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Πίνακας Περιεχομένων

Εξάμηνο Α
ΙΝΧ601 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι
Εξάμηνο Χ/Ε
ΙΜΕ201 ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΙΝΧ602 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ
ΑΑΑ313 ΑΝΑΣΚΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΟ
ΑΑΑ314 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΒΥ606 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΒΥ213 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΒΥ303 ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ -

ΨΗΦΙΔΩΤΑ
ΑΒΥ304 ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ,

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
ΑΙΤ606 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΑΙΤ101 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΑΙΤ304 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΑΙΤ601 Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΙΤ602 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 1880 ΩΣ ΤΟΝ Α'

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
ΑΠΡ606 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΡ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΑΠΡ203 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΡ208 ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΠΡ303 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ - ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΠΡ304 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΑΠΡ308 ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΡ312 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ

ΜΟΥΣΕΙΑ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΡ601 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΡ602 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΙΑΕ603 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΑΕ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΑΕ601 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι. ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΙΑΕ602 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΙΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ



ΙΒΥ601 ΠΡΩΪΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΕΑ301 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΙΕΑ401 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΙΜΕ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
ΙΤΛ401 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΧΑ302 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΙΧΑ601 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ

ΑΙΜΟΥ ΙΙ: Η ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (1918-
1989)

ΑΚΛ606 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΛ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΛ102 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΚΛ216 ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΑΚΛ307 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΚΛ601 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΑΚΛ602 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ

ΕΠΟΧΗΣ
ΑΚΛ603 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ

ΕΠΟΧΗΣ
ΑΚΛ604 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΤΤΙΚΗ , ΙΕΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΕΛΦΩΝ, ΔΗΛΟΣ
ΛΑΚ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΛΑΚ201 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΛΑΚ302 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΛΑΚ301 ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΛΑΚ401 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΛΑΚ402 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΙΝΕ603 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΝΕ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΝΕ302 Ο ΑΛΥΤΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΙΝΧ603 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΙΙΙ (20ός αι.)
ΙΝΧ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ

ΧΡΟΝΩΝ
ΙΝΧ204 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΝΧ402 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΑΓ001 ΑΓΓΛΙΚΑ Α
ΓΑΓ002 ΑΓΓΛΙΚΑ Β
ΓΑΓ003 ΑΓΓΛΙΚΑ Γ
ΙΡΩ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ

ΚΡΑΤΟΥΣ
ΙΣΕ402 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



ΙΣΛ402 ΡΩΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (882-1613)
ΑΙΤ603 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ
ΑΚΛ607 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΙΒΥ601 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι (324-1081)
ΙΒΥ602 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ (1081-1453)
ΙΒΥ603 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΜΕ401 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΙΝΕ402 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΝΕ601 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι (15ος-18ος αι.)
ΙΝΕ602 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ (19ος-20ός αι.)
ΙΝΧ601 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Ι (15ος-18ος αι.)
ΙΝΧ602 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΙΙ (19ος αι.)
ΙΣΕ601 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΧΑ602 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ

ΑΙΜΟΥ Ι: Η ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

ΛΑΚ322 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΛΑΚ412 ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΒΥ215 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΙΝΧ203 Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙ.
ΙΕΑ302 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΑΑΑ312 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ

ΜΟΥΣΕΙΑ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΡ603 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ
ΧΑΛΚΟΥ

ΙΑΕ302 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΙΑΕ601 ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΙΑΕ602 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΙΡΩ302 ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ

ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
ΑΒΥ602 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΒΥ603 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ
ΙΜΕ101 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
ΙΣΛ601 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΛΑΩΝ
ΑΒΥ601 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΒΥ312 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ

ΜΟΥΣΕΙΑ.ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΜΕ201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

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
Εξετάσεις
 Άλλο / Άλλα

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση), Γαλλικά
(Εξέταση), Γερμανικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154696

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με τη
μεσαιωνική πολιτική σκέψη αλλά και με τη μεθοδολογία που απαιτείται για το συγκεκριμένο
ερευνητικό πεδίο, όπως επίσης και με τις σχετικές ιστοριογραφικές συζητήσεις.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομάδα #1Εισαγωγή. Εξουσία και πολιτική σκέψη (στον Μεσαίωνα): οι έννοιες και οι
αναλυτικές κατηγορίες (discourse, συμβολική επικοινωνία, επιτέλεση)Εβδομάδα #2Οι απαρχές:
Ρωμαϊκή αυτοκρατορική ιδεολογία. Χριστιανικές ιδέες για το εξουσιαστικό φαινόμενο.
Σχέσεις «κράτους» και Εκκλησίας.  Εβδομάδα #3Οι απαρχές: η πολιτική σκέψη των γερμανικών
φύλων. Ο μεσαιωνικός βασιλιάς, τα χαρακτηριστικά του και η άσκηση εξουσίας (γενική
επισκόπηση)Εβδομάδα #4Η διαμόρφωση της παπικής πολιτικής σκέψης (έως τον 9ο αι.).Εβδομάδα
#5Η θεοκρατική βασιλεία και η δυτική αυτοκρατορική ιδέα, φραγκική και παπική. Εβδομάδα
#6Σχέσεις εξουσίας στα μεσαιωνικά βασίλεια: φεουδαρχικοί δεσμοί και
χωροδεσποτεία.Εβδομάδα #7Η αναβίωση των πόλεων και η αναγέννηση της πολιτικής σκέψης τον
12ο και 13ο αι.Εβδομάδα #8Η αναβίωση των πόλεων και η αναγέννηση της πολιτικής σκέψης τον
12ο και 13ο αι. Εβδομάδα #9Η επίδραση της πολιτικής σκέψης των αστικών κοινοτήτων στον
στοχασμό περί βασιλείουΕβδομάδα #10Η επίδραση της πολιτικής σκέψης των αστικών κοινοτήτων
στον στοχασμό περί βασιλείου. Εβδομάδα #11Ο Μαρσίλιος της Πάδοβα και η αναβίωση της
δημοκρατικής θεωρίας. Εβδομάδα #12Η σταδιακή διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης και των
θεσμών των βασιλείων των πρώιμων νεότερων χρόνων. Εβδομάδα #13Συνολική θεώρηση του
αντικειμένου

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εξετάσεις 51
 Άλλο / Άλλα 90

Σύνολο Μαθήματος 180

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

Περιγραφή διαδικασίας:
γραπτές εξετάσεις. προφορικές εξετάσεις ή συγγραφή
εργασίας για τους φοιτητές Erasmus
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Συμπερασματική), Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)

Ομαδική εργασία, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

•Ύστερη Μεσαιωνική Πολιτική Θεωρία. Ανθολογία Κειμένων. Θωμάς Ακινάτης, Μαρσίλιος της
Πάδοβα, Μπάρτολος του Σαξοφερράτο. Εισαγωγικά κείμενα και επιμέλεια: Ελένη Τούντα και
Φιλήμων Παιονίδης. Μετάφραση και Σχολιασμός: Ελένη Τούντα. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος
Κ. & Μ. Σταμούλη, 2016.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Εγχειρίδια•Ύστερη Μεσαιωνική Πολιτική Θεωρία. Ανθολογία Κειμένων. Θωμάς Ακινάτης,
Μαρσίλιος της Πάδοβα, Μπάρτολος του Σαξοφερράτο. Εισαγωγικά κείμενα και επιμέλεια: Ελένη
Τούντα και Φιλήμων Παιονίδης. Μετάφραση και Σχολιασμός: Ελένη Τούντα. Θεσσαλονίκη:
Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Σταμούλη, 2016.Συνιστώμενη βιβλιογραφία •Black A., Η πολιτική
σκέψη στην Ευρώπη του Μεσαίωνα (1250-1450) [μετάφρ. Δ. Γιαννακόπουλος], Θεσσαλονίκη
2018.•Bloch M., Η φεουδαλική κοινωνία. Η διαμόρφωση των σχέσεων εξάρτησης. Οι τάξεις και
η διακυβέρνηση των ανθρώπων [μετάφραση Μ. Λυκούδης], Αθήνα 1987. •Burns J.H. (ed.), The
Cambridge History of Medieval Political Thought c.350-c.1450, Cambridge 1988. •Canning
J., A History of Medieval Political Thought 300-1450, London 1996.•Coleman J., Ιστορία
της πολιτικής σκέψης. Τόμος Β΄: Από τον Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση [μετάφραση Γ.Ε.
Χρηστίδης], Αθήνα 2006. •Kantorowicz E.H., The King’s Two Bodies. A Study in the Medieval
Political Theology, Princeton 19973 (1957).•Mann M., Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας.
Τόμος Α΄: Μια ιστορία της εξουσίας από τις αρχές ως το 1760 μ.Χ. [μετάφραση Γ.
Καράμπελας], Αθήνα 2008. •Skinner Q., Τα θεμέλια της νεότερης πολιτικής σκέψης. Η
Αναγέννηση – Η εποχή της Μεταρρύθμισης [μετάφρ. Μ. Σαρηγιάννης], Αθήνα 2005.•Ullmann W.,
Principles of Government and Politics in the Middle Ages, London 19742 (1961).

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΧ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι

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

3 0.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154702

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να εξοικειωθούν (α) με τους βασικούς σταθμούς της
διπλωματικής ιστορίας της περιόδου, δηλαδή με τις διακρατικές συνθήκες που διαμόρφωσαν
τον ευρωπαϊκό χώρο (β) την εξέλιξη των οικονομικών συστημάτων και των βασικών ιδεολογιών
που μορφοποιήθηκαν στην Ευρώπη και επηρέασαν την άσκηση της πολιτικής (γ) με τις
διαδικασίες συγκρότησης των εθνικών κρατών (δ) με τη βασική ορολογία που εμπλέκεται στις
εξελίξεις, ειδικά του 18ου αιώνα, καθώς και με τη διαμόρφωση του χώρου, μέσω της μελέτης
των χαρτών. Επίσης αναμένεται η ανάπτυξη της ικανότητας συσχετισμού ιστορικών φαινομένων
(συγκρίσεων, αξιολογήσεων, παραλληλισμών) στο χρόνο ή στο χώρο.

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

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
……



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρουσιάζεται η διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εθνικών κρατών από τα τέλη του μεσαίωνα έως τη
Γαλλική Επανάσταση, οι διακρατικές σχέσεις και η διπλωματία από τα τέλη του 15ου αιώνα
καθώς και οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις
ιδεολογικές εξελίξεις (συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιαστικών διαμαχών) αλλά και στην
αναζήτηση της ευρωπαϊκής ενότητας. Ειδικότερα αναλύεται ο 18ος αιώνας.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 200
Σύνολο Μαθήματος 200

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις,
πλαισιωμένες με συζητήσεις και με τη χρήση εποπτικού
υλικού (αποσπάσματα από ταινίες, χάρτες, πίνακες
ζωγραφικής). Στις γραπτές εξετάσεις (βλ. παρακάτω) θα
διερευνηθεί όχι τόσο η έκταση των γνώσεων όσο η
κατανόησή τους. Ο έλεγχος της κατανόησης μπορεί να γίνει
είτε με τη μέθοδο των πολλαπλών ερωτήσεων είτε με το
σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων ή, τέλος, με την
ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη γραφή. Για το λόγο αυτό η
παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη –
μολονότι όχι υποχρεωτική—και η απομνημόνευση ως ασφαλής
μέθοδος αποτυχίας. Εθελοντική ανάθεση και παρουσίαση
εργασιών κατόπιν συνεννοήσεως.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Προαγωγή της
ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία: Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης
Ευρώπης, μετάφραση Τάσος Δαρβέρης, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006, σσ. 29-370.M.S.
Anderson, Η Ευρώπη του 18ου αιώνα, 1713-189, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 43-321

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

•Αρβελέρ, Ελένη και Maurice Aymard, Οι Ευρωπαίοι. Νεότερη και σύγχρονη εποχή, μετάφραση
Π. Μπουρλάκης, Σ. Κακουργιώτης, Κ. Γεωργοπούλου, Αθήνα: Σαββάλας, 2η έκδ. 2003,
τόμ.2.•Berstein S. & Pierre M., Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη,
μετάφραση Αναστάσιος Κ. Δημητρακόπουλος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997, τόμ.1, σσ. 223-
481.•Cipolla C.M., Η Ευρώπη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Κοινωνία και οικονομία
1000-1700 μΧ, μετάφραση Πέτρος Σταμούλης, Αθήνα: Θεμέλιο, 1988.•Χασιώτης Ι.Κ.,
Αποζητώντας την ενότητα στην πολυμορφία. Οι απαρχές της ευρωπαϊκής ενότητας από το τέλος
του Μεσαίωνα ως τη Γαλλική Επανάσταση , Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2005.•Γαγανάκης Κ., Ο
πόλεμος των λέξεων. Θρησκευτική προπαγάνδα και διαμάχη στη Γαλλία τον καιρό της Νύχτας
του Αγίου Βαρθολομαίου, Αθήνα: Νεφέλη, 2003.•Ginzburg C., Το τυρί και τα σκουλήκια. Ο
κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, μετάφραση Κώστας Κουρεμένος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια,
1994.•Le Goff, Jacques, Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης, μετάφραση Ρίκα Μπενβενίστε,
Βάνιας: Θεσσαλονίκη, 1993.•Kamen, Henry, Πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, μετάφραση
Ελένη Καλογιάννη, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002.•Κρεμμυδάς Β., Εισαγωγή στην οικονομική ιστορία
της Ευρώπης (16ος-20ός αιώνας), Αθήνα: Γνώση, 1989.•Montanari M., Πείνα και αφθονία στην
Ευρώπη, μετάφραση Άννα Παπασταύρου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997.•Nicholas, David, Η
εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου: κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη, μετάφραση
Μαριάννα Τζιάντζη, Αθήνα: ΜΙΕΤ 1999).•Roesener W., Οι αγρότες στην Ευρώπη, μετάφραση
Ιωάννης Δημητρούκας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999.•Tilly C., Οι ευρωπαϊκές
επαναστάσεις, 1492-1992, μετάφραση Κώστας Θεολόγου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998.•Tuma,
Elias, Ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία από το δέκατο αιώνα ως σήμερα, μετάφραση
Μ.Π.Χατζηπροκοπίου, Αθήνα: Gutenberg 1978, τόμ. 1-2. •Wiesner-Hanks, Merry E., Πρώιμη
νεότερη Ευρώπη 1450-1789, μετάφραση Ελένη Καλογιάννη, Αθήνα: Ξιφαράς, 2008

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΧ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 0.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154704

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτονται
συνθετικά, συνδυάζοντας τις επιμέρους πολιτικές, ιδεολογικές, κοινωνικές, οικονομικές
παραμέτρους της περιόδου. Επιπλέον θα έχουν μελετήσει  διαφορετικά είδη ιστορικών πηγών
για τον 19ο αιώνα.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ2.ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ3.      ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ4.Η
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ5.Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο
ΑΙΩΝΑ6.Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ7.ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ –
ΕΘΝΗ-ΚΡΑΤΗ 8.ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο
ΑΙΩΝΑ9.ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ10.Ο ΕΞΩΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ11.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΤΑΣΕΙΣ12.Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΙΩΝΑ13.ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Ο έλεγχος της κατανόησης μπορεί να
γίνει είτε με τη μέθοδο των πολλαπλών ερωτήσεων είτε με
το σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων ή, τέλος, με
την ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη γραφή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Bernstein S. – Milza P., Ιστορία της Ευρώπης, τ. Β΄: Η ευρωπαϊκή συμφωνία και η Ευρώπη
των εθνών, 1815-1919 (μτφρ.), Αθήνα: Αλεξάνδρεια:1997.ήΚολιόπουλος, Ι., Νεώτερη Ευρωπαϊκή
Ιστορία 1789-1945, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1987.ήΤσακαλογιάννης Π., Σύγχρονη ευρωπαϊκή

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



ιστορία. Από τη Βαστίλλη στο τείχος του Βερολίνου (1789-1989), τόμ. Α΄: 1789-1890, Αθήνα:
Εστία, 2000.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

•Barraclough, G., Εισαγωγή στη σύγχρονη ιστορία (μτφρ.), Αθήνα: Κάλβος: 1972.•Burns, Ε.,
Ευρωπαϊκή ιστορία. Ο δυτικός πολιτισμός: Νεότεροι Χρόνοι (μτφρ.), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο,
2006.•Gaillard, J.M. – Rowley, A., Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Από το 1850 έως το
τέλος του 20ού αιώνα (μτφρ.), Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2003.•Hobsbawm, E., Η εποχή των
επαναστάσεων, 1789-1848 (μτφρ.), Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2000.•Hobsbawm, E., Η εποχή του κεφαλαίου,
1848-1875 (μτφρ.), Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1994.•Hobsbawm, E., Η εποχή των αυτοκρατοριών, 1875-1914
(μτφρ.), Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2000.•Joll, J., Η Ευρώπη, 1870-1970 (μτφρ.), Θεσσαλονίκη: Βάνιας
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΑΑ313 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΟ

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

Σεμινάρια
Άσκηση Πεδίου
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161276

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στις μεθόδους και τις τεχνικές της
αρχαιολογικής-ανασκαφικής έρευνας και στην τεκμηρίωση και διαχείριση των κινητών και
ακίνητων ευρημάτων. Το μάθημα οργανώνεται σε δύο ενότητες: η πρώτη διεξάγεται στην
αίθουσα στη διάρκεια του εξαμήνου με σεμιναριακά μαθήματα και ασκήσεις. Στόχο έχει την
εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές σχεδιαστικής τεκμηρίωσης των κινητών και ακίνητων
ευρημάτων των αρχαιολογικών ερευνών καθώς και τη χρήση μεθόδων και τεχνικών τοπογραφικής
και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης και σχεδιασμού στρωματογραφίας και αντικειμένων.Η δεύτερη
ενότητα έχει τη μορφή πρακτικής άσκησης, με συμμετοχή των φοιτητών σε μία από τις
πανεπιστημιακές ανασκαφές που διεξάγονται από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Αρχαιολογίας κατά τη
θερινή περίοδο καθώς η διενέργειά τους προϋποθέτει καθημερινή παρουσία για πλήρες
εργασιακό ωράριο στο πεδίο. Στόχος της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση των φοιτητών με
μεθόδους και τεχνικές αρχαιολογικής έρευνας σε πραγματικές συνθήκες πεδίου και ο
συνδυασμός της θεωρητικής προσέγγισης με την πρακτική εφαρμογή.

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα 1: Ιστορία των ανασκαφών. Εντοπισμός αρχαιολογικών θέσεων. Βασικές αρχές της
ανασκαφικής διαδικασίας. Στρωματογραφία. Μέθοδοι χρονολόγησης.Μάθημα 2: Συγγραφή
ημερολογίου. Καταγραφή, τεκμηρίωση και ερμηνεία των αρχαιολογικών ευρημάτων. Μάθημα 3:
Εξοικείωση με κατηγορίες αντικειμένων που είναι συχνά ανασκαφικά ευρήματα, όπως κεραμική,
νομίσματα. Σύνδεση των διαφόρων ευρημάτων  με τον χώρο εύρεσής τουςΜάθημα 4: Ιστορία
σημαντικών βυζαντινών ανασκαφών.Μάθημα 5: Μεθοδολογία ανασκαφής.Μάθημα 6: Τα κινητά
ευρήματα και η σημασία τους.Μάθημα 7: Σχέδιο και μέθοδοι αποτύπωσης και τεκμηρίωσης στην
αρχαιολογική έρευνα.Μάθημα 8:Τοπογραφικά όργανα και τοπογραφική αποτύπωση. Η μέτρηση
υψομέτρων.Μάθημα 9: Σχεδιαστική αποτύπωση τομών και στρωματογραφίαςΜάθημα 10: Σχεδιαστική
αποτύπωση κατασκευών και αρχιτεκτονημάτωνΜάθημα 11ο :Σχεδιαστική αποτύπωση κατασκευών και
αρχιτεκτονημάτωνΜάθημα 12ο : Σχεδιαστική αποτύπωση αντικειμένωνΔεύτερη ενότηταΣυμμετοχή
σε μία εκ των Πανεπιστημιακών Ανασκαφών του Τομέα Αρχαιολογίας για τρεις κατ’ ελάχιστο
εβδομάδες.Η συμμετοχή περιλαμβάνει την παρουσία το πρωί στο πεδίο της αρχαιολογικής
έρευνας και τα απογεύματα συμμετοχή στη συγγραφή του ημερολογίου και την καταγραφή των
ευρημάτων καθώς και την αρχειακή τακτοποίηση των φωτογραφιών και σχεδίων που λήφθηκαν στο
πεδίο. Στο τέλος της περιόδου των τριών εβδομάδων οι φοιτητές οφείλουν να παραδώσουν
γραπτή έκθεση πεπραγμένων για τη συμμετοχή τους στην αρχαιολογική έρευνα.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Σεμινάρια 30
Άσκηση Πεδίου 140
Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

10

Σύνολο Μαθήματος 180

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

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη
αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, 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



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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Προφορική εξέταση κοινή για όλους, άσκηση στον σχεδιασμό
των αντικειμένων και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας
και συμμετοχής στις ανασκαφικές δραστηριότητες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική,Συμπερασματική),
Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΑΑ314 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161277

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με το σύνολο της προβληματικής των
επιστημονικών κλάδων που εμπλέκονται στη δημιουργία και λειτουργία των μουσείων και των
εκθεσιακών χώρων τέχνης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να
κατανοούν το ρόλο των μουσείων/εκθεσιακών χώρων ως τόπο εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας και
τους τρόπους με τους οποίους αυτό καθίσταται εφικτό έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση του
επισκέπτη. Διδάσκεται ο τρόπος που πραγματοποιείται η μετάβαση από τη μελέτη του
εκθεσιακού αντικειμένου (αρχαιολογικό/αρχειακό/ιστορικό/λαογραφικό υλικό ή έργο τέχνης
κλπ) και την παραγωγή γνώσης γύρω από αυτό, στον τρόπο παρουσίασης και μετάδοσης της
γνώσης αυτής μέσα σε ένα πλαίσιο που κεντρίζει το ενδιαφέρον και παραμένει προσιτό σε
πολυσυλλεκτικό κοινό με διαφορετικό υπόβαθρο, απαιτήσεις και επιδιώξεις.

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και παρουσιάσεις μέσα στην αίθουσα καθώς και
επισκέψεις σε μουσεία και εκθεσιακούς χώρους τέχνης.Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν τα
παρακάτω θέματα:-Η ιστορία των Μουσείων από τα cabinets de curiosités στις διαδικτυακές
εκθέσεις.-Το μουσείο και το αντικείμενο: η γνώση για το αντικείμενο και τα κείμενα στα
μουσεία. Η εκπαιδευτική διάσταση των μουσείων. Πότε ένα κείμενο είναι υπερβολικό;- Η
άποψη των επισκεπτών: τι πιστεύει το κοινό για το μουσείο και τις εκθέσεις; η σημασία του
χώρου και της αισθητικής του. Τα μουσεία και οι βιβλιοθήκες, χώροι μελέτης και
εκπαίδευσης. Τα μουσεία ως τόπος ψυχαγωγίας;- Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των μουσείων:
από τα Ανάκτορα στους «Ναούς της γνώσης» και στα μεταμοντέρνα κτήρια-αστικά τοπόσημα
(παρουσιάζονται videos από γνωστά μουσεία του κόσμου)-  Η οργάνωση του χώρου στα μουσεία.
Μπορούμε να οργανώσουμε το χώρο ώστε να κατευθύνουμε τους επισκέπτες; Το συντακτικό του
χώρου του B.Hillier (Space Syntax) και η εφαρμογή του στους χώρους έκθεσης.- Το εκθεσιακό
αντικείμενο: από το έργο τέχνης στο αντικείμενο καθημερινής χρήσης κι από τον καθημερινό
βίο ως τον βίο ως έργο τέχνης. Οι μετασχηματισμοί των αντικειμένων στα μουσεία και στην
καθημερινότητάς μας. - Μουσεία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Μια εύθραυστη Ισορροπία. Πως
μπορούμε να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος κοινού σε μια έκθεση; Πως
μπορεί το Μουσείο να προσφέρει και γνώση αλλά και ικανοποίηση; Τι ρόλο παίζει το
πολιτιστικό υπόβαθρο του επισκέπτη;- Design και Μουσεία: από το χώρο, στις ταμπέλες και
στον δικτυακό τόπο, μια ιστορία ευρηματικού γραφιστικού σχεδιασμού και η δημιουργία μιας
διακριτής ταυτότητας. Οι προθήκες, ο φωτισμός και οι μετασχηματισμοί της εμπειρίας.
Προσανατολισμός και κίνηση στα μουσεία. Ο τρόπος σήμανσης, ο σχεδιασμός. -Αξιολόγηση
μουσείων και εκθέσεων. Ανάλυση ενός παραδείγματος πλαισίου αξιολόγησης: Serrell, B.:
Judging exhibitions. A Framework for Assessing Excellence, Left Coast Press, Wolnut
Creek, California, 2006. Από τα κριτήρια αξιολόγησης στις πτυχές των κριτηρίων.Στις
επισκέψεις σε μουσεία και χώρους τέχνης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ξεπεράσουν
το στάδιο του ενδιαφέροντος τους για τα εκθέματα και να διακρίνουν τη λογική της
επιμέλειας της έκθεσης και την εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα. Τους ζητείται να
προετοιμαστούν για τις επισκέψεις διαβάζοντας σχετικά με το αντικείμενο της έκθεσης ώστε
να προετοιμαστούν όχι για να παρακολουθήσουν την έκθεση αλλά τη λογική της. Στην
τελευταία επίσκεψη οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν το Πλαίσιο Αξιολόγησης
(Framework for Assessing Excellence). Οι κρίσεις τους γίνονται αντικείμενο συζήτησης και
προβληματισμού στην αίθουσα στο επόμενο και τελευταίο μάθημα ώστε να έχουν μια εικόνα των
ζητημάτων που μπορεί να συζητήσει κανείς κρίνοντας την επιτυχία μιας έκθεσης. Το θέμα
αυτό αποτελεί το αντικείμενο της γραπτής εργασίας που πρέπει να παραδώσουν στο τέλος του
εξαμήνου.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

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

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σεβασμός
στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής



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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Διαλέξεις 117
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

24

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

14

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

25

Σύνολο Μαθήματος 180
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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Διαμορφωτική), Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

S. MACDONALD (επιμ.), ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. ΕΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ, Αθήνα 2012

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

P. Vergo (επιμ.), The New Museology, London 1989P. Neredi-Rainer, Museum buildings : a
design manual, Basel 2004B. Serrell, Judging exhibitions. A Framework for Assessing
Excellence, California 2006U. Schwarz, A. Bertron, C. Frey, Designing Exhibitions, Basel
2006A. Teller, "Assessing Exhellence in Exhibitions: Three Approaches", Exhibitionist
26/2 (2007), 69-75

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΒΥ606 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

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
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 9.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση), Γαλλικά
(Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161351

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του φροντιστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την τέχνη, την αρχιτεκτονική
και τον υλικό πολιτισμό της βυζαντινής περιόδου, καθώς και η γνωριμία τους, μέσα από τη
σύγχρονη βιβλιογραφία, με τους νέους προβληματισμούς της αρχαιολογικής έρευνας και της
ιστορίας της τέχνης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται και ερμηνεύονται τα καλλιτεχνικά έργα,
τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και τα τέχνεργα της βυζαντινής περιόδου, αναζητείται πρόσφατη
βιβλιογραφία και αξιοποιούνται τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας. Επιπλέον, οι φοιτητές
εξασκούνται στην τεχνική σύνθεσης και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας – προφορικά
και γραπτά –  αλλά και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω του ελεύθερου διαλόγου που
διεξάγεται στο πλαίσιο του φροντιστηρίου Τέλος, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις
μεθόδους προετοιμασίας και παρουσίασης μιας συγκεκριμένης θεματικής στο πλαίσιο
διδασκαλίας (δίκην μαθήματος).

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το φροντιστήριο εστιάζει σε πτυχές της τέχνης, της αρχιτεκτονικής και του υλικού
πολιτισμού της βυζαντινής περιόδου. Στοχεύει στη γνωριμία των φοιτητών με τις νέες
μεθόδους και προσεγγίσεις στους τομείς αυτούς, στην εξοικείωσή τους με την τεχνική
σύνθεσης και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας, αλλά και στην ανάπτυξη κριτικής
σκέψης μέσω του ελεύθερου διαλόγου που διεξάγεται στο πλαίσιο του φροντιστηρίου. Κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές καλούνται να ερευνήσουν και να συνθέσουν αυτόνομα μια
επιστημονική εργασία, την οποία παρουσιάζουν προφορικά (με αξιοποίηση και ηλεκτρονικών
μέσων, π.χ. powerpoint) και στη συνέχεια υποβάλουν σε γραπτή μορφή τηρώντας τους κανόνες
της ισχύουσας επιστημονικής πρακτικής.Αυτό το εξάμηνο η θεματική του φροντιστηρίου είναι
"ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ" ( ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ):Το φροντιστήριο εστιάζει στη σχέση κειμένου
και εικόνας στην βυζαντινή αρχιτεκτονική και τέχνη. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν οι
κτητορικές/ αφιερωματικές επιγραφές και η σχέση τους με το κτίριο ή έργο τέχνης στο οποίο
αναφέρονται, η σχέση εικόνας και κειμένου στα βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα, οι
εκφράσεις (λογοτεχνικές περιγραφές κτιρίων και έργων τέχνης, τα οποία σε πολλές
περιπτώσεις δε σώζονται), ενεπίγραφα αντικείμενα πολυτελείας ή και καθημερινής χρήσης
κτλ. Oι φοιτητές θα κληθούν να επιλέξουν ένα σχετικό θέμα, το οποίο θα παρουσιάσουν
προφορικά και θα αναπτύξουν σε γραπτή εργασία.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 27
Σεμινάρια 90
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

48

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

9

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία
σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη
διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή
της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

96

Σύνολο Μαθήματος 270
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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Παρουσίαση (20%) και συγγραφή εργασιών (80%). Η παρουσία
στα μαθήματα είναι απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική), Δημόσια Παρουσίαση
(Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ:M. Βασιλάκη (επιμ.), Βυζάντιο, Αθήνα 2009.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ:ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1. Περιγραφή αγροτικής έπαυλης από
τον Γρηγόριο Νύσσης (επιστολή αρ. 20 Προς Αδέλφιον Σχολαστικόν)•DROBNER H. R.,
Archaeologia Patristica. Die Schriften der Kirchenväter als Quellen der Archäologie und
Kulturgeschichte: Gregor von Nyssa, Homilae in Ecclesiasten, Città del Vaticano 1996, σ.
142, 144, 153-154, 154-155.•MÜLLER F., «Der Zwangziste Brief des Gregor von Nyssa»,
Hermes 74.1 (1939), σ. 66-91.•ROSSITER J. J., «Roman villas of the Greek east and the
villa in Gregory of Nyssa Ep. 20», Journal of Roman Archaeology 2 (1989), σ. 101-
110.•STUPPERICH R., «Zur Beschreibung einer galatischen Villa im 20. Brief Gregors von
Nyssa», στο E. Schwertheim (Hrsg.), Forschungen in Galatien, Βόννη 1994, σ. 157-
169.•SILVAS A.M., Gregory of Nyssa. The Letters. Introduction, translation and
commentary, Leiden – Boston 2007, εισαγωγικά και σ. 181-187 (επιστολή και εισαγωγή σε
αυτή). 2. Περιγραφή της διακόσμησης του λουτρού στο ανάκτορο της Μαρίνας
(Κωνσταντινούπολη) από τον Λέοντα Χοιροσφάκτη (10ος αι.)•ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ ΣΤ. Γ., «Έκφραση
λουτρού του Λέοντα Χοιροσφάκτη: Ερμηνεία ενός κοσμικού εικαστικού συνόλου του 5ου αι.»,
Βυζαντινά 26 (2006), σ. 415-468.•BASSETT S., The Urban Image of Late Antique
Constantinople, Cambridge 2004, σ. 118, 241-242.•MAGDALINO P., «The Bath of Leo the
Wise», στο A. MOFFAT (επιμ.), Maistor. Classical, Byzantine and Renaissance Studies for
Robert Browning [Byzantina Australiensia 5], Καμπέρα 1984, σ. 225-240.•MAGDALINO P., «The
Bath of Leo the Wise and the “Macedonian Renaissance” Revisited: Topography, Iconography,
Ceremonial, Ideology», Dumbarton Oaks Papers 42 (1988), σ. 97-118.•MAGDALINO P., «In
Search of the Byzantine Courtier: Leo Choirosphaktes and Constantine Manasses», στο H.
Maguire (επιμ.), Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Washington 1997, σ. 141-
165.•MANGO C., «The Palace of Marina, the poet Palladas and the Bath of Leo VI»,
Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, τομ. 1, Αθήνα 2001, σ. 321-330, πίν. 163.3.
Έκφραση Κωνσταντίνου Μανασσή (12ος αι.) Κωνσταντίνου Μανασσή, Ἔκφρασις εἰκονισμάτων ἐν
μαρμάρῳ κυκλοτερεῖ, στο Π. ΑΓΑΠΗΤΟΣ (επιμ.), Εικών και λόγος. Έξι βυζαντινές περιγραφές
έργων τέχνης, Αθήνα 2006, σ. 41-73 (με μετάφραση στα Νέα Ελληνικά).•LAMPSIDIS O., «Der
vollständige Text der ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΓΗΣ des Konstantinos Manasses», Jahrbuch der
Österreichischen Byzantinistik 41 (1991), σ. 189-205.•ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS Θ., «Το εντοίχιο
ψηφιδωτό της Γης στο Ιερό Παλάτιο και οι “εκφράσεις” του Κωνσταντίνου Μανασσή και Μανουήλ
Φιλή: Ρεαλισμός και Ρητορεία», Σύμμεικτα 9 (1994) Μνήμη Δ. Α. Ζακυθηνού, τ. Β΄, σ. 95-
115.•MAGUIRE Η., «Truth and Convention in Byzantine Descriptions of Works of Art»,
Dumbarton Oaks Papers 28 (1974), σ. 111-140.•MAGUIRE Η., Earth and Ocean. The Terrestrial
World in Early Byzantine Art, University Park και Λονδίνο 1987, σ. 74-76.•NILSSON Ι.,
«Narrating Images in Byzantine Literature: The Ekphraseis of Konstantinos Manasses»,
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 55 (2005), σ. 121-146.•NILSSON Ι.,
«Constantine Manasses, Odysseus, and the Cyclops: On Byzantine Appreciation of Pagan Art
in the Twelfth Century», στο V. VAVRÍNEK, P. ODORICO, V. DRBAL (επιμ.), Ekphrasis: La
représentation des monuments dans les littératures byzantine et byzantino-slaves.



Réalités et imaginaires, Byzantinoslavica 69.3, Supplementum, 2011, σ. 123-136.4.
Βυζαντινά επιγράμματα περί κτισμάτων και έργων τέχνης •BROOKS S. T., «Poetry and Female
Patronage in Late Byzantine Tomb Decoration: Two Epigrams by Manuel Philes», Dumbarton
Oaks Papers 60 (2006), σ. 223-248.•ΗÖRADNER W. και RHOBY A. (επιμ.), Die
kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme: Akten des internationalen Workshop
(Wien, 1.-2. Dezember 2006), Βιέννη 2008.•HOSTETLER B., «The Limburg Staurotheke. A Re-
Assessment», Atanor 30 (2012), 7-12.•LOWDEN J., Early Christian and Byzantine Art,
Λονδίνο κσι Νέα Υόρκη 1997, 220-225 (ελληνική μτφρ. 220-225).•MAGDALINO P. και NELSON R.,
«The Emperor in Byzantine Art of the Twelfth Century», Byzantinische Forschungen 8
(1982), 123-183: III (σ. 130-132)· XVI (σ. 154-160) [= P. MAGDALINO, Tradition and
Transformation in Medieval Byzantium, Aldershot και Brookfield VT 1991, αρ. VI].•MAGUIRE
Η., «Epigrams, Art and the ‘Macedonian Renaissance’», Dumbarton Oaks Papers 48 (1994), σ.
105-155. •MAGUIRE Η., Image and Imagination: The Byzantine Epigram as Evidence for Viewer
Response, Τoronto, 1996.•PENTCHEVA B.V., Containers of Power: Relics and Eunuchs in
Byzantium, Res. Anthropology and Aesthetics 51 (2007), 108-120.•RHOBY A., Byzantinische
Epigramme auf Fresken und Mosaiken, Βιέννη 2009.•RHOBY A., Byzantinische Epigramme auf
Ikonen und Objekten der Kleinkunst, Βιέννη 2010.•RHOBY A., Byzantinische Epigramme auf
Stein, Βιέννη 2014.Διαθέσιμο και στο http://hw.oeaw.ac.at/7601-
5inhalt?frames=yes•SEVCENKO N.P., «The Limburg Staurothek and its Relics», στο Ρ.
ΑΝΔΡΕΑΔΗ (επιμ.), Θυμίαμα. Στη μνήμη της Λασκαρίνας Μπούρα, Αθήνα 1994, 289-294 [= N.P.
SEVCENKO, The celebration of Saints in Byzantine Art and Liturgy, Farnham και Burlington
VT 2013, αρ. ΧVI].•TALBOT A.M., «Epigrams in Context: Metrical Inscriptions on Art and
Architecture of the Paleologan Era», Dumbarton Oaks Papers 53 (1999), σ. 75-90.Διαθέσιμο
και στο http://www.doaks.org/resources/publications/dumbarton-oaks-
papers/dop53/dp53ch5.pdf•TALBOT Α.Μ., «Epigrams of Manuel Philes on the Theotokos tes
Peges and Its Art», Dumbarton Oaks Papers 48 (1994), σ. 135-165.5. Τέχνη και ρητορική στο
Βυζάντιο•HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών,
Αθήνα 1987 (τομ. Α΄, Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρητορική).•JAMES L. και WEBB R., «‘To Understand
Ultimate Things and Enter Secret Places’: Ekphrasis and Art in Byzantium», Art History 14
(1991), σ. 1–17.•MAGUIRE H., «Truth and Convention in Byzantine Descriptions of Works of
Art», Dumbarton Oaks Papers 28 (1974), 113-140 [= MAGUIRE H., Rhetoric, Nature and Magic
in Byzantine Art, Aldershot και Brookfield VT 1998, αρ. 1].•MAGUIRE H., Art and Eloquence
in Byzantium, Princeton 1991.•WEBB R., «The Aesthetics of Sacred Space: Narrative,
Metaphor and Motion in “Ekphraseis” of Church Buildings», Dumbarton Oaks Papers 53
(1999), σ. 59-74. 6. Κείμενο και εικόνα στα βυζαντινά ψαλτήρια•ANDERSON J.C., «On the
Nature of the Theodore Psalter», The Art Bulletin 70/4 (Δεκέμβριος 1988), σ. 550-
568.•CORRIGAN K.A., The ninth century Byzantine marginal psalters : Moscow, Historical
Museum cod. 129, Mt. Athos, Pantokrator 61, Paris, Bibliotheque Nationale gr. 20, Ann
Arbor MI 1984.•CORRIGAN K.A., Visual Polemics in the Ninth-Century Psalters, Cambridge
και Νέα Υόρκη 1992.•CUTLER A., The Aristocratic Psalters in Byzantium, Παρίσι
1984.•IRMSCHER J., KAZHDAN A. και LOWDEN J.H., “Psalter”, Oxford Dictionary of Byzantium,
Nέα Υόρκη και Οξφόρδη 1991, τομ. ΙΙΙ, σ. 1752-1754.•LOWDEN J., «Observations on
Illustrated Byzantine Psalters», Art Bulletin 70 (1988), σ. 242-260.•Bibliothèque
nationale de France, Gallica : Par. gr. 139 (= Paris
psalter)http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10515446x/f2.image•British Library,
Digitised Manuscripts: The Theodore Psalter (British Library Additional MS
19352)http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_19352•SKREKAS D., «The
Theodore Psalter», British Library. Medieval Manuscripts Blog (22 Μαρτίου
2012)http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2012/03/the-theodore-
psalter.html•ST. THOMAS A., «Art in the Margins: the Theodore Psalter», British Library.
Medieval Manuscripts Blog (27 Ιουνίου
2015)http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2015/06/art-in-the-margins-
the-theodore-psalter.html•British Library, Sacred Texts: The Theodore
Psalterhttp://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/theopsalter.html7. Κείμενο και εικόνα
στα εικονογραφημένα χειρόγραφα των Λειτουργικών ομιλιών του Γρηγορίου
Ναζιανζηνού•BRUBAKER L., Politics, patronage, and art in ninth-century Byzantium: the
Homilies of Gregory of Nazianzus in Paris (B.N. Gr. 510), Dumbarton Oaks Papers 39
(1985), σ. 1-13.•BRUBAKER L., «The Introduction of Painted Initials in Byzantium»,
Scriptorium 45/1 (1881), σ. 22-46.•BRUBAKER L., Vision and meaning in ninth-century
Byzantium: image as exegesis in the homilies of Gregory of Nazianzus, Cambridge – New
York 1999.•BRUBAKER L., When pictures speak: The incorporation of dialogue in the ninth-
century miniatures of Paris gr. 510, The Word on the Page, Λονδίνο και Washington DC 1996
(Word and Image 12/1), 94-109.•ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ Γ., Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική βυζαντινών
χειρογράφων, Αθήνα 1995.•GALAVARIS G., The illustrations of the liturgical homilies of
Gregory Nazianzenus, Princeton N.J. 1969.•DER NERSESSIAN S., The Illustrations of the
Homilies of Gregory of Nazianzus: Paris Gr. 510. A Study of the Connections between Text
and Images, Dumbarton Oaks Papers 16 (1962), σ. 195-228.•MAGUIRE H., A Murderer among the
Angels: The Frontispiece Miniatures of Paris. Gr. 510 and the Iconography of the



Archangels in Byzantine Art, στο R. OUSTERHOUT και L. BRUBAKER (επιμ.), The Sacred Image
East and West, Urbana 1995, 63-71 [Maguire H., Rhetoric, Nature and Magic in Byzantine
Art, Aldershot και Brookfield VT 1998, αρ. 10].•Bibliothèque nationale de France, Gallica
: Par. gr. 510 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84522082.r=grec 5108. Κοσμικά
κείμενα και τέχνη: η περίπτωση του έπους του Διγενή ΑκρίτηDigenis Akritis: the
Grotaferrata and Escorial Versions, εκδ. και μτφρ. E. JEFFREYS, Cambridge 1998.•CUTLER
A., «Akritic imagery», Oxford Dictionary of Byzantium, Nέα Υόρκη και Οξφόρδη 1991, τομ.
Ι, σ. 47-48.•ΕVANS H., «Digenis Akritis and a Middle Byzantine Rosette Casket in the
Metropolitan Museum of Art», στο Bühl G., Cutler A. και Effenberger A. (επιμ.),
Spätantike und byzantinische Elfenbeinbildwerke im Diskurs, Wiesbaden 2008, σ. 97-
112.•FRANTZ A., «Akritas and the Dragons», Hesperia 10 (1941), σ. 9-13.Διαθέσιμο και στο
http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/hesperia/146599.pdf.•FRANTZ A., «Digenis Akritas. A
Byzantine epic and its illustrations», Byzantion 15 (1940-1941), σ. 87-91.•GRABAR A.,
Sculptures byzantines du moyen âge II (XIe-XIVe siècle), Παρίσι 1976 (αρ. 111).•JEFFREYS
E.M., «Akritai», Oxford Dictionary of Byzantium, Nέα Υόρκη και Οξφόρδη 1991, τομ. Ι, σ.
47.•JEFFREYS E. M.,«Akritic songs», Oxford Dictionary of Byzantium, Nέα Υόρκη και Οξφόρδη
1991, τομ. Ι, σ. 48.•JEFFREYS E.M. και JEFFREYS M.M., «Digenes Akritas», Oxford
Dictionary of Byzantium, Nέα Υόρκη και Οξφόρδη 1991, τομ. Ι, σ. 622-623.•MAGUIRE H., «The
Profane Aesthetic in Byzantine Art and Literature», Dumbarton Oaks Papers 53 (1999), σ.
189-205.Διαθέσιμο και στο http://www.doaks.org/resources/publications/dumbarton-oaks-
papers/dop53/dp53ch10.pdf.•MAGUIRE H., «Unofficial art and the resistance to Orthodoxy»,
στο P. STEPHENSON (επιμ.), The Byzantine World, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2010, σ. 320-
333.•NOTOPOULOS J.A., «Akritan Imagery on Byzantine Pottery», Hesperia 33 (1964), σ. 108-
133.Διαθέσιμο και στο http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/hesperia/147182.pdf.•ΠΑΖΑΡΑΣ
Θ., «Κατάλογος χριστιανικών αναγλύφων πλακών εκ Θεσσαλονίκης με ζωμόρφους παραστάσεις»,
Βυζαντινά 9 (1977), 25-95 (αρ. 57).•PELEKANIDIS ST.,Un bas-relief byzantin de Digénis
Akritas, Cahiers Archéologiques 8 (1956), σ. 215-227 [= ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΣΤ., Μελέτες
Παλαιοχριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 145-161.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΒΥ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 4.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση), Γαλλικά
(Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161258

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων των μνημειακών υλικών καταλοίπων
του Βυζαντινού Πολιτισμού και η αποσαφήνιση των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε υποπεριόδου
και περιοχής, ώστε να είναι διακριτά από τους φοιτητές.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές ένα σχεδίασμα της εξέλιξης του
Βυζαντινού Πολιτισμού με έμφαση στους τομείς της Βυζαντινής τέχνης και αρχιτεκτονικής που
καλύπτει την περίοδο από τις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ., με την ευρεία διάδοση του
χριστιανισμού, έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Η ύλη κατανέμεται σε
υποπεριόδους, κατά τις οποίες εξετάζονται χωρικά και χρονικά αντιπροσωπευτικά
αρχιτεκτονικά σύνολα, ενδεικτικά ζητήματα τοπογραφίας (Κωνσταντινούπολη και Θεσσαλονίκη),
χαρακτηριστικά παραδείγματα ψηφιδωτού διακόσμου και τοιχογραφιών, φορητών εικόνων και
γλυπτικής με έμφαση στα μεγάλα παραγωγικά κέντρα της επικράτειας στην Ανατολή και τη
Δύση. Παράλληλα συνεξετάζονται και οι ιστορικές παράμετροι που οδήγησαν στην
αποκρυστάλλωση των γενικών χαρακτηριστικών κάθε περιόδου. Εβδομάδα #1Εισαγωγή στην έννοια
του βυζαντινού πολιτισμού και των υλικών καταλοίπων του: ανάλυση των όρων, θεωρητική
αντιμετώπιση της βυζαντινής τέχνης διαχρονικά, περιοδοποίηση, αρχές και γνωρίσματα της
βυζαντινής τέχνης. Πρωτοβυζαντινή περίοδος – παλαιοχριστιανική τέχνη. Κατακόμβες, ταφικά
μνημεία, ευκτήριοι οίκοι και αρχιτεκτονική εξέλιξη του λατρευτικού κτηρίου. Ιδεολογικό
πλαίσιο. Χωροχρονικό πλαίσιο: Ρώμη και Ανατολή, 2ος – 4ος αι.Εβδομάδα #2Η τέχνη στην
κωνσταντίνεια περίοδο και εξής: η γένεση του τύπου της βασιλικής, τα αρχιτεκτονικά και τα
λειτουργικά μέρη του ναού, δομικά χαρακτηριστικά. Οι βασιλικές του Κωνσταντίνου.
Παραδείγματα στο δυτικό και το ανατολικό τμήμα. Ιδεολογικό πλαίσιο. Χωροχρονικό πλαίσιο:
Ρώμη, Άγιοι Τόποι, Κωνσταντινούπολη, 4ος και 5ος αι.Εβδομάδα #3Τα περίκεντρα κτίσματα:
απλά κυκλικά, σύνθετα κυκλικά, ελεύθερα και εγγεγραμμένα οκτάγωνα, πολύλοβα. Σταυρικοί
ναοί. Βαπτιστήρια. Χωροχρονικό πλαίσιο: Ιταλική χερσόνησος, Ανατολή, Κωνσταντινούπολη,
Θεσσαλονίκη - Μακεδονία, 4ος – 6ος αι.Εβδομάδα #4Η τρουλαία βασιλική και η εξέλιξή της:
Ιστορικό – ιδεολογικό πλαίσιο. Δομικά χρακτηριστικά, αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και
Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης. Χωροχρονικό πλαίσιο: Κωνσταντινούπολη, Ραβέννα, Ανατολή,
τέλη 5ου αι. – ιουστινιάνεια περίοδος και reconquista. Εβδομάδα #5Το πολεοδομικό σχέδιο
της Κωνσταντινούπολης: η εξελικτική διαμόρφωση της μεγαρικής αποικίας σε πρωτεύουσα της
οικουμενικής αυτοκρατορίας του μεσαιωνικού κόσμου. Βασικά πολεοδομικά γνωρίσματα,
διάρθρωση της πόλης (οχυρώσεις, κοσμικά κτίσματα, δρόμοι και κοινωφελή έργα) με έμφαση
στην πρωτοβυζαντινή περίοδο. Συγκριτικά στοιχεία με τη Θεσσαλονίκη.Η γλυπτική της
πρωτοβυζαντινής περιόδου – γενικά στοιχεία και βασικές αρχές που την διέπουν:
παραδείγματα κοσμικής πλαστικής. Αρχιτεκτονική γλυπτική.Εβδομάδα#6Μνημειακή ζωγραφική –
Ψηφιδωτά (1). Η τέχνη και η τεχνική του ψηφιδωτού. Σύντομο ιστορικό. Ιδεολογικό υπόβαθρο.
Επιδαπέδια ψηφιδωτά: Μεγάλο ή Ιερό Παλάτιο Κωνσταντινούπολης. Εντοίχια ψηφιδωτά:
Θεσσαλονίκη, Κύπρος, Σινά. 4ος, 5ος, 6ος και 7ος αι.Εβδομάδα #7Μνημειακή ζωγραφική –
Ψηφιδωτά (2). Εντοίχια ψηφιδωτά: Ραβέννα και Ρώμη. Χρονικό πλαίσιο: 4ος, 5ος, 6ος και 7ος
αι.Φορητές εικόνες: Τέχνη και τεχνική. Η ιδεολογία της εικόνας. Καταγωγή και εξέλιξη κατά
την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Από τα πορτραίτα Φαγιούμ στις εγκαυστικές λατρευτικές εικόνες
του Σινά και της Ρώμης. Χρονικό πλαίσιο: 3ος – 8ος αι.Εβδομάδα #8Μεταβατική εποχή
(«σκοτεινοί αιώνες») - Εικονομαχική περίοδος: ιστορικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές
παράμετροι που καθορίζουν την εποχή. Επιπτώσεις στις πόλεις και στη ζωή της υπαίθρου.
Νεώτερα αρχαιολογικά δεδομένα. Η αρχιτεκτονική μορφή του τρουλαίου ναού και η μετεξέλιξή
του. Παραδείγματα. Μνημειακή ζωγραφική και ανεικονικός διάκοσμος. Τέχνη Ανατολής – τέχνη
Δύσης. Παραδείγματα. Χωροχρονικό λαίσιο: Ελλαδικός χώρος, Κωνσταντινούπολη, Μ. Ασία,
Ρώμη, μέσα 7ου, 8ος, αρχές 9ου αι.Εβδομάδα #9Μεσοβυζαντινή περίοδος (864-1204) (1): τα
χρονικά όρια. Ιστορικό διάγραμμα. Βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου στον τομέα του
πολιτισμού. Αναγέννηση των τεχνών. Αρχιτεκτονική: καταγωγή, εμφάνιση κι εξέλιξη του
σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Παραδείγματα Κωνσταντινούπολης και περιοχών επιρροής
της. Αρχιτεκτονική της ελλαδικής σχολής, κατηγορίες ναών, γενικά και ειδικά
χαρακτηριστικά. Παραδείγματα νότιου ελλαδικού χώρου. Εβδομάδα #10Μεσοβυζαντινή περίοδος
(864-1204) (2): Η εξέλιξη στον τρόπο στήριξης του τρούλου: Σύνθετοι οκταγωνικοί ναοί.
Απλοί ή νησιωτικοί οκταγωνικοί ναοί. Παραδείγματα κεντρικής, νότιας και νησιωτικής
Ελλάδας – αυτοκρατορικές δωρεές. Η ανάπτυξη του μοναχισμού. Μοναστηριακή αρχιτεκτονική.
Τρίκογχος αγιορείτικος τύπος.Εβδομάδα #11Η μνημειακή ζωγραφική της εποχής των Μακεδόνων
αυτοκρατόρων: η αναγέννηση των Μακεδόνων αυτοκρατόρων – βυζαντινός ουμανισμός και τέχνες.
Το εικονογραφικό πρόγραμμα του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού και η νέα θεματική. Ο
ψηφιδωτός διάκοσμος της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης. Οι αυτοκρατορικές αναθηματικές
παραστάσεις, πολιτικά και καλλιτεχνικά συμφραζόμενα.Εβδομάδα #12Η εξέλιξη των ΜΒ

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Ομαδική εργασία, 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



ψηφιδωτών και των τοιχογραφικών συνθέσεων: ο  ψηφιδωτός διάκοσμος τριών μονών του 11ου
αι.: Όσιος Λουκάς (β΄ τέταρτο 11ου αι.), Νέα Μονή Χίου (1042-1056), Μονή Δαφνίου (περ.
1080). Παραδείγματα εξέλιξης του εντοίχιου ζωγραφικού διακόσμου της εποχής των Μακεδόνων
και των Κομνηνών σε βασικά καλλιτεχνικά κέντρα: προσέγγιση σε ζητήματα εικονογραφίας και
τεχνοτροπίας.  Εβδομάδα #13Υστεροβυζαντινή περίοδος – παλαιολόγεια εποχή (1261-1204). Το
ιστορικό πλαίσιο και η σημασία της παλαιολόγειας αναγέννησης. Η συνέχιση των παλαιών
τύπων με νέες μορφές. Η συγχώνευση διαφορετικών στοιχείων και η πολυπλοκότητα των μορφών.
Συγκριτικά παραδείγματα από την Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη στους τομείς της
αρχιτεκτονικής και της μνημειακής ζωγραφικής. Η εμφάνιση των «σχολών» και των
καλλιτεχνικών κύκλων με επώνυμους καλλιτέχνες που υπογράφουν τα έργα τους. Ανακεφαλαίωση
και σύντομη αναδρομή στις προηγούμενες παραδόσεις. Συζήτηση για την αφομοίωση των
παραδόσεων και των βασικών στόχων του μαθήματος. Γενικές οδηγίες για τις εξετάσεις.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

52.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 120

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση: 100%.Κατά την εξέταση ζητούνται κυρίως
στοιχεία των προφορικών διαλέξεων των μαθημάτων, καλή
αφομοίωση του εποπτικού υλικού και πληροφορίες από τα
δύο εγχειρίδια. Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση του
μαθήματος –παρότι δεν είναι υποχρεωτική— κρίνεται
ιδιαίτερα ουσιαστική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ch. Delvoye,  Βυζαντινή Τέχνη, Αθήνα 1988. L. Rodley, Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη και
αρχιτεκτονική (μτφρ. Μ. Βέικου), Αθήνα 2010.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Γ. Γούναρης, Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, Α΄ Αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη
2000.Γ. Γούναρης, Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, Β΄ Ζωγραφική, Θεσσαλονίκη



2007.Ν. Γκιολές, Παλαιοχριστιανική μνημειακή ζωγραφική (π. 300-726), Αθήνα 2007.Ν.
Γκιολές, Βυζαντινή Ναοδομία (600-1204), Αθήνα 1987.Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ζ σσ.
354-397, τ. Η΄ σσ. 274-325, τ. Θ΄ σσ. 394-458.E. Kitzinger, Byzantine Art in the Making,
Λονδίνο 1977. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Yale Univ.
Press 1992. Τζ. Λόουντεν, Πρώιμη χριστιανική και βυζαντινή τέχνη, Αθήνα 1999.C. Mango,
Byzantine Architecture, New York 1976.C. Mango, Βυζάντιο, η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης,
Αθήνα 1988, 301-330.Ν. Πανσελήνου, Βυζαντινή ζωγραφική. Η βυζαντινή κοινωνία και οι
εικόνες της.J.-M. Spieser, Η αυτοκρατορική και χριστιανική τέχνη. Ενότητα και διαφορές,
στο: C. Morrison (επ.), Ο Βυζαντινός κόσμος, τ. Α΄, Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία,
Αθήνα 2007, 307-391.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΒΥ213 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161265

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα εικονογραφικά θέματα και
εικονογραφικά προγράμματα των μνημείων. Να αναγνωρίζουν τις αποσπασματικά διατηρημένες
σκηνές. Να κατανοούν τον ρόλο των κειμένων στην διαμόρφωση και εξέλιξη των εικονογραφικών
θεμάτων κατά τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή ή προφορική εξέταση: 50%.Ακήσεις ή γραπτές
εργασίες: 50%. Η παρακολούθηση του μαθήματος –μολονότι
όχι υποχρεωτική— κρίνεται απαραίτητη
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική), Προφορική Εξέταση
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

A. Grabar, Martyrium, Paris 1943Α. Grabar, Les ampoules de Terre Sainte, Paris 1958.A.
Grabar, Christian Iconography: a Study of its Origins, Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1968C. Jolivet-Lévy, Les églises byzantines de Cappadoce. Le programme
iconographique de l’abside et de ses abords, Paris, 1991Cl. Lepage, « Première

Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της
ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



iconographie chrétienne de Palestine : Controverses anciennes et perspectives à la
lumière des liturgies et monuments éthiopiens », Comptes rendus de l’Académie des
Inscriptions & Belles-Lettres, juillet – octobre 1997, 739-782H. Maguire, Art and
Eloquence in Byzantium, Princeton 1981

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΒΥ303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΨΗΦΙΔΩΤΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση), Γαλλικά
(Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154658

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΒΥ304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

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
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600162980

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Σεμινάρια 3
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

109.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤ606 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

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

Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 9.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161283

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση δεξιοτήτων στην διδασκαλία της Ιστορίας της Τέχνης
στη Μέση Εκπαίδευση (ΜΕ) με άσκηση στην παραγωγή μικρού επιστημονικού κειμένου ιστορίας
και θεωρίας της τέχνης από το αρχικό στάδιο της επιλογής του θέματος ως το τελικό της
συγγραφής του κειμένου. Κριτήριο είναι η προσβασιμότητα του αντικειμένου ώστε η επαφή με
αυτό να είναι άμεση. Οι εργασίες σχετίζονται με το αφηγηματικό μέρος του σεμιναρίου για
την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις σχέσεις διεθνούς και ελληνικής πρωτοπορίας ώστε
να ανιχνεύουν μέσα από τις μορφές τη φυσιογνωμία  των συγκλίσεων και αποκλίσεων του
τοπικού από το παγκόσμιο.

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ελληνική και διεθνής τέχνη των  πρωτοποριών: συγκλίσεις και αποκλίσειςΚάθε συνεδρία του
σεμιναρίου αποτελείται από το αφηγηματικό μέρος και το μέρος της πρακτικής άσκησης Στο
πρώτο εξετάζεται η  πρόσληψη της διεθνούς τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, αρχιτεκτονικής)
από την ελληνική. Με άξονα τις διαφοροποιήσεις (στιλιστικές και θεωρητικές) από τα
ρεύματα των πρωτοποριών που εισάγονται στο έργο των ελλήνων δημιουργών, διερευνώνται δύο
ζητήματα: α. πώς διαμορφώθηκε η εθνική περιφερειακή ταυτότητα ενός διεθνούς
μητροπολιτικού παραδείγματος όπως η τέχνη των πρωτοποριών ως τις πρώτες μεταπολεμικές
δεκαετίες. β. αν η εξέλιξη της φυσιογνωμίας της ελληνικής τέχνης στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης συνιστά ταξινομικό οξύμωρο ή εξακολουθεί να διεκδικεί εθνικό
προσδιορισμό.Στο δεύτερο οι συμμετέχοντες ασκούνται στην παραγωγή μικρής έκτασης
επιστημονικού κειμένου κατά στάδια: επιλογή του θέματος, προσδιορισμός του, συλλογή του
υλικού, έρευνα σε αρχεία και βιβλιοθήκες, τεκμηρίωση φωτογραφική και βιβλιογραφική,
παρουσίαση σε συνεδρία και συγγραφή του κειμένου. Το θέμα, σχετικό με το αφηγηματικό
μέρος, επιλέγεται με κριτήριο την δυνατότητα πρόσβασης στο αντικείμενο της έρευνας (έργα
ζωγραφικής και γλυπτικής, κτίρια, διαμορφώσεις δημόσιων χώρων) ώστε οι συμμετέχοντες να
έχουν άμεση επαφή με το αντικείμενο της μελέτης τους.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

60

Φροντιστήριο 117
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

3

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

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη
αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, 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



Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

90

Σύνολο Μαθήματος 270
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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Συμπερασματική), Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Α. Κωτίδης, Μοντερνισμός και «Παράδοση» στην ελληνική τέχνη του μεσοπολέμουΑ.Κωτίδης,
Μοντερνισμός και «παράδοση» στην ελληνική μεταπολεμική και σύγχρονη τέχνη

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Φυλλάδια Οδηγιών του διδάσκοντος / Guidelines bulletins distributed by instructor

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 4.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161279

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στη μεθοδολογία προσέγγισης των έργων
τέχνης αλλά και στις βασικές θεωρίες της Ιστορίας της Τέχνης κυρίως εκείνες που
εμφανίστηκαν στον 20ό αιώνα, ώστε να αποκτήσει εκείνα τα εφόδια για να ερμηνεύσει και να
κατανοήσει τα σύγχρονα έργα τέχνης.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα αναλύονται οι μέθοδοι και οι βασικές θεωρίες της τέχνης, όπως η εικονογραφική
- εικονολογική μέθοδος, η αισθητική της πρόσληψης, η σημειωτική - σιγματική μέθοδος, η
αναλυτική - ψυχολογική προσέγγιση της τέχνης, η κοινωνικοϊστορική προσέγγιση και η
φεμινιστική προσέγγιση της τέχνης, ενώ γίνεται επίσης λόγος για την τεκμηρίωση της
ιστορίας της τέχνης και την ερμηνευτική της θεωρία.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

52.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 120

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Προφορική
Εξέταση (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Η. Wölfflin, Βασικές Έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης. Το πρόβλημα της εξέλιξης του στυλ
στη Νεότερη ΤέχνηH. Belting, H. Dilly και W. Kemp, Εισαγωγή στην Ιστορία της ΤέχνηςΜ.

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, 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



Δουλγερίδης, Ο λόγος του έργου τέχνης και ο χωροχρόνοςΆ. Χαραλαμπίδης, Τέχνη. Βλέπω ↔
γνωρίζω ↔ αισθάνομαι

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤ304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

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
Σεμινάρια
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161284

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να 1.Επιλέγουν υλικό από
την ιστορία της τέχνης προκειμένου να διευκολύνουν την κατανόηση εννοιών, φαινομένων,
περιστατικών που διαλαμβάνει το μάθημα2.Δημιουργούν υποστηρικτικό υλικό για την
κατανόηση, εμπέδωση και έλεγχο της διδακτέας ύλης3.Οργανώνουν την ανάπτυξη του μαθήματος
ανάλογα με τον τύπο του (βλ.Περιεχόμενο μαθήματος)4.Να προσαρμόζουν όλα τα παραπάνω στην
ηλικιακή ομάδα των μαθητών5.Να κατανέμουν ορθολογικά τον χρόνο της διδακτικής ώρας κατά
στάδια έτσι ώστε η σύνθεση του μαθήματος να καλύπτει τη μαθησιακή προσδοκία6.Να
εμπεδώνουν μια διαφορετική, μαθητοκεντρική αντίληψη πρόσληψης της γνώσης προκειμένου να
υπερβαίνουν το αρτηριοσκληρωτικό σχήμα Παράδοση-Εξέταση, αντικαθιστώντας το με μια
διαδικασία  ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή στην παραγωγή ερεθισμάτων που θα
δημιουργήσουν κίνητρα στον μαθητή να βρει ποικιλία απαντήσεων σε δικά του ερωτήματα που
θα διεγείρει η διαδικασία.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιεχόμενο του μαθήματοςΑντικείμενο του μαθήματος είναι η διδακτική των μαθημάτων του
φιλολόγου στη Μέση Εκπαίδευση (ΜΕ) και ειδικότερα οι εφαρμογές  υλικού της Ιστορίας της
Τέχνης στη διδασκαλία των μαθημάτων της ΜΕ.Στόχος του μαθήματος είναι να ασκηθούν οι
μελλοντικοί διδάσκοντες της ΜΕ στη χρήση ορισμένης μεθοδολογίας που προβλέπει διαφορετική
από την  συνήθη προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον ασκούνται στην συγκρότηση
ενός σώματος  οπτικού υλικού με υποστηρικτικές ασκήσεις ώστε να σχεδιαστεί μια σειρά
υποδειγματικών μαθημάτων. Η πρακτική άσκηση στη χρήση του υλικού αυτού γίνεται με τους
συμμετέχοντες σε ρόλο μαθητών και δασκάλων εναλλάξ.Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα υπέρ του
τελικού αποδέκτη της όλης εργασίας είναι: η όξυνση των ικανοτήτων παρατήρησης του μαθητή
μέσω των μορφών των εικαστικών τεχνών, η άσκηση του μαθητή να διακρίνει στο καλλιτεχνικό
έργο έννοιες και τάσεις που περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο.Το υλικό που
χρησιμοποιείται συγκροτείται με βάση τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στη
διδασκαλία των μαθημάτων του φιλολόγου από εικόνες έργων ζωγραφικής, γλυπτικής,
αρχιτεκτονικής, κατασκευών, διακόσμησης, βιομηχανικού σχεδίου, φωτογραφίας και
γραφιστικών τεχνών. Οι εικόνες έχουν συγκεκριμένο θεματικό άξονα. Τα είδη μαθημάτων που
σχεδιάζονται  είναι α. Εισαγωγή σε μάθημα, β. Κεφάλαιο από το εγχειρίδιο, γ. Άσκηση στην
περιγραφή, δ. Άσκηση στην παραγωγή αφηγηματικού κειμένου, ε. Ειδικά φαινόμενα (Υλικό
ανεξάρτητο από ορισμένο κεφάλαιο του εγχειριδίου) με στόχο την πληρέστερη κατανόηση μιας
περιόδου (ιστορικά μαθήματα), ενός φαινομένου (γλωσσικά και κοινωνιολογικά μαθήματα),
ενός τρόπου (λογοτεχνία) κ.ο.κ.Με βάση την προσέγγιση αυτή ο δάσκαλος της ΜΕ δεν
παρουσιάζει με προφορικό λόγο το κείμενο του εγχειριδίου. Η προσέγγιση είναι
επικεντρωμένη στο μαθητή, αναλυτική στην πρώτη φάση, συνθετική στην τελική. Στόχος του
είναι η πρόκληση ερεθισμάτων στο μαθητή ώστε να δέχεται ερωτήσεις σχετικές με τις έννοιες
που εκφράζουν τα αντικείμενα της εικόνας: από τις βασικές που προσλαμβάνει ο αντιληπτικός
μηχανισμός ως τις  συμβολικές που απαιτούν πιο σύνθετη νοητική διεργασία.Με τον τρόπο
αυτόν η παραδοσιακή αφήγηση (η γνωστή ως «παράδοση»)   από την πλευρά του διδάσκοντος
αντικαθίσταται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από τον φορτισμό που δημιουργεί η φυσική
περιέργεια των μαθητών να ανταποκριθούν στο υλικό που έχει ετοιμάσει ο διδάσκων και να
ασκηθούν στην δυνατότητα να ερευνούν οι ίδιοι για απαντήσεις στα ερωτήματά τους.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη
αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε
διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση
έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό
περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης



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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 78
Άσκηση Πεδίου 9
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

9

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

45

Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Προφορική παρουσίαση του μαθήματος. κατάθεση γραπτής
εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική), Δημόσια Παρουσίαση
(Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Δημοσιεύματα του διδάσκοντος και άλλων μελετητών

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση), Γαλλικά
(Εξέταση), Γερμανικά (Εξέταση), Ιταλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600162799

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στην τέχνη της ιταλικής αναγέννησης
μέσα από τη μελέτη των έργων και των καλλιτεχνών που διαμορφώνουν μια νέα καλλιτεχνική
πραγματικότητας που αποτέλεσε το μεγαλύτερο γεγονός του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει εκτενής αναφορά σε ποικίλες μορφές τέχνης, όπως η
αρχιτεκτονική, η ζωγραφική και η γλυπτική.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η συγκέντρωση προικισμένων καλλιτεχνών γύρω στα 1420 στη Φλωρεντία, όπως ο Masaccio, ο
Ghiberti, ο Brunelleschi, ο Donatello, οδήγησε στην παραγωγή έργων που η επίδρασή τους
στην πορεία της νεότερης τέχνης υπήρξε καθοριστική. Παρουσιάζεται επίσης η καλλιτεχνική
παραγωγή μετά το 1450 και αναπτύσσεται ο τρόπος που τα προτεινόμενα εικονογραφικά και
στυλιστικά σχήματα από καλλιτέχνες όπως ο Uccello, ο Fra Angelico, ο Piero della
Francesca, ο Botticelli και άλλοι συνδέονται με τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής τους.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη
αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε
διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, 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



- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

A. R. Turner, Η Αναγέννηση στη Φλωρεντία: Η γένεση μιας νέας εποχής Μ. Λαμπράκη Πλάκα,
Ιταλική Αναγέννηση. Τέχνη και κοινωνία: τέχνη και αρχαιότητα

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 1880 ΩΣ ΤΟΝ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161280

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στην τέχνη του μοντερνισμού μέσα από
τη διδασκαλία του έργου των μεγάλων δασκαλών του 19ου αιώνα, οι οποίοι διαμόρφωσαν
συνθήκες επικράτησης του μοντερισμού. Επίσης για τον ίδιο λόγο γίνεται αναφορά στην τέχνη
καλλιτεχνικών κινημάτων από το τέλος του 19ού αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ού.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι προϋποθέσεις της τέχνης του εικοστού αιώνα. Οι «πατέρες» της τέχνης του 20ού αιώνα
δηλαδή των Cézanne, Seurat, Van Gogh, Gauguin.  Ζωγραφική: Φωβισμός. Εξπρεσιονισμός:
«Γέφυρα» - «Γαλάζιος Καβαλάρης». Κυβισμός-Ορφισμός. Ανεξάρτητοι εξπρεσιονιστές: E. Nolde,
O. Kokoschka, Ch. Soutine κ.ά. Φουτουρισμός. Αφαίρεση: τάσεις και δημιουργοί. Μεταφυσική
Ζωγραφική. Dada. Πλαστική της περιόδου.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

H. H. Arnason, History of modern art: painting, sculpture, architecture, photography H.
Foster - R. Krauss κ.ά., Η Τέχνη από το 1900. Μοντερνισμός, Αντιμοντερνισμός,

Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών,
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



ΜεταμοντερνισμόςΆ. Χαραλαμπίδης, Η Τέχνη του εικοστού αιώνα. Ζωγραφική, Πλαστική,
Αρχιτεκτονική, τόμ Ι, 1880-1920

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Συνιστώμενη βιβλιογραφίαΠλήρης περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια Comprehensive bibliography
provided in the textbooks

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡ606 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

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

Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΠΡ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΑΠΡ601 ΘΕΩΡΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΡ602
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ,
ΑΠΡ603 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161273

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το φροντιστήριο αυτό αποβλέπει στην εξειδίκευση των γνώσεων των φοιτητών της αρχαιολογίας
σε θέματα τεκμηρίωσης, ανάλυσης και ερμηνείας του αρχαιολογικού υλικού μέσα από τη
συστηματική χρήση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και στα πλαίσια μιας ατομικής
ή ομαδικής συγγραφής επιστημονικής εργασίας η οποία παρουσιάζεται προφορικά. Η ενασχόληση
των φοιτητών με τη γραπτή και προφορική αυτή διαδικασία τους επιτρέπει να εξοικειωθούν με
τους τρόπους διαχείρισης και αξιοποίησης της αρχαιολογικής πληροφορίας, με την αναγνώριση
των ορίων του αρχαιολογικού υλικού, με τη διατύπωση των ερευνητικών ζητημάτων που οδηγούν
στην κατανόηση πολιτισμικών διεργασιών του παρελθόντος αλλά κυρίως με την παρουσίαση όλων
αυτών σ’ ένα ακροατήριο. Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές για μια ενεργή και κριτική
συμμετοχή τους στη διδασκαλία θεμάτων της ιστορίας του πολιτισμού.



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το φροντιστηριακό αυτό μάθημα έχει στόχο την εξοικείωση όσων συμμετέχουν με το
αντικείμενοτης εθνοαρχαιολογίας έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε ως ερευνητικός κλάδος της
αρχαιολογικήςερμηνείας τις τελευταίες δεκαετίες. Στη σειρά των μαθημάτων αυτών και μέσα
από συγκεκριμέναπαραδείγματα θα συζητηθούν ζητήματα θεωρίας και πρακτικής που σχετίζονται
με τη βασικήσυνεισφορά της εθνοαρχαιολογίας στην ερμηνεία του προϊστορικού παρελθόντος
αλλά και τιςενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τα όρια της χρήσης της. Οι συμμετέχοντες
θα κληθούν νακάνουν σύντομες εργασίες, τις οποίες και θα παρουσιάσουν στα πλαίσια του
μαθήματος.Στόχος των φροντιστηριακών μαθημάτων είναι εξοικείωση των φοιτητών με την
αρχαιολογική θεωρία και πρακτική μέσα από συγκεκριμένα αρχαιολογικά παραδείγματα.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Άσκηση Πεδίου 21
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

60

Φροντιστήριο 117
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

12

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

60

Σύνολο Μαθήματος 270

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός
στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: δεν υπάρχει. Η αξιολόγηση στηρίζεται στα
εξής:Παρουσίαση και σχολιασμός άρθρων Προφορική
παρουσίαση εργασίαςΥποχρεωτική η εκπόνηση γραπτής
εργασίας (<5.000 λέξεις) πάνω σε ειδικά θέματα τα οποία
ανατίθενται σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι εργασίες
κατατίθενται στο διδάσκοντα για βαθμολόγηση σε
ημερομηνία που καθορίζεται εγκαίρως η οποία τηρείται με
αυστηρότητα. Σκοπός των γραπτών εργασιών είναι η
εξοικείωση των φοιτητών με το συγκεκριμένο γνωστικό
αντικειμένο και μέσω αυτού με τον τρόπο προετοιμασίας
και συγγραφής επιστημονικών εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική), Δημόσια Παρουσίαση
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Εθνοαρχαιολογικές αναζητήσεις στα Πομακοχώρια της Ροδόπης, Ευστρατίου Νίκος 2002.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 4.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161271

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές –τριες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει
μία γενική εικόνα των προϊστορικών πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής, της ανατ. Μεσογείου και
της Ευρώπης διαχρονικά από την παλαιολιθική περίοδο μέχρι και την εποχή του Σιδήρου.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο της σειράς μαθημάτων είναι η εισαγωγή στον παγκόσμιο προϊστορικό πολιτισμό
από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου μέχρι και την Εποχή του Χαλκού. Πρόκειται για μια
ιστορική αναδρομή στην αρχή και εξέλιξη της προϊστορικής Αρχαιολογίας, η οποία
περιλαμβάνει θέματα όπως: η Αρχαιολογία της εμφάνισης και εξέλιξης του ανθρώπου μέχρι το
τέλος του Πλειστόκαινου, η Νεολιθική Εποχή στη Μ. Ανατολή και την Κ. Ασία, η Νεολιθική
Εποχή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ο κόσμος της Εποχής του Χαλκού, αστικοποίηση ,
Μεσοποταμία, Κ. Ασία, Βαλκάνια, Κ. Ευρώπη, Μινωικός και Μυκηναϊκός κόσμος, η Εποχή του
Σιδήρου στην Ευρώπη, η Προϊστορία της Αφρικής, του Νέου Κόσμου κλπ.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

52.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 120

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις.
Η παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη καθώς
η αξιολόγηση βασίζεται πρωτίστως σε θέματα που έχουν
συζητηθεί κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με
Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Εισαγωγή στους πολιτισμούς της προϊστορίας, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 4856,
Συγγραφείς: Παπαευθυμίου-Παπάνθιμου Αικατερίνη, ISBN: 960-288-117-8, Εκδόσεις
Κων.Σεμελίδης & Υιός Ο.Ε.

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής



- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Fagan, B. M. 2007. People of the Earth: an Introduction to World Prehistory. Upper Saddle
River, NJ : Pearson Prentice HallScarr, C. 2005. The Ηuman Past : World Prehistory and
the Development of Human Societies. London: Thames & Hudson.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡ203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

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
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις

6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία), Αγγλικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600147765

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές –τριες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει
μία εικόνα των δεδομένων και να έχουν κατανοήσει τα κύρια θέματα των συζητήσεων που
αφορούν στη χωροταξία και την αρχιτεκτονική των οικισμών κατά τη 3η και 2η χιλιετία στις
περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας μέσα από τις πληροφορίες των ερευνών επιφανείας και των
ανασκαφών. Ειδικά ζητήματα που θα διερευνηθούν διεξοδικά ποικίλλουν και περιλαμβάνουν
βασικές έννοιες του νοικοκυριού και της κοινότητας από τις τούμπες της Μακεδονίας, και
τους οικισμούς με τις οικίες με διαδρόμους της Πρωτοελλαδικής περιόδου μέχρι τις
ακροπόλεις και τις ανακτορικές θέσεις της μυκηναϊκής περιόδου.

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξετάζει τη  χωροταξία και την αρχιτεκτονική των οικισμών κατά την 3η και 2η
χιλιετία στις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας μέσα από τις πληροφορίες των ερευνών
επιφανείας και των ανασκαφών. Μετά από μια σύντομη συζήτηση κάποιων βασικών εννοιών όπως
του νοικοκυριού και της κοινότητας και των μεθοδολογικών διαστάσεων του θέματος  η
εξέταση θα επικεντρωθεί στην ανάλυση των οικισμών από διάφορες φάσεις της εποχής του
χαλκού σε διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας με στόχο να παρουσιαστούν και να
συγκριθούν οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και συμβολικές όψεις της κατοίκησης. Τα
παραδείγματα θα προσπαθήσουν να καλύψουν τις ποικίλες μορφές κατοίκησης από τις τούμπες
της Μακεδονίας, και τους οικισμούς με τις οικίες με διαδρόμους  της Πρωτοελλαδικής
περιόδου μέχρι τις ακροπόλεις και τις ανακτορικές θέσεις της μυκηναϊκής περιόδου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ανά εβδομάδα (syllabus)Εβδομάδα #1Στόχοι μαθήματος: οικισμοί,
κοινότητα vs νοικοκυριό, ενδοκοινοτική vs διακοινοτική οργάνωση, οργάνωση ταφών και
νεκροταφείωνΧρονολόγηση - Γεωγραφικός προσδιορισμόςΦυσικό περιβάλλον και άνθρωποςΘεωρία
χώρου – τοπίουΜεθοδολογικά εργαλεία στις αναλύσεις τοπίου: Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (GIS), αεροφωτογραφία, γεωαρχαιολογίαΕπιφανειακές έρευνεςΕβδομάδα #2ΠΕ
περίοδος: χρονολόγηση, γενικά χαρακτηριστικά Οικιστική οργάνωση•ΠΕ στην Πελοπόννησο:
οικίες-διάδρομοι: το παράδειγμα της Λέρνας•ΠΕΧ στην κεντρ. Ελλάδα: Θεσσαλία, Βοιωτία,
Εύβοια, Αττική, Αίγινα•ΠΕΧ στη Μακεδονία (Αρχοντικό, Σιταγροί, Αγ. Μάμας κλπ)Εβδομάδα
#3Ταφές και νεκροταφεία στην ΠΕΧ•Νεκροταφεία Αττικής, Εύβοιας•Τύμβοι Δυτ. Ελλάδας
(Λευκάδα, Ολυμπία κλπ)•Νεκροταφεία και ταφές Μακεδονίας (Κριαρίτσι, Ξηροπήγαδο
κλπ)Επιφανειακές έρευνες και διακοινοτικό επίπεδο οργάνωσης οικισμών στην ΠΕΧΠΕ ΙΙΙ:
μορφή και οργάνωση οικισμών vs ΠΕ ΙΙΜεταβολές και χαρακτηριστικά στην ΠΕ ΙΙΙ
περίοδοΕβδομάδα #4ΜΕ περίοδος: χρονολόγηση, γενικά χαρακτηριστικά, πού εντοπίζεται
γεωγραφικά;Οικιστική οργάνωση•ΜΕ στην Πελοπόννησο: πρώιμη (ΜΕ Ι-ΙΙ) vs ύστερη ΜΕ (ΜΕ
ΙΙΙ): το παράδειγμα της Αργολίδας π.χ. Λέρνα, Ασίνη, Άργος κλπ, οικισμοί στη Μεσσηνία•ΜΕ
στην κεντρ. Ελλάδα: Θεσσαλία (π.χ. Πευκάκια), Βοιωτία, Αττική, Αίγινα: ο ρόλος της
Κολώνας στη ΜΕ περίοδοΔιακοινοτικό επίπεδο οργάνωσης οικισμών: επιφανειακές έρευνες: το
παράδειγμα της ΒΑ Πελοποννήσου (NVAP), το παράδειγμα της Μεσσηνίας (PRAP)Εβδομάδα
#5Οργάνωση του ταφικού τοπίου στη ΜΕ περίοδο •Πρώιμη (ΜΕ Ι-ΙΙ) vs ύστερη ΜΕ (ΜΕ ΙΙΙ): το
παράδειγμα της Αργολίδας•ΜΕ τύμβοι Μεσσηνίας•Ταφικό τοπίο στην κεντρ. Ελλάδα (Θεσσαλία,
Βοιωτία κλπ)Εβδομάδα #6Πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδος Το φαινόμενο των κάθετων λακκοειδών:
περιγραφή του φαινομένου, χρονολόγηση, χαρακτηριστικά, γεωγραφική διασποράΤο ταφικό
τοπίο: ταφ. περίβολοι Μυκηνών, ΥΕ Ι-Ι τάφοι Μυκηνών, πρώιμοι θολωτοί τάφοι Μεσσηνίας
υψηλού κύρους Εβδομάδα #7Οικιστική οργάνωση•Οικισμοί με κεντρικά κτίρια π.χ. Μενελάιο,
Λακωνία•Πρώιμα μεγαροειδή κτίρια σε ανακτορικές θέσεις (π.χ. Τίρυνθα)Διακοινοτικό επίπεδο
οργάνωσης οικισμών στην πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο: επιφανειακές έρευνες ΒΑ Πελοποννήσου
(Κορινθία, Μπερμπάτι, Νεμεά), Μεσσηνίας (Πύλος, Νιχώρια)Διακοινοτικό επίπεδο οργάνωσης
οικισμών στην πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο: κεντρ. Ελλάδα (Θεσσαλία, Βοιωτία, Αιτωλία,
Αττική)Εβδομάδα #8Οργάνωση οικιστικού και ταφικού τοπίου στην πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο:
ανάδυση πρώιμων αριστοκρατιών – Σύνθεση δεδομένων και σύγκριση με υπόλοιπο ΑιγαίοΕβδομάδα
#9 Μυκηναϊκή ανακτορική περίοδος: χρονολόγηση, γενικά χαρακτηριστικά, εγκαθίδρυση
κεντρικών εξουσιών, γεωγραφική διασπορά, κέντρο και περιφέρειαΜυκηναϊκές ακροπόλεις:
γενικά χαρακτηριστικά, οργάνωση του χώρου: μέγαρο, εργαστήρια, ανοιχτοί χώροι και αυλές,
χώροι θρησκευτικού τελετουργικού χαρακτήρα, ιερά, αρχείο, χώροι αποθήκευσης,
αρχιτεκτονική ιστορία ακροπόλεων και περιβάλλοντος χώρουΟικήματα εκτός ακρόπολης:
εργαστήρια, πόλη, σπίτια, συνοικίεςΤο ταφικό τοπίο: θολωτοί τάφοι vs νεκροταφεία
θαλαμοειδών τάφωνΤο μυκηναϊκό τοπίο: δημόσια έργαΕβδομάδα #10Η περίπτωση της Αργολίδας:
Ακρόπολη Μυκηνών vs Τίρυνθας, Ακρόπολη Μιδέας, ΆργοςΕβδομάδα #11Η περίπτωση της

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

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σεβασμός στη
διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Άσκηση
κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



Μεσσηνίας: οργάνωση του χώρου σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κέντρα (Άνω Εγκλιανός και
επαρχίες Πύλου)•Ανακτορικό συγκρότημα Πύλου - το κράτος της Πύλου•Τα Νιχώρια και η σχέση
τους με το κράτος της ΠύλουΕβδομάδα #12Μυκηναϊκές ακροπόλεις και οργάνωση ανακτορικών
κέντρων στην κεντρ. ΕλλάδαΑττική Θήβα και Ορχομενός, Γλάς και αποστραγγιστικά έργα
ΚωπαϊδαςΘεσσαλία (Διμήνι): μεγαροειδές συγκρότημα, θολωτοί τάφοιΕβδομάδα #13ΥΕΧ
Μακεδονία: ενδοκοινοτική οργάνωση οικισμών, διακοινοτική οργάνωση οικισμών (Τούμπα
Θεσσαλονίκης, Άσσηρος, Καστανάς)Κεντρική vs ανατολική και δυτική μακεδονίαΤαφικές
πρακτικές: νεκροταφεία Ολύμπου και νότιας Πιερίας, Μεθώνης, Αιανής και περιοχής Κοζάνης,
ταφές εντός οικισμού Τούμπας Θεσσαλονίκης, Φαιά Πέτρα, ανατ. Μακεδονία και ΘάσοςΜυκηναϊκη
επιρροή στη Μακεδονία: «κεντρικά» κτίρια, έργα δημόσιου χαρακτήρα, αποθήκευση,
εργαστηριακοί χώροι, ταφικές πρακτικές

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 30
Άσκηση Πεδίου 27
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

48

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

12

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

60

Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση και αξιολόγηση ενισχυτικής γραπτής
εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Dickinson, O. T. P. K. 2003 (1994). Αιγαίο. Εποχή του Χαλκού. Αθήνα, Ινστιτούτο του
Βιβλίου, ΚαρδαμίτσαΤreuil, R., Darque, P., Poursat, J-C. και Touchait, G. 1996. Οι
πολιτισμοί του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού. Μ. Καρδαμίτσα. Αθήνα

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:



Branigan K.. (ed.), Urbanism in the Aegean Bronze Age [Sheffield Studies in Aegean
Archaeology 4] (Sheffield 2002)Cullen, T. (ed.), Aegean Prehistory: A Review (Boston
2001)Darcque, P. L’habitat mycénien: Formes et fonctions de l’espace bâti en Grèce
continentale à la fin du IIe millénaire avant J.-C. [BEFAR 319] (Paris 2005)Dickinson, O.
T. P. K. The Origins of Mycenaean Civilization (Göteborg 1977). Hägg R. and Konsola D.
(eds.), Early Helladic Architecture and Urbanization  (Göteborg 1986)Forsén, J. The
Twilight of the Early Helladics: A Study of the Disturbances in East-Central and Southern
Greece towards the End of the Early Bronze Age [SIMA Pocket-book 116] (Jonsered
1992).Galaty M. L. and Parkinson W. A. (eds.), Rethinking Mycenaean Palaces: New
Interpretations of an Old Idea (Los Angeles 1999)Pullen D. J. Social Organization in
Early Bronze Age Greece: A Multidimensional Approach (Ph.D. dissertation; Indiana
University 1985; University Microfilms International 85-16653).Shelmerdine, C. W., Ed.
2008. The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age. Cambridge: Chicago University
Press.van Andel, T. H. & Runnels, C. N. (1987) Beyond the Akropolis: A Rural Greek Past.
Stanford: Stanford University Pressvan Andel, T. H. & Runnels, C. (2002) Αρχαιολογία
χωρίς Σκαπάνη : Η περίπτωση της Νότια .Αργολίδας Αθήνα: ΚαλειδοσκόπιοWeiberg, E. Thinking
the Bronze Age. Life and Death in Early Helladic Greece., Acta Universitatis Upsalensis.
Boreas. Upsala Studies in Ancient Mediterrannean and Near Eastern Civilization, vol. 29
(, 2007).Wright, J. C. “Comparative Settlement Patterns during the Bronze Age in the
Northeastern Peloponnesos, Greece,” in S. E. Alcock and J. F. Cherry (eds.), Side-by-Side
Survey: Comparative Regional Studies in the Mediterranean World (Oxford 2004) 114-131.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡ208 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600147766

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡ303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΥΣ - ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

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
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154673

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η ενημέρωση των φοιτητών και φοιτητριών για το θεωρητικό
πλαίσιο της μουσειοπαιδαγωγικής και η εξοικείωσή τους με την εκπαιδευτική λειτουργία και
διδακτική αξιοποίηση του μουσειακού θεσμού.Με την ολοκλήρωση των οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες θα είναι ικανοί και ικανές: -να αναγνωρίζουν τα βασικά ιστορικά στοιχεία της
συγκρότησης των μουσείων στον κόσμο και να τα συνδέουν με την αντίστοιχη εξέλιξη της
εκπαιδευτικής τους διάστασης. -να εκτιμούν τις δυνατότητες του μουσείου ως εναλλακτικού
περιβάλλοντος εκπαίδευσης.- να γνωρίζουν  το βασικό επιστημολογικό πλαίσιο της
μουσειοπαιδαγωγικής και να το συσχετίζουν με τις παιδαγωγικές θεωρίες και τις θεωρίες
μάθησης που καθορίζουν την εκπαίδευση στο μουσείο.- να γνωρίζουν την εξέλιξη της
εκπαίδευσης στα ελληνικά μουσεία και τις διαφορετικές μορφές εκπαιδευτικής -
επικοινωνιακής προσέγγισης που έχουν αναπτύξει.- να αξιολογούν τις μουσειακές συλλογές με
κριτήριο τις εκπαιδευτικές δυνατότητας που παρέχουν για την υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών
δραστηριοτήτων.- να μελετούν μουσειακά αντικείμενα και να αντλούν θεματικές μέσα από αυτά
με στόχο την εκπαιδευτική τους χρήση.- να σχεδιάζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και προγράμματα για διαφορετικές ομάδες κοινού στο περιβάλλον του
μουσείου.



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα περιλαμβάνει: α. διαλέξεις και παρουσιάσεις στην τάξη, β. στοχευμένες
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και μικρές παρουσιάσεις συγκεκριμένων
παραδειγμάτων μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων από ομάδες φοιτητών. Οι διαλέξεις
περιλαμβάνουν τα εξής θέματα: Ο θεσμός του μουσείου διαχρονικά και η εξέλιξή του ως τις
μέρες μας (ορισμοί, λειτουργίες, συγκρότηση συλλογών, επιστημολογικό πλαίσιο,  νέα
μουσειολογία). Ιστορική επισκόπηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας του μουσείου (19ος –
21ος αιώνας). Η εμφάνιση και η ανάπτυξη της μουσειοπαιδαγωγικής. Από το μουσείο-ναό στο
μουσείο-χώρος μάθησης και ψυχαγωγίας. Η επικοινωνία στο μουσείο. Το μουσειακό κοινό και
οι επικοινωνιακές στρατηγικές. Το πολιτιστικό μοντέλο επικοινωνίας (E. Hooper-Greenhil)
και η μουσειακή εμπειρία (J. Falk & L. Dierking). Η μάθηση στο μουσείο: φιλοσοφικές,
ψυχολογικές, παιδαγωγικές προϋποθέσεις. Κονστρουκτιβισμός (G. Hein, θεωρία της πολλαπλής
νοημοσύνης (H. Gardner). Μάθηση μέσα από τα αντικείμενα. Η εκπαιδευτική πολιτική των
μουσείων και προγράμματα προσέγγισης. Μορφές άμεσης και έμμεσης επικοινωνίας και
εκπαίδευσης. Η μουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα. Ιστορική αναδρομή και δράσεις
(εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσειοσκευές, εκπαιδευτικά έντυπα, φύλλα εργασίας). Η χρήση
των ΤΠΕ στη Μουσειοπαιδαγωγική. Αρχαιολογία και εκπαίδευση. Δημόσια αρχαιολογία. Ιστορική
εκπαίδευση και μουσείο. Ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων σε
μουσεία και χώρους πολιτιστικής αναφοράς.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 90
Άσκηση Πεδίου 9
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

18

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

60

Εξετάσεις 3

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σεβασμός στη
διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή
της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Διαμορφωτική), Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Νικονάνου, Ν. (2010) Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη θεωρία στην πράξη. Πατάκης: Αθήνα.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Hooper-Greenhill, E. (1994) Museum and gallery education. Leicester, London & New York:
Leicester University Press, Hooper-Greenhill, E. ed. (1994) The educational role of
museum. London & New York: RoutledgeΚόκκινος, Γ. – Αλεξάκη, Ε. επιμ. (2002),
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή. Μεταίχμιο: Αθήνα, Νάκου, Ει. (2001),
Μουσεία: εμείς,  τα πράγματα και ο πολιτισμός. Νήσος: ΑθήναMorris, G. S. and Wilkinson,
S. (1990) A teacher’s guide to learning from objects. London: English Heritage, Νάκου,
Ει. και Βέμη, Μ. (2010) επιμ. Μουσεία και εκπαίδευση – γενικός απολογισμός, κριτική
αποτίμηση και προοπτικές. Νήσος, Αθήνα Νικονάνου, Ν. – Κασβίκης, Κ. (2008), Εκπαιδευτικά
ταξίδια στο χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος. Πατάκης, Αθήνα, Durbin

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡ304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΠΡ201 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΑΠΡ601 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161274

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο φροντιστήριο εξετάζεται η συμβολή διεπιστημονικών προσεγγίσεων στην ερμηνεία των
αρχαιολογικών δεδομένων. Αναλύονται τα ερευνητικά εργαλεία που παρέχουν σήμερα οι φυσικές
επιστήμες, οι επιστήμες της γης, καθώς και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι και συμβάλουν
καθοριστικά στην ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση του ανθρώπινου πολιτισμού. Το
φροντιστήριο θα προσπαθήσει να καλύψει την πολύπλευρη φύση της αρχαιολογικής έρευνας
παρουσιάζοντας θέματα όπως:- η διαμόρφωση, διατήρηση και ορατότητα των αρχαιολογικών
θέσεων (γεωαρχαιολογία, μικρομορφολογία)-η στρωματογραφία (τα φυσικά και ανθρωπογενή
χαρακτηριστικά των ιζημάτων που περικλείουν τις αρχαιολογικές μαρτυρίες με βάση τις
βασικές αρχές της Γεωαρχαιολογίας)-η χρονολόγηση (μέθοδοι σχετικής και απόλυτης
χρονολόγησης) -η συμβολή ειδικών αναλύσεων στη μελέτη τεχνουργημάτων (κεραμική:
πετρογραφικές και χημικές αναλύσεις)-η μελέτη των αρχαίων πληθυσμών μέσα από τον
συνδυασμό οστεοαρχαιολογίας – φυσικών επιστημών.-η συμβολή της εθνογραφίας στη διερεύνηση
αρχαιολογικών ερωτημάτων (εθνοαρχαιολογία)Το φροντιστήριο περιλαμβάνει παρακολούθηση
παραδόσεων, μελέτη επιλεγμένης βιβλιογραφίας και παρουσίαση-συζήτησή της στην αίθουσα με
τη μορφή άσκησης εμπέδωσης. Η αξιολόγηση θα γίνει με γραπτή εξέταση.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

91

Εξετάσεις 50
Σύνολο Μαθήματος 180

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

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με
Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε
διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση
έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό
περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης



Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Καρκάνας Παναγιώτης, 2010. Εισαγωγή στη Γεωαρχαιολογία, Εκδόσεις Νεφέλη

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡ308 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161275

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα, τις
δυνατότητες και τους περιορισμούς της μελέτης τους στη διερεύνηση γενικότερων
αρχαιολογικών ερωτημάτων. Επίσης, οι φοιτητές θα γνωρίσουν πρακτικά ζητήματα της μελέτης
των βιοαρχαιολογικών καταλοίπων, όπως συλλογή δειγμάτων στο πεδίο και μέθοδοι διαχωρισμού
από τα αρχαιολογικά ιζήματα. Τέλος, θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές προσδιορισμού
των διαφόρων κατηγοριών βιοαρχαιολογικών καταλοίπων, τις τεχνικές που εφαρμόζονται και
τον απαραίτητο κατά περίπτωση εξοπλισμό.

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

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί μια προσέγγιση των καταλοίπων του φυσικού περιβάλλοντος τα οποία
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ανθρώπινη δραστηριότητα κατά το παρελθόν. Τα κατάλοιπα
αυτά κάποτε αποτέλεσαν ζωντανούς οργανισμούς οι οποίοι ενσωματώθηκαν κυρίως σε
αρχαιολογικές αλλά και φυσικές αποθέσεις ως αποτέλεσμα της χρήσης ή διαχείρισης από τον
άνθρωπο. Η εξέταση επιμέρους κατηγοριών «βιοαρχαιολογικών» καταλοίπων όπως είναι για
παράδειγμα τα έντομα, τα μαλάκια, τα οστά των ζώων, η γύρη, τα φυτά κλπ., παρέχει τη
δυνατότητα να διαπιστωθεί η πολύτιμη συμβολή αυτών των κατά κανόνα παραγνωρισμένων
αρχαιολογικών ευρημάτων, στην αποκατάσταση των συνθηκών διαβίωσης και της καθημερινής
ζωής των ανθρώπων που έζησαν κατά το παρελθόν. Όπως προκύπτει μέσα από το μάθημα, τα
βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα είναι σε θέση να δώσουν πληροφορίες για την οικονομική και
κοινωνική οργάνωση των κοινωνιών του παρελθόντος, αρκεί να χρησιμοποιούνται με τον
ανάλογο προβληματισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος, παράλληλα με τη διδασκαλία,
περιλαμβάνεται και επαφή με το πρακτικό μέρος της βιοαρχαιολογίας, μέσα από επισκέψεις σε
εργαστηριακούς χώρους. Η οργάνωση του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:-
Περιβάλλον και αρχαιολογία: Η έννοια του περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική αρχαιολογία, το
αντικείμενο και οι στόχοι της. Η Βιοαρχαιολογία ως κλάδος της περιβαλλοντικής
αρχαιολογίας. - Βιοαρχαιολογία: Οι κλάδοι της Αρχαιοβοτανικής και Ζωοαρχαιολογίας.
Κατηγορίες βιοαρχαιολογικών καταλοίπων και αρχαιολογικά ερωτήματα που προσεγγίζονται με
τη μελέτη τους. - Βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα: οι κατηγορίες τους και πως διατηρούνται στα
αρχαιολογικά στρώματαΔειγματοληψία, συλλογή και διαχωρισμός βιοαρχαιολογικών καταλοίπων
στο πεδίο και στο εργαστήριο.- Μακρο- και μικρο-κατάλοιπα φυτών: ανατομικά και
μορφολογικά χαρακτηριστικά, βασικές αρχές προσδιορισμού και επεξεργασία δεδομένων.
Εργαστήριο- Μακρο- και μικρο-κατάλοιπα φυτών: αρχαίο περιβάλλον, εξημέρωση, καλλιέργεια,
διατροφή - Ζωοαρχαιολογία: κατάλοιπα σπονδυλωτών και ασπόνδυλων. Εργαστήριο-
Ζωοαρχαιολογία: μεθοδολογία και αρχαιολογικά ερωτήματα

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 30
Εργαστηριακή Άσκηση 9
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

65

Πρακτική (Τοποθέτηση) 36
Εξετάσεις 40

Σύνολο Μαθήματος 180

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία,
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και
διαχείριση έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο
φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές 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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με
Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Βαλαμώτη, Σ. Η αρχαιοβοτανική έρευνα της διατροφής στην προϊστορική Ελλάδα, University
Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Ενδεικτικά παρατίθενται κάποιες βιβλιογραφικές παραπομπές.1.Halstead, P. 1996.  The
development of agriculture and pastoralism in Greece:  when, how, who and what? Στο D.R.
Harris (εκδ.) 1996.  The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia.
London, University College Press.  297-309.2.Hansen, J. 1992.  Franchthi cave and the
beginnings of agriculture in Greece and the Aegean.  Prehistoire de l’Agriculture:
Nouvelles Approches Experimentales et Ethnographiques.  Monographie du CRA n.6.  Paris,
Editions CNRS.  231-247.3.Andreou, S. and Kotsakis, Κ. 1994.  Prehistoric rural
communities in perspective:  the Langadas survey project.  Στο P. N. Doukelis και L. G.
Mendoni (εκδ..) Structures Rurales et Sociétés Antiques, 17-25.  Paris, Annales
Litteraires de l’Université de Besançon.4.Athanasiadis, A. and Gerasimidis, N. 1995.
Woodland history of northern Greece from the mid Holocene to recent time based on
evidence from peat pollen profiles.  Vegetation History and Archaeobotany 4, 109-
116.5.Valamoti, S. M. 2004.  Plants and People in Neolithic and Early Bronze Age northern
Greece. B.A.R. 1258, Oxford.6.Megaloudi, F. 2006. Plants and Diet in Greece from
Neolithic to Classical Periods. B.A.R. , Oxford.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡ312 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

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
Σεμινάρια
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154674

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι α) με
διαφορετικές μουσειολογικές προσεγγίσεις ως προς την έκθεση πολιτισμικών καταλοίπων της
προϊστορικής περιόδου και β) με διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης προϊστορικών
αρχαιολογικών ευρημάτων σε συνθήκες σωστικών ή/και συστηματικών αρχαιολογικών ανασκαφών.
Αυτοί οι δύο στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από α) επισκέψεις σε προϊστορικές εκθέσεις
μουσείων και συζητήσεις με τους επιμελητές των εκθέσεων αυτών και β) επισκέψεις σε
ανασκαφές προϊστορικών οικισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν ευρύτητα
αντίληψης ως προς ζητήματα διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Εκπαιδεύονται σε
ποικίλες όψεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οργανώνουν αρχαιολογικά μουσεία της
Ελλάδας καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική τους ικανότητα ως προς την εκάστοτε
προσέγγιση, τη θεματική, τους στόχους και το αποτέλεσμα συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων τα οποία οι φοιτητές παρακολουθούν σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους για τα
προγράμματα αυτά αρχαιολόγους/μουσειολόγους. Επίσης, οι φοιτητές, μέσα από συνεντεύξεις
και ερωτηματολόγια με ομάδες πληθυσμού, αποκτούν βιωματικές εμπειρίες σχετικά με την
πρόσληψη της προϊστορικής αρχαιολογίας από το ευρύτερο κοινό. Τέλος, με την επιτυχή
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση, διδάσκοντας στη Μέση Εκπαίδευση,



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά την επίσκεψη προϊστορικών συλλογών
σε μουσεία της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Ο δεύτερος άξονας αφορά την επίσκεψη
αρχαιολογικών χώρων στις περιοχές αυτές. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται ζητήματα
παρουσίασης των αρχαιολογικών ευρημάτων στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε
σωστικές ανασκαφές και εκπαιδευτικά προγράμματα. Το μάθημα περιλαμβάνει εκτός από τις
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, συνεντεύξεις με αρχαιολόγους. Το μάθημα
προσφέρεται σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών. Η εξέταση γίνεται με γραπτή εργασία και
προφορική παρουσίασή της.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 45
Σεμινάρια 27
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

18

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

90

Σύνολο Μαθήματος 180

να υποστηρίξουν με ιδιαίτερη επιτυχία την οργάνωση επισκέψεων σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους, προετοιμάζοντας και καθοδηγώντας τους μαθητές τους στη βιωματική
πρόσληψη γνώσεων (μέσα από την επαφή με τα ίδια τα αντικείμενα/χώρους/ανθρώπους κλπ),
συμπληρωματικά ως προς τη διδασκαλία μαθημάτων εντός της σχολικής αίθουσας.

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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική
εργασία, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της
ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εργασία α) ατομική και β) ομαδική
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Δημόσια
Παρουσίαση (Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

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
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εξετάσεις

3 7.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά
(Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600162802

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να
γνωρίζουν τις κύριες θεσεις κάθε αρχαιολογικής σχολής και ρεύματος. Θα πρέπει, σε βασικό
επίπεδο, να ειναι σε θέση να αναγνωρίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο αρχαιολογικών
επιχειρημάτων. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζουν τα βασικα χαρακτηριστικά των αναλυτικών
τεχνικών και να είναι σε θέση να επιλέγουν τις περισσότερο κατάλληλες για τη λύση
αρχαιολογικών ερωτημάτων.

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί μια σφαιρική εισαγωγή στις διαστάσεις της σύγχρονης
αρχαιολογίας. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος συζητούνται τα κύρια ρεύματα της θεωρητικής
αρχαιολογικής σκέψης του 20ου αιώνα. Εξετάζεται η πολιτισμική ιστορία, η διαδικαστική
αρχαιολογία, η μεταδιαδικαστική αρχαιολογία και η σύγχρονη σύνθεσή τους. Στο δεύτερο
μέρος εξετάζονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές που στηρίζουν τη σύγχρονη αρχαιολογία, την
ανασκαφή και την αρχαιολογία πεδίου, την αρχαιολογία του τοπίου, την αρχαιομετρία και τη
βιοαρχαιολογία. Τέλος συζητείται η θέση της αρχαιολογιας στο σύγχρονο κόσμο και
θίγονταιθέματα μουσειολογίας και δημόσιας αρχαιολογίας. Πρόγραμμα διαλέξεων.Μάθημα 1 Η
Ιστορία της Αρχαιολογικής Σκέψης: Από την Αναγέννηση στον σύγχρονο κόσμοΜάθημα 2 Θεωρία
της Αρχαιολογίας: Πολιτισμική Ιστορία, Νέα Αρχαιολογία και Ανθρωπολογική Αρχαιολογία,
Διαδικαστική Αρχαιολογία Μάθημα 3 Θεωρία της Αρχαιολογίας: Ρεύματα και σύγχρονες
θεωρητικές κατευθύνσεις. Μεταδιαδικαστική Αρχαιολογία, Ερμηνευτική ΑρχαιολογίαΜάθημα 4
Θεωρία της Αρχαιολογίας: Ρεύματα και σύγχρονες θεωρητικές κατευθύνσεις. Θεωρία του υλικού
πολιτισμού, Αρχαιολογίες των ταυτοτήτων, Έμφυλες ΑρχαιολογίεςΜάθημα 5Αρχαιολογία του
πεδίου: Αρχαιολογική ανασκαφή. Βασικές αρχέςΜάθημα 6 Αρχαιολογία του πεδίου: Τεχνικές και
μέθοδοι Μάθημα 7Αρχαιολογία του πεδίου: Η αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα. Τηλεπισκόπηση,
Γεωφυσικές διασκοπήσεις . Υποβρύχια αρχαιολογία Μάθημα 8Χρονολόγηση. Συμβατικές μέθοδοι
σχετικής χρονολόγησης, εργαστηριακές μέθοδοι χρονολόγησηςΜάθημα 9 - Εργαστήριο Τεχνολογία
και επιστήμη των υλικών. Λιθοτεχνία, Κεραμική, Μεταλλουργία Μάθημα 10Περιβαλλοντική
Αρχαιολογία και Βιοαρχαιολογία. Ζωοαρχαιολογία, Αρχαιοβοτανική, Γεωαρχαιολογία,
ΟστεοαρχαιολογίαΥπολογιστές και Αρχαιολογία. Εφαρμογές υπολογιστών στην αρχαιολογική
έρευνα. Βασικές αρχές στατιστικής ανάλυσηις. Γεωγραφικά Συστήματα ΠληροφοριώνΜάθημα 11
Αρχαιολογία και κοινωνία, Ειδικές ομάδες κοινού, Εκπαιδευτικά αρχαιολογικά προγράμματα.
Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι Μάθημα 12Βασικές έννοιες μουσειολογίας, διαχείριση
αρχαιολογικής κληρονομιάς, νομοθεσίαΜάθημα 13 Επίσκεψη σε Μουσεία και χώρους της
Θεσσαλονίκης

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 33
Εργαστηριακή Άσκηση 18
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

95

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση

9

Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό
περιβάλλον, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων
Εξετάσεις 55

Σύνολο Μαθήματος 210
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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Διαμορφωτική), Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική),
Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Renfrew, C. and Bahn, P. 2001. Αρχαιολογία. Θεωρία, Μεθοδολογία και Πρακτικές Εφαρμογές.
ΚαρδαμίτσαςHodder, Ian 2002. Διαβάζοντας το Παρελθόν. Εκδόσεις 21ου. Αθήνα B.G. Trigger,
2005. Μια ιστορία της αρχαιολογικής σκέψης. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Βασική εισαγωγική βιβλιογραφία για τη Θεωρία της Αρχαιολογίας Binford, L. 1972. An
Archaeological Perspective. New York: Academic PressBinford, L. R., and S. R. Binford.
1968. New Perspectives in Archaeology. New York: Academic Press.Childe, V. G. 1958.
Retrospect. Antiquity 32:69-74.Clarke, D. L. 1968. Analytical Archaeology. London:
Methuen.Hodder, I. 1982. Symbols in Action. Cambridge: Cambridge University Press.—.
1984. Archaeology in 1984. Antiquity LVIII:30.—. 1986. Reading the Past. Cambridge:
Cambridge University Press.—. 1990. Archaeology and the Post-modern. Anthropology Today
6:13-15.—. 2001. Archaeological Theory Today. Cambridge: Polity Press.Renfrew, C. 1984.
Approaches to Social Archaeology. Edinburgh: Edinburgh University Press.Shanks, M., and
C. Tilley. 1987a. Re-constructing Archaeology: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge
University Press.—. 1987b. Social Theory and Archaeology. Cambridge: Polity
Press.Χουρμουζιάδης, Γ.Χ. 1978. Το νεολιθικό Διμήνι. Βόλος Βασικά εγχειρίδια Johnson,
Matthew 2010. Archaeological Theory. An introduction. Blackwell Publishers, Oxford.
Green, Kevin 2002. Archaeology: An Introduction. Routledge, London. Gamble, Clive 2004.
Archaeology. The basics. Routledge, London.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

0 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΠΡ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161272

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική
εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μια γενική αλλά ολοκληρωμένη παρουσίαση της προϊστορικής
εξέλιξης του χώρου της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βαλκάνια και Ελλάδα) μέχρι και το τέλος
της Νεολιθικής (4η χιλιετία π.Χ.). Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των
πολιτισμικών διαδικασιών που οδήγησαν από το τροφοσυλλεκτικό στάδιο στην παραγωγή της
τροφής και στην εμφάνιση μόνιμων οικισμών. Εξετάζεται ο υλικός πολιτισμός στη
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή κατά τις ακόλουθες περιόδους: Παλαιολιθική, Μεσολιθική
και Νεολιθική. Γίνεται μια ενδεικτική αναφορά σε γεωγραφικούς χώρους, πολιτισμικούς
κύκλους, αλλά και σε σημαντικές αρχαιολο¬γικές θέσεις και ανασκαφές. Σημαντικό μέρος
καταλαμβάνει η παρουσίαση του ελλαδικού χώρου και των ερευνητικών προβλημάτων που τον
χαρακτηρίζουν.Στόχος των μαθημάτων είναι η σύνθεση των αρχαιολογικών δεδομένων από τον
ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής και του Αιγαίου και η περιγραφή των θεωρητικών και
μεθοδολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αρχαιολογική έρευνα στην προσπάθεια
αυτή.Εβδομάδα #1Η Παλαιολιθική στην Ελλάδα: Εξετάζονται η Κατώτερη και Μέση Παλαιολιθική
(300.000-30.000 π.Χ.) στην Ελλάδα με βάση δεδομένα από επιφανειακές έρευνες και
ανασκαφές. Τα δεδομένα συσχετίζονται με γενικότερα ερωτήματα που αφορούν την εμφάνιση του
γένους Homo στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξετάζονται οι στρατηγικές επιβίωσης στις
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και παλαιογεωγραφικές συνθήκες της εποχής. Εβδομάδα #2Η
Παλαιολιθική στην Ελλάδα: Εξετάζεται η Ανώτερη Παλαιολιθική (30.000-10.000 π.Χ.) στην
Ελλάδα. με βάση δεδομένα από επιφανειακές έρευνες και ανασκαφές. Εξετάζεται το ζήτημα της
εμφάνισης του Homo sapiens στη νοτιοανατολική Ευρώπη και ορισμένες πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται στα αρχαιολογικά δεδομένα της περιοχής σε σχέση με άλλες
περιοχές της Ευρώπης. Εξετάζονται οι στρατηγικές επιβίωσης στις συγκεκριμένες
περιβαλλοντικές και παλαιογεωγραφικές συνθήκες της εποχής.Εβδομάδα #3Η Μεσολιθική στην
Ελλάδα και τη Βαλκανική. Στο μάθημα εξετάζονται τα πολιτισμικά κατάλοιπα των κοινωνιών
που κατοίκησαν την Ελλάδα και τη Βαλκανική με την έναρξη του Ολόκαινου (10.000 π.Χ.).
Χαρακτηριστικές θέσεις που παρουσιάζονται στο μάθημα είναι το Φράγχθι της Αργολίδας, η
Θεόπετρα στη Θεσσαλία, το Λεπένσκι Βίρ στις Σιδηρές Πύλες του Δούναβη και αρκετές άλλες
θέσεις που έχει εντοπίσει η ανασκαφική και επιφανειακή έρευνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στα πολιτισμικά και περιβαλλοντικά στοιχεία που διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις για την
εμφάνιση της γεωργίας και των πρώτων νεολιθικών χωριών από την 7η χιλιετία π.Χ. και μετά.
Εβδομάδα #4Η αρχή της παραγωγής της τροφής στη Μέση Ανατολή, την Ελλάδα και τη Βαλκανική.
Τα αρχαιολογικά δεδομένα από οικισμούς της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
εξετάζονται σε σχέση με το ζήτημα της εμφάνισης της παραγωγής της τροφής σε αυτή την
περιοχή του κόσμου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αρχαιοβοτανικά και παλαιοπεριβαλλοντικά
δεδομένα. Η συμβολή του περιβάλλοντος και των διατροφικών πόρων που είχαν στη διάθεσή
τους οι κυνηγοί/τροφοσυλλέκτες του τέλους της Παλαιολιθικής εξετάζεται σε σχέση με τις
κοινωνικές διεργασίες που διαμόρφωσαν το πλαίσιο για την μετάβαση από την τροφοσυλλογή
στην παραγωγή της τροφής.  Εβδομάδα #5Η Αρχαιότερη Νεολιθική στην Ελλάδα: Στο μάθημα
δίνονται αναλυτικά τα πολιτισμικά κατάλοιπα που χαρακτηρίζουν την Αρχαιότερη Νεολιθική με
ιδιαίτερη έμφαση στην κεραμική και την οργάνωση του χώρου και την επιλογή των θέσεων
εγκατάστασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και
της Πελοποννήσου.Εβδομάδα#6Η Μέση Νεολιθική στην Ελλάδα: Στο μάθημα δίνονται αναλυτικά τα
πολιτισμικά κατάλοιπα που χαρακτηρίζουν την Μέση Νεολιθική με ιδιαίτερη έμφαση στην
κεραμική και την οργάνωση του χώρου, την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης και τους τύπους
κατοίκησης. Εβδομάδα #7Η Νεότερη Νεολιθική στην Ελλάδα: κατοίκηση και αρχιτεκτονική. Στο
μάθημα εξετάζεται αναλυτικά η μορφή κατοίκησης κατά τη Νεότερη Νεολιθική: τύποι οικισμών,
ενδοκοινοτική οργάνωση του χώρου, διακοινοτική οργάνωση του χώρου, περιοχές που
κατοικούνται και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά. Εβδομάδα #8Η Νεότερη Νεολιθική στην
Ελλάδα: κεραμική παραγωγή. Στο μάθημα εξετάζονται η πολυμορφία και η τεχνικές της
παραγωγής κεραμικών σκευών και άλλων αντικειμένων κατά την περίοδο αυτή, οι
διαφοροποιήσεις κατά περιοχές, η διακίνηση σκευών μεταξύ των οικισμών, και η σημασία τους
για τις κοινωνίες της περιόδου. Εβδομάδα #9Νεολιθική οικονομία: γεωργία και κτηνοτροφία.
Με βάση αρχαιοβοτανικά, αρχαιοζωολογικά και παλαιοπεριβαλλοντικά δεδομένα επιχειρείται
μια ανασύνθεση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, των πρακτικών καλλιέργειας και
βόσκησης, των τρόπων εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος στη διάρκεια της Νεολιθικής.
Επισημαίνονται ομοιότητες και διαφοροποιήσεις στο χώρο και στο χρόνο καθώς και
διαφοροποιήσεις μεταξύ σύγχρονων μεταξύ τους οικισμών. Εβδομάδα #10Νεολιθική οικονομία:

νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



ανταλλαγές και σχέσεις. Το μάθημα δίνει έμφαση σε ορισμένες κατηγορίες αρχαιολογικών
καταλοίπων τα οποία παρέχουν πληροφορίες για δίκτυα ανταλλαγών και σχέσεων μεταξύ
γειτονικών οικισμών ή και απομακρυσμένων οικισμών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που
εξετάζονται είναι τα κεραμικά σκεύη και οι δυνατότητες της πετρογραφικής ανάλυσης, τα
αντικείμενα από το όστρεο  Spondylus gaederopus και εργαλεία από οψιανό.Εβδομάδα
#11Επίσκεψη στην προϊστορική συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ή στο
Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου), εξοικείωση με τα αντικείμενα, παρουσίαση εργασιών. Το
μάθημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα εξοικείωσης με τα αντικείμενα τα οποία οι φοιτητές
είδαν σε διαφάνειες στη διάρκεια των μαθημάτων, συζήτησης με αφορμή τις εργασίες και
περαιτέρω εμπέδωσης της γνώσης που αποκτήθηκε.Εβδομάδα #12Η χρήση των μετάλλων στη
Νεολιθική της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για
την εμφάνιση μεταλλικών αντικειμένων κατά τη Νεότερη και Τελική Νεολιθική στην Ελλάδα και
την Χαλκολιθική στη Βαλκανική. Εξετάζονται αναλυτικά οι τρόποι επεξεργασίας του μετάλλου
κατά την περίοδο αυτή, τα μεταλλικά αντικείμενα και ο κοινωνικός ρόλος τους από θέσεις
του ελλαδικού χώρου και της Βαλκανικής με ιδιαίτερη έμφαση στους οικισμούς του
Μακρυγιάλου, της Βάρνας και του Ντουράνκουλακ. Εβδομάδα #13Η Τελική Νεολιθική στην
Ελλάδα. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα τελευταία χίλια χρόνια της Νεολιθικής (4300-3500)
μέσα από τα σχετικά περιορισμένα και αποσπασματικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα.
Ιδιαίτερα θέματα που θίγονται αφορούν τον τρόπο εγκατάστασης και αλλαγές στη χρήση της
γης.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή ή προφορική εξέταση: 100%.Κατά την εξέταση οι
φοιτητές κρίνονται ως προς τις γνώσεις που απέκτησαν, ως
προς την κατανόηση των ζητημάτων που εξετάζονται στα
μαθήματα καθώς και ως προς τη δυνατότητά τους να
αναγνωρίζουν προϊστορικά αντικείμενα, να τα περιγράφουν
και να τα εντάσσουν σε γενικότερα θέματα που συζητήθηκαν
στο πλαίσιο του μαθήματος (π.χ. κοινωνία, ανταλλαγές,
οικονομία κλπ). Η παρακολούθηση του μαθήματος –μολονότι
όχι υποχρεωτική— κρίνεται απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:



Σάμσων Α. Η Προϊστορία του Αιγαίου. Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική. Εκδ. Ατραπός,
Αθήνα 2006.Θεοχάρης Δ. Νεολιθικός Πολιτισμός. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα
1981

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Andreou S., Fotiadis M. and Kotsakis K., “Review of Aegean Prehistory V:  The Neolithic
and Bronze Age of Northern Greece”,  American Journal of Archaeology 100 (1996), 537-
597.Bailey D., Balkan Prehistory.  Exclusion, Incorporation and Identity, Routledge,
London 2000.Demoule J.P. και Perlès C., “The Greek Neolithic: A New Review”,  Journal of
World Prehistory 7, no. 4 (1993), 355-416.Galanidou N. and  Perles C. (εκδ.), The Greek
Mesolithic: Problems and Perspectives, British School at Athens Studies 10, London
2003.Perlès C., The Early Neolithic of Greece. The First Farming communities in Europe,
Cambridge University Press, Cambridge 2001 (σελ. 20-63).Παπαθανασόπουλος Γ., Νεολιθικός
Πολιτισμός στην Ελλάδα, Ίδρυμα Ν.Π.Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 1996.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΑΕ603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

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

Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 8.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΙΑΕ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161290

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: - Γνωρίζουν αναλυτικά
τους γενικούς και ειδικούς στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος στη Ιστορίας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα της διδακτικής του μαθήματος. -
Έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της ιστορίας στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση αξιοποιώντας τις ΤΠΕ και εστιάζοντας στην προώθηση της βιωματικής μάθησης και
να οργανώνουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας. - Γνωρίζουν την τεχνική οργάνωσης
ατομικών ή ομαδικών εργασιών (projects) ως μέρους της διδασκαλίας της Ιστορίας. -
Αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τις πηγές της Ιστορίας (γραπτές, εικονιστικό υλικό κ.λπ.)
κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. - Γνωρίζουν τα συστήματα
και τους τρόπους αξιολόγησης του μαθήματος."

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με μεθόδους ανάλυσης και σύνθεσης
ιστορικών πηγών που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής πόλης των
ρωμαϊκών χρόνων.Εβδομάδα #1Οι ρωμαϊκοί χρόνοι ως περίοδος της ελληνικής ιστορίας. Οι
βασικές γραμματειακές πηγές : ιστοριογράφοι, περιηγητές, ρήτορες και φιλόσοφοι των
ρωμαϊκών χρόνων. Οι επιγραφικές πηγές και τα είδη τους.Εβδομάδα #2Οι ελληνικές πόλεις στο
πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: Ο δημόσιος βίος των ελληνικών πόλεων κατά τους
ρωμαϊκούς χρόνους: άρχοντες, βουλή και εκκλησία του δήμου. Το φαινόμενο του ευεργετισμού.
Εβδομάδα #3Οι ελληνικές πόλεις στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: α επαρχιακά κοινά
και η αυτοκρατορική λατρεία. Οι σχέσεις των ελληνικών πόλεων με την επαρχιακή ρωμαϊκή
διοίκηση και με τον αυτοκράτορα.  Τοπικοί θεσμοί και σχέσεις με την αυτοκρατορική
διοίκηση.Εβδομάδα #4 Η βουλή και η εκκλησία του δήμου των ελληνικών πόλεων κατά τους
αυτοκρατορικούς χρόνους: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών Εβδομάδα #5Η
τήρηση της τάξης και οι αντίστοιχοι αξιωματούχοι: Μελέτη σχετικών πηγών.Εβδομάδα#6Η
διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και οι αντίστοιχοι αξιωματούχοι: Μελέτη σχετικών
πηγών και παρουσίαση εργασιών..  Εβδομάδα #7Η μέριμνα για την αγορά και τον επισιτισμό
των πόλεων: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών.Εβδομάδα #8Το φαινόμενο του
ευεργετισμού. Χρηματικές δωρεές και οικοδομικά έργα: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση
εργασιών.Εβδομάδα #9Το φαινόμενο του ευεργετισμού. Τιμητικοί τίτλοι: Μελέτη σχετικών
πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #10Η γερουσία και οι νέοι των ελληνικών πόλεων
κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών.Εβδομάδα
#11Παρεμβάσεις αυτοκρατόρων στον δημόσιο βίο των ελληνικών πόλεων: Μελέτη σχετικών πηγών
και παρουσίαση εργασιών.Εβδομάδα #12Παρεμβάσεις επαρχιακών διοικητών στον δημόσιο βίο των
ελληνικών πόλεων: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών.Εβδομάδα #13Γενική
αποτίμηση και συμπεράσματα.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Σεμινάρια 117
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

60

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση

3

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

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη
αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Άσκηση κριτικής και
αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

60

Σύνολο Μαθήματος 240
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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Εργασία: 100%.Αξιολογείται η αναλυτική και συνθετική
ικανότητα των φοιτητών τόσο κατά την προφορική
παρουσίαση του θέματος που τους έχει ανατεθεί όσο και
στη τελική γραπτή μορφή της εργασίας τους.  Η
παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική), Προφορική Εξέταση
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Δημόσια Παρουσίαση
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Δεν απαιτείται η μελέτη όλης της επισυναπτόμενης ενδεικτικής βιβλιογραφίας ούτε βέβαια
αυτή από μόνη της επαρκεί για τη σύνταξη των εργασιών. Οι φοιτητές θα εργασθούν κατά
κύριο λόγο με βάση το πρωτογενές υλικό των επιλεγμένων πηγών και τη συναφή με αυτές
βιβλιογραφία.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Ελληνόγλωσση G. Alföldy, Ιστορία της Ρωμαϊκής κοινωνίας (μτφρ: Αγγ. Χανιώτης), Αθήνα
1992, 171-191W. Ameling, «Ιστορία του ελληνικού κόσμου. Αυτοκρατορικοί χρόνοι», στο H.-G.
Nesselrath (επιμ.), Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία. Τόμος A΄.Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 2001,P.
Garnsey – R. Saller, Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, Ηράκλειο
1995M. Guarducci, Η Ελληνική Επιγραφική. Από τις απαρχές ως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο
(μτφρ. Κ. Κουρεμένος, εποπτεία/βιβλιογραφική ενημέρωση Σ. Ανεζίρη, Χ. Κριτζάς, Κ.
Μπουραζέλης), Αθήνα 2008.Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Τόμος ΣΤ: Ελληνισμός και Ρώμη,
Αθήνα 1976.Μ. Sartre, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι Ανατολικές επαρχίες από τον Αύγουστο μέχρι
τους Σεβήρους, Αθήνα 2012ΞενόγλωσσηT. R. S. Broughton, «Roman Asia», στο T. Frank
(επιμ.), An Economic Survey of Ancient Rome vol. IV, Baltimore 1938, 499-918S. Dmitriev,
City government in Hellenistic and Roman Asia Minor, New York 2005A. H. M. Jones, The
Greek City from Alexander to Justinian, Oxford 1940.D. Magie, Roman Rule in Asia Minor,
Princeton 1950.J. A. O. Larsen, «Roman Greece», στο T. Frank (επιμ.), An Economic Survey
of Ancient Rome vol. IV, Baltimore 1938, 261-498P. J. Rhodes (with D. M. Lewis), The
Decrees of the Greek States, Oxford 1997.M. Sartre, L’Orient Romain, Paris 1990P. Veyne,
Le pain et le cirque, Paris 1976F. Quass, Die Honoratiorenschicht in den Städten des
griechischen Ostens, Stuttgart 1993.Ph. Gauthier, Les cités grecques et leurs
bienfaiteurs, Paris 1985.Συλλογές πηγώνJ. H. Oliver, Greek Constitutions of Early Roman
Emperors, Philadelphia 1989R. K. Sherk, Roman Documents from the Greek East, Baltimore
1969Σ. Ανεζίρη (επιμ.), Ανθολόγιο. Επιγραφές και πάπυροι της μετακλασικής αρχαιότητας,
Αθήνα 2009.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΑΕ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 4.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161285

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με  τα χαρακτηριστικά φαινόμενα,
τα οποία συνιστούν την ταυτότητα των επιμέρους ιστορικών περιόδων της Αρχαίας Ελληνικής
Ιστορίας, όπως και με αντιπροσωπευτικά θέματα και προβλήματα της σχετικής ιστορικής
έρευνας.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μια γενική επισκόπηση των κύριων ιστορικών
εξελίξεων, οι οποίες καθόρισαν την τελική πολιτική και πολιτιστική φυσιογνωμία του
Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου από την εμφάνιση του ονομαζόμενου Μυκηναϊκού πολιτισμού
(περ.1600 π.Χ.) ως τη υποταγή του Πτολεμαϊκού βασιλείου, τελευταίου ανεξάρτητου
Ελληνιστικού κράτους, στη Ρωμαϊκή εξουσία (30π.Χ.). Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές
καλούνται επίσης να εξοικειωθούν με τις κατηγορίες των πηγών, στη μελέτη των οποίων
στηρίζεται η έρευνα της Αρχαίας Ιστορίας, όπως και με την κριτική αντιμετώπιση
επιλεγμένων κειμένων. Εβδομάδα #1Περίοδοι της Αρχ.Ελληνικής Ιστορίας – Κατηγορίες πηγών-
Χαρακτηριστικά Μυκηναϊκής περιόδου  Εξοικείωση με τις βασικές περιόδους της Αρχ.Ελληνικής
Ιστορίας – Σύντομη επισκόπηση των χαρακτηριστικών τους –Kατηγορίες των ιστορικών πηγών –
Οργάνωση και δομή των Μυκηναϊκών κρατιδίων – O oικονομικός και διοικητικός ρόλος των
ανακτόρων – Χαρακτηριστικά Μυκηναϊκού πολιτισμού – Επινόηση συλλαβικού συστήματος γραφής
– Οι πινακίδες της Γραμμικής Β και η σημασία τους ως ιστορικών πηγών – Θεωρίες για τα
αίτια της κατάρρευσης του Μυκηναϊκού συστήματος διακυβέρνησης – Ιστορική σημασία
περιόδου.Εβδομάδα #2 Ο Ελληνικός Κόσμος κατά τους λεγομένους Σκοτεινούς χρόνους – Η
ιστορική σημασία της Αρχαϊκής ΠεριόδουΚατάταξη ελληνόφωνων ομάδων στη μητροπολιτική
Ελλάδα – Μετακινήσεις προς τα Μικρασιατικά παράλια (Α’ Αποικισμός) – Δημογραφικές και
πολιτικές εξελίξεις – Ο ρόλος των αοιδών και της προφορικής ποίησης στη διατήρηση της
μνήμης του Μυκηναϊκού παρελθόντος – ανάδειξη τοπικών ηγεμόνων («βασιλέων») - Ο κόσμος του
Ομήρου – Ιστορική αξιοποίηση των Ομηρικών επών - Οι απαρχές της «πόλεως» -  Εμπορικές και
πολιτιστικές επαφές με Ανατολή – Παραλαβή και καθοριστικής σημασίας τροποποίηση του
Φοινικικού Αλφαβήτου -  Η δημιουργία του Ελληνικού Αλφαβήτου και η σημασία της – Η μεγάλη
αποικιστική εξόρμηση προς Δυσμάς, τα παράλια της Μακεδονίας και Θράκης και τα παράλια του
Ευξείνου Πόντου, γνωστή ως Β’Αποικισμός – Η συνείδηση «εθνικής»  ενότητος που αποκτούν οι
ελληνόφωνες κοινότητες κατά την περίοδο αυτή ως αποτέλεσμα πολιτιστικής και όχι πολιτικής
ενοποίησης – Ο ετεροπροσδιορισμός τους εξαιτίας της διαβίωσης στις αποικίες – Τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πολιτιστικής ενότητος: Πανελλήνια Ιερά, Πανελλήνιοι Αγώνες,
Αμφικτυονίες, διαμόρφωση και συστηματοποίηση μιας κοινής μυθολογικής παράδοσης.  Εβδομάδα
#3Κύριες  εξελίξεις στο εσωτερικό των πόλεων κατά την Αρχαϊκή περίοδοΣταδιακή αποδυνάμωση
των βασιλέων και αντικατάστασή τους από τους ευγενείς – Προϊούσα αμφισβήτηση της
αποκλειστικής άσκησης εξουσίας εκ μέρους των ευγενών – Κοινωνική κρίση – Άνοδος τυράννων
και η ιστορική της σημασία– Εμφάνιση νομοθετών – Γενική τάση να δημιουργηθεί πλαίσιο
αντικειμενικών κανόνων και θεσμών, οι οποίοι διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των
βασικών οργάνων της «πόλεως» (βουλή, σώμα αρχόντων, συνέλευση του δήμου) – Η σημασία της
χρήσης του Αλφαβήτου στην ενίσχυση των θεσμών της «πόλεως» - Η ιδιαίτερη περίπτωση  της
διαμόρφωσης του Σπαρτιατικού πολιτεύματος και κοινωνικού καθεστώτος – Η Σπάρτη και η
δημιουργία Πελοποννησιακής Συμμαχίας.  Εβδομάδα #4Πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην
Αρχαϊκή ΑθήναΕμφάνιση και θεσμοί αριστοκρατικού πολιτεύματος – Η κοινωνική κρίση και τα
μέτρα του Σόλωνα – Ο χαρακτήρας της τυραννίδος του Πεισίστρατου – Εκδίωξη Πεισιστρατιδών
και αναδιοργάνωση της Αθηναϊκής πολιτείας από τον Κλεισθένη. Η σημασία των πολιτικών όρων
ισονομία, ισοκρατία, ισηγορία και η εισαγωγή του όρου δημοκρατία. Εβδομάδα #5Τα «Περσικά»
και οι επακόλουθες πολιτικές εξελίξεις ως την έκρηξη του Πελοποννησιακού πολέμου.Οι
Περσικοί πόλεμοι και η ιδεολογική σημασία τους στη συλλογική μνήμη – Δημιουργία και
λειτουργία Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας – Οριστική κυριαρχία των Αθηναίων στο Αιγαίο - Εξέλιξη
Αθηναϊκού δημοκρατικού πολιτεύματος: θεσμοί – βασικοί κανόνες λειτουργίας – Αθήνα και
πολιτιστική άνθηση-Εξωτερική πολιτική  Αθήνας και Σπάρτης κατά την περίοδο της
«Πεντηκονταετίας». Εβδομάδα#6Πελοποννησιακός πόλεμος και συνέπειές του – Η «δεύτερη
Πεντηκονταετία»Αίτια της πόλωσης μεταξύ του Αθηναϊκού και Σπαρτιατικού συνασπισμού –
Σύντομη επισκόπηση της σύγκρουσης – Πολιτική προσεταιρισμού της Περσίας κατά τη διάρκεια
των εχθροπραξιών και συνέπειές αυτής – Το αποτέλεσμα του πολέμου και οι επιπτώσεις του
στις εμπλεκόμενες Ελληνικές δυνάμεις - Σπαρτιατική ηγεμονία: χαρακτήρας και πολιτικές
επιλογές – Ανταλκίδειος ειρήνη – Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία – Άνοδος Θηβών – Ανάπτυξη
μοναρχικής ιδεολογίας – Πανελλήνια Ιδέα.Εβδομάδα #7Η Άνοδος της Μακεδονίας - Το βασίλειο
της Μακεδονίας ως τον Φίλιππο Β’ – Άνοδος, εσωτερική και εξωτερική πολιτική Φιλίππου Β’ –
Κορινθιακή Συμμαχία.Εβδομάδα #8Μ.Αλέξανδρος – εκστρατείες και δημιουργία πολυεθνικού
κράτους-η ιστορική σημασία. Εβδομάδα #9Οι Πόλεμοι των Διαδόχων και η σταδιακή διαμόρφωση

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, 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



των ελληνιστικών κρατών. Παγίωση ελληνιστικών βασιλείων και δυναστειών, Αντιγονιδών,
Σελευκιδών, Πτολεμαίων – Οι Ατταλίδες και το βασίλειο του Περγάμου-Η νίκη επί των Γαλατών
και η σχέση της με τη επίσημη Ατταλιδική ιδεολογία - Η δημοκρατία των Ροδίων - Η θέση της
ελληνιστικής περιόδου στην ιστορική έρευνα. Εβδομάδα #10Ο Ελληνιστικός Κόσμος και η
ιδιαίτερη ταυτότητά του. Δομή, οργάνωση, οικονομία και βασικοί άξονες πολιτικής των
επιμέρους ελληνιστικών κρατών – Μοναρχική ιδεολογία και λατρεία ελληνιστικών ηγεμόνων –
Δημιουργία Συμπολιτειών – Οι ελληνικές πόλεις κατά την ελληνιστική περίοδο: σχέσεις
μεταξύ τους, σχέσεις με τους ηγεμόνες, οι πόλεις-νέα ιδρύματα. Οι κύριες πολιτικές
εξελίξεις κατά την περίοδο 281 - 220. Εβδομάδα #11Εμπλοκή της Ρώμης στην Ελληνιστική
Ανατολή. Οι θέσεις των επιμέρους Ελληνιστικών κρατών απέναντι στη Ρωμαϊκή πολιτική. Ρώμη
και Φίλιππος Ε’ - Αίτια και αποτελέσματα των Μακεδονικών πολέμων. Η «φιλελληνική»
πολιτική του Φλαμινίνου και η εγγύηση της «ελευθερίας των ελληνικών πόλεων». Ρώμη και
Αντίοχος Γ’ - Η σημασία της Συνθήκης της Απάμειας.    Δημιουργία και οργάνωση Ρωμαϊκών
επαρχιών Μακεδονίας και Ασίας. Η υποταγή και της Νοτίου Ελλάδος.Εβδομάδα #12Ύστερη
ελληνιστική εποχή. Η Ρωμαϊκή πολιτική έναντι των ελληνικών πόλεων – Amici populi Romani -
Οι επιπτώσεις της κρίσης της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και των Ρωμαϊκών Εμφυλίων πολέμων στην
ελληνική Ανατολή - Συρρίκνωση και αποδυνάμωση Σελευκιδικού και Πτολεμαϊκού κράτους –
Δημιουργία επαρχιών Συρίας, Πόντου-Βιθυνίας - Υποταγή Αιγύπτου και τέλος ελληνικής
ανεξαρτησίας.Εβδομάδα #13Επανάληψη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

52.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 120

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Ενναλακτικά και προφορική εξέταση
Στις εξετάσεις θα διερευνηθεί όχι τόσο η έκταση των
γνώσεων όσο η κατανόηση των βασικών φαινομένων της
Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και των κύριων θεμάτων της
έρευνας. Ο έλεγχος της κατανόησης γίνεται κυρίως με την
ανάπτυξη κριτικών απόψεων σε δοκιμιακή μορφή ή σε
προφορικό λόγο όπως και με τον σχολιασμό χαρακτηριστικών
ιστορικών πηγών. Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση του
μαθήματος κρίνεται απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:



1.H.Bengtson,Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, (μετάφραση Α.Γαβρίλης), Αθήνα 1979.2.U.Wilcken,
Αρχαία Ελληνική Ιστορία (μετάφραση Ι.Τουλουμάκος), Αθήνα 1979.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

1.G.W.Botsford-C.A.Robinson, Αρχαία Ελληνική Ιστορία, (μετάφραση Σ.Τσιτσώνης), Αθήνα
1977.2.W.Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας από την Κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος
των Κλασσικών χρόνων (μετάφραση Αφροδίτη Καμάρα, Χριστίνα Κοκκινιά, εποπτεία Κώστας
Μπουραζέλης), Αθήνα 1999.J.Gehrke,Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου
(μετάφραση/βιβλιογραφική επιμέλεια Άγγελος Χανιώτης, εποπτεία Κώστας Μπουραζέλης), Αθήνα
2000       I.Weiler,Griechische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie,
Darmstadt 1988.         Γ.Α.Πίκουλας,Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία και
Αρχαιογνωσία, Αθήνα 2006.       Propyläen-Weltgeschichte, III : Griechenland. Die
hellenistische Welt,συνεργ. Fritz Schachermeyer, Alfred Heuß, C.Bradford Welles, Olof
Gigon.       J.Boardmann, J.Griffith, O Murray (επιμ.), The Oxford History of Greece and
the Hellenistic World, 1986, 1991 [ελλ.μτφρ. Α. Τσοτσόρου-Μυστάκα, Η Ελλάδα και ο
Ελληνιστικός Κόσμος, Αθήνα, εκδ.Νεφέλη 1996].      J.B.Bury-R.Meiggs, A History of
Greece, London 19784 [αναθεωρημένη ανατύπωση] ελλ.μτφρ. Α.Τατάκη-Κ.Πετρόπουλος-
Α.Παπαδημητρίου-Κ.Μπουραζέλης-Α.Ματθαίου, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας μέχρι τον θάνατο
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκδ. Α.Καρδαμήτσα, Αθήνα 19922 [2τόμοι].      S.Hornblower,The
Greek World, 479-323, 20023 [ελλ.μτφρ. Ε.Πέππα, Ο Ελληνικός Κόσμος (479-323π.Χ.), Αθήνα
2005.       F.W.Walbank, The Hellenistic World, London 1981 [rev.1986, 1992], ελλ.μτφρ.
[εκδ.1981] Τάσος Δαρβέρης, επιμ. Λ.Μανωλόπουλος, Π.Νίγδελης, Ο Ελληνιστικός Κόσμος, εκδ.
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993.       Cl.Mossé – A.Schnapp-Gourbeillon, Επίτομη Ιστορία της
Αρχαίας Ελλάδας (μτφρ. Λ.Στεφάνου), Αθήνα 1996.       Cl. Mossé, Η Αρχαϊκή Ελλάδα. Από
τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (μτφρ. Σ.Πασχάλης), Αθήνα 1987.       A.Andrews, Αρχαία Ελληνική
Κοινωνία (μτφρ. Α.Παναγόπουλος), Αθήνα 1983.       P.Carlier, Ο Ελληνικός κόσμος τον 4ο
αι. (μτφρ. Μ.Στεφάνου, επιμ. Κ.Ζουμπουλάκης), Αθήνα 2005.       P.Léveque, Ο Ελληνιστικός
Κόσμος (μτφρ. Μ. Παπαηλιάδη, επιμ. Κ.Ζουμπουλάκης), Αθήνα 2003.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΑΕ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι. ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 7.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161287

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Εκμάθηση των βασικών δομών της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.Να εξασκηθούν στην κριτική
αποτίμηση των γεγονότων.Να εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία των γεγονότων, όπως
αυτά αναλύονται στις πηγέςΝα εθιστούν στο ιστορικό σκέπτεσθαι, βασισμένοι στις γνώσεις
τους.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομάδα #1Οι βασικές πηγές της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας αναφορικά με τις υπό
πραγμάτευση περιόδους. Τα αρχαιολογικά δεδομένα, οι γραμματειακές και επιγραφικές
μαρτυρίες. Οι κυριότεροι ιστορικοί της περιόδου. Εβδομάδα #2Η εξέλιξη προς την πόλιν.  Η
φυσιογνωμία της Ελλάδας κατά τον 9ο και 8ο αιώνα. Ο ρόλος της θρησκείας και η εμφάνιση
των ιερών. Ο κόσμος του Ησιόδου και τα έπη του Ομήρου. Η εφεύρεση της αλφαβητικής γραφής.
Σχηματισμός κοινοτήτων, πληθυσμιακή αύξηση. Η σύσταση της πόλεως-κράτους.Εβδομάδα #3Ο
Ελληνικός αποικισμός (8ος-6ος αι.). Αίτια. Η εξάπλωση του Ελληνισμού στον μεσογειακό
χώρο: Τα στάδια του αποικισμού και τα χαρακτηριστικά του. Πολιτική και κοινωνική οργάνωση
των Ελλήνων κατά την εποχή του αποικισμού. Οι συνέπειες του αποικισμού στις κοινωνίες της
περιόδου. Εβδομάδα #4Η κρίση της αριστοκρατίας. Μεταρρύθμιση κοινοτήτων: Η αγροτική
κρίση, η οπλιτική «επανάσταση», ο νόμος, το πολίτευμα και η αυθαίρετη διακυβέρνηση. Η
εφεύρεση του νομίσματος. Εβδομάδα #5Το φαινόμενο της τυραννίδος (Κόρινθος, Σικυώνα,
Άργος, Σάμος). Εβδομάδα#6Ο ελληνικός κόσμος γύρω στο 600 π.Χ. Η εμφάνιση των νομοθετών.
Λυκούργος και Σπάρτη. Σόλων και Αθήνα. Εβδομάδα #7Η τυραννίδα των Πεισιστρατιδών. Οι
μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη και οι απαρχές της δημοκρατίας. Οι μεταρρυθμίσεις του
Εφιάλτη. Η διαμόρφωση της πόλεως-κράτους.Εβδομάδα #8Αντιπαράθεση Ελλήνων και Περσών:
Ιωνική Επανάσταση. Η Ελλάδα και η Περσική αυτοκρατορία ως τη μάχη του Μαραθώνα. Ο
Θεμιστοκλής και το ναυτικό του πρόγραμμα. Η εκστρατεία του Ξέρξη και οι συγκρούσεις των
ετών 480-479.Εβδομάδα #9Η περίοδος της Πεντηκονταετίας (478-431 π.Χ.): Η ίδρυση της
Δηλιακής / Πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας. Η Αθήνα την εποχή του Περικλή και η ανάπτυξη της
ηγεμονίας της. Η φύση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αθηναϊκού
ιμπεριαλισμού.Εβδομάδα #10Ο Πελοποννησιακός πόλεμος.Εβδομάδα #11Η περίοδος της
σπαρτιατικής ηγεμονίας. Οι εξελίξεις τον 4ο αιώνα: η ανάκαμψη της Αθήνας (από την Ειρήνη
του Βασιλέως -386 π.Χ.- έως την ίδρυση της Δεύτερης Αθηναϊκής Συμμαχίας). Η Θήβα και η
Βοιωτία.Εβδομάδα #12Η άνοδος της Μακεδονίας ως την εποχή του Φιλίππου Β’. Ισοκράτης και
Πανελλήνια Ιδέα. Η πολεμική του Δημοσθένη. Η μάχη στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.) και η Συμμαχία
της Κορίνθου (337 π.Χ.).Εβδομάδα #13Επανάληψη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

142.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 210

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Περιγραφή διαδικασίας:

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
σκέψης



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.

Γραπτή εξέταση. Αξιολογείται η ικανότητα των φοιτητών να
σκεφτούν κριτικά σε θέματα της αρχαίας ελληνικής
ιστορίας απέναντι στα όσα διδάχθηκαν.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Συμπερασματική), Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. H. Bengtson, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, (μετάφραση Α. Γαβρίλης), Μέλισσα,
Αθήνα19792. U. Wilcken, Αρχαία Ελληνική Ιστορία (μετάφραση Ι. Τουλουμάκος),
Παπαζήσης,Αθήνα 1976.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

- A. Andrewes, Αρχαία Ελληνική Κοινωνία (μετάφραση Α. Παναγόπουλος), Καρδαμίτσα, Αθήνα
1983.- G. W. Botsford-C. A. Robinson, Αρχαία Ελληνική Ιστορία (μετάφραση Σ. Τσιτσώνης),
Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1977.-R. Osborne, Η γένεση της Ελλάδας, 1200-479 π.Χ. (μετάφραση Τ.
Σιέτη), Οδυσσέας, Αθήνα 1999.- Ι. Πίκουλας, Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία και
Αρχαιολογνωσία, Αθήνα 2006.-  W. Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας από την
Κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των κλασικών χρόνων (μετάφραση Αφροδίτη Καμάρα, Χριστίνα
Κοκκινιά, εποπτεία Κώστας Μπουραζέλης), Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1999.-J. M. Hall, Αρχαία ελληνική
ιστορία: η αρχαϊκή περίοδος 1200-479 π.Χ. (μτφ. -επιμ. Ι. Κ. Ξυδόπουλος), Θεσσαλονίκη
2013.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΑΕ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ

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
Σεμινάρια
Εξετάσεις

3 7.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση),
Γερμανικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161288

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει την ιστορική
φυσιογνωμία (κύριες πολιτικές εξελίξεις, βασικά προβλήματα της έρευνας) της Ελληνιστικής
περιόδου και της πρώϊμης εποχής της Ρωμαιοκρατίας και θα έχουν εξοικειωθεί με την κριτική
εξέταση και αξιοποίηση πρωτογενών ιστορικών πηγών.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με βασικές έννοιες και προβλήματα
της Ελληνιστικής περιόδου όπως και της πρώϊμης Ρωμαιοκρατίας.Επίσης να εμπεδώσουν τα
βασικά γνωρίσματα των επιμέρους περιόδων της Ελληνιστικής εποχής και να αναπτύξουν
μεθόδους ανάλυσης και σύνθεσης ως προς την προσέγγιση ιστορικών ζητημάτων μέσω του
ιστορικού σχολιασμού επιλεγμένων πρωτογενών πηγών.Εβδομάδα #1Η ελληνιστική και η
αυτοκρατορική εποχή: το περιεχόμενο της έννοιας και τα βασικά γνωρίσματα των δύο αυτών
περιόδων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Οι βασικές γραμματειακές πηγές : ιστοριογράφοι,
περιηγητές, ρήτορες και φιλόσοφοι των ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων. Επιγραφές
και πάπυροι.Εβδομάδα #2Η εποχή των Διαδόχων (323-272 π.Χ.). Η συμφωνία διανομής αξιωμάτων
στη Βαβυλώνα (323 π.Χ.). Ο Λαμιακός Πόλεμος. Ο Πρώτος Πόλεμος των Διαδόχων: η δολοφονία
του Περδίκκα και η συμφωνία στον Τριπαράδεισο (321 π.Χ.). Ο Δεύτερος Πόλεμος των Διαδόχων
(319-315 π.Χ.): η κατάληψη της Αθήνας και της Μακεδονίας  από τον Κάσσανδρο, η πτώση του
Πολυπέρχοντα και ο θάνατος του Ευμένη. Ο συνασπισμός κατά του Αντιγόνου και ο Τρίτος
Πόλεμος των Διαδόχων (315-311 π.Χ.): Η διακήρυξη της Τύρου και η συνθήκη του 311 π.Χ. Η
ναυμαχία στη Σαλαμίνα και το έτος των βασιλέων (306/5 π.Χ.). Η πολιορκία της Ρόδου (305
π.Χ.). Η συμμαχία της Κορίνθου (302 π.Χ.). Νέος συνασπισμός κατά του Αντιγόνου και
Τέταρτος Πόλεμος των Διαδόχων: Η μάχη στην Ιψό, ο θάνατος του Αντιγόνου και η νέα διανομή
των εδαφών (301 π.Χ.). Η σύντομη εξουσία του Δημήτριου Πολιορκητή στη Μακεδονία και ο
θάνατός του. Η μάχη του Κουροπεδίου (281 π.Χ.), η διάλυση του κράτους του Λυσιμάχου και η
δολοφονία του Σελεύκου. Οι κελτικές επιδρομές και η αναρχία στη Μακεδονία. Η νίκη του
Αντίγονου Γονατά στη Λυσιμάχεια (277 π.Χ.) και η αναγόρευσή του ως βασιλέως της
Μακεδονίας.  Εβδομάδα #3Τα γνωρίσματα της ελληνιστικής μοναρχίας. Ο στρατιωτικός και
προσωποπαγής της χαρακτήρας. Η νομιμοποίηση της βασιλικής εξουσίας: δυναστική αρχή, θεϊκή
καταγωγή και λατρεία των βασιλέων. Η οργάνωση της βασιλικής αυλής και οι βασιλικοί φίλοι.
Τα βασιλικά στρατεύματα. Οι σχέσεις των βασιλέων με τις ελληνικές πόλεις.Εβδομάδα #4Η
μοναρχία των Πτολεμαίων: η διοικητική οργάνωση της Αιγύπτου υπό πτολεμαϊκή κυριαρχία.  Το
καθεστώς και η εκμετάλλευση της γης. Η φορολογική και δημοσιονομική πολιτική του
πτολεμαϊκού κράτους. Οι σχέσεις των Ελλήνων με τους Αιγυπτίους Εβδομάδα #5Η μοναρχία των
Σελευκιδών: η διοικητική οργάνωση των σελευκιδικών εδαφών. Το καθεστώς και η εκμετάλλευση
της γης. Οι σχέσεις με τις ελληνικές πόλεις. Το Ιράν των Σελευκιδών. Η Μικρά Ασία υπό
σελευκιδική εξουσία.Εβδομάδα#6Η μοναρχία των Αντιγονιδών: η διοικητική οργάνωση της
μακεδονικής μοναρχίας. Οι σχέσεις της βασιλικής διοίκησης με τις πόλεις της Μακεδονίας
και της Νότιας Ελλάδας.Εβδομάδα #7Οι ελληνικές πόλεις και τα κοινά: θεσμοί και δημόσιος
βίος των ελληνικών πόλεων. Το φαινόμενο του ευεργετισμού στις ελληνικές πόλεις.
Διοικητική οργάνωση του αιτωλικού και του αχαϊκού κοινού.Εβδομάδα #8Η εύθραυστη ισορροπία
(272- περ. 220 π.Χ.) Οι συγκρούσεις μεταξύ των ελληνιστικών βασιλείων. Η εξωτερική
πολιτική των Πτολεμαίων επί Πτολεμαίου Β΄. Η σύγκρουση με τους Σελευκίδες και τον
Αντίγονο Γονατά (Χρεμωνίδειος Πόλεμος – Α΄ και Β΄ Συριακοί Πόλεμοι). Ο Γ ΄ Συριακός
Πόλεμος και η μεταβολή της εξωτερικής πολιτικής των Πτολεμαίων. Η εξασθένιση της δύναμης
των Σελευκιδών στη Μικρά Ασία και στο Ιράν.  Η επέκταση του αιτωλικού και του αχαϊκού
κοινού σε βάρος των Αντιγονιδών. Οι μεταρρυθμίσεις του Άγιδος και Κλεομένη στη Σπάρτη. Ο
πόλεμος του Κλεομένη κατά των Αχαιών και η μεταστροφή του εξωτερικού προσανατολισμού του
αχαϊκού κοινού. Η ανόρθωση της μακεδονικής δύναμης υπό τον Αντίγονο Δώσωνα. Η Κοινή
Συμμαχία.Εβδομάδα #9Η ανατροπή της ισορροπίας και η επέκταση της Ρώμης στην Ανατολή (200-
188 π.Χ.): Η εμφάνιση της Ρώμης στα Βαλκάνια και ο Α΄ Μακεδονικός Πόλεμος. Η άνοδος στον
θρόνο του Αντίοχου Γ΄. Η αποκατάσταση της Σελευκιδικής εξουσίας στη Μικρά Ασία και η
Ανάβαση του Αντίοχου Γ΄. Ε΄ Συριακός Πόλεμος και ενσωμάτωση της Κοίλης Συρίας και της
Παλαιστίνης στο Σελευκιδικό κράτος.Τα αίτια και τα αποτελέσματα του Β΄ Μακεδονικού
Πολέμου. Η Διακήρυξη της Ελευθερίας των ελληνικών πόλεων και οι συνέπειές της.  Ο
Αντιοχικός Πόλεμος. Η νέα κατάσταση στην Ελληνιστική Ανατολή μετά τη συνθήκη της
Απάμειας. Η επέκταση των Ατταλιδών της Περγάμου και της Ρόδου.  Εβδομάδα #10Η επέκταση
της Ρώμης στην Ανατολή (188-129π.Χ.)Τα αίτια του Γ΄ Μακεδονικού Πολέμου. Η κατάλυση του
μακεδονικού βασιλείου και η σκλήρυνση της Ρωμαϊκής πολιτικής έναντι των Ελλήνων μετά το
167 π.Χ. Η ρωμαϊκή επέμβαση για την παύση του Στ΄ Συριακού Πολέμου. Η καταστολή της
εξέγερσης του Ανδρίσκου και η δημιουργία της επαρχίας της Μακεδονίας (148 π.Χ.). Η
υποταγή του αχαϊκού κοινού (146 π.Χ.). Η κατάλυση της μοναρχία των Ατταλιδών και η
δημιουργία της επαρχίας της Ασίας (129 π.Χ.).Εβδομάδα #11Οι ελληνικές πόλεις και τα
ελληνιστικά κράτη υπό ρωμαϊκή (επι)κυριαρχία (2ος-1ος αιώνας π.Χ.): Η διατήρηση των

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αυτόνομη εργασία, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



τοπικών θεσμών αυτοδιοίκησης. Η φορολογική και οικονομική εκμετάλλευση των Ελλήνων από τη
Ρώμη. Η ελληνική αντίδραση: Α΄ Μιθριδατικός Πόλεμος. Οι ελληνικές πόλεις στο πλαίσιο των
εμφυλίων πολέμων της Ρώμης. Η κατάλυση των μοναρχιών των Σελευκιδών και των Πτολεμαίων. Η
δημιουργία των επαρχιών του Πόντου-Βιθυνίας, της Συρίας και της Αιγύπτου.Εβδομάδα #12Ο
ελληνισμός στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: Ο δημόσιος βίος των ελληνικών πόλεων
κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους: άρχοντες, βουλή και εκκλησία του δήμου. Το φαινόμενο
του ευεργετισμού. Τα επαρχιακά κοινά και η αυτοκρατορική λατρεία. Εβδομάδα #13Ο
ελληνισμός στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: Οι σχέσεις των ελληνικών πόλεων με την
επαρχιακή ρωμαϊκή διοίκηση και με τον αυτοκράτορα. Η ενσωμάτωση της ελίτ των ελληνικών
πόλεων στις δομές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η παραχώρηση των ρωμαϊκών πολιτικών
δικαιωμάτων σε Έλληνες.Γενικές Οδηγίες για τις εξετάσεις.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Σεμινάρια
Εξετάσεις 2.5

Σύνολο Μαθήματος 67.5

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή ή Προφορική Εξέταση: 100%.Στις εξετάσεις
επιχειρείται να διαπιστωθεί η κατανόηση των
πραγματευθέντων στις παραδόσεις ιστορικών φαινομένων και
εξελίξεων και η ικανότητα των φοιτητών/τριών να
προσεγγίζουν τα ζητήματα αυτά αναλυτικά και συνθετικά.
Οι φοιτητές καλούνται να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις
ανάπτυξης των απόψεών τους ή σύντομης απάντησης και να
σχολιάσουν ιστορικές πηγές και χάρτες.  Η παρακολούθηση
του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη, αν και δεν είναι
υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

G.Shipley, Ο Ελληνικός Κόσμος μετά τον Αλέξανδρο, ΜΙΕΤ.
ήF. W. Walbank, Ο Ελληνιστικός Κόσμος (μετάφραση Τ. Δαρβέρης, επιμέλεια Π. Νίγδελης, Λ.
Μανωλόπουλος), Θεσσαλονίκη² 1999.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

HH.Bengtson, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, (μετάφραση Α.Γαβρίλης), Αθήνα 1979.P.Leveque, Ο
Ελληνιστικός κόσμος (μετάφραση Μ.Παπαηλιάδη, επιμέλεια Κ.Ζουμπουλάκης), Αθήνα



2003.Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών) τόμος ΣΤ΄.E.Will, Histoire politique
du monde hellénistique, Nancy 1969.P.Green, Alexander to Actium. The Ηistorical Evolution
of the Hellenistic Age, Berkeley 1990.Μ.Sartre, L’ Orient Romain, Paris 1991.E.S.Gruen,
The Hellenistic World and the Coming of Rome, Berkeley 1984.A.Erskine (εκδ.), Α Companion
to the Hellenistic World, Oxford 2003.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΒΥ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 4.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161293

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την πολιτική, στρατιωτική, διοικητική,
κοινωνική και οικονομική φυσιογνωμία τους Βυζαντίου.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της μετάβασης από την αρχαία στη Μεσαιωνική εποχή
και  των  εξελίξεων που οδήγησαν στη μετάθεση του κέντρου βάρους της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή. Γίνεται επίσης προσπάθεια να αναδειχθεί η
σταδιακή διαμόρφωση μιας νέας αυτοκρατορίας με κέντρο την Κωνσταντινούπολη που επιβίωσε
για 11 αιώνες και να αναλυθούν οι λόγοι της παρακμής και της πτώσης του Βυζαντίου.
Εβδομάδα #1Γενική Εισαγωγή, ύλη, εξετάσεις, ορολογία, γεωγραφικά όρια, πληθυσμοί,
περίοδοι της Βυζαντινής Ιστορίας, παρουσίαση blackboardΕβδομάδα #2Επισκόπηση των
βυζαντινών σπουδών –Πηγές Βυζαντινής ΙστορίαςΕβδομάδα #3Πηγές της Βυζαντινής Ιστορίας-
Βοηθητικές επιστήμεςΕβδομάδα #4 Από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μ. Κωνσταντίνος η
ίδρυση νέας πρωτεύουσας. Οι συντελεστές  της  Bυζαντινής Iστορίας. Πολιτική θεωρία-
αυτοκρατορικός θεσμόςΕβδομάδα #5Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επισκόπηση των γεγονότων της
περιόδου (324-565): Εξωτερικοί εχθροί, αιρέσεις, Οικουμενικές Σύνοδοι, Εσωτερικές
εξελίξειςΕβδομάδα#6Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου
(565-867):  Η κατάσταση στη Βαλκανική, στη Δύση και το μέτωπο της Ανατολής. Εμφάνιση των
Αράβων και απειλή της Κωνσταντινούπολης, η δυναστεία των Ισαύρων, Εικονομαχία.  Εβδομάδα
#7Η εποχή της Μακεδονικής δυναστείας (867-1025): Επιθετικές νικηφόρες επιχειρήσεις
εναντίον Αράβων και Βουλγάρων, Νομοθετικό έργο, αύξηση μεγάλης έγγειας περιουσίας.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου (1025-1081 Εβδομάδα
#8Κομνηνοί και Άγγελοι (1081-1204): Νέοι εχθροί, Σταυροφορίες και άλωση του 1204Εβδομάδα
#9Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου (1204-1453): Το
Βυζάντιο της περιφέρειας, η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης, η οθωμανική επέκταση Εβδομάδα
#10Η Άλωση - η κληρονομιά και η ακτινοβολία του ΒυζαντίουΕβδομάδα #11Κεντρική και
επαρχιακή διοίκηση-άμυνα-διπλωματία Εβδομάδα #12Κοινωνικές τάξεις - φορολογία– απονομή
δικαιοσύνης Εβδομάδα #13Επανάληψη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

52.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 120

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%.Στις γραπτές εξετάσεις επιχειρείται
να διαπιστωθεί η κατανόηση των πραγματευθέντων ζητημάτων
και η ικανότητα των φοιτητών/τριών. Ο έλεγχος της
κατανόησης ολοκληρώνεται με ερωτήσεις ανάπτυξης που
αφορούν στην ανάλυση ιστορικών φαινομένων, την
αλληλουχία των γεγονότων και τη λειτουργία του

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής



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.

βυζαντινού κρατικού μηχανισμού. Η παρακολούθηση του
μαθήματος κρίνεται απαραίτητη, αν και δεν είναι
υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος. Θεσσαλονίκη 42001 (εκδ. ΒΑΝΙΑΣ) ήC. Mango, Η
αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1990.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

H. Ahrweiler, Γιατί το Βυζάντιο, Αθήνα 2009.-A. Cameron, Οι Βυζαντινοί, Αθήνα 2009.-Αικ.
Xριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία. Α΄ 324-610, Θεσσαλονίκη 1993.-Αικ. Χριστοφιλοπούλου,
Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324-1204. Κράτος-Διοίκηση-
Οικονομία-Κοινωνία, Αθήνα 2004.-J. Herrin, Τι είναι το Βυζάντιο, Αθήνα 2008.-Ι. Ε.
Καραγιαννόπουλος, Η βυζαντινή ιστορία από τις πηγές, Θεσσαλονίκη 21996.-Ι. Koder, Το
Βυζάντιο ως χώρος. Εισαγωγή στην ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου στη
βυζαντινή εποχή, Θεσσαλονίκη 2005.-Ο Βυζαντινός Κόσμος, τ. Α΄: Η Ανατολική Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία (330-641), επιμέλεια C. Morrisson, (ελλην. μετάφρ. Αναστασία Καραστάθη),
Αθήνα 2007.-Στ. Ράνσιμαν, Βυζαντινός Πολιτισμός, 1969.-Α. Σαββίδης, Ιστορία του Βυζαντίου
με αποσπάσματα από τις πηγές, εκδ. Πατάκη, 32006.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΒΥ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΪΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 7.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΙΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161294

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

(α) Eπισήμανση και ανάλυση των κυριότερων πολιτικών εξελίξεων και κοινωνικών μεταβολών
που σημειώθηκαν στον ελληνορωμαϊκό κόσμο από τον 3ο έως τον 7ο αι. μ.Χ. και οδήγησαν
προοδευτικά στη μετάβαση από τους ύστερους αρχαίους στους μεσαιωνικούς χρόνους και από το
Ρωμαϊκό στο Βυζαντινό κράτος. (β) Κατανόηση των σπουδαιότερων γεγονότων που σημειώνονται
στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας αλλά και στις παρυφές της και στις σχέσεις της με τους
γειτονικούς της λαούς και κράτη από την εποχή της μονοκρατορίας του Κωνσταντίνου Α´ μέχρι
τον θάνατο του Ιουστινιανού Α´ (324-565). (γ) Κατανόηση των βασικών στοιχείεν της
πολιτικής θεωρίας αλλά και της διοικητικής και στρατιωτικής οργάνωσης του κράτους αυτής
της περιόδου. (δ) Επισήμανση των λόγων της πτώσης της Ρωμαϊκής Δύσης κατά τον 5ο αι. αλλά
και της πτώσης της ελληνιστικής και ελληνορωμαϊκής Ανατολής τον 7ο αι. (ε) Κατανόηση των
σπουδαιότερων μεταβολών σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου με έμφαση στην περιγραφή
της αργής και σταδιακής αλλά τελικά απόλυτης επιβολής του χριστιανισμού έναντι της
παλαιάς θρησκείας, των ενδοχριστιανικών δογματικών διαμαχών, του προοδευτικού
εξελληνισμού του ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, αλλά και της παρακμής των αστικών του
κέντρων και της κάμψης των οικονομικών δραστηριοτήτων στον παλαιό ρωμαϊκό κόσμο. (στ)
Εξοικείωση με τις ιστορικές πηγές της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου.

Γενικές Ικανότητες



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Εξέταση των σημαντικότερων πολιτικών-στρατιωτικών γεγονότων στο εσωτερικό του
πρώιμου Βυζαντινού κράτους από την εποχή της μονοκρατορίας του Κωνσταντίνου Α´ έως τον
θάνατο του Ιουστινιανού Α´ (324-565).  Ανάλυση των ευρύτερων κοινωνικών εξελίξεων που
οδηγούν από την ύστερη Αρχαιότητα στον Μεσαίωνα και από την Ρωμαϊκή στην Βυζαντινή
αυτοκρατορία. Εντοπισμός, μεθοδολογική προσέγγιση και συστηματική ανάλυση των πηγών της
εποχής.  SYLLABUS:  Εβδομάδα #1Η μετάβαση από την Ρώμη στο Βυζάντιο (3ος - 4ος αι. μ.Χ.).
Η μεγάλη κρίση του Ρωμαϊκού κράτους κατά τον 3ο αι. μ.Χ. Η ρωμαϊκή κοινωνία κατά την
συγκεκριμένη περίοδο. Τα ανορθωτικά μέτρα, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, η θεσμοθέτηση
της διάκρισης πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας. Το πολιτειακό σύστημα της Τετραρχίας,
το τέλος της περιόδου του principatus και η εγκαθίδρυση  του καθεστώτος δεσποτείας
(dominatus) από τον Διοκλητιανό (284-305). Ένας απόλυτος μονάρχης και ένα νέο
συγκεντρωτικό κράτος.Εβδομάδα #2: Οι πηγές της πρώιμης βυζαντινής περιόδου (ca. 324 - 641
μ.Χ.). Άμεσες και έμμεσες πηγές. Oι βασικοί συντελεστές της βυζαντινής ιστορίας (το
ρωμαϊκό υπόβαθρο και η διάσταση Δύσης - Ανατολής, οι οικονομικές μεταβολές, η επίδραση
του ελληνισμού, η εδραίωση του χριστιανισμού). Οι περιοχές της αυτοκρατορίας. H επίσημη
και η σύγχρονη oνομασία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οι αυτοκράτορες της πρώιμης
βυζαντινής περιόδου.Εβδομάδα #3: Οι πηγές του 4ου αι. μ.Χ. Ο Κωνσταντίνος Α´ ως
μονοκράτορας (324-337) και η δυναστεία του (324-363). Οι μεγάλες κεντρικές διοικητικές
και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις και η αυτοκρατορική εύνοια έναντι του χριστιανισμού. H
επιλογή της ίδρυσης και τα εγκαίνια της Altera Roma (324-330) στη θέση του αρχαίου
Βυζαντίου. Η σταδιακή επιβολή της Κωνσταντινούπολης ως πρωτεύουσας του κράτους και
αυτοκρατορικής έδρας έναντι της Αντιόχειας και της Αλεξάνδρειας. Εβδομάδα #4: Οι διάδοχοι
του Κωνσταντίνου Α´: Οι αυτοκράτορες Κωνστάντιος Β´ (337-361) και Ιουλιανός (361-363),
Ιοβιανός (363-364). Η αποτυχημένη εθνική αντίδραση επί Ιουλιανού. Βαλεντινιανός Α´ (364-
375) στη Δύση και Βάλης (364-378) στην Ανατολή. Η ρωμαϊκή καταστροφή στην Αδριανούπολη
(378) και η γοτθική διείσδυση στο εσωτερικό του κράτους. Οι πρώτοι χριστιανοί
αυτοκράτορες που δεν ήταν μεγάλοι ποντίφηκες: Γρατιανός στη Δύση και Θεοδόσιος Α´ (379-
395). Εβδομάδα #5: Η Θεοδοσιανή δυναστεία. Η προοδευτική ισχυροποίηση και επιβολή του
χριστιανισμού και τα κρατικά μέτρα κατά της παλαιάς εθνικής θρησκείας (τέλη 4ου αι.). Η
διαίρεση της αυτοκρατορικής αρχής από τον Θεοδόσιο Α´ (395). Η σημασία και οι ιστορικές
συνέπειες αυτής της πράξης. Oι  κυριότερες πηγές του  5ου  αι. μ.Χ.Εβδομάδα #6: Η Ανατολή
υπό δικό της αυτοκράτορα. Αρκάδιος (395-408) στην Ανατολή και Ονώριος (395-425) στη Δύση.
Οι διαμάχες των επιτρόπων και οι βαρβαρικές εισβολές. Η διαμόρφωση του πολιτεύματος στο
ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας κατά την πορεία του 5ου αι. και εξής. Πολιτειακοί
παράγοντες (σύγκλητος, δήμοι, στρατός, Εκκλησία). Ο αυτοκρατορικός τίτλος και η
αυτοκρατορική ανάδειξη.Εβδομάδα #7: Οι βαρβαρικές εισβολές στο βόρειο σύνορο του Ρήνου
και του Δούναβη, οι διεισδύσεις και εγκαταστάσεις στο εσωτερικό, η διάσπαση και η πτώση
της Ρωμαϊκής Δύσης  (395-476). Ο Θεοδόσιος  Β´ στην Ανατολή (408-450) και τα κυριότερα
γεγονότα και επιτεύγματα της βασιλείας του (Θεοδοσιανό τείχος, πανεπιστήμιο Κων/πόλεως,
Codex Theodosianus κλπ.). Οι Ούννοι και ο Αττίλας. Οι θεολογικές και δογματικές έριδες
και ο ανταγωνισμός των εκκλησιαστικών κέντρων. Η νεστοριανή διδασκαλία και ο
μονοφυσιτισμός. Οι τρεις πρώτες οικουμενικές σύνοδοι.Εβδομάδα #8: Ο ορισμός της
ορθοδοξίας. Η σύνοδος της Χαλκηδόνας (438). Συνέπειες, υπαναχωρήσεις και μετέπειτα
διαμάχες. Ο Ζήνων και το Ενωτικόν (482). Το Ακακιανό σχίσμα (484). Η  μονοφυσιτική
πολιτική  του  Αναστασίου  Α´ και  η  ορθόδοξη  πολιτική  του  Ιουστίνου  Α´. Οι
αποτυχημένες προσπάθειες συμβιβασμού από τον Ιουστινιανό Α´: τα «Τρία Κεφάλαια» &

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αυτόνομη εργασία, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



«αφθαρτοδοκητισμός». Αποτυχημένες προσπάθειες συμβιβασμού από τον Ηράκλειο:
μονοενεργητισμός & μονοθελητισμός. Αντίθεση των ανατολικών επαρχιών της αυτοκρατορίας στο
δόγμα της συνόδου της Χαλκηδόνας. Η πολιτική κατάσταση κατά το β´ μισό του 5ου αι.
Μαρκιανός (450-457), Λέων Α´ (457-474), Λέων Β´ (474) και Ζήνων (474-491). Η Βυζαντινή
αυτοκρατορία και τα νέα «βαρβαρικά» κράτη (Φράγκοι, Βάνδαλοι, Βησιγότθοι, Σουήβοι,
Βουργουνδοί, ‘Ερουλοι και Οστρογότθοι) στα εδάφη της παλαιάς ρωμαϊκής Δύσης. Εβδομάδα #9:
Οι πηγές του 6ου αι. Προκόπιος Καισαρείας και άλλοι συγγραφείς. H ιουστινιάνεια
κωδικοποίηση των νόμων και η νέα νομοθετική παραγωγή (Codex Justinianus, Institutiones,
Digesta, Novellae). Οι πολιτικές εξελίξεις στα τέλη του 5ου - αρχές 6ου αι.: Το πρόγραμμα
του Αναστασίου Α´ (474-491) και τα αποτελέσματα της πολιτικής του. Ιουστίνος Α´ (518-527)
και Ιουστινιανός Α´ (527-565).Εβδομάδα #10: Η βασιλεία του Ιουστινιανού Α´ (527-565).
Νομοθετικό και οικοδομικό έργο (Αγία Σοφία). Η Θεοδώρα. Πολιτική θεωρία και στόχοι του
Ιουστινιανού. Η στάση του Νίκα. Η επιβολή της ορθοδοξίας της Χαλκηδόνας και το ύστατο
πλήγμα στην παλαιά θρησκεία. Ο Βελισάριος, η ιουστινιάνεια reconquista και τα
αποτελέσματά της. Διοικητικές και στρατιωτικές μεταβολές. Κριτική της βασιλείας του
Ιουστινιανού.Εβδομάδα #11: Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού Α´ (565-610) και η νέα δυναστεία
του Ηρακλείου (610-695). Η προοδευτική «στρατιωτικοποίηση» της επαρχιακής διοίκησης, οι
αλλαγές στην κεντρική οργάνωση και ο προοδευτικός εξελληνισμός του κράτους. Ο περσικός
πόλεμος επί Φωκά και Ηρακλείου, οι σλαβικές εγκαταστάσεις στη χερσόνησο του Αίμου (7ος
αι.) και η πτώση της ελληνιστικής και ελληνορωμαϊκής Ανατολής στους Άραβες.Εβδομάδα #12:
Η παρακμή των αστικών κέντρων από τον 4ο αι. και εξής, η κάμψη των οικονομικών
δραστηριοτήτων και o προοδευτικός «εξαγροτισμός» της αυτοκρατορίας. Ένα νέο κράτος και
μια διαφορετική κοινωνία κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο.Εβδομάδα #13: Ανακεφαλαίωση
μαθημάτων - συζήτηση - προετοιμασία για τις εξετάσεις.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

142.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 210

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση ή προαιρετική Προφορική Εξέταση για όσους
φοιτητές έχουν επιλέξει να εκπονήσουν εργασία, μετά από
ανάθεση, σε ειδικό θέμα που σχετίζεται με το περιεχόμενο
του μαθήματος.Στις γραπτές εξετάσεις θα διερευνηθεί η
έκταση των γνώσεων αλλά κυρίως η κατανόησή τους. Ο
έλεγχος της κατανόησης πραγματοποιείται είτε με τη
μέθοδο των πολλαπλών ερωτήσεων, είτε με το σχολιασμό
χαρτών, κειμένων και εικόνων ή, τέλος, με την ανάπτυξη
απόψεων σε ελεύθερη γραφή. Για τον λόγο αυτό η
παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη, αν και
μη υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ι.Ε. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία πρωίμου Βυζαντινού κράτους. Τόμος πρώτος (324-565),
Θεσσαλονίκη 1995.Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Iστορία. Α΄ 324-610, Θεσσαλονίκη ²1996.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

A. H. M. Jones, Τhe Later Roman Empire 284-602. A Social, Economic and Administrative
Survey, τ.1-3, Oxford 1964.A. Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian
bis Justinian, 284-565 n.Chr., München 1989.Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και
χρονογράφοι, τόμος Α´ (4ος-7ος αι.), Αθήνα 1997.J. A. S. Evans, Η εποχή του Ιουστινιανού,
Αθήνα 1999.G. Dagron, Η γέννεση μιας πρωτεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της,
330-451, Αθήνα 2000.Cécile Morrisson (επιστ. επιμ.), O Βυζαντινός κόσμος. Τόμος Α´: Η
Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, Αθήνα 2007.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΕΑ301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600162947

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Να γνωρίσουν τη νεότερη ιστορία του Ελληνισμού της καθ' ημάς Ανατολής, να εξοικειωθούν με
τη σχετική βιβλιογραφία και τους χάρτες της περιόδου

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

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
……
Άλλες…



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο Ελληνισμός της Ανατολής κατά τους Νεότερους ΧρόνουςΗ ιστορία των Ελλήνων της καθ' ημάς
Ανατολής από την άλωση της Πόλης μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα θα αποτελέσει
αντικείμενο του μαθήματος. Θα εξετασθούν θέματα όπως: η οικονομική και πολιτιστική
ανάδυση και ανάπτυξη των Ελλήνων της Μ. Ασίας, οι ιστορικές ομοιότητες και διαφορές
μεταξύ Ιωνίας, Πόντου και Καππαδοκίας, το «μιλλέτ» των Ρωμιών και η περίοδος του
Τανζιμάτ, η διείσδυση των ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Μ. Ασία, το Κίνημα των Νεοτούρκων και η
τύχη των μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι σχέσεις των Ελλήνων με άλλους
σύνοικους λαούς.1η εβδομάδαΕισαγωγή. Ενότητες και Στόχοι μαθήματος. Πληροφορίες για τις
υποχρεώσεις των φοιτητών, την ύλη και τις εξετάσεις. Προαιρετικές εργασίες και
βαθμολόγησή τους. Αναφορά στη σημασία των πηγών και στα σημαντικότερα Αρχεία.
Περιοδολόγηση της Ιστορίας (Νεότερη και Σύγχρονη). Ιστοριογραφική Προσέγγιση. 2η
εβδομάδαΙδιαιτερότητες και ετερότητες μεταξύ Ιωνίας, Πόντου και ΚαππαδοκίαςΓεωμορφολογία.
Τα δίκτυα συγκοινωνίας3η εβδομάδαΟι άνθρωποι. Δημογραφική εξέλιξη4η εβδομάδαΟι
ελληνορθόδοξες κοινότητες των δυτικών παραλίων της Μ. Ασίας και η Σμύρνη5η εβδομάδαΟι
ελληνορθόδοξες κοινότητες της μικρασιατικής ενδοχώρας. Ιδιαίτερη μνεία στην Καππαδοκία 6η
εβδομάδαΟ Πόντος και τα σημαντικότερα κέντρα του 7η εβδομάδαΟι μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ)
και το μιλλέτ των Ρωμιών 8η εβδομάδαΟι μητροπόλεις-κοινότητες. Οι κοινοτικοί Κανονισμοί.
Το παράδειγμα της Σμύρνης 9η εβδομάδαΤο μιλλέτ των Ρωμιών/ «Αλύτρωτοι Έλληνες» και το
Ελληνικό Κράτος 10η εβδομάδαΟι παράλληλοι βίοι χριστιανών και μουσουλμανικών-μη τουρκικών
πληθυσμών εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας11η εβδομάδαΗ παρουσία των Ευρωπαίων και η
οικονομική διείσδυσή τους στη Μ. Ασία12η εβδομάδαΤο μιλλέτ των Ρωμιών και το Κίνημα των
Νεοτούρκων. Βαλκανικοί Πόλεμοι και Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι επιπτώσεις τους στους
Έλληνες της Ανατολής13η εβδομάδαΤο τέλος της παρουσίας του Ελληνισμού (1922). Προσφυγική
Ελλάδα. Επισκόπηση της ύλης του μαθήματος

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 117
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

30

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

15

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

15

Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 180

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών …….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Παραγωγή
νέων ερευνητικών ιδεών, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις:
ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης, πολλαπλής
επιλογής, ασκήσεις σε χάρτη. Προαιρετική είναι η
εκπόνηση ατομικής εργασίας (παρουσίαση βιβλίουσχετικού
με το αντικείμενο του μαθήματος) με την υποχρέωση
παρουσίασής της μέσα στην αίθουσα και παράδοσης γραπτής
μορφής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική), Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική), Άλλη
/ Άλλες (Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ιάκ. Μιχαηλίδης, Μικρασιατική Καταστροφή, Σειρά: Μικρές Εισαγωγές, εκδόσεις Παπαδόπουλος,
Αθήνα 2018.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Παντ. Μ. Κοντογιάννης, Η ελληνικότης των νομών Προύσσης και Σμύρνης, Αθήνα 1919.Παντ. Μ.
Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μ. Ασίας, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1921
(α΄ ανατύπωση 1995).Ευαγγ. Μπαλτά – Ματ. Κουρουπού, Περιφέρεια Προκοπίου. Ελληνορθόδοξες
Κοινότητες της Καππαδοκίας: Πηγές στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών, έκδ. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2001.Άρτ. Ξανθοπούλου-
Κυριακού – Ευρ. Γεωργανόπουλος – Κυρ. Χατζηκυριακίδης, Οι Έλληνες του Πόντου και η
Οθωμανική Αυτοκρατορία (1461-1923), Αρχείον Πόντου – Παράρτημα 36, Επιτροπή Ποντιακών
Μελετών, Αθήνα 2015.Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Η Έξοδος, τ. 1-5, Αθήνα 1980-
2016.Λοιπές εκδόσεις και Αρχείο Μαρτυριών Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών .Σία
Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία 19ος αιώνας – 1919. Οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες – Από το
Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2013.Κυριάκος Στ.
Χατζηκυριακίδης, Το Ελντοράντο της Ανατολής. Η διείσδυση των ευρωπαϊικών εταιρειών στα
μεταλλεία της Μ. Ασίας (1861-1923), Θεσσαλονίκη 2008.Charles Issawi, The economic history
of Turkey 1800-1914, Σικάγο, Λονδίνο 1980.Üner Α. Turgay, “Trade and Merchants in
Nineteenth-Century Trabzon: Elements of Ethnic Conflict”, Christians and Jews in the
Ottoman Empire, ed. Benjamin Braude and Bernard Lewis, τ. 1, Λονδίνο 1982, σ. 287-
318.Fuat Dundar, Ο Κώδικας της Σύγχρονης Τουρκίας. Η Μηχανική των Εθνοτήτων της «Ένωσης
και Προόδου» (1913-1918), Ν. Ουζούνογλου κ.ά. (μτφρ.-επιμ.), Αθήνα 2014

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΕΑ401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161326

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Να γνωρίσουν τη νεότερη ιστορία του Ελληνισμού του Πόντου, να εξοικειωθούν με τη σχετική
βιβλιογραφία και τους χάρτες της περιόδου.

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

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
……
Άλλες…



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θέματα της Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής.Η περίοδος των μεταρρυθμίσεων και της
ευρωπαϊκής οικονομικής διείσδυσης στον Πόντο (19ος - αρχές 20ού αι.)Το μέλλον και η τύχη
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ουσιαστικά καθορίστηκαν στον 19ο αιώνα, όταν οι Μ. Δυνάμεις
επέβαλαν στον σουλτάνο την εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος διοικητικών
μεταρρυθμίσεων και ρηξικέλευθων αλλαγών (Τανζιμάτ). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήταν ευνοϊκές
για το χριστιανικό στοιχείο της Αυτοκρατορίας, επειδή, παρά τις αντιδράσεις της
μουσουλμανικής ελίτ, δημιουργήθηκαν συνθήκες για οικονομική και κοινωνική άνοδο. Στόχος
του μαθήματος είναι να εξετάσει αφενός τη ζωή του Ελληνισμού του Πόντου κατά την περίοδο
εκείνη στις ποικίλες εκφάνσεις του και αφετέρου τη διείσδυση των Μεγάλων Δυνάμεων στον
Πόντο.1η εβδομάδαΕισαγωγή. Ενότητες και Στόχοι μαθήματος. Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις
των φοιτητών, την ύλη και τις εξετάσεις. Προαιρετικές εργασίες και βαθμολόγησή τους.
Αναφορά στη σημασία των πηγών και στα σημαντικότερα Αρχεία. Ιστοριογραφική Προσέγγιση. 2η
εβδομάδαΗ Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι διομολογήσεις. Ανατολικό Ζήτημα3η εβδομάδαΟι
Οθωμανικές Μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ)4η εβδομάδαΤο Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Εθνικοί
Κανονισμοί. Μητροπόλεις του Πόντου5η εβδομάδαΣχέσεις Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τσαρική
Ρωσία 6η εβδομάδαΟι Γάλλοι στον Πόντο 7η εβδομάδαΗ Μ. Βρετανία κυριαρχεί εμπορικά στον
Πόντο8η εβδομάδαΗ ιταλική παρουσία στον Πόντο9η εβδομάδαΓερμανία και Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Σιδηρόδρομοι και Μεταλλεία10η εβδομάδαΕμπόριο και αστικά κέντρα (Παιδεία-
Κοινωνία)11η εβδομάδαΟι ιεραποστολές στον Πόντο12η εβδομάδαΟι Αρμένιοι του Πόντου. Άλλοι
σύνοικοι λαοί13η εβδομάδαΤο Κίνημα των Νεοτούρκων και ο Ελληνισμός του Πόντου. Ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος και οι συνέπειές του. Η στάση των ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Γενοκτονία -
"Έξοδος"Επισκόπηση της ύλης του μαθήματος

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 117
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

30

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

15

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

15

Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 180

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Περιγραφή διαδικασίας:
Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις:
ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης, πολλαπλής
επιλογής, ασκήσεις σε χάρτη. Προαιρετική είναι η

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών …….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Παραγωγή
νέων ερευνητικών ιδεών, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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.

εκπόνηση ατομικής εργασίας (παρουσίαση βιβλίου σχετικού
με το αντικείμενο του μαθήματος) με την υποχρέωση
παρουσίασής της μέσα στην αίθουσα και παράδοσης γραπτής
μορφής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική), Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική), Άλλη
/ Άλλες (Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης, Το Ελντοράντο της Ανατολής. Η διείσδυση των ευρωπαϊκών
εταιρειών στα μεταλλεία της Μικράς Ασίας (1861-1923), εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη
2008

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Άρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού – Ευρ. Γεωργανόπουλος – Κυρ. Χατζηκυριακίδης, Οι Έλληνες του
Πόντου και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (1461-1923), Αρχείον Πόντου – Παράρτημα 36, Επιτροπή
Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2015.Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης, «Η Οικονομία του βιλαετίου
Τραπεζούντας μέσα από τις εμπορικές εκθέσεις του Βρετανού προξένου Alfred Biliotti (1873-
1885)», Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Ερευνών, University Studio Press, υπό
έκδοση.Ι. Κ. Χασιώτης (επιμ.), Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης,
Θεσσαλονίκη 1997.Ευριπίδης Γεωργανόπουλος, Το Νεοτουρκικό Κίνημα και οι επιπτώσεις του
στον Ελληνισμό του Πόντου 1908-1914, εκδ. Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2001.Ι. Κ.
Χασιώτης, Οι ευρωπαϊκές Δυνάμεις και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος – αρχές 19ου αι.),
Θεσσαλονίκη 1976 (Θεσσαλονίκη 2005, εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ).Α. Üner Turgay, “Ottoman British
Trade through Southeastern Black Sea Ports during the Nineteenth Century”, στο Économie
et Sociétés dans l’ Empire Ottoman (fin du XVIIIe-Début du XXe siècle), επιμ. Jean-Louis
Bacqué Grammont – Paul Dumont, Centre National de la Recherche Scientifique, Παρίσι 1983,
σ. 297-315.Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800-1914, The University of
Chicago Press, Σικάγο 1980.Musa Şaşmaz, Ingiliz Belgelerine Göre Trabzon Vilayeti Ticari
Raporlarι, 1830-1914 (Trade Reports of the Trebizond Province on British Documents, 1830-
1914), v. 1-3, Türk Tarih Kurumu, Άγκυρα 2014.Fuat Dundar, Ο Κώδικας της Σύγχρονης
Τουρκίας. Η Μηχανική των Εθνοτήτων της «Ένωσης και Προόδου» (1913-1918), Ν. Ουζούνογλου
κ.ά. (μτφρ.-επιμ.), Αθήνα 2014.Özgür Yιlmaz, “Victor Fontanier’nin Trabzon Konsolosluğu
(1830-1832)”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) 35 (2014), 153-
195.Johann Manzenreiter, Die Bagdadbahn, Studienverlag N. Brockmeyer, Μπόχουμ
1982.Jacques Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l' Empire ottoman, 1895-1914,
Παρίσι 1977.Θεοδόσης Αρ. Κυριακίδης, Η θρησκευτική διείσδυση της Δύσης στην Ανατολή. Οι
Ρωμαιοκαθολικές ιεραποστολές στον Πόντο, Θεσσαλονίκη 2018.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΜΕ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

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
Εξετάσεις
 Άλλο / Άλλα

3 0.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση), Γαλλικά
(Εξέταση), Γερμανικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161303

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με (α) τις
πολιτικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν το μεσαιωνικό ευρωπαϊκό χώρο, (β) διαδικασίες
συγκρότησης των πολιτικών μορφωμάτων, (γ) βασικές αρχές της μεσαιωνικής πολιτικής σκέψης,
(δ) στοιχεία κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων, (ε) τη βασική μεθοδολογία και τις
ιστοριογραφικές συζητήσεις που αφορούν τις παραπάνω θεματικές. Επίσης θα έχουν αναπτύξει
την ικανότητα συσχετισμού ιστορικών φαινομένων, όπως π.χ. διαδικασίες μετάβασης από την
υστερορωμαϊκή αρχαιότητα στο Μεσαίωνα και οι αντίστοιχες από το Μεσαίωνα στα πρώιμα
νεότερα χρόνια.

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

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομάδα #1Εισαγωγή. Χρονικά και γεωγραφικά όρια. Μεσαιωνικοί νοητικοί ορίζοντες.
Αντιλήψεις περί χρόνου και χώρου. Πηγές για τη μελέτη της μεσαιωνικής ιστορίας Εβδομάδα
#2Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια (5ος-10ος αι.): Οι Ρωμαίοι και οι
«βάρβαροι». Η εισβολή των γερμανικών φύλων στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας και η
διαμόρφωση των μεσαιωνικών βασιλείων. Ο ρόλος της Εκκλησίας.Εβδομάδα #3Η Δυτική Ευρώπη
στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια (5ος-10ος αι.): Πολιτικές, εθνοτικές και πολιτισμικές
ταυτότητες στον Μεσαίωνα Εβδομάδα #4Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια (5ος-
10ος αι.): κοινωνία και οικονομίαΕβδομάδα #5Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια
(5ος-10ος αι.): κοινωνία και οικονομίαΕβδομάδα#6Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά
χρόνια (5ος-10ος αι.): Το Φραγκικό Βασίλειο και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η «είσοδος»
νέων πολιτισμικών ομάδων (Νορμανδοί, Ούγγροι και μουσουλμάνοι): πρόσληψη του Άλλου και
διαδικασίες ενσωμάτωσηςΕβδομάδα #7Η Δυτική Ευρώπη στα κύρια μεσαιωνικά χρόνια (11ος-13ος
αι.): Χωροδεσποτεία και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Η έριδα της περιβολής και η
συγκρότηση της Ρωμαϊκής ΕκκλησίαςΕβδομάδα #8Η Δυτική Ευρώπη στα κύρια μεσαιωνικά χρόνια
(11ος-13ος αι.): Οι ΣταυροφορίεςΕβδομάδα #9 Η Δυτική Ευρώπη στα κύρια μεσαιωνικά χρόνια
(11ος-13ος αι.): κοινωνία και οικονομία (η εμπορική επανάσταση και η δημιουργία των
πόλεων. Εκφάνσεις της μεσαιωνικής αστικής κουλτούρας   Εβδομάδα #10Η Δυτική Ευρώπη στα
ύστερα μεσαιωνικά χρόνια (14ος-15ος αι.): Εξελίξεις στη διαμόρφωση των πολιτικών
μορφωμάτων. Ο «μαύρος θάνατος» (1348) και οι επιπτώσεις του στην κοινωνία και
οικονομίαΕβδομάδα #11Η Δυτική Ευρώπη στα ύστερα μεσαιωνικά χρόνια (14ος-15ος αι.): Οι
απαρχές της απόλυτης μοναρχίας και των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Αλλαγές στη θρησκευτική
συνείδησηΕβδομάδα #12Η Δυτική Ευρώπη στα ύστερα μεσαιωνικά χρόνια (14ος-15ος αι.): η
ιταλική αναγέννηση και οι νέοι νοητικοί ορίζοντες. Η δημιουργία και νοηματοδότηση του
όρου «Μεσαίωνας». Η νέα ιστορική σκέψηΕβδομάδα #13Συνολική θεώρηση του αντικειμένου

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εξετάσεις 51
 Άλλο / Άλλα 90

Σύνολο Μαθήματος 180

Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Ομαδική εργασία, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Προαιρετική εκπόνηση εργασίας
(<5.000 λέξεις) σε ειδικό θέμα κατόπιν ανάθεσης.Στις
γραπτές εξετάσεις θα διερευνηθεί όχι η έκταση των
γνώσεων, αλλά η κατανόησή τους. Ο έλεγχος της κατανόησης
μπορεί να γίνει είτε με την ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη
γραφή είτε με το σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων.
Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται
απαραίτητη, αν και δεν είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Davis R.H.C./Moore R.I., Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης από τον Μέγα Κωνσταντίνο στον
Άγιο Λουδοβίκο, Αθήνα 2011.2. Nicholas David, Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου, μετάφρ.
Μ. Τζιάντζη, Αθήνα 1999.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

•Μπενβενίστε Ρ., Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους. Κοινωνική ιστορία και
ιστοριογραφικά προβλήματα της μεσαιωνικής Δύσης, Αθήνα 2007.•Bloch M., Η φεουδαλική
κοινωνία. Η διαμόρφωση των σχέσεων εξάρτησης. Οι τάξεις και η διακυβέρνηση των ανθρώπων,
μετάφρ. Μ. Λυκούδης, Αθήνα 1987. •Oldridge D., Παράξενες ιστορίες του Μεσαίωνα, μετάφρ.
Δ. Γαβριηλίδου, Αθήνα 2014.•Harris J., Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες, μετάφρ. Λ.
Καρατζάς, Αθήνα 2004.•Καραπιδάκης Ν., Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης 5ος – 11ος αι., Αθήνα
1996. •Le Goff J., Η Ευρώπη γεννήθηκε τον Μεσαίωνα;, μετάφρ. Ε. Ζέη, Αθήνα 2006. •Le Goff
J., Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης, μετάφρ. Ρ. Μπενβενίστε, Θεσσαλονίκη 1993.•Smith
J., Η Ευρώπη μετά τη Ρώμη. Μια νέα πολιτισμική ιστορία, μετάφρ. Ν. Κούτρας, Αθήνα 2008

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΤΛ401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161325

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει: α) να γνωρίσουν τον κόσμο
του οθωμανικού αστικού πολιτισμού, β) να εξοικειωθούν με τις ιστοριογραφικές τάσεις περί
των οθωμανικών πόλεων, γ) να αντιληφθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της χωρικής και
κοινωνικής οργάνωσης των οθωμανικών πόλεων, δ) να γνωρίσουν βασικούς θεσμούς των
οθωμανικών πόλεων, ε) να μπορούν να συνθέσουν έρευνα σχετική.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι α) να δοθεί μια γενική εικόνα της ιστοριογραφίας περί
‘οθωμανικής πόλης’ και της σχέσης της με άλλες (ισλαμική, βαλκανική, αραβική, ανατολική),
β) να διακριβωθεί η έννοια της ‘οθωμανικής πόλης’, γ) να γίνει μέσω παραδειγμάτων σύνθεση
των χαρακτηριστικών της ‘οθωμανικής πόλης’ και δ) να αναλυθούν βασικοί θεσμοί της
οθωμανικής πόλης. Το μάθημα θα περιλαμβάνει προαιρετικές εργασίες.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Η αξιολόγηση θα γίνει με γραπτή εξέταση στο τέλος του
εξαμήνου. Η εκπόνηση εργασίας θα βαθμολογηθεί ως τμήμα
του συνολικού βαθμού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Φ. Κοτζαγεώργης, Πρώιμη οθωμανική πόλη. Επτά παραδείγματα από το νοτιοβαλκανικό χώρο,
Αθήνα 2019.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Αυτόνομη εργασία, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση
κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



-ABS/IEB, La ville balkanique, XVe-XIXe ss. [Studia Balcanica 3], Σόφια 1970.-ASSA, La
culture urbaine des Balkans (XVe-XIXe siècles). 3: La ville dans les Balkans depuis la
fin du Moyen Age jusqu’ au debut du XXe siècle, Belgrade-Paris 1991.-Acun F., “A Portrait
of the Ottoman Cities”, Etudes Balkaniques 32/4 (2001), 117-140.-AIESEE, Structure
sociale et développement culturel des villes sud-est européennes et adriatiques aux
XVIIe-XVIIIe siècles, Bucarest 1975.-Beldiceanu N., Recherche sur la ville ottomane au
XVe siècle: etude et actes, Paris 1973.-Bierman I. et al., The Ottoman City and its
Parts, N. York 1991.-Boyar E., “The Ottoman City: 1500-1800”, στο: P. Clark (επιμ.), The
Oxford Handbook of Cities in World History, Οξφόρδη 2013, 275-291.-Boykov G., “Balkan
City or Ottoman City?: A Study on the Models of Urban Development in Ottoman Upper
Thrace, From the Fifteenth to the Seventeenth Century”, στο: Proceedings of the 3rd
Insterantional Congress on the Islamic Civilisation in the Balkans, Istanbul 2010, 69-
85.-Cvetkova B., “Vie économique de villes et ports balkaniques aux XVe et XVIe siècles”,
Révue des études islamiques 38/2 (1970), 267-356.-Dumont P.-Georgeon F., Villes ottomans
à la fin de l’ empire, Paris 1992.-Eldem E.-Goffman D.-Masters B., The Ottoman City
Between East and West: Aleppo, Izmir, and Istanbul, Cambridge 1999.-Faroqhi S., Men of
Modest Substance: House Owners and House Property in Seventeenth-Century Ankara and
Kayseri, Cambridge 1987.-Eadem, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia, Trade, Crafts and
Food Production in an Urban Setting, 1520-1650, Cambridge 1984.-Eadem, Κουλτούρα και
καθημερινή ζωή στην οθωμανική αυτοκρατορία: από τον Μεσαίωνα ως τις αρχές του 20ού αιώνα,
μετφρ. Κ. Παπακωνσταντίνου, Αθήνα 2000.-Hourani A.-Stern M.S., The Islamic City, Oxford
1970.-Jayyusi S. et al., The City in the Islamic World, v. I-II, Leiden 2008.-Lapidus I.,
Muslim Cities in the Later Middle Ages, Cambridge 1967.-Mumford L., The City in History:
Its Origins, its Transformations, and its Prospects, London 1961.-Panzac D., Les villes
dans l’ empire ottoman: activités et sociétés, 2 v., Paris 1991-1994.-Raymond A., Grandes
villes arabes à l’ époque ottomane, Paris 1985.-Raymond A., “Islamic City, Arab City:
Orientalist Myths and Recent Views”, British Journal of Middle Eastern Studies 21/1
(1994), 3-18.-Southall A., The City in Time and Space, Cambridge 1998.-Stoianovich T.,
“Model and Mirror of the Premodern Balkan City”, Studia Balcanica 3 (1970), 83-110.-
Todorov N., Η βαλκανική πόλη 15ος-19ος αιώνας: κοινωνικο-οικονομική και δημογραφική
ανάπτυξη, μετφρ. Ε. Αβδελά-Γ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 1986.-Idem, La ville balkanique sous
les Ottomans (XV-XIXe s.), Λονδίνο 1977.-von Grunebaum G., “The Structure of the Muslim
Town”, στο: Idem (επιμ.), Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition,
London 1965, 141-158.-Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Νεοελληνική πόλη. Οθωμανικές
κληρονομιές και ελληνικό κράτος, Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου ιστορίας, τ. Α΄, Αθήνα
1985.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΧΑ302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση),
Γερμανικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154717

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

-Να μπορέσουν να συλλάβουν τη  σημασία των Βαλκανίων  για την ευρωπαϊκή  πολιτική, ως
πεδίο ανταγωνισμού στην εποχή  του ιμπεριαλισμού  που οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο,  -να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στην εξέλιξη των βαλκανικών
κρατών, _ να  δουν τις σχέσεις της Ελλάδας με τα Βαλκανικά κράτη

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

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
……



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα στοχεύει να εξετάσει    την εσωτερική και εξωτερική πολιτική  των βαλκανικών
κρατών μετά το συνέδριο  του Βερολίνου μέχρι και τη λήξη  του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
στο πλαίσιο  του ευρωπαϊκής  διπλωματίας,    να    θέσει  το ερώτημα αν πράγματι τα
Βαλκάνια ήταν η πυριτιδαποθήκη  της Ευρώπης.  Εβδομάδα # 1 Η Ανατολική Κρίση  1875-1878
Εβδομάδα # 2 Εσωτερικές εξελίξεις και εξωτερική  πολιτική στη Βουλγαρία 1878-1896-Όψεις
των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων Εβδομάδα # 3 Εσωτερικές εξελίξεις και εξωτερική πολιτική
στη Βουλγαρία 1896-1912-Όψεις των ελληνοβουλγαρικών  σχέσεων Εβδομάδα # 4 Εσωτερικές
εξελίξεις και εξωτερική πολιτική στη Σερβία 1878-1903-Όψεις των ελληνοσερβικών
σχέσεωνΕβδομάδα #5 Εσωτερικές εξελίξεις και εξωτερική πολιτική στη Σερβία 1903-
1912Εβδομάδα #6 Εσωτερικές  εξελίξεις και εξωτερική πολιτική στη Ρουμανία 1878-1912-Όψεις
των ελληνορουμανικών σχέσεωνΕβδομάδα #7 Εσωτερικές  εξελίξεις και εξωτερική  πολιτική στο
Μαυροβούνιο 1878-1912Εβδομάδα #8 Νοτιοσλάβοι  και Ρουμάνοι στην Αυστροουγγαρία 1878-
1914Εβδομάδα #9 Το Αλβανικό Εθνικό Κίνημα 1878-1912Εβδομάδα #10 Το Κίνημα  των Νεότουρκων
1889-1908Εβδομάδα #11 Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913Εβδομάδα #12 O Πρώτος Παγκόσμιος
Πόλεμος στα Βαλκάνια. Μέρος Α΄ 1914-1916Εβδομάδα#13 Ο Πρώτος Παγκόσμιος στα
Βαλκάνια.Μέρος Β΄1917-1918. Η λήξη του Πολέμου και  οι  Συνθήκες Ειρήνης (1919-1920).

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

60

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

3

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

78

Σύνολο Μαθήματος 180
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,

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση 100%. Υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης
γραπτής εργασίας ως ενισχυτικής, αν είναι προσεκτικά
γραμμένη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Συμπερασματική), Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Σπυρίδων Σφέτας, Εισαγωγή  στη Βαλκανική Ιστορία. Τόμος Α΄. Από την οθωμανική κατάκτηση
των Βαλκανίων μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1354-1918), Θεσσαλονίκη 2009.Steven K.
Pawlovitch, Ιστορία των Βαλκανίων (μτφρ Λ. Χασιώτης, επιμ. Κ. Σκορδύλης), Θεσσαλονίκη
2005.l.S. Stavrianos, Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά, (μτφρ.Ελένη Δελιβάνη, επιμ.
Βασίλης Γούναρης), Θεσσαλονίκη  2007.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΧΑ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΙΙ: Η ΝΑ
ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (1918-1989)

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161323

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

-να μάθουν να προσεγγίζουν κριτικά και να αναλύουν τη σύγχρονη ιστορία των Βαλκανίων-να
εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στην ιδεολογική τους συγκρότηση, την πολιτική
και την κοινωνική ζωή-να ερμηνεύουν τις διαφορετικές προσλήψεις του ιστορικού παρελθόντος
από τους βαλκανικούς λαούς

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

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
……



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τα σημαντικότερα γεγονότα που
σημάδεψαν την ιστορία των Βαλκανίων μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Επρόκειτο τόσο για πολιτικές, στρατιωτικές και διπλωματικές αλλαγές όσο και για βαθύτατες
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτειακές μεταβολές.Εβδομάδα #1Ανακαλύπτοντας τα ΒαλκάνιαΤι
σημαίνει ο όρος Βαλκάνια. Γεωγραφικά όρια. Πολιτικές και πολιτισμικές σημασιοδοτήσεις.
Νοοτροπίες και στερεότυπα. Βαλκάνια και Δύση. ΟριενταλισμόςΕβδομάδα #2Ο Μεσοπόλεμος.
Μέρος ΠρώτοΤα νέο εδαφικό status quo. Ανταλλαγές πληθυσμών. Πρόσφυγες και μειονότητες.
Αλυτρωτισμός. Πολιτειακές μεταβολές και πολιτικές αντιπαραθέσεις.Εβδομάδα #3Ο
Μεσοπόλεμος. Μέρος ΔεύτεροΟικονομικές και κοινωνικές μεταβολές. Το αγροτικό
ζήτημα.Εβδομάδα #4Η βαλκανική προσέγγιση της δεκαετίας του 1930Βαλκανικές Διασκέψεις. Το
Βαλκανικό Σύμφωνο.Εβδομάδα #5Οι πολιτικοί θεσμοί: Ο στρατός και η βασιλείαΗ διαδικασία
συγκρότησης αξιόμαχου στρατού, η κοινωνική του σύνθεση, η εμπλοκή του στις πολιτικές
εξελίξεις καθώς και ο ρόλος των διαφόρων μυστικών οργανώσεων αποτελούν τα σημεία αναφοράς
της παρουσίασης. Ο ρόλος του βασιλικού θεσμού.Εβδομάδα#6Η εμφάνιση του κομμουνισμούΣτη
συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιασθούν οι βασικές ιδεολογικές θέσεις του κινήματος του
κομμουνισμού, ο μηχανισμός της εξάπλωσής του στη Βαλκανική και οι επιπτώσεις του στην
πολιτική ζωή των επί μέρους κρατών. Επίσης, θα αναλυθεί η κοινωνική συγκρότηση των
βαλκανικών κομμουνιστικών κομμάτων, οι μεταξύ τους σχέσεις και οι επαφές με τη Σοβιετική
Ένωση. Τέλος ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην επίδραση του βαλκανικού κομμουνιστικού
κινήματος στο Μακεδονικό Ζήτημα.Εβδομάδα #7Το Μακεδονικό Ζήτημα. Μέρος ΠρώτοΗ δράση της
ΕΜΕΟ και της ΕΜΕΟ (Ενωμένης). Πολιτικές, διπλωματικές, οικονομικές και κοινωνικές
συνιστώσες. Εβδομάδα #8Φασισμός, Ναζισμός και ΑντίστασηΚύριοι άξονες της ανάλυσης είναι:
Η εμφάνιση φασιστικών και ναζιστικών πολιτικών σχηματισμών στα Βαλκάνια, η κοινωνική τους
διαστρωμάτωση, το πολιτικό και ιδεολογικό οπλοστάσιό τους. Τα Βαλκάνια στο άρμα του
Άξονα. Η συγκρότηση αντιστασιακών οργανώσεων, η πολιτική των εξόριστων κυβερνήσεων. Η
Απελευθέρωση, νέα οράματα αλλά και νέα δεδομένα.Εβδομάδα #9Οι Μεγάλες ΔυνάμειςΘα
παρουσιαστεί συνολικά η πολιτική των εκάστοτε Μεγάλων Δυνάμεων στο χώρο των Βαλκανίων. Τα
ιδιαίτερα στρατηγικά συμφέροντα της κάθε χώρας, η μέθοδος της «προστασίας» και της
επέμβασης, ο συσχετισμός των δυνάμεων, η αμφίδρομη σχέση με τα Βαλκανικά Κράτη, οι
επιπτώσεις και η σημασία τους.Εβδομάδα #10Το Μακεδονικό Ζήτημα. Μέρος ΔεύτεροΗ
σλαβομακεδονική εθνογέννεση. Αίτια και συνέπειες. Η βουλγαρογιουγκοσλαβική διαμάχη. Η
ιστορία ως πολιτικό και διπλωματικό επιχείρημα.Εβδομάδα #11Τα Βαλκάνια στον Ψυχρό Πόλεμο.
Μέρος Πρώτο (1949-1974). Οικοδομώντας τις λαϊκές δημοκρατίες. Το ιδιότυπο γιουγκοσλαβικό
πείραμα. Εντάσεις και υπερβολές. Ιδεοληψίες και στερεότυπα.Εβδομάδα #12Τα Βαλκάνια στον
Ψυχρό Πόλεμο. Μέρος Δεύτερο (1975-1989).Η ήπια προσέγγιση. Η άνοδος νέων πολιτικών
δυνάμεων. Η πολιτική των μεταρρυθμίσεων. Κοινωνικές επαναστάσεις και καθεστωτικές
μεταβολές.Εβδομάδα #13Επανάληψη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Περιγραφή:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός
στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

60

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

3

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

78

Σύνολο Μαθήματος 180
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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Υπάρχει προαιρετικά η δυνατότητα
εκπόνησης γραπτής εργασίας, χωρίς ωστόσο αυτό να
συνεπάγεται την υποχρεωτική πριμοδότηση του φοιτητή με
συγκεκριμένο αριθμό μονάδων. Πάντως συνίσταται η
παρακολούθηση των διαλέξεων, αφού τα θέματα των
εξετάσεων, συνθετικά στην πλειοψηφία τους, αναλύονται
διεξοδικά στη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Σπυρίδων Σφέτας, Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία, τόμ.Β΄, Από τον Μεσοπόλεμο στη λήξη του
Ψυχρού Πολέμου (1919-1989), εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2011  Μαρία Νυσταζοπούλου-
Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί. Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14ος-
19ος αιώνας) (Θεσσαλονίκη, 1991, εκδόσεις Βάνιας)Stevan Pavlowitch, A History of the
Balkans 1804-1945 (Λονδίνο & Νέα Υόρκη, 1999)Barbara Jelavich, History of the Balkans,
τόμ.2 (Cambridge University Press, 1999, ανατύπωση)

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΛ606 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

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
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 9.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154665

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα(1) αποκτήσουν γενικές γνώσεις
για την ιστορική διαδρομή του νομίσματος στους αρχαίους χρόνους,(2) γνωρίσουν τις πρώτες
ύλες και τις τεχνικές παραγωγής νομισμάτων,(3) κατανοήσουν το ρόλο του νομίσματος στις
οικονομίες και τις κοινωνίες του αρχαίου κόσμου,(4) εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της
Νομισματικής μέσω ασκήσεων ταύτισης, περιγραφής και καταγραφής αρχαίων νομισμάτων,(5)
μπορούν να χρησιμοποιούν τα νομίσματα ως πηγή πληροφοριών για τη μελέτη και ερμηνεία της
οικονομίας, της κοινωνίας, της ιδεολογίας, της θρησκείας και της τέχνης της εποχής
τους,(6) εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση των ιδεών και επιχειρημάτων
τους.

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tα νομίσματα αποτελούν βασικό εργαλείο στη διάθεση των αρχαιολόγων και των ιστορικών για
να ερμηνεύσουν το παρελθόν. Προϊόντα επίσημων αρχών που εκδόθηκαν σε μεγάλες ποσότητες,
αποτελούν την κύρια μορφή χρήματος σε πολλές κοινωνίες για περισσότερο από εικοσιπέντε
αιώνες. Οι παραστάσεις και οι επιγραφές που φέρουν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές για την
ιστορία, την ιδεολογία, τη θρησκεία και την τέχνη των κοινωνιών που τα εξέδωσαν και τα
χρησιμοποίησαν. Τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους, το βάρος και το
μέγεθός τους, καθώς και η προέλευσή τους, παρέχουν πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τη
μελέτη των οικονομιών για τις οποίες υπάρχουν ελάχιστες ή καθόλου γραπτές μαρτυρίες. Το
μάθημα επικεντρώνεται στην ιστορική διαδρομή και το ρόλο του νομίσματος στην αρχαία
Μακεδονία μέσω της εξέτασης ζητημάτων που αφορούν τη νομισματική παραγωγή, εικονογραφία
και κυκλοφορία στη Μακεδονία από την αρχαϊκή έως την ελληνιστική και τη ρεπουμπλικανική
εποχή. Επιπλέον, αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με τη
μεθοδολογία και τα εργαλεία της Νομισματικής –του επιστημονικού κλάδου που μελετά τα
νομίσματα και τα νομισματόμορφα αντικείμενα– καθώς και με τη λειτουργία των νομισμάτων ως
αρχαιολογικού υλικού και σημαντικού εργαλείου για τη χρονολόγηση αρχαιολογικών θέσεων και
στρωμάτων.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 45
Φροντιστήριο 120
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

5

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

100

Σύνολο Μαθήματος 270

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Περιγραφή διαδικασίας:
Η αξιολόγηση των φοιτητών και των φοιτητριών θα
βασίζεται σε γραπτή εργασία και την προφορική παρουσίασή
της (80%), καθώς και στη δυνατότητά τους να περιγράφουν

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική
εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός
στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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.

και να σχολιάζουν νομίσματα που παρουσιάζονται στο
πλαίσιο του μαθήματος (20%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική),
Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Αδάμ-Βελένη, Π. (επιμ.) 2000. Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά της Β΄
Επιστημονικής Συνάντησης. Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία, ιστορία: Αρχαίοι,
βυζαντινοί και νεότεροι χρόνοι, Oβολός 4, Θεσσαλονίκη.Akamatis, N (2016) «Numismatic
circulation in the Macedonian kingdom. The case of Pella», στο: C. Grandjean – Fr. Duyrat
(επιμ.), Les monnaies de fouille du monde grec (VIe-Ier s. a.C.). Apports, approches et
méthodes, Ausonius Scripta Antiqua 93, Bordeaux, 177-201.Bauslaugh, R.A. (2000) Silver
Coinage with the Types of Aesillas the Quaestor, Numismatic Studies 22, New York.Burnett,
A.M. 1991. Coins. London.Callataÿ, F. de 1992. «Athenian new style tetradrachms in
Macedonian hoards», American Journal of Numismatics 3-4, 11-20.Carradice, I. 1995. Greek
Coins. London.Carradice, I. – Price, M. J. 1988. Coinage in the Greek World,
London.Casey, J. 1986. Understanding Ancient Coins. An Introduction for Archaeologists
and Historians, London.Crawford, M. H. 1985. Coinage and Money under the Roman Republic.
Italy and the Mediterranean Economy, London.Grierson, P. 1975. Numismatics,
Oxford.Gaebler, H. 1935. Die antiken Münzen von Makedonia und Paionia, Berlin.Howgego, C.
2009. Η αρχαία ιστορία μέσα από τα νομίσματα, μετάφραση: Μ. Ζαχαριάδου, Αθήνα [τίτλος
πρωτοτύπου: Ancient History from Coins. London / New York 1995].Jenkins, G. K. 1990.
Ancient Greek Coins, London.Kourebanas, T. 2011. «The chronology of the Hellenistic coins
of Thessaloniki, Pella and Amphipolis», στο: N. Holmes (επιμ.), Proceedings of the XIVth
International Numismatic Congress Glasgow 2009, Glasgow, 251-255.Kraay, C. M. 1976.
Archaic and Classical Greek Coins, Berkeley / London.Kraay, C. M. – Hirmer, M.  (1966)
Greek Coins, London / New York.Kremydi, S. 2010. «Coinage and Finance», στο: R.J. Lane
Fox (επιμ.), Brill’s Companion to Ancient Macedon. Studies in the Archaeology and History
of Macedon, 650 BC-300 AD, Leiden / Boston, 159-178.Kremydi, S. 2018. ‘Autonomous’
Coinages under the Late Antigonids, Μελετήματα 79, Athens.Melville-Jones, J.R. 1993.
Testimonia Numaria: Greek and Latin Texts Concerning Ancient Greek Coinage, τόμ. I: Texts
and Translations. London.Mørkholm, O. 1991. Early Hellenistic Coinage: From the Accession
of Alexander the Great to the Peace of Apamea (336-186 BC), Cambridge.Nicolet-Pierre, H.
2002. Numismatique grecque, Paris.Price, Μ. 1991. The Coinage in the Name of Alexander
the Great and Philip Arrhidaeus, London / Zurich.Psôma, S. 2001. Olynthe et les
Chalcidiens de Thrace. Études de numismatique et d’histoire, Stuttgart. Psôma, S. 2002.
«Το βασίλειο των Μακεδόνων πριν από τον Φίλιππο Β΄. Νομισματική και ιστορική προσέγγιση»,
στο: Η Ιστορική διαδρομή της νομισματικής μονάδας στην Ελλάδα, Athens, 25-47.Rebuffat, F.
1996. La monnaie dans l’antiquité, Paris.Rider Le, G. 1977. Le monnayage d’ argent et d’
or de Philippe II frappé en Macédoine de 359 à 294, Paris.Seltman, C.T.  1955. Greek
Coins, London.Σταμπολίδης, Ν. Χρ. – Τσαγκάρη, Δ. – Τασούλας, Γ. (επιμ.). 2017. Χρήμα.
Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα.Τouratsoglou, Y. 1987. «Macedonia», στο: A.M.
Burnett - Μ.H. Crawford (επιμ.), The Coinage of the Roman World in the Late Republic,
Proceedings of a Colloquium Held at the British Museum in September 1985, BAR
International Series 326, Oxford, 53-67.Touratsoglou, Υ. 1998. «Back to the future.
Alexander the Great’s silver and gold in the Balkans: The hoard evidence», στο: A.
Burnett - U. Wartemberg – R. Witschonke (επιμ.), Coins of Macedonia and Rome: Essays in
Honour of Charles Hersh, London, 71-101.Touratsoglou, Υ. 2010. Συμβολή στην οικονομική
ιστορία του βασιλείου της Αρχαίας Μακεδονίας (6ος-3ος αι. π.Χ.) / A Contribution to the
Economic History of the Kingdom of Ancient Macedonia (6th-3rd Century BC), Κέρμα ΙΙ,
Αθήνα.Τσαγκάρη, Δ. (επιμ.). 2011. Μύθος και Νόμισμα. Παραστάσεις, συμβολισμοί και
ερμηνείες από την ελληνική μυθολογία, Αθήνα.Τσέλεκας, Π. 2002. «Eπικεκομμένοι στατήρες



των όψιμων αρχαϊκών χρόνων από τη Xαλκιδική / Late Archaic overstruck staters in the
Chalkidike», Nομισματικά Xρονικά 21, 17-40.Tselekas, P. 2009. «On the ‘Skione 1991’ hoard
[CH VIII (1994), 63; CH IX (2002), 41», στο: Κερμάτια Φιλίας. Τιμητικός τόμος για τον
Ιωάννη Τουράτσογλου, Αθήνα, 321-329.Tselekas, P. 2011. «Observations on the silver coin
production and use in the Chalkidike during the 5th century BC», στο: Th. Faucher – M.
Chr. Marcellesi – O. Picard (eds), Nomisma. La circulation monétaire dans le monde grec
antique, Actes du colloque international, Athènes, 14-17 avril 2010, Bulletin de
Correspondance Hellénique Supplément 53, 171-187.Tselekas, P. 2015. «From the Aegean to
the Mediterranean: Northern Greek silver in Southern Italy and Sicily in the 5th century
BC», στο: P. Adam-Veleni – D. Tsangari (eds), Greek Colonisation: New Data, Current
Approaches. Proceedings of the Scientific Meeting Held in Thessaloniki, 6 February 2015,
Athens, 193-205.Tselekas, P. 2016. «Philip II in Olympia. An old coin find revealed
anew», στο: Μ. Γιαννοπούλου – Χρ. Καλλίνη (επιμ.), Ηχάδιν. Τιμητικός τόμος για τη Στέλλα
Δρούγου, AΑθήνα, 712-724.Westermark, U. 1989. «Remarks on the regal Macedonian coinage
ca. 413-359 BC», στο: G. Le Rider – N. Waggoner – U. Westermark (επιμ.), Kraay-Mørkholm
Essays. Numismatic Studies in Memory of C. M. Kraay and O. Mørkholm, Louvain-La-Neuve,
301-315. Williams, J. (επιμ.). 1997. Χρήμα. Ιστορία, μετάφραση: Μ. Κιτρόεφ – Α. Τζαμαλής,
Αθήνα [τίτλος πρωτοτύπου: Money. A History. London 1997].

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΛ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων

3 4.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161267

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τα βασικά πεδία
έρευνας και μελέτης της Κλασικής Αρχαιολογίας καθώς και τα επιμέρους γνωστικά της
αντικείμενα (αρχιτεκτονική, τοπογραφία, πλαστική, κεραμική κ.ά.), στα οποία θα εμβαθύνουν
στα επόμενα εξάμηνα των σπουδών τους, επίσης να εξοικειωθούν με την αρχαιολογική ορολογία
και με το σχετικό αρχαιολογικό υλικό.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ελληνική κλασική αρχαιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα υλικά κατάλοιπα του
ελληνικού πολιτισμού όπως διαμορφώθηκε από τον 10ο έως και τον 1ο αιώνα π.Χ. Το μάθημα
παρουσιάζει την ιστορία του συγκεκριμένου αρχαιολογικού κλάδου και τους τομείς έρευνάς
του. Με αφετηρία σημαντικά μνημεία και τεχνουργήματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού,
παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των τομέων της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας, της
πλαστικής, της κεραμικής και της μικροτεχνίας από τα πρωτογεωμετρικά έως και τα ύστερα
ελληνιστικά χρόνια και εξετάζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στη εξέλιξή τους.
Εβδομάδα #1Θεωρητικά ζητήματα: τι είναι η αρχαιολογία – αρχαιολογικές ειδικότητες –
ιστορία της έρευνας – οι πρώτες συστηματικές ανασκαφέςΕβδομάδα #2Οι πρώτες συστηματικές
ανασκαφές - μέθοδοι αρχαιολογικής έρευνας πεδίου – η χρονολόγηση των ευρημάτων Εβδομάδα
#3Η χρονολόγηση των ευρημάτων – οι εποχές της ελληνικής αρχαιότηταςΕβδομάδα
#4Αρχιτεκτονική: η αρχαία ελληνική πόλη – ιερά – τάφοι – τα υλικά δομήςΕβδομάδα
#5Κατηγορίες τοιχοποιίας – η τοποθέτηση των λίθων – οι ρυθμοί – οι ναοίΕβδομάδα#6Τύποι
οικοδομημάτωνΕβδομάδα #7ΕπανάληψηΕβδομάδα #8Πλαστική: Κατηγορίες γλυπτών – υλικά – η
γλυπτική της γεωμετρικής εποχής – η γλυπτική της αρχαϊκής εποχήςΕβδομάδα #9Η γλυπτική της
αρχαϊκής και της κλασικής εποχήςΕβδομάδα #10Η γλυπτική της ελληνιστικής εποχής –
Προσωπογραφία - επανάληψηΕβδομάδα #11Κεραμική: γενικά ζητήματα (τιμές αγγείων –
εργαστήρια κλπ.) – λειτουργίες και σχήματα αγγείων – ο πρωτογεωμετρικός και ο γεωμετρικός
ρυθμόςΕβδομάδα #12Η αρχαϊκή εποχή – ο μελανόμορφος ρυθμός – ο ερυθρόμορφος ρυθμόςΕβδομάδα
#13Κεραμική της Κάτω Ιταλίας – παναθηναϊκοί αμφορείς – λευκά αγγεία - επανάληψη

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

81

Σύνολο Μαθήματος 120

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,

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση: 100%.Κατά την εξέταση θα διερευνηθεί η
απόκτηση και η κατανόηση των γνώσεων με το σχολιασμό
εικόνων και την ανάπτυξη απόψεων. Για το λόγο αυτό η
παρακολούθηση του μαθήματος –αν και δεν είναι
υποχρεωτική- κρίνεται απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αυτόνομη εργασία, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής
και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου



Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Hölscher, T. Κλασική αρχαιολογία. Βασικές γνώσεις, μετ. Π. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη:
University Studio Press, 2019 [τίτλος πρωτοτύπου: Klassische Archäologie. Grundwissen,
Stuttgart: Theiss, 2002].Neer, R. T. Τέχνη και Αρχαιολογία του ελληνικού κόσμου περ. 2500
– περ. 150 π.Χ., μετ. Α. Καλλέγια, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, 2018
[τίτλος πρωτοτύπου: Art and Archaeology of the Greek World, London, 2012].

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Βαλαβάνης, Π. (επιμ.), Μεγάλες στιγμές της ελληνικής αρχαιολογίας, Αθήνα: Καπόν,
2007.Βουτυράς, Μ. – Γουλάκη-Βουτυρά, Α., Η αρχαία ελληνική τέχνη και η ακτινοβολία της,
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2011 [http://www.greek-
language.gr/Resources/ancient_greek/history/art/index.html]Κοκκορού-Αλευρά, Γ., Η Τέχνη
της Αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία (1050-50 π.Χ), Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1995.Πλάντζος, Δ.,
Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία 1100-30 π.Χ., Αθήνα: Καπόν, 2011.Alcock, S.E. –Osborne, R.
(eds.), Classical Archaeology, Blackwell Studies in Global Archaeology, Malden, MA &
Oxford: Wiley-Blackwell 20122.Biers, W.R., The Archaeology of Greece. An Introduction,
Ithaca and London: Cornell University Press, 19944.Mee, C., Greek Archaeology. A Thematic
Approach, Malden, MA & Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΛ102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 4.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161268

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

- να γνωρίσουν τον ρωμαϊκό πολιτισμό και να κατανοήσουν την εξέλιξή του από τις απαρχές
έως και τέλος του.- να εξοικειωθούν με τις κυριότερες κατηγορίες της ρωμαϊκής τέχνης και
να κατανοήσουν τη λειτουργία τους.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να δοθούν οι βάσεις για την προσέγγιση του ρωμαϊκού
πολιτισμού και της τέχνης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κυρίως στην ύστερη ρεπουμπλικανική και
την αυτοκρατορική περίοδο. Η όσμωση της Ρώμης με τον ετρουσκικό αρχικά και με τον
ελληνικό πολιτισμό στη συνέχεια αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση κάθε μορφής του
πολιτισμού και της τέχνης της αυτοκρατορίας. Τόσο για τις  αρχιτεκτονικές μορφές όσο και
για κάθε άλλη κατηγορία της τέχνης είναι απαραίτητο να γίνει η αντιπαραβολή με τις
αντίστοιχες του ελληνικού κόσμου προκειμένου να γίνει κατανοητό ποια είναι σε κάθε
περίπτωση τα ιδιαίτερα ρωμαϊκά χαρακτηριστικά. Παράλληλα με τις μορφές στόχος είναι να
κατανοηθούν  και οι λειτουργίες των μνημείων, κυρίως των κτιρίων αλλά και των γλυπτών και
των άλλων έργων τέχνης που συμπληρώνουν και εμψυχώνουν τα αρχιτεκτονήματα μεταδίδοντας
παράλληλα και ορισμένα πολιτικά και άλλα μηνύματα. Τέλος, στο βαθμό που αυτό μπορεί να
γίνει σε ένα εισαγωγικό μάθημα, γίνεται προσπάθεια να φανούν οι διαφορές της Ρώμης από
τις ρωμαϊκές επαρχίες και μάλιστα του ελληνικού χώρου.Εβδομάδα 1Εισαγωγή στην πρώιμη
ιστορία της Ρώμης. Μυθολογικές παραδόσεις για τη Ρώμη και την ίδρυσή της. Τα πρωιμότερα
αρχαιολογικά λείψανα της πόλης (Παλατίνος λόφος, Forum Boarium, περιοχή του μετέπειτα
forum (velabrum). H περίοδος της ετρουσκικής κυριαρχίας και τα μεγάλα έργα στη Ρώμη
(οχυρωματικό τείχος, ναός της Τριάδας του Καπιτωλίου). Ο ετρουσκικός πολιτισμός και η
επίδρασή του στον πολιτισμό και την τέχνη της Ρώμης.Εβδομάδα 2 Η εξάπλωση της Ρώμης και η
επαφή της με τον ελληνικό πολιτισμό και την τέχνη. «Συνάντηση» των Ρωμαίων με τους
Έλληνες: το μνημείο του Αιμιλίου Παύλου στους Δελφούς και η σημασία του.  Η ρωμαϊκή
αρχαιολογία και η μελέτη της από την εποχή του J. J. Winckelmann έως σήμερα.Εβδομάδα
3Υλικά και τρόποι δομής της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Η εισαγωγή του opus caementicium και
η σημασία του για την κατασκευή μεγάλων έργων ωφελιμιστικής αξίας.  Η σχεδιασμένη ρωμαϊκή
πόλη: χάραξη του πολεοδομικού ιστού, Forum, Καπιτώλιο. Παραδείγματα από τις δυτικές και
τις ρωμαϊκές επαρχίες.Εβδομάδα 4Το forum της Ρώμης και η εξέλιξή του: Τα κυριότερα
θρησκευτικά και διοικητικά κτίρια. Κύρια χαρακτηριστικά των σχεδιασμένων αγορών.
Διοικητικές και θρησκευτικές λειτουργίες. Οι αυτοκρατορικές αγορές της Ρώμης (Αγορά
Καίσαρα, Αυγούστου, Νέρβα, Τραϊανού και το Templum Pacis του Βεσπασιανού). Σχέδιο και
λειτουργία των πολυλειτουργικών αυτών συγκροτημάτων.Εβδομάδα 5Ιερά συγκροτήματα και ναοί.
Ο τύπος του ρωμαϊκού ναού με πόδιο σε αντιδιαστολή με τον ελληνικό περίπτερο ναό. Η
εξέλιξη του ρωμαϊκού ναού από την αρχαϊκή έως την αυτοκρατορική περίοδο. Κυκλικοί ναοί,
το Πάνθεον της Ρώμης και η Ροτόντα της Θεσσαλονίκης.Εβδομάδα 6Τα τόξα και η λειτουργία
τους ως φορέων αγαλμάτων και ως περασμάτων.  Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής τους μορφής και
η διακόσμησή τους. Παραδείγματα στη Ρώμη και στην Ελλάδα.Κτίρια θεαμάτων. Ο τύπος του
ρωμαϊκού  θεάτρου και η διαφορά του από τον ελληνικό.  Σκηνικές και μουσικές
παραστάσεις.Εβδομάδα 7Ο τύπος του αμφιθεάτρου, η εμφάνισή του στην Ιταλία και η διάδοσή
του στην αυτοκρατορία. Τα θεάματα του αμφιθεάτρου (μονομαχίες, θηριομαχίες). Το
παράδειγμα του Κολοσσαίου της Ρώμης.  Ο ιππόδρομος και οι αρματοδρομίες. Το παράδειγμα
του circus maximus της Ρώμης.Εβδομάδα 8Κτίσματα σχετιζόμενα με τα νερά:  υδραγωγεία,
νυμφαία, θέρμες. Οι θέρμες ως χώροι κοινωνικής συναναστροφής. Η ιδιωτική κατοικία.
Πολυτελείς κατοικίες με atrium και περιστύλιο (domus)  και λαϊκές πολυκατοικίες
(insulae). Ταφικά οικοδομήματα.Εβδομάδα 9Το λεγόμενο ιστορικό ανάγλυφο και η σημασία του
για τη μετάδοση πολιτικών μηνυμάτων.  Οι ρίζες του «ιστορικού» αναγλύφου και τα μνημεία-
φορείς τους. Από την Ara Pacis της Ρώμης έως το τόξο του Γαλερίου στη
Θεσσαλονίκη.Εβδομάδα 10Το ρωμαϊκό πορτρέτο. Η γένεσή του στη ρεπουμπλικανική εποχή και
σύνδεσή του με τους εικονιστικούς ανδριάντες δημόσιων προσώπων. Από τη ρεαλιστική
αποτύπωση των ατομικών χαρακτηριστικών στον 1ο αι. π.Χ.  στην «τυποποίηση» της
αυτοκρατορικής εποχής. Η πορεία του από τον Αύγουστο έως τον Κωνσταντίνο.Εβδομάδα
11Ιδεαλιστική πλαστική και η λειτουργία της στο αρχιτεκτονικό πλαίσιο. Πιστά αντίγραφα
ελληνικών έργων και νέες δημιουργίες.  Οι ανάγλυφες σαρκοφάγοι, μια σημαντική κατηγορία
ταφικών μνημείων του 2ου-3ου αι. μ.Χ. με μεγάλη διάδοση και πολλά εργαστήρια παραγωγής σε
ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ιδιαίτερη μνεία στο αττικό εργαστήριο.Εβδομάδα 12Εσωτερικός
διάκοσμος των κτιρίων. Τοιχογραφίες, τα λεγόμενα πομπηιανά στιλ και τα χαρακτηριστικά
τους. Παραδείγματα από τη Ρώμη και τις πόλεις της Καμπανίας. Ο ψηφιδωτός διάκοσμος των
δαπέδων, μια τέχνη με μεγάλη διάδοση στον ιταλικό κυρίως χώρο. Ασπρόμαυρο  και έγχρωμο
ψηφιδωτό.Εβδομάδα 13Επισκόπηση και προετοιμασία για τις εξετάσεις.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

52.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 120

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση 100%
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

N. H. Ramage - A. Ramage, Ρωμαϊκή Τέχνη (μτφρ. Χ. Ιωακειμίδου, επιμ. Θ. Στεφανίδου-
Τιβερίου (Θεσσαλονίκη 2000)T. Hölscher, Κλασική Αρχαιολογία. Βασικές γνώσεις (μτφρ. Π.
Παπαγεωργίου, επιμ. Π. Καραναστάση) (Θεσσαλονίκη 2005) H. von Hesberg, Ρωμαϊκή
Αρχιτεκτονική (μτφρ. Π. Παπαγεωργίου, επιμ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου) (Θεσσαλονίκη 2009)

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

B. Andreae, Römische Kunst (1973)R. Bianchi-Bandinelli – M. Torelli, Etruria-Roma. L’
arte dell’ antichità classica 2 (1976)A. Claridge, Rome. An Oxford Archaeological Guide
(1998)F. Coarelli, Guida archeologica di Roma (1974)F. Coarelli, Ein archäologischer
Führer (2000)M. Henig, A Handbook of Roman Art (1983)F. Prayon, οι Ετρούσκοι: ιστορία –
θρησκεία - τέχνη (2004)J. B. Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture (1981)

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΛ216 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

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
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΚΛ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600147764

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της θρησκευτικότητας των αρχαίων Ελλήνων
και  ο τρόπος έκφρασής της μέσω της λατρείας. Μέσα από την παρουσίαση της οργάνωσης του
χώρου των ιερών και  των τελετουργικών δρωμένων επιχειρείται η προσέγγιση της ιδεολογίας
των αρχαίων Ελλήνων όσον αφορά την αντίληψη του θείου.

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

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
……



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει θέματα που σχετίζονται με την άσκηση της
λατρείας στα αρχαία ελληνικά ιερά (θεοί και οι υποστάσεις τους, ιερά, λατρευτικά κτήρια,
βωμοί, ιερατείο, εορτές και πανηγύρεις, αναθήματα κ.λ.π.) Εβδομάδα #1  Εισαγωγή. Ιστορία
της έρευνας. Ορολογία. (ιερά, ναοί, βωμοί, ιερατείο, αναθήματα, εορτές, τελετουργικά
δρώμενα) Εβδομάδα #2Η λατρεία του ΔιόςΕβδομάδα #3Η λατρεία της ΉραςΕβδομάδα #4Η λατρεία
της Αθηνάς και του ΠοσειδώναΕβδομάδα #5Η λατρεία της Δήμητρας και άλλων χθονίων
θεοτήτωνΕβδομάδα#6Η λατρεία του Απόλλωνα και της Άρτεμης Εβδομάδα #7Η λατρεία των άλλων
θεών του ΔωδεκαθέουΕβδομάδα #8Η λατρεία του ΔιονύσουΕβδομάδα #9Η λατρεία θεών
θεραπευτώνΕβδομάδα #10Εισαγωγή ανατολικών λατρειών Εβδομάδα #11Λατρεία ηρώωνΕβδομάδα
#12Συγκριτική θεώρηση των στοιχείων των προηγούμενων μαθημάτων και σύνοψη των
παρατηρήσεων και συμπερασμάτων Εβδομάδα #13Επανάληψη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 35
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

100

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

6

Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Συμπερασματική)

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, 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



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

E.Simon, Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων (Θεσσαλονίκη 1996)W. Burkert, Αρχαία ελληνική
θρησκεία (Αθήνα 1993)

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΛ307 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ

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
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600147763

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίσουν χαρακτηριστικούς μύθους
που σχετίζονται με τη δράση των ολύμπιων θεών και των δευτερευουσών θεοτήτων, τα
κατορθώματα ηρώων και ηρωίδων, τα διάφορα δαιμονικά όντα και φανταστικά πλάσματα. Θα
εξετάσουν τη χρήση του μύθου ως συμβόλου της δημόσιας ταυτότητας και έκφρασης της
επίσημης ιδεολογίας μέσα από την απεικόνισή του στα έργα των παραστατικών τεχνών -
πλαστική, αγγειογραφία, μεγάλη ζωγραφική, μικροτεχνία, ψηφιδωτά- και τα νομίσματα.
Επιπλέον, θα κατανοήσουν τους λόγους επιλογής και προβολής συγκεκριμένων μυθολογικών
θεμάτων στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο, καθώς και τη διαιώνιση των
αρχαιοελληνικών μύθων και την πρόσληψή τους σε μεταγενέστερες εποχές

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο μύθος, η αφήγηση των ιστοριών που αφορούν στους θεούς, τους ήρωες και τις λατρευτικές
πρακτικές τους αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και από νωρίς
συνδέθηκε με τη διαμόρφωση της δημόσιας ταυτότητας και την προβολή της επίσημης
ιδεολογίας των πόλεων-κρατών και των ηγεμόνων. Το μάθημα προσεγγίζει τη χρήση του μύθου
ως συμβόλου της δημόσιας ταυτότητας και έκφρασης της επίσημης ιδεολογίας μέσα από την
απεικόνισή του στα έργα των παραστατικών τεχνών -πλαστική, αγγειογραφία, μεγάλη
ζωγραφική, μικροτεχνία, ψηφιδωτά- και τα νομίσματα. Οι εργασίες που θα εκπονηθούν θα
εξετάζουν την επιλογή και προβολή συγκεκριμένων μυθολογικών θεμάτων στον αρχαίο ελληνικό
και ρωμαϊκό κόσμο, και θα διερευνούν τη διαιώνιση των αρχαιοελληνικών μύθων και την
πρόσληψή τους σε μεταγενέστερες εποχές. Εβδομάδα 1: Γενικά χαρακτηριστικά των
αρχαιοελληνικών μύθων. Πηγές για τη μελέτη των μύθων: αρχαία γραμματεία και εικαστικές
τέχνες.Εβδομάδα 2: Ο μύθος στο δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων. Εβδομάδα
3: Μύθος και νόμισμα.Εβδομάδα 4: Η διαιώνιση των αρχαιοελληνικών μύθων και η πρόσληψή
τους σε μεταγενέστερες εποχές.Εβδομάδα 5: Παρουσιάσεις φοιτητών: Περιγραφή και σχολιασμός
τεχνουργημάτων με μυθολογικές παραστάσεις.Εβδομάδα 6: Παρουσιάσεις φοιτητών: Περιγραφή
και σχολιασμός τεχνουργημάτων με μυθολογικές παραστάσεις.Εβδομάδα 7: Η προβολή
μυθολογικών θεμάτων από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή. Η περίπτωση της Νίκης.Εβδομάδα
8: Επίσκεψη και πρακτική άσκηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.Εβδομάδα 9:
Παρουσιάσεις φοιτητών: Εργασίες. Εβδομάδα 10: Παρουσιάσεις φοιτητών: Εργασίες.Εβδομάδα
11: Παρουσιάσεις φοιτητών: Εργασίες.Εβδομάδα 12: Παρουσιάσεις φοιτητών: Εργασίες.Εβδομάδα
13: Παρουσιάσεις φοιτητών: Εργασίες.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 45
Φροντιστήριο 63
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

3

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

66

Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 180

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

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Προαγωγή της
ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εργασία και παρουσίαση: 90%Ασκήσεις: 10%
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική),
Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

(1). Buxton, R.G.A. Οι ελληνικοί μύθοι: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός. Μετάφραση: Τ.
Τυφλόπουλος. Επιμέλεια: Δ.Ι. Ιακώβ. Αθήνα: Πατάκης, 2005. [Τίτλος πρωτοτύπου: The
Complete World of Greek Mythology. London: Thames & Hudson, 2004].(2). Burn, L. Μύθοι των
Ελλήνων. Μετ. Α. Σακελλαρίου. Αθήνα, 1996. [Τίτλος πρωτοτύπου: Greek Myths. Avon: British
Museum Press & University of Texas Press, 1990]. (3). Carpenter, T.H. Τέχνη και μύθος
στην Αρχαία Ελλάδα. Μετάφραση: Π. Αράπογλου. Επιμέλεια: Στ. Κόρτη-Κόντη. Αθήνα:
Επίκεντρο, 2006. [Τίτλος πρωτοτύπου: Art and Myth in Ancient Greece. London: Thames &
Hudson, 1991].(4). Dowden, K. The Uses of Greek Mythology. London: Routledge, 1992. (5).
Ελληνική Μυθολογία. Τόμ. 1: Εισαγωγή στο μύθο. Τόμ. 2: Οι θεοί. Τόμ. 3: Οι ήρωες. Τόμ. 4:
Ηρακλής. Πανελλήνιες εκστρατείες. Τόμ. 5: Τρωικός πόλεμος. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών,
1986.(6). Morford, M.P.O. – Lenardon, R.J. Classical Mythology. Oxford / New York: Oxford
University Press, 20037.(7). Τσαγκάρη, Δ. (επιμ.). Μύθος και Νόμισμα. Παραστάσεις,
συμβολισμοί και ερμηνείες από την ελληνική μυθολογία. Αθήνα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
– Νομισματικό Μουσείο – Alpha Bank, 2011.Ιστότοποι:(1). Theoi Greek Mythology. Exploring
Mythology in Classical Literature and Art: http://www.theoi.com/ (2). Θεογονία:
http://www.theogonia.gr/(3). Myth Index: http://www.mythindex.com/ (4). Greek Mythology:
http://www.igreekmythology.com/index.html(5). Greek Mythology:
http://my.opera.com/luongquangdungpaulo/albums/show.dml?id=13381822(6). Oxford Classical
Mythology Online: http://www.oup.com/us/companion.websites/9780195397703/

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΛ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων

3 7.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600162800

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Eξοικείωση με τα κύρια χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων
και με τα σπουδαιότερα οικοδομήματα αυτών των εποχών στην Ελλάδα, Μικρά Ασία και Μεγάλη
Ελλάδα.Κριτικός χειρισμός της βιβλιογραφίας.

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε
διεπιστημονικό περιβάλλον, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι από τις πλέον εντυπωσιακές κατηγορίες αρχαιολογικού
υλικού και αντανακλούν το φάσμα των δραστηριοτήτων στις κοινωνίες του παρελθόντος για τη
δόμηση του περιβάλλοντος. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με βασικούς όρους και
έννοιες της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, και η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής
δημιουργίας και της λειτουργίας των διαφόρων τύπων οικοδομημάτων κατά την αρχαϊκή και
κλασική εποχή. Με αναφορές σε αντιπροσωπευτικά μνημεία, εξετάζονται η οργάνωση του χώρου
στην αρχαία ελληνική πόλη, η σχεδίαση και η υλοποίηση οικοδομικών έργων, τα υλικά δομής,
τα συστήματα τοιχοποιίας, η διακόσμηση των κτηρίων, η διαμόρφωση των αρχιτεκτονικών
ρυθμών, οι διάφοροι τύποι κτισμάτων (ναοί, βωμοί, πρόπυλα, στοές, θέατρα, βουλευτήρια,
στάδια, γυμνάσια, οχυρώσεις, κατοικίες, ταφικές κατασκευές, κλπ.) και η λειτουργία τους
στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων.Εβδομάδα #1Ορισμός της αρχαίας ελληνικής
αρχιτεκτονικής, ανάλυση των επιστημονικών μεθόδων έρευνάς της.  Αναλύονται οι στόχοι του
μαθήματος και δίνεται το περίγραμμά του.Γίνεται ανάλυση των περιόδων που συναπαρτίζουν
τους ιστορικούς χρόνους και παρουσιάζονται οι ιστορικοί σταθμοί που καθορίζουν τις
περιόδους. Εβδομάδα #2Ανάλυση των αρχιτεκτονικών μελών που απαρτίζουν ένα αρχιτεκτονικό
σύνολο και ταυτόχρονα μνημονεύονται οι αρχικές ονομασίες τους με τη βοήθεια διαφανειών,
εκμαγείων και σχεδίων. Εξετάζονται τα υλικά δομής (πηλός, ξύλο, λίθος, μέταλλα,
κονιάματα)Εβδομάδα #3Παρουσιάζονται σύντομα οι προδρομικές μορφές της ελληνικής
αρχιτεκτονικής και περιγράφεται η γένεση της μνημειακής αρχιτεκτονικής με ανάλυση
συγκεκριμένων παραδειγμάτων.Εβδομάδα #4Παρουσιάζονται τα είδη της ελληνικής πολεοδομίας,
η τειχοδομία στον ελλαδικό και μικρασιατικό χώρο, καθώς και η ιδιωτική κατοικία.Εβδομάδα
#5Εξετάζονται τα γενικά στοιχεία του δωρικού ρυθμού διαχρονικά και παρουσιάζονται με
παραδείγματα τα κυριότερα μνημεία του κατά την πρώιμη αρχαϊκή
περίοδοΕβδομάδα#6Συνεχίζεται η εξέταση των Δωρικών ναών κατά την αρχαϊκή και κλασική
περίοδοΕβδομάδα #7Ο δωρικός ρυθμός ολοκληρώνεται με την παρουσίαση αντιπροσωπευτικών
οικοδομημάτων στην Αττική με ιδιαίτερη έμφαση τα μνημεία στην Ακρόπολη και στην Αγορά της
Αθήνας. Εβδομάδα #8Παρουσιάζονται διαχρονικά τα στοιχεία του ιωνικού ρυθμού,
επισημαίνονται οι διαφοροποιήσεις του από τον δωρικό και αναλύονται μορφολογικά τα
κυριότερα μνημεία του κατά την αρχαϊκή περίοδο.Εβδομάδα #9Ο ιωνικός ρυθμός ολοκληρώνεται
με την εξέταση των μνημείων της  κλασικής περιόδου με έμφαση στη ναοδομία της.Εβδομάδα
#10Δίνονται συγκριτικά με τον δωρικό και ιωνικό ρυθμό τα στοιχεία που απαρτίζουν τον
κορινθιακό ρυθμό, με τη βοήθεια πηγών, εικόνων και σχεδίων των αντιπροσωπευτικών μνημείων
του.Εβδομάδα #11Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι βωμοί και οι θησαυροίΕβδομάδα
#12Επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες των Θόλων, των στωϊκών και των κρηναίων οικοδομημάτων
με παρουσίαση ικανού αριθμού παραδειγμάτων με καλή διατήρηση. Εβδομάδα #13Εξετάζεται η
αρχιτεκτονική μορφή του θεάτρου, του σταδίου και του γυμνασίου. Γίνεται αναφορά στα
ιδιαίτερα μορφολογικά και χρηστικά στοιχεία τους μέσα από την παρουσίαση σημαντικών
μνημείων του είδουςΤέλος γίνεται η συνολική επισκόπηση του μαθήματος και παρέχονται
διευκρινήσεις και οδηγίες για τις εξετάσεις.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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,

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

141

Σύνολο Μαθήματος 180

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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 σύμφωνα με
τις αρχές 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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση: 100%.Κατά την εξέταση θα διερευνηθεί η
απόκτηση και η κατανόηση των γνώσεων με το σχολιασμό
εικόνων και την ανάπτυξη απόψεων. Για το λόγο αυτό η
παρακολούθηση του μαθήματος –αν και δεν είναι
υποχρεωτική- κρίνεται απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Gruben, G. 2000. Ιερά και ναοί της αρχαίας Ελλάδας [τίτλος πρωτοτύπου: Heiligtumer und
Tempel der Griechen]. Μετ. Δ. Ακτσελή. Αθήνα.Muller-Wiener, W. 1995. Η αρχιτεκτονική στην
αρχαία Ελλάδα [τίτλος πρωτοτύπου: Griechisches Bauwesen in der Antike]. Μετ. B. Smith-
Δούνα. Θεσσαλονίκη.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Dinsmoor, W. B. 1989. The Architecture of Ancient Greece: Αn Account of its Historic
Development. London.Hellmann, M.-C. 2003. H αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική [τίτλος
πρωτοτύπου: L'architecture grecque]. Μετ. Μ. Λεβεντοπούλου. Αθήνα.Jenkins, I. 2006. Greek
Architecture and its Sculpture in the British Museum. London.Κορρές, Μ. 1993. Aπό την
Πεντέλη στον Παρθενώνα. Αθήνα.Μαστραπάς, Α. 1994. Ελληνική αρχιτεκτονική από τους
πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι τη ρωμαιοκρατία. Αθήνα.Mπούρας, X. 1980. Μαθήματα
ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Αθήνα.Ορλάνδος, A. K. 1994. Τα υλικά δομής των αρχαίων
Eλλήνων και οι τρόποι εφαρμογής αυτών κατά τους συγγραφείς, τας επιγραφάς και τα μνημεία.
Αθήνα.Spawforth, T. 2006. Αρχαίοι ελληνικοί ναοί [τίτλος πρωτοτύπου: The Complete Greek
Temples]. Μετ. Μ. Μαχαίρα. Αθήνα.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΛ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

0 7.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση),
Γερμανικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161269

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα τα κυριότερα έργα της
μνημειακής πλαστικής, τα τεχνικά και τεχνοτροπικά τους χαρακτηριστικά καθώς και τις
χρονολογικές και στυλιστικές τους διαφορές .

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εξέταση της γένεσης και εξέλιξης της μνημειακής
πλαστικής από τα γεωμετρικά χρόνια μέχρι το τέλος του 5ου αι. π.Χ. Για το σκοπό αυτό θα
παρουσιασθούν αναλυτικά οι κυριότερες κατηγορίες έργων, κυρίως ολόγλυφα, αλλά και
αρχιτεκτονικά γλυπτά καθώς και ανάγλυφα με γνώμονα της εξελικτική τους πορεία αλλά και
την τεχνοτροπική τους ένταξη.Εβδομάδα # 1      ΕισαγωγήΕβδομάδα #2Γεωμετρική περίοδος
ΙΕβδομάδα #3Γεωμετρική περίοδος ΙΙΕβδομάδα #47ος αιώνας. Δαιδαλική τέχνηΕβδομάδα #5Η
γένεση της γλυπτικής σε μάρμαροΕβδομάδα#6Αρχαϊκή γλυπτική Ι: Νάξος, ΠάροςΕβδομάδα
#7Αρχαϊκή γλυπτική ΙΙ : Σάμος , ΙωνίαΕβδομάδα #8Αρχαϊκή γλυπτική ΙΙΙ: Toαθηναϊκό
εργαστήριο  (610 -550 π.Χ.)Εβδομάδα #9Αρχαίκή γλυπτική ΙV: Το αθηναϊκό εργαστήριο (550 -
500 π.Χ.Εβδομάδα #10Το τέλος της αρχαϊκής περιόδου - Αυστηρός ρυθμόςΕβδομάδα #11Κλασική
περίοδος ΙΕβδομάδα #12Κλασική περίοδος ΙΙΕβδομάδα #13Κλασική περίοδος ΙΙΙ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

142.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 210

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Αυτόνομη εργασία, Άσκηση κριτικής και
αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

J. Boardman, Eλληνική πλαστική. Η αρχαϊκή περίοδος (ελλ. μετ. 1982)J. Boardman, Eλληνική
πλαστική. Κλασσική περίοδος (ελλ. μετ. 1989)J. Boardman, Eλληνική πλαστική. Ύστερη
κλασική περίοδος (ελλ. μετ. 1999)Cl. Rolley, Η ελληνική γλυπτική. Από τις αρχές έως το
μέσο του 5ου αι. (ελλ. μετ. 2006)

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΛ603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 7.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600162801

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει μια σφαιρική και τεκμηριωμένη γνώση για την κεραμική
παραγωγή από την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου μέχρι και τα κλασικά χρόνια με έμφαση σε
ορισμένα από τα πιο σημαντικά κεραμικά εργαστήρια του ελλαδικού χώρου και να αναδείξει τη
μεγάλη συμβολή τους στην εξέλιξη της κεραμικής τεχνολογίας και εικονογραφίας. Επίσης, να
καταδείξει τη σπουδαιότητα των κεραμικών ευρημάτων σε πολλούς τομείς της αρχαιολογικής
έρευνας (χρονολόγηση, εμπόριο-οικονομία, λατρεία, ταφικά έθιμα κ.ά.). Παράλληλα, επιδίωξη
είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις πολυάριθμες κατηγορίες κεραμικής των διαφόρων
εργαστηρίων, πολλές από τις οποίες συναντούν στις ανασκαφές και στις συλλογές των
μουσείων κατά την πρακτική τους άσκηση.

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

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξέταση των ποικίλων κατηγοριών της αρχαίας ελληνικής
κεραμικής διαχρονικά (από την πρωτογεωμετρική μέχρι και την κλασική περίοδο). Εισαγωγικά
εξετάζονται διάφορα θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις
συνθήκες παραγωγής στα αρχαία κεραμικά εργαστήρια, με βάση τα σωζόμενα υλικά κατάλοιπα,
τις μαρτυρίες των αρχαίων πηγών καθώς και των ίδιων των αγγείων (παραστάσεις). Στη
συνέχεια παρουσιάζονται οι διάφορες τεχνικές διακόσμησης και τα πιο χαρακτηριστικά
σχήματα των αγγείων κατά τη γεωμετρική, αρχαϊκή και κλασική περίοδο, με έμφαση στα
προϊόντα του κορινθιακού και του αττικού Κεραμεικού (πρωτογεωμετρικά και γεωμετρικά,
πρωτοκορινθιακά και πρωτοαττικά, μελανόμορφα και ερυθρόμορφα, μελαμβαφή αγγεία) αλλά και
με αναφορές σε άλλες περιοχές (Εύβοια, Κυκλάδες, Άργος, Λακωνία, Βοιωτία, Ανατολική
Ελλάδα). Γίνεται ξεχωριστή μνεία στους σημαντικότερους εκπροσώπους των εργαστηρίων αυτών
(κεραμείς και αγγειογράφους), στη διάδοση των αγγείων τους και στην επίδραση που άσκησαν
σε άλλα σύγχρονα κεραμικά κέντρα. Θα εξεταστούν, επίσης, ορισμένα εικονογραφικά θέματα,
καθώς και ζητήματα χρονολόγησης, τόπων εύρεσης, διακίνησης και αξιολόγησης της αρχαίας
κεραμικής.1η εβδομάδα: Παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας και ανάπτυξη της
προβληματικής του μαθήματος με επίκεντρο τη μεγάλη σημασία των κεραμικών σκευών για την
αρχαιολογική τεκμηρίωση, αναφορές στην υλική αξία και καλλιτεχνική αποτίμηση των πήλινων,
κυρίως διακοσμημένων, αγγείων σε παλιότερες εποχές και σήμερα διαμέσου των αιώνων (πρώτες
εκτιμήσεις και ανακαλύψεις ελληνικών αγγείων στην Ιταλία, συλλογές και δημοπρασίες
αγγείων, λαθρανασκαφές).Σχήματα αγγείων: Κλειστά αγγεία (αμφορείς, πελίκες, υδρίες,
οινοχόες, μυροδοχεία –αρύβαλλοι, αλάβαστρα, λήκυθοι, ασκοί, εξάλειπτρα/πλημοχόες,
πυξίδες, λουτροφόροι, γαμικοί λέβητες).Ανοικτά αγγεία (κρατήρες: κιονωτοί, ελικωτοί,
καλυκωτοί, κωδωνόσχημοι, λέβητες, ψυκτήρες, στάμνοι, κύλικες, σκύφοι, κάνθαροι, κύαθοι,
φιάλες, λεκάνες, λεκανίδες, πινάκια, κάλαθοι, λουτήρια). Θέσεις εύρεσης (τάφοι, ιερά,
οικίες, αγορές και δημόσια κτήρια, κατάλοιπα κεραμικών εργαστηρίων) και χρήσεις –γενικές
και ειδικές, π.χ. χόες, στάμνοι, Παναθηναϊκοί αμφορείς, φορμίσκοι, επίνητρα, λουτροφόροι,
γαμικοί λέβητες. 2η εβδομάδα: Υλικά και τεχνικές της κεραμικής παραγωγής (είδη, εξόρυξη-
κατεργασία και ποιότητες πηλών: πρωτογενείς και δευτερογενείς, κεραμικός τροχός και
διάφορα εργαλεία για το πλάσιμο και τη διακόσμηση αγγείων, στάδια και τρόποι κατασκευής
αγγείων: στον τροχό, στο χέρι, με κουλούρες, τεχνικές διακόσμησης: περίγραμμα,
σκιαγραφία, χάραξη, ανάγλυφη, εγχάρακτη, επίθετη κ.ά., κεραμικοί κλίβανοι και ψήσιμο των
αγγείων, 3 φάσεις όπτησης διακοσμημένων αγγείων). Ένα αρχαίο ποίημα («Κάμινος») μας βοηθά
να προσεγγίσουμε την αρχαία κεραμική τέχνη, τους κινδύνους και τα προϊόντα της.Δομή και
λειτουργία των αρχαίων κεραμικών εργαστηρίων (χωροταξική οργάνωση και μέγεθος,
αρχιτεκτονικά και άλλα υλικά κατάλοιπα, σχετικές παραστάσεις κορινθιακών και αττικών
πινάκων και αγγείων, ειδικότητες: αγγειοπλάστες, αγγειογράφοι, βοηθοί, εξειδίκευση
παραγωγής, συνεργασίες τεχνιτών, κοινωνική και οικονομική θέση των κεραμέων κυρίως στην
Αθήνα). Διακίνηση κεραμικής εντός και εκτός των τόπων παραγωγής της, εμπορική αξία και
τις τιμές αγγείων, «εμπορικά» σύμβολα και επιγραφές γραπτές και εγχάρακτες. 3η εβδομάδα:
Κεραμική παραγωγή της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, στην πρωτογεωμετρική (1050/1025-900
π.Χ.) και τη γεωμετρική περίοδο (900-700 π.Χ.) στην Αττική: γενικά χαρακτηριστικά,
επιμέρους φάσεις, τοπικά κέντρα παραγωγής, σχήματα αγγείων, τεχνικές και θέματα/μοτίβα
διακόσμησης.4η εβδομάδα: Κεραμική παραγωγή της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, στην
πρωτογεωμετρική (1050/1025-900 π.Χ.) και τη γεωμετρική περίοδο (900-700 π.Χ.) στα
εργαστήρια εκτός Αττικής: γενικά χαρακτηριστικά, επιμέρους φάσεις, τοπικά κέντρα
παραγωγής, σχήματα αγγείων, τεχνικές και θέματα/μοτίβα διακόσμησης.5η εβδομάδα: Κεραμικά
εργαστήρια κατά την «ανατολίζουσα» περίοδο (7ος αι. π.Χ.): Αττική (πρωτοαττικά αγγεία:
τεχνικές διακόσμησης π.χ. μαυρόασπρος ρυθμός και ρυθμός πολυχρωμίας, αντιπροσωπευτικοί
κεραμείς, σχηματολόγιο και εικονογραφία), Κόρινθος (μελανόμορφος ρυθμός και πρώτοι
«ευρετές», φάσεις πρωτοκορινθιακών αγγείων, σχήματα και εικονιστικός διάκοσμος), Κυκλάδες

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, 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



(εργαστήρια σε Θήρα, Νάξο και Πάρο, «μηλιακά» αγγεία), Ανατολική Ελλάδα (διάκριση
κεραμικής παραγωγής ανά περιοχές, χιακά αγγεία, οινοχόες «ρυθμού αιγάγρων», ιωνικές
κύλικες, πινάκια και καρποδόχες).6η εβδομάδα: Κέντρα κεραμικής παραγωγής στον 6ο αι. π.Χ.
Κορινθιακά μελανόμορφα αγγεία: ζητήματα χρονολόγησης, σχήματα αγγείων, κυριότεροι
κεραμείς και εργαστηριακές ομάδες, εικονογραφία, περιοχές διάδοσης της κορινθιακής
κεραμικής.7η εβδομάδα: Πρώιμα αττικά μελανόμορφα αγγεία. Ο Αττικός Κεραμεικός καθιέρωσε
τον μελανόμορφο ρυθμό εξήντα περίπου χρόνια μετά την ανακάλυψή του από τους Κορίνθιους
κεραμείς. Από τα πρώτα του όμως βήματα, γύρω στο 630 π.Χ., επάνω στα μεγάλου σχήματος
αγγεία, όπως κρατήρες και αμφορείς παρουσιάζεται εντυπωσιακά ολοκληρωμένος και
μνημειώδης, σαν οι αγγειογράφοι της εποχής όπως π.χ. ο Ζωγράφος του Νέττου να ήταν χρόνια
εξοικειωμένοι με τα μυστικά του.  Οι σχέσεις με την προηγούμενη εποχή δεν κόπηκαν
εντελώς.  Μετά το 600 π.Χ. τα παραπληρωματικά μοτίβα και άλλα στοιχεία της πρωτοαττικής
παράδοσης αρχίζουν να αραιώνουν και μερικές φορές μάλιστα, όπως για παράδειγμα σε
ορισμένα έργα του Ζωγράφου της Γοργούς, έχουν εξαφανιστεί. Κάποιοι μελετητές θεωρούν αυτά
τα έργα ως τα πρώτα μελανόμορφα αττικά αγγεία. Από τις αρχές του 6ου αι. π.Χ.
παρατηρείται προτίμηση των Αττικών κεραμέων και για μικρά σχήματα, όπως τις κύλικες.
Υπάρχουν μάλιστα εργαστήρια που, θα λέγαμε, εξειδικεύονται στην παραγωγή ορισμένων μόνο
σχημάτων, όπως οι κεραμείς της λεγόμενης ομάδας των Κωμαστών που κατασκευάζουν συχνά
κύλικες με χαμηλό πόδι και μικρό χείλος. 8η εβδομάδα: Οι Αττικοί κεραμείς στην προσπάθειά
τους να εισχωρήσουν στο διεθνές εμπόριο αγγείων, προσαρμόζουν την παραγωγή τους στις
προτιμήσεις της αγοράς. Καθώς τις προτιμήσεις αυτές τις είχαν καθιερώσει, κατά ένα
σημαντικό μέρος, οι Κορίνθιοι κεραμείς, που τα έργα τους κυριαρχούσαν στις διεθνείς
αγορές, επακόλουθο ήταν οι Αττικοί ομότεχνοι τους να προσπαθήσουν να τους μιμηθούν, ώστε
να κάνουν την παραγωγή τους ανταγωνίσιμη.Κορινθιακές επιδράσεις συναντούμε και στο έργο
του Σοφίλου, του πρώτου Αττικού κεραμέα που είναι γνωστός με το όνομά του και που η δράση
του καλύπτει το τελευταίο μέρος της πρώιμης φάσης του αττικού μελανόμορφου ρυθμού (630-
570 π.Χ.). Μέση φάση μελανόμορφου ρυθμού (570-550 π.Χ.). Τη φάση αυτή σηματοδοτεί η δράση
των κεραμέων Κλειτία και Εργοτίμου. Το σωζόμενο αριστούργημα των δύο τεχνιτών, ο
πασίγνωστος ελικωτός κρατήρας François με τις 11 έξοχα οργανωμένες εικονιστικές
συνθέσεις, όλες μυθολογικές, τις άψογα και με πολλές λεπτομέρειες αποδομένες 270 μορφές
του, δικαίως έχουν δώσει στον Κλειτία τον χαρακτηρισμό του maître της αφηγηματικής
τέχνης. Με τέτοια έργα γίνεται φανερό ότι οι Κορίνθιοι κεραμείς κινδυνεύουν άμεσα να
χάσουν την κυριαρχία στις διεθνείς αγορές. Οι κύλικες της Ομάδας των Κωμαστών
αντικαθίστανται από την αρχή της εποχής αυτής από άλλες με ψηλότερο πόδι και χείλος,
γνωστές ως κύλικες «τύπου Σιάννων». Πολλές έχουν ζωγραφιστεί από τον λεγόμενο Ζωγράφο C,
έναν αγγειογράφο με στιλ που κορινθιάζει. Κορινθιακές επιδράσεις συναντούμε την εποχή
αυτή και σε μία ομοιογενή ομάδα αγγείων, η οποία έχει το συμβατικό όνομα «τυρρηνική» και
προοριζόταν, αποκλειστικά σχεδόν, για τις αγορές της Ετρουρίας. Προς το τέλος της μέσης
φάσης ξεχωρίζουν ο Ζωγράφος της Ακροπόλεως 606 με έργα που διακρίνονται για το μέγεθος
και τη στιβαρότητα των συνθέσεών τους, ο Νέαρχος με έργα που χαρακτηρίζονται από έξοχη
σχεδίαση και εμφανή αγάπη για τη λεπτομέρεια και ο Λυδός.9η εβδομάδα: Ο Λυδός συνεχίζει
να εργάζεται και στην ώριμη φάση του μελανόμορφου ρυθμού, η οποία σηματοδοτείται από τη
δραστηριότητα δύο μεγάλων κεραμέων του Ζωγράφου του Άμαση και του Εξηκία. Τα έργα του
πρώτου, έξοχα από άποψη τεχνικής, διέπονται συχνά από μία διακριτική κομψότητα. Οι
συνθέσεις του Εξηκία, που σωστά έχει χαρακτηριστεί ως ο μεγαλύτερος αγγειογράφος του
μελανόμορφου ρυθμού, συχνά είναι μνημειακές και μοναδικής έμπνευσης, ενώ οι μορφές του
που διακρίνονται από μία ευαίσθητη και πολύ προσεκτική γραμμή, μερικές μορφές αποπνέουν
τραγικό ήθος. Γνωρίζοντας άριστα την τεχνική του μελανόμορφου ρυθμού τον οδήγησε στο
ανώτατο σημείο του, εκμεταλλευόμενος όλες του τις δυνατότητες. Ο μελανόμορφος ρυθμός δεν
μπορούσε να προχωρήσει άλλο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Εξηκίας και άλλοι
αγγειογράφοι όπως ο Λυδός και ο Ζωγράφος του Άμαση πειραματίστηκαν ακόμα και με τεχνικές
διακόσμησης. Έτσι  για παράδειγμα υπάρχουν γύρω στο 530 π.Χ. αγγεία που η διακόσμησή τους
έγινε με λευκό ή ροδόχρου πηλό τοποθετημένο πάνω στο μαύρο υάλωμα, ενώ οι λεπτομέρειες
αποδίδονται χαρακτά ή γραπτά. Πρόκειται για τη λεγόμενη τεχνική Six. Ακόμη υπάρχουν
αγγεία που το φόντο της παράστασης καλύπτεται με κιτρινωπό επίχρισμα, ενώ κάποιοι άλλοι
αγγειογράφοι έστρεψαν την προσοχή τους στην τεχνική του γραπτού περιγράμματος. Δεν
γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιος τελικά ήταν αυτός που ανακάλυψε τον ερυθρόμορφο ρυθμό,
αλλά οι σημαντικότεροι από τους παραπάνω πειραματισμούς σχετίζονται με το εργαστήριο του
Νικοσθένη. Ωστόσο, τα παλαιότερα ερυθρόμορφα αγγεία που έχουν σωθεί φαίνεται να είναι
έργα του Ζωγράφου του Ανδοκίδη. Από τον αγγειογράφο αυτόν μάλιστα γνωρίζουμε και
«δίγλωσσα» αγγεία, αγγεία που η μία όψη τους έγινε με τη μελανόμορφη τεχνική και η άλλη
με την ερυθρόμορφη.10η εβδομάδα: Μελανόμορφη κεραμική παραγωγή εκτός Αττικής11η εβδομάδα:
Ο ερυθρόμορφος ρυθμός έδωσε τη δυνατότητα στους Αττικούς αγγειογράφους να απεικονίσουν
τις ανθρώπινες μορφές σε όλες τις δυνατές στάσεις και κινήσεις. Με τη χρήση της ανάγλυφης
και της επίπεδης γραμμής δημιούργησαν σχέδια ζηλευτής δεξιοτεχνίας και ποιότητας και
αναδείχτηκαν σε πραγματικούς καλλιτέχνες. Ο ρυθμός αυτός επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν και
κατακτήσεις της μεγάλης ζωγραφικής.Στην αρχή της πρώιμης περιόδου (530-500 π.Χ.) η νέα
τεχνική βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και στα έργα του Ζωγράφου του Ανδοκίδη δεν έχουν



ξεδιπλωθεί ακόμα όλες οι αρετές και οι δυνατότητες της. Αυτό θα συμβεί λίγο αργότερα με
την ομάδα των Πρωτοπόρων (Pioneer Group), την πρώτη γνωστή ομάδα καλλιτεχνών στην ιστορία
της τέχνης της Δύσης με προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους, ιδιαίτερες ικανότητες, ίδιες
ανησυχίες και κοινό τόπο εργασίας. Η δράση της καλύπτει, σε γενικές γραμμές, τις δύο
τελευταίες δεκαετίες του 6ου αι. π.Χ.  Οι αγγειογράφοι της, όπως ο Ευφρόνιος, ο Φιντίας,
ο Σμίκρος, ο Ζωγράφος του Σωσία κ.α. πετυχαίνουν, ξεπερνώντας τα παλιά σχήματα, να δώσουν
στις μορφές με τρόπο εντυπωσιακό τον όγκο τους μέσα στο χώρο και να τις αποδώσουν σε
όποια στάση θέλουν. Είναι πολύ πιθανό η ίδια ομάδα να συνέβαλλε και στην εμφάνιση των
νέων σχημάτων αγγείων που παρατηρείται την εποχή αυτή στον αττικό Κεραμεικό, όπως της
στάμνου, του αμφορέα με τις στριφτές λαβές ή της πελίκης αφού βεβαιωμένα τα περισσότερα
από τα μέλη της ήταν και αγγειοπλάστες.12η εβδομάδα: Κατά την υστεροαρχαϊκή περίοδο της
αττικής ερυθρόμορφης αγγειογραφίας (500-480/475 π.Χ.) στον Αττικό Κεραμεικό δουλεύει ένας
μεγάλος αριθμός σπουδαίων κεραμέων που έχουν πλήρως αφομοιώσει τις κατακτήσεις της γενιάς
των Πρωτοπόρων. Γνωρίζοντας πλέον να αποδίδουν το ανθρώπινο σώμα σε όλες τις στάσεις,
ακόμη και στις πιο δύσκολες ζωγραφίζουν με χαρακτηριστική ευχέρεια μορφές με καμπύλα
ενιαία περιγράμματα, οι οποίες είναι πολύ πιο φυσιοκρατικές. Οι συνθέσεις τους, συνήθως
με θέματα εμπνευσμένα από την καθημερινή ζωή και τον κόσμο του μύθου, χαρακτηρίζονται από
αξιόλογη ενότητα και αξιοσημείωτη άνεση, καθώς τώρα ο αριθμός των εικονιζόμενων μορφών
περιορίζεται στο ελάχιστο. Όπως και την προηγούμενη περίοδο, άλλοι κεραμείς δούλεψαν
κυρίως με μεγάλα σχήματα και άλλοι καταπιάστηκαν με μικρά. Ο Ζωγράφος του Κλεοφράδη και ο
Ζωγράφος του Βερολίνου, δύο μεγάλοι αγγειογράφοι της εποχής έχουν διακοσμήσει κυρίως
μεγάλα σχήματα. Ο πρώτος σωστά έχει χαρακτηριστεί ως ο αγγειογράφος του πάθους, της
δραματικής έντασης και της ορμητικής κίνησης. Οι μορφές του δεύτερου με τις ψηλόλιγνες
αναλογίες και τα ρέοντα περιγράμματά τους, διακρίνονται από ανεπανάληπτη χάρη, ευγένεια
και κομψότητα. Σε κάθε δέκα αγγεία της εποχής αυτής τα οκτώ είναι κύλικες. Πρόκειται για
διαπίστωση που δεν μπορεί να αποδοθεί σε τυχόν ιδιαίτερες προτιμήσεις των κεραμέων, αλλά
στη ζήτηση που είχε το συμποσιακό αυτό αγγείο στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα της
Ετρουρίας. Από τους κυλικογράφους αναφέρουμε τον Ονήσιμο με τις έξοχα σχεδιασμένες και
ζωντανές συνθέσεις τους, τον Ζωγράφο του  Βρύγου, αγγειογράφο της κίνησης με ακριβή και
δυναμική γραμμή, τον Δούρη με αξιόλογες σχεδιαστικές ικανότητες και φαντασία στην απόδοση
των θεμάτων και τον Μάκρωνα με τις άνετες, ευγενικές, αν και συχνά επαναλαμβανόμενες
κινήσεις και στάσεις των μορφών και με ορισμένα τυποποιημένα μοτίβα στις πτυχώσεις των
ενδυμάτων. Η αττική κύλικα και γενικότερα τα αττικά αγγεία έχουν την εποχή αυτή ακόμη
μεγάλη ζήτηση στις αγορές της Ετρουρίας, ενώ την επόμενη περίοδο παρατηρείται μείωσή της.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

142.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 210

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου: 100%, που
αποβλέπει στο να μπορούν οι φοιτητές να αναγνωρίζουν, να
περιγράφουν αναλυτικά, να σχολιάζουν και να συγκρίνουν
διάφορα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή,
τεχνολογία, χρήση, εικονογραφία και διακίνηση των
αρχαίων αγγείων.



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.

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

J. Boardman, Η ιστορία των αρχαίων ελληνικών αγγείων (ελλην. μετάφρ. 2004).I. Scheibler,
Ελληνική κεραμική. Παραγωγή, εμπόριο και χρήση των αρχαίων ελληνικών αγγείων (ελλην.
μετάφρ. 1992).

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

R.M. Cook, Ελληνική αγγειογραφία (ελλην. μετάφρ. 31994).T. Rasmussen - N. Spivey (επιμ.),
Προσεκτικές ματιές στα ελληνικά αγγεία (ελλην. μετάφρ. 1997).B.A. Sparkes, Greek Pottery:
An Introduction (1991).B.A. Sparkes, Το ερυθρόν και το μέλαν. Μελέτες στην αρχαία
ελληνική κεραμική (ελλην. μετάφρ. 2000). Μ. Τιβέριος, Eλληνική τέχνη. Αρχαία αγγεία
(1996).

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΛ604 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΤΤΙΚΗ , ΙΕΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ, ΔΗΛΟΣ

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
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση),
Γερμανικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161270

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποσκοπεί:1. Στην εξέταση των συνθηκών γένεσης και εξέλιξης των παραπάνω ιερών
κυρίως από τα γεωμετρικά μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια. 2. Στη μελέτη των αρχιτεκτονικών
λειψάνων και των διαφόρων κατηγοριών αναθημάτων, τα οποία αποτελούν τεκμήρια για τις
λατρευτικές συνήθειες και τις ενδεχόμενες πολιτικές επιλογές ανά χρονική περίοδο. 3)
Παράλληλα θα εξετασθούν και οι σημαντικότερες επιγραφές και γραμματειακές πηγές.

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

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τασημαντικότερα αρχαία ελληνικά ιερά. Θα
εξετασθούν κυρίως τα πανελλήνια ιερά της Ολυμπίας, των Δελφών και της Δήλου καθώς και τα
σημαντικότερα ιερά της Αθήνας και της Αττικής. Σύντομη αναφορά θα γίνει και σε άλλα ιερά
του κυρίως ελληνικού χώρου.Εβδομάδα #1ΕισαγωγήΕβδομάδα #2Το ιερό του Διός στην Ολυμπία
ΙΕβδομάδα #3Το ιερό του Διός στην Ολυμπία ΙΙΕβδομάδα #4Το ιερό του Διός στην Ολυμπία
ΙΙΙΕβδομάδα #5Το ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς ΙΕβδομάδα#6Το ιερό του Απόλλωνα στους
Δελφούς ΙΙΕβδομάδα #7 Το ιερό του Απόλλωνα και το ιερό της Αθηνάς Προναίας στους Δελφούς
ΙΙΙΕβδομάδα #8Το ιερό του Απόλλωνα στη Δήλο ΙΕβδομάδα #9 Το ιερό του Απόλλωνα στη Δήλο
ΙΙΕβδομάδα #10Η αθηναϊκή ΑκρόποληΕβδομάδα #11 Άλλα αθηναϊκά ιερά Εβδομάδα #12Ιερά της
Αττικής Ι: Το ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα  και τo ιερό του Ποσειδώνα στο
ΣούνιοΕβδομάδα #13 Ιερά της Αττικής ΙΙ: Το ιερό της Άρτεμης στη Βραυρώνα, της Νέμεσης στο
Ραμνούντα, του Αμφιαράου στον Ωρωπό.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 6
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

132

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

3

Σύνολο Μαθήματος 180

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

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία,
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής



Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

G. Gruben, Ιερά και ναοί των αρχαίων Ελλήνων ( 2000).Π. Βαλαβάνης, Ιερά και αγώνες στην
Αρχαία Ελλάδα (2004)M. Scott , Delphi and Olympia : the spatial politics of panhellenism
in the archaic and classical periods (2010).- Ν.ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ 3-John M.Camp,Οι αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής-John M.Camp, Η αρχαία Αγορά
της Αθήνας

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

ΟΛΥΜΠΙΑΝ. Παπαχατζή, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Ηλιακά (βιβλ. V και VI) (1979) H.V.
Herrmann, Olympia, Heiligtum und Wettkampfstätte (1972)A. Mallwitz, Olympia und seine
Bauten (1972)Πρακτικά συμποσίου ολυμπιακών αγώνων, 5-9 Σεπτεμβρίου 1988 (1992) ΔΕΛΦΟΙ Ν.
Παπαχατζή, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Βοιωτικά-Φωκικά (1981) Β. Πετράκος, Δελφοί
(1971)P. Amandry,Δελφοί. ΑρχαιότητεςκαιΙστορία (1984)Guide de Delphes, Le site (1991)
(J.-F. Bommelaer)Guide de Delphes, Le musée (1991) Δελφοί, Αναζητώντας το χαμένο ιερό
(1992) ΔΗΛΟΣ Ν.Μ. Κοντολέων, Οδηγός της Δήλου (1950)Ph. Bruneau - J. Ducat, Guide de
Délos (1983)3Κ.Τσάκος, Δήλος – Μύκονος. Ιστορικός και Αρχαιολογικός Οδηγός (1998)ΑΘΗΝΑΝ.
Παπαχατζή, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Αττικά (1974)J. Travlos, Pictorial Dictionary of
ancient Athens (1971)Η πόλη κάτω από την πόλη. Ευρήματα από τις ανασκαφές του
μητροπολιτικού σιδηροδρόμου των Αθηνών, Επιμέλεια Λ. Παρλαμά- Ν. Σταμπολίδης (2000)J.M.
Camp. Η αρχαία αγορά της Αθήνας (Αθήνα 2004)J.M. Camp, Οι αρχαιότητες της Αθήνας και της
Αττικής (Αθήνα 2009)ATTIKH Ν. Παπαχατζή, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Αττικά (1974)J.
Travlos, Bildlexikon zur Topographie des antiken Attika (1988)Περιοδικό Αρχαιολογία,
τεύχος 39-Ιούνιος 1991 «Ιερά της Αττικής»J.M. Camp, Οι αρχαιότητες της Αθήνας και της
Αττικής (Αθήνα 2009)

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

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
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εξετάσεις

3 4.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161327

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η επίγνωση της πολιτισμικής ετερογένειας που παρατηρείται τόσο
στο εσωτερικό επιμέρους κοινωνιών όσο και μεταξύ τους μέσα από την παράθεση εθνογραφικών
παραδειγμάτων τα οποία αναφέρονται σε πρακτικές και αντιλήψεις που αφορούν τη συγγένεια,
την οικογένεια και τις σχέσεις των φύλων, την οργάνωση των πολιτικών και των οικονομικών
σχέσεων καθώς και τις σχέσεις των ανθρώπων με μη ανθρώπινες οντότητες.  Ευρύτερο
ζητούμενο του μαθήματος είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης γύρω από κυρίαρχα
εθνοκεντρικά στερεότυπα και η εξοικείωση με την ανθρωπολογική συγκριτική και σχετικιστική
οπτική.

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

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα  εστιάζουμε  στις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις μεταξύ της
Λαογραφίας και της Κοινωνικής /Πολιτισμικής  Ανθρωπολογίας σε ό,τι αφορά τα επιμέρους
ερευνητικά αντικείμενα, τις κυριότερες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τη
σχέση τους με άλλους γνωστικούς κλάδους.  Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους με
τους οποίους το περιεχόμενο εννοιών όπως «η ανθρωπότητα», «η κοινωνία», «ο πολιτισμός»,
«η παράδοση»  ή ο «λαός» στο πλαίσιο των δύο αυτών γνωστικών κλάδων  διαφέρει από το
ιδεολογικό περιεχόμενο που συνήθως αποδίδεται στις έννοιες αυτές στο πλαίσιο της
καθημερινότητας. Μολονότι θα επιχειρήσουμε μια σύντομη επισκόπηση της ιστορίας των δύο
κλάδων, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις σημερινές αναζητήσεις και προβληματισμούς των
σύγχρονων κοινωνικών ανθρωπολόγων και λαογράφων.   Αφετηρία της προσέγγισής μας θα είναι
η επίγνωση ότι οι διαφορές μεταξύ των  κοινωνιών και των πολιτισμών δεν ανάγονται σε
φυλετικά ή άλλα βιολογικά χαρακτηριστικά και ότι οι επιμέρους κοινωνίες και πολιτισμοί
δεν είναι δυνατό να ταξινομηθούν σε ανώτερους και κατώτερους.  Ζητούμενο του μαθήματος
είναι η απομάκρυνση από  τον κοινό τόπο σύμφωνα με τον οποίο ο οικείος πολιτισμός
υπερέχει εν σχέσει με άλλους.    Εβδομάδα #1Εισαγωγή:  Εβδομάδα #2 Σύντομη αναφορά στην
ιστορία της Κοινωνικής / Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας και στις σχέσεις της με άλλες
κοινωνικές επιστήμες Εβδομάδα #3Η ενιαία βιολογική υποδομή του ανθρώπινου είδους και η
πολλαπλότητα των ανθρώπινων τρόπων ζωής: Αφετηρίες, ερωτήματα και μέθοδοι της Κοινωνικής
/ Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας  Εβδομάδα #4Πολιτισμός, κοινωνικότητα, γλώσσα και ταξινομικά
συστήματα  Εβδομάδα #5Τελετουργία, σύμβολα και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της θρησκείας
Εβδομάδα#6Η ανθρωπολογική μελέτη της οικογένειας, της συγγένειας και του φύλου  Εβδομάδα
#7Η μελέτη του υλικού πολιτισμού     Εβδομάδα #8Οικονομική Ανθρωπολογία Εβδομάδα
#9Πολιτική ανθρωπολογία και η μελέτη του εθνικισμούΕβδομάδα #10Η ρομαντική έννοια του
έθνους και η ΛαογραφίαΕβδομάδα #11Σύντομη επισκόπηση της Ιστορία της Ελληνικής
ΛαογραφίαςΕβδομάδα #12Η Λαογραφία σήμερα  Εβδομάδα #13 Ανακεφαλαίωση

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

52.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 120

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αυτόνομη εργασία, 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



ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές 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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Περιγραφή διαδικασίας:
Το μάθημα εξετάζεται με πενήντα ερωτήσεις πολλαπλών
επιλογών
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Κυριακίδου-Νέστορος, Άλκη 1978. Η Θεωρία της Ελληνικής Λαογραφίας. Αθήνα: Εταιρεία
Νεοελληνικού                   Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. Eriksen, Thomas Hylland
2007. Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα: Μια Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική
Ανθρωπολογία (μτφρ. Α. Κατσίκερος, επιμ. Ι. Μάνος). Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Erickson,  Paul και Liam Murphy 2002. Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης (μτφρ. Φ.
Μπουμπούλη, επιμ. Φ. Τσιμπιρίδου). Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.Douglas, Mary 2006. Καθαρότητα
και Κίνδυνος: Μια Ανάλυση των Εννοιών της Μιαρότητας και του Ταμπού (μτφρ. Αί. Χατζούλη,
επιμ. Θ. Παραδέλλης).  Αθήνα: Πολύτροπον. Hendry, Joy 2011. Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε:
Εισαγωγή στην Πολιτισμική και την Κοινωνική Ανθρωπολογία (μτφρ. Χ. Μεντζαλίρα, επιμ. Έ.
Πετρίδου). Αθήνα: Κριτική. ( Herzfeld, Michael 2002.  Πάλι Δικά μας: Λαογραφία, Ιδεολογία
και η Διαμόρφωση της Σύγχρονης Ελλάδας (μτφρ. Μ. Σαρηγάννης).  Αθήνα: Εκδόσεις
Αλεξάνδρεια.  Hirst, Paul και Penny Wooley 2009. Κοινωνικές Σχέσεις και Ανθρώπινες
Ιδιότητες (μτφρ. Τ. Μπέτζελος και Φ. Τσαγλιώτη). Αθήνα: Πλέθρον, σσ. 25-50 (κεφ 1,
«Εξέλιξη και πολιτισμός»).  Keesing, Roger και Andrew Strathern 1998. Cultural
Anthropology: A Contemporary Perspective.  Nέα Υόρκη: Harcourt Brace. Levi-Strauss,
Claude 1971.  «Φυλή και ιστορία» (μτφρ. Μ. Βουτυράς). Στο Δ.Ν. Μαρωνίτης (επιμ.) O Φόβος
της Ελευθερίας.  Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση  Metcalf, Peter 2006.  Anthropology: The
Basics.  Λονδίνο: Routledge

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚ201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

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

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154721

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι νέοι επιστήμονες- μια κριτική κατανόηση της
επιστημολογίας των «εθνικών επιστημών» στην Ελλάδα,- τη δυνατότητα να αναστοχάζονται επί
της δυναμικής σχέσης κοινωνικο-πολιτικού γίγνεσθαι, ερευνητικών επιστημονικών
προτεραιοτήτων και πολιτικών αναγκών.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία και Ιστορία της Λαογραφίας και Κοινωνικής ΑνθρωπολογίαςΕπισημάνσεις:*Οι παρακάτω
διδακτικές ενότητες δεν αντιστοιχούν, μια προς μια, σε συναντήσειςτου μαθήματος.*Η
παρεχόμενη βιβλιογραφία περιορίζεται στους βασικότερους για τις ανάγκες τουμαθήματος
τίτλους στα ελληνικά. Περαιτέρω βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη, για τιςανάγκες των
εργασιών, στα αγγλικά και γαλλικά.Ενότητα 1Η επιστήμη ως ιστορικά καθορισμένος τρόπος
παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης.Βασική βιβλιογραφία:Γ. Κουζέλης «Η φαντασία στην
επιστήμη» στο Γ. Κουζέλης και Κ. Ψυχοπαίδης (επιμ.),1996, Επιστημολογία των κοινωνικών
επιστημών, Αθήνα: ΝήσοςΕνότητα 2Κοινωνικές επιστήμες: Οι ανάγκες που οδήγησαν στη
δημιουργία της κοινωνικήςανθρωπολογίας. Οι βασικές επιστημολογικές υποσχέσεις της
ανθρωπολογίας (19οςαιώνας – 1950).Βασική βιβλιογραφία:Τ.Η. Εriksen, 2007, Mικροί Τόποι,
Μεγάλα Ζητήματα, Αθήνα: Κριτική (τα κεφ. 1 και 2).Ενότητα 3Κοινωνικές επιστήμες: Οι
ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία της λαογραφίας. Ορόλος της λαογραφίας ως επιστήμης
και οι επιστημολογικές υποσχέσεις των«εθνικών επιστημών» στην ανατολική και ΝΑ
Ευρώπη.Βασική βιβλιογραφία:Α. Κυριακίδου Νέστορος, 1978, Η θεωρία της ελληνικής
λαογραφίας, Αθήνα: ΕταιρίαΣπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (κεφάλαιο
Πρώτο).Ε. Αυδίκος, 2009, Εισαγωγής στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού, Αθήνα: Κριτική
(σσ.11-167).Ε. Τουντασάκη, 2003, «Ανθρωπολογία και λαογραφία», Δοκιμές, τεύχος 11 -
12.Ενότητα 4Η ανάπτυξη του ελληνικού κράτους (1912 – 1922) και το αίτημα για
εθνολογικέςμελέτες. Ο ρόλος του Κ. Καραβίδα και η δημιουργία της Σχολής Εθνολογίας των
Λαώντης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Σμύρνης.Βασική βιβλιογραφία:Γ. Αγγελόπουλος, 2014, «Από
το έθνος στην εθνολογία: Η μελέτη της ετερότητας στηδεκαετία του 1920» στο Ε. Πλεξουσάκη
(επιμ.) Μεταμορφώσεις του εθνικισμού,Αθήνα: Αλεξάνδρεια.Ενότητα 5Η εθνολογία στην
υπηρεσία της εθνικής συγκρότησης στη Μακεδονία.Βασική βιβλιογραφία:Γ. Αγγελόπουλος, 2014,
«Από το έθνος στην εθνολογία: Η μελέτη της ετερότητας στηδεκαετία του 1920» στο Ε.
Πλεξουσάκη (επιμ.) Μεταμορφώσεις του εθνικισμού,Αθήνα: Αλεξάνδρεια.Ενότητα 6«Η περί των
αλλογενών επιστημονική γνώσις» στο νέο πανεπιστήμιο (Α.Π.Θ.)Βασική βιβλιογραφία:Γ.
Αγγελόπουλος (υπό έκδοση)Ενότητα 7Εθνικισμός, ψυχανάλυση και η έλευση της κοινωνικής
ανθρωπολογίας στην Ελλάδατου 1940.Βασική βιβλιογραφία:Γ. Αγγελόπουλος, 2015, «Εκπαίδευση
στην Ετερότητα: Η εισαγωγή της ΚοινωνικήςΑνθρωπολογίας στην Ελλάδα 1940 – 1959» στα
πρακτικά του συνεδρίου Η έρευναστην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.Ενότητα 8Οι περιπέτειες της ελληνικής και ελλαδικής ανθρωπολογίας και της
λαογραφίας στιςδεκαετίες του 1950, 1960, 1970.Βασική βιβλιογραφία:Ε. Παπαταξιάρχης, 2003,
«Η κοινωνική ανθρωπολογία στη μεταπολεμική Ελλάδα. Ταπρώτα βήματα» στο Ι. Λαμπίρη-Δημάκη
(επιμ.) Κοινωνικές Επιστήμες καιΠρωτοπορία στην Ελλάδα. 1950-1967, Aθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε. και
Gutenberg.Ενότητα 9Η μεταπολιτευτική στροφή στην ανθρωπολογία και η περάτωση του
λαογραφικούεγχειρήματος.Βασική βιβλιογραφία:Δ. Γκέφου-Μαδιανού, 2009, «Η ανθρωπολογία στη
σκιά του ελληνικού πολιτισμού:Η ανάπτυξη μιας επιστήμης στον ακαδημαϊκό χώρο» στο Δ.
Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.)Όψεις Ανθρωπολογικής Έρευνας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.Π.
Ποτηρόπουλος, 2018, «Εισαγωγή» στο Β. Νιτσιάκος και Π. ΠοτηρόπουλοςΛαογραφία και
Ανθρωπολογία, Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Σύνολο Μαθήματος

Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών,
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και
αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



(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 σύμφωνα με
τις αρχές 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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Περιγραφή διαδικασίας:
H αξιολόγηση βασίζεται στη συμμετοχή (α) στην ενδιάμεση
γραπτή εξέταση ("Πρόοδο") και (β) στη συμμετοχή στις
τελικές γραπτές εξετάσεις που διαφοροποιούνται για όσους
επιθυμούν να δώσουν με ελέυθερη χρήση βιβλίων και
σημειώσεων και για όσους επιθυμούν να δώσουν χωρίς
ελέυθερη χρήση βιβλίων και σημειώσεων. Εναλλακτικά ως
προς τις εξετάσεις, υπάρχει δυνατότητα επαλλακτικής
ατομικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Συμπερασματική), Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

•Τ.Η. Εriksen, 2007, Mικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα, Αθήνα: Κριτική (τα κεφ. 1 και 2). •Α.
Κυριακίδου Νέστορος, 1978, Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας, Αθήνα: Εταιρία Σπουδών
Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (κεφάλαιο Πρώτο). •Ε. Αυδίκος, 2009,
Εισαγωγής στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού, Αθήνα: Κριτική (σσ. 11-167). •Ε.
Τουντασάκη, 2003, «Ανθρωπολογία και λαογραφία», Δοκιμές, τεύχος 11 - 12. Ε•Γ.
Αγγελόπουλος, 2014, «Από το έθνος στην εθνολογία: Η μελέτη της ετερότητας στη δεκαετία
του 1920» στο Ε. Πλεξουσάκη (επιμ.) Μεταμορφώσεις του εθνικισμού, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. •Γ.
Αγγελόπουλος, 2015, «Εκπαίδευση στην Ετερότητα: Η εισαγωγή της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
στην Ελλάδα 1940 – 1959» στα πρακτικά του συνεδρίου Η έρευνα στην κοινωνιολογία της
εκπαίδευσης, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. •Ε. Παπαταξιάρχης, 2003, «Η κοινωνική
ανθρωπολογία στη μεταπολεμική Ελλάδα. Τα πρώτα βήματα» στο Ι. Λαμπίρη-Δημάκη (επιμ.)
Κοινωνικές Επιστήμες και Πρωτοπορία στην Ελλάδα. 1950-1967, Aθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε. και
Gutenberg. •Δ. Γκέφου-Μαδιανού, 2009, «Η ανθρωπολογία στη σκιά του ελληνικού πολιτισμού:
Η ανάπτυξη μιας επιστήμης στον ακαδημαϊκό χώρο» στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.) Όψεις
Ανθρωπολογικής Έρευνας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. •Π. Ποτηρόπουλος, 2018, «Εισαγωγή» στο
Β. Νιτσιάκος και Π. Ποτηρόπουλος Λαογραφία και Ανθρωπολογία, Αθήνα: Ι. Σιδέρης.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚ302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600147762

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚ301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΛΑΚ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154722

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις  κυριότερες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
των εξαιρετικά ποικιλόμορφων  κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία τα εδώδιμα είδη διακρίνονται
από αυτά που δεν τρώγονται και στη συνέχεια ταξινομούνται σε επιμέρους κατηγορίες, καθώς
με τις προσεγγίσεις των  πρακτικών παραγωγής ή εξασφάλισης, κυκλοφορίας και διάθεσης,
καθώς και κατανάλωσης του φαγητού. Αφετηρία των παραπάνω προσεγγίσεων είναι η επίγνωση
ότι οι διατροφικές συνήθειες  ανθρωπολογικής προβληματικής Κοινός παρονομαστής των
προσεγγίσεων αυτών είναι η επίγνωση ότι οι διατροφικές συνήθειες δεν ανάγονται σε
οργανικές διατροφικές ανάγκες ή στη διαθεσιμότητα διατροφικών πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί σε θεωρητικά και εθνογραφικά κείμενα που αναδεικνύουν τις συμβολικές όψεις των
διατροφικών ειδών και των εκάστοτε πολιτισμικών διαδικασιών της μαγειρικής και της
κατανάλωσής τους, καθώς και τον ρόλο του φαγητού στη δημιουργία, την επιτέλεση και την
αναπαραγωγή κοινωνικών σχέσεων.  Στη συνέχεια,  οι προσεγγίσεις των παραπάνω κειμένων
συγκρίνονται με εκείνες που  οποίες επικεντρώνονται α) στην υλικότητα της τροφής και
στους δυνάμει μετασχηματισμούς των υποκειμένων που την  ενσωματώνουν και β) στο ρόλο του
φαγητού ως διαμεσολαβητή της σχέσης των ενσώματων υποκειμένων με τον κόσμο.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tο μάθημα διαιρείται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: ακόλουθα κεφάλαια: (1)
"Εισαγωγή", 2)"Bιολογικές και πολιτισμικές διαδικασίες",  (3) Α"Τροφή για (ανθρωπολογική)
σκέψη,  4) "Κατάλληλες, ακατάλληλες, εκλεκτές και απαγορευμένες τροφές",  (5) "Τρώω =
ενσωματώνω / ενσωματώνομαι",  6) Το μητρικό στήθος, το γάλα και το μπιμπερό, 7) "Το
κυνήγι και η τροφοσυλλογή  8) "Κανιβαλισμός".

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Έκθεση / Αναφορά
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, 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



Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Φάκελος βιβλιογραφίας με υποχρεωτικά κείμενα

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Φάκελος βιβλιογραφίας με επιπλέον, προαιρετικά κείμενα

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚ401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΛΑΚ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161329

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Tο μάθημα επιχειρεί να προσεγγίσει από ανθρωπολογική σκοπιά ορισμένα κεντρικά ζητήματα σε
σχέση με το αντικείμενο "μουσείο". Στοχεύει ειδικότερα σε μια, κατά το δυνατόν, σφαιρική
παρουσίαση της ιστορίας, της δομής και της λειτουργίας των εθνολογικών και των
λαογραφικών μουσείων, που συνιστούν μιαν ιδιαιτερότητα, αφού εστιάζουν εξ αντικειμένου
στο ζήτημα της ταυτότητας και της ετερότητας.

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

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
……
Άλλες…



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tο εθνολογικό/λαογραφικό μουσείο παρουσιάζεται ως ειδική ετεροτοπία (M. Foucault), ως
ειδικό πεδίο πρακτικής για διάκριση/διαφορά/ερμηνευτική (P.Bourdieu, J.Derrida,
P.Ricoeur), ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους πολιτικούς στόχους, την επιστημονική
λειτουργία και την κοινωνική σημασία των εθνογραφικών μουσείων (που εμφανίζονται στη
νεότερη ιστορία ως ανθρωπολογικά ή εθνολογικά μουσεία και ως λαογραφικά (και ειδικότερα
τοπικά, εθνικά και πατριωτικά μουσεία) σε σχέση με παράλληλες τοπικές, εθνικές και
διεθνικές πολιτισμικές πρακτικές που σχετίζονται με την ίδρυσή τους (T. Bennett, G.
Stocking, R.Ames κ.ά.). Τέλος εξετάζονται οι νεότερες προοπτικές σε σχέση με την οργάνωση
ή αναδιοργάνωση και τη λειτουργία των μουσείων στο πλαίσιο σύγχρονων προβληματισμών γύρω
από τις ταυτότητες και τις διαφορές και σε σχέση με τις τοπικότητες, την
πολυπολιτισμικότητα και τις τάσεις πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης.Στο μάθημα: (α)
εξετάζεται η ιστορία των εθνολογικών και των λαογραφικών μουσείων σε σχέση με την ιστορία
του Mουσείου ως θεσμού που σχετίζεται με τον πολιτισμό και διαχειρίζεται πολιτισμικά
αγαθά. (β) διερευνώνται συστηματικά οι σχέσεις ανάμεσα σ' αυτά τα ειδικά μουσεία και τις
ανθρωπολογικές/εθνολογικές και λαογραφικές θεωρίες και μεθόδους στο πλαίσιο των οποίων
δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν ή λειτουργούν (γ) περιγράφονται ορισμένες βασικές μέθοδοι
συλλογής, καταγραφής, συντήρησης και αποθήκευσης των εθνολογικών και λαογραφικών
μουσειακών αντικειμένων και (δ) συζητιούνται διάφοροι τρόποι (μόνιμης ή περιοδικής)
έκθεσης αυτών των συλλογών.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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,

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών …….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη
διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Eileen Hooper-Greenhill Το μουσείο και οι πρόδρομοί του (μετάφραση Ανδρέας Παππάς), Αθήνα
(Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς) 2006 (Museums and the Shaping of Knowledge,
Routledge 1992)  (Προπσφέρεται ως διδακτικό σύγγραμμα με το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ)

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

* Φάκελος Βιβλιογραφίας για το μάθημα ΛΑΚ 101, επιλογή κειμένων-επιμέλεια Ε. Σκουτέρη-
Διδασκάλου* Ε. Σκουτέρη-Διδασκάλου «Ό,τι δεν αξιώθηκα να αποκτήσω τότε, αυτό κατέχω
ακόμη: Για μια ανθρωπολογία της συλλογής» Εθνογραφικά 12-13 (2003): 47-79* Ε. Σκουτέρη-
Διδασκάλου «Ο υλικός παραδοσιακός πολιτισμός. Τοπικά λαογραφικά μουσεία και συλλογές
αντικειμένων» Κοζάνη και Γρεβενά. Ο χώρος και οι άνθρωποι, επιμέλεια Νίκος
Καλογερόπουλος, University Studio Press 2004, σ. 371-193* Κεντώντας τη μνήμη. Το Μουσείο
της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, επιμέλεια Ε. Σκουτέρη-Διδασκάλου 2011, Εισαγωγή - Λες πώς
έγινε αυτό το πράγμα -Τα πράγματα αλλιώς* Για το Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού (Τα κείμενα
των Ε. Σκουτέρη-Διδασκάλου και Ματούλα Σκαλτσά)* Κ. Μπάδα "Πανεπιστημιακά μουσεία και
συλλογές του λαϊκού πολιτισμού" Εθνογραφικά τ. 12-13 (2003): 141-152* Στέλιος
Παπαδόπουλος Τοπικές Συλλογές & Μουσεία

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚ402 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

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
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600147769

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των φοιτητ(ρι)ών γύρω από
οικείες πρακτικές και αντιλήψεις που βασίζονται στην παραδοχή ότι οι άνθρωποι είναι από
τη φύση τους ιδιοτελείς.  Σε ένα γενικότερο επίπεδο σκοπεύει επίσης να συμβάλει στην
επίγνωσή τους ότι η ανθρωπολογική προβληματική γύρω από την οικονομία και τις οικονομικές
σχέσεις μετασχηματίζεται διαρκώς και να τους βοηθήσουν πως και γιατί συμβαίνει αυτό.

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

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
……



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η  γνωριμία των φοιτητ(ρι)ών με θεωρίες οι οποίες ανάγονται
στο έργο  του Καρλ Μαρξ, του Εμίλ Ντυρκέμ και του Μαξ Βέμπερ και συγκλίνουν ως προς την
αμφισβήτηση της οικουμενικότητας του προτύπου του Οικονομικού ανθρώπου καθώς και με
ανθρωπολογικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές περιγραφές μη καπιταλιστικών κοινωνιών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα δεδομένα και τα επιχειρήματα ανθρωπολόγων οι οποίο
αμφισβητούν την  οικεία αντίληψη σύμφωνα με την οποία η οικονομία συνιστά παντού και
πάντοτε ένα ιδιαίτερο πεδίο δραστηριοτήτων και σχέσεων.  Τα εθνογραφικά παραδείγματα που
παρατίθενται στο μάθημα στοχεύουν στην  ανάδειξη της ποικιλομορφίας που παρουσιάζει ο
ορισμός της έννοιας του αγαθού σε διάφορες κοινωνίες καθώς και των ποικίλων ηθικών
συνδηλώσεων και προεκτάσεων που αποδίδονται σε συγκεκριμένους τρόπους παραγωγής,
ανταλλαγής και μοιράσματος καθώς και κατανάλωσης  διαφόρων ειδών αγαθών.  Εβδομάδα
#1Εισαγωγή:  Για τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για την «οικονομία»; Εβδομάδα #2Ορισμένες
οικείες αντιλήψεις για την ανθρώπινη φύση από τη σκοπιά της συγκριτικής οπτικής της
Κοινωνικής / Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας.  Εβδομάδα #3Τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες «της
αφθονίας» Εβδομάδα #4Η ανάδυση της οικονομίας της αγοράς και του προτύπου του οικονομικού
ανθρώπου  Εβδομάδα #5Η πολιτική οικονομίας του Κάρλ ΜαρξΕβδομάδα#6Η κοινωνική οικονομία
του Εμίλ Ντυρκέμ και η πολιτισμική οικονομία του Μαξ Βέμπερ  Εβδομάδα #7Η διαμάχη μεταξύ
τυπολογιστών και υποστασιακών ανθρωπολόγων για τον ορισμό του οικονομικού Εβδομάδα #8Η
παραγωγή  ως οικονομική και κοσμολογική κατηγορία  Εβδομάδα #9Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
της έμφυλης εργασίας Εβδομάδα #10Η διαφορά ανάμεσα στο εμπόρευμα και το δώρο Εβδομάδα
#11Αντιπραγματισμός και χρήμαΕβδομάδα #12Πρόσωπα ως πράγματα και πράγματα ως
πρόσωπαΕβδομάδα #13Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των σύγχρονων καναλωτικών πρακτικών

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 150
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

27

Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 180

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία

Περιγραφή διαδικασίας:
Οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε  δυο
δυνατότητες: Α) μια γραπτή εξέταση στο τέλος του
εξαμήνου και Β) δύο κατ’ οίκον εξετάσεις η πρώτη από τις
οποίες θα γίνει στο μέσο του εξαμήνου και η δεύτερη στο

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, 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



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.

τέλος. Ανεξαρτήτων της επιλογής τους σε ότι αφορά τις
εξετάσεις, μπορούν να αναλάβουν προαιρετικές εργασίες
και παρουσιάσεις στην τάξη.  Η παρακολούθηση του
μαθήματος κρίνεται απολύτως απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση
με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική),
Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Δημόσια
Παρουσίαση (Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

ΕνδεικτικήΔάλλας, Δημήτρης2912  Στον Μικρόκοσμο του Mall.  Θεσσαλονίκη: Νησίδες.
Godelier, Maurice 1998.   Μαρξιστικοί Ορίζοντες στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Τ.Β΄).
Αθήνα: Gutenberg.    Godelier, Maurice, 2003.  Το Αίνιγμα του Δώρου.  Αθήνα: Gutenberg.
Gudeman, Steven, 2009.  H Ανθρωπολογία της Οικονομίας: Κοινότητα, Αγορά και Πολιτισμός.
Αθήνα: Πολύτροπον.Κουραβέλος, Θ.  (επιμ.), 2009. Κοινωνίες του Μοιράσματος: Οι Σύγχρονοι
Απλοί Τροφοσυλλέκτες.  Αθήνα: Πολιτειακές Εκδόσεις.      Mauss, Marcel,1979  To Δώρο.
Μορφές και Λειτουργίες της Ανταλλαγής.  Αθήνα: Καστανιώτης.    1979  To Δώρο.  Μορφές και
Λειτουργίες της Ανταλλαγής.  Αθήνα: Καστανιώτης.  Narotzky, Susana, 2007Οικονομική
Ανθρωπολογία. Αθήνα: Σαββάλας.  Wilk, Richard και Lisa Cliggett, 2010.  Οικονομία και
Πολιτισμός. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

SelectedCarrier, James (επιμ.),2005.  A Handbook of Economic Anthropology. Τσέτλχαμ,
Η.Β.: Edward Elgar.Hann, C.M. (επιμ.),1998.  Property Relations: Renewing the
Anthropological Tradition.  Κέημπριτζ: Cambridge University Press. Ingold, Tim, 2000.
Perceptions of the Environment. Λονδίνο: Routledge.Meillasoux, Claude, 1981.  Maidens,
Meal and Money: Capitalism and the Domestic Economy. Κέημπριτζ: Cambridge University
Press.Sahlins, Marshall, 1972.  Stone Age Economics. Σικάγο: Aldine-Atherton.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΕ603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

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
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 8.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161319

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να:Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της
επιστήμης της Ιστορίας και της ιστορικής μεθοδολογίας.Γνωρίζουν την τεχνική συγγραφής
επιστημονικών εργασιών και της οργάνωσης ατομικών ή ομαδικών εργασιών (projects) ως
μέρους της διδασκαλίας της Ιστορίας στην Εκπαίδευση.Αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τις
πηγές της Ιστορίας (γραπτές, εικονιστικό υλικό κ.λπ.) για τη συγγραφή εργασιών με
ιστορικά θέματα και για τη διδασκαλία της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξοικείωση και  προβληματισμός σχετικά με τους στόχους και τις μεθόδους της επιστήμης της
Ιστορίας. Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται: Η ιστορία της Ιστορίας• Πηγές και
Τεκμήρια• Τεχνική Ανάλυση των Πηγών• Ιστορική Ερμηνεία• Η φύση της ιστορικής γνώσης•
Αιτιότητα• Κοινωνία και προσωπικότητα• Η αντικειμενικότητα και τα όριά της• Αρχές και
τεχνικές έρευνας και συγγραφής επιστημονικών ιστορικών εργασιών

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 117
Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

123

Σύνολο Μαθήματος 240

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτές εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

R. Evans, Για την υπεράσπιση της Ιστορίας (2009).

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε
διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα
και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

E.H. Carr, Τι είναι Ιστορία (1999).M. Bloch, Απολογία για την Ιστορία (1994). Θ. Βέικος,
Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας (1987).J.L. Gaddis, The Landscape of History: How
Historians Map the Past (2002).

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΕ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

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
Εξετάσεις

3 4.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161311

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Εξοικείωση με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της νεότερης Ελλάδας

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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Να λάβουν οι φοιτητές μια συνοπτική εικόνα των εξελίξεων στον ελληνικό χώρο από την αυγή
των νεωτέρων χρόνων μέχρι τον 20ό αιώνα. Να κατανοήσουν τα ιστορικά φαινόμενα που διέπουν
τη νεότερη ελληνική ιστορία. Να εξοικειωθούν με τα πρόσωπα και τους ιστορικούς όρους. Να
καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και την ικανότητα ερμηνείας των ιστορικών
φαινομένων.Εβδομάδα #1Εισαγωγή: Μεθοδολογικά προβλήματα μελέτης της νεοελληνικής
ιστορίας. Περιοδολόγηση.Εβδομάδα #2-4Η Τουρκοκρατία. Σύντομη επισκόπηση των γεγονότων της
περιόδου. Οι θεσμοί του ελληνισμού. Κοινωνία και οικονομία. Πνευματικές εξελίξεις. Ο
νεοελληνικός Διαφωτισμός. Η πορεία προς την Επανάσταση. Εβδομάδα #5-6Η Επανάσταση. Τα
πολεμικά γεγονότα. Πολιτικές και πολιτειακές εξελίξεις. Η περίοδος του Καποδίστρια. Το
διπλωματικό παρασκήνιο για την ίδρυση του ελληνικού κράτους.Εβδομάδα#7-8Η οθωνική
περίοδος. Πριν και μετά το σύνταγμα του 1843. Η έξωση του Όθωνα.Εβδομάδα #9-10Η έλευση
του Γεωργίου Α΄. Η εποχή Τρικούπη. Εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και εξωτερικές
επιπλοκές.Εβδομάδα#10-11Η περίοδος των πολέμων και του ‘εθνικού διχασμού’. Ο πόλεμος για
τη Μικρά Ασία.Εβδομάδα #12H κατάσταση στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή.Εβδομάδα #13Σύνοψη-συμπεράσματα.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 117
Εξετάσεις 3

Σύνολο Μαθήματος 120

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση: 100%
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Βακαλόπουλος Α. Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985, Θεσσαλονίκη 2000



- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

- ΑΣΔΡΑΧΑΣ Σ. κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τ. 1-2, Αθήνα 2003.-
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Α΄-Η΄, Θεσσαλονίκη 1961-1988.- ΒΕΡΕΜΗΣ
Θ.-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο. (επιμ.), Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα
1980.- ΒΕΡΕΜΗΣ Θ. (επιμ.), Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα, μετφρ. Ι.
Στεφανίδης, Αθήνα 1997.- ΓΑΡΔΙΚΑ Κ., Προστασία και εγγυήσεις: Στάδια και μύθοι της
ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης (1821-1920), Θεσσαλονίκη 1999.- ΓΙΑΝΝΙΑΣ Γ. (επιμ.), Η
βυζαντινή παράδοση μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα 1994.- CLOGG R., Σύντομη
Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, μετφρ. Χ. Φουντέας, Αθήνα 51999.- DAKIN D., Η ενοποίηση της
Ελλάδας, 1770-1923, μετφρ. Α. Ξανθόπουλος, Αθήνα 1982.- ΔΕΡΤΙΛΗΣ Γ., Ιστορία του
ελληνικού κράτους, 1830-1920, τ. Α΄-Β΄, Αθήνα 2005.- ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Δ., Η Τουρκοκρατία.
Εισαγωγή εις την νεωτέραν ιστορίαν του Ελληνισμού, Αθήνα 1957.- Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, τ. Ι΄-ΙΕ΄, Αθήνα 1974-1976.- Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, διευθυντής
έκδοσης Β. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα 2003 κ.έ.- ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Π., Νεοελληνικός Διαφωτισμός.
Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, μετφρ. Σ. Νικολούδη, Αθήνα 32000.- ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Σ.,
Ιστορία της Ελλάδος από το 1800, τ. Α΄-Β΄, Θεσσαλονίκη 2000.- ΚΟΡΔΑΤΟΣ Γ., Ιστορία της
νεώτερης Ελλάδας, τ. 1-2, Αθήνα 1957.- ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Β., Εισαγωγή στην ιστορία της
νοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), Αθήνα 21988.- ΚΩΣΤΗΣ Κ., ‘Τα κακομαθημένα παιδιά της
Ιστορίας’. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος-21ος αιώνας, Αθήνα 2013.- ΛΑΣΚΑΡΙΣ
Μ., Το Ανατολικόν Ζήτημα, 1800-1923, Θεσσαλονίκη 1978.- ΣΒΟΡΩΝΟΣ Ν., Επισκόπηση της
Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1976.- SUGAR P., Η νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από οθωμανική
κυριαρχία, 1354-1804, μετφρ. Π. Μπαλουξή, τ. 1-2, Αθήνα 1994.- ΤΣΑΟΥΣΗΣ Δ. (επιμ.), Όψεις
της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, Αθήνα 1984.- ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Χ. κ.ά. (επιμ.), Ιστορία
της Ελλάδας του 20ο αιώνα, τ. Α΄-Γ΄, Αθήνα χ.χ.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΕ302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΑΛΥΤΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161313

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Να γνωρίσουν τη νεότερη ιστορία του Ελληνισμού της τσαρικής Ρωσίας-πρώην ΕΣΣΔ, να
εξοικειωθούν με τη σχετική βιβλιογραφία και τους χάρτες της περιόδου.

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

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
……
Άλλες…



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχεία και Συλλογές για τον Ελληνισμό της Ανατολής και της τσαρικής Ρωσίας-πρώην ΕΣΣΔΤο
μάθημα έχει ως στόχο τη γνωριμία με τα αρχεία και τις συλλογές που αφορούν στον Ελληνισμό
της Ανατολής και της τσαρικής Ρωσίας-πρώην ΕΣΣΔ. Επισκέψεις σε αρχειακές μονάδες και
ασκήσεις χρήσης και αξιοποίησης των πηγών αποσκοπούν στη μύηση των φοιτητών στην έρευνα
του αναφερόμενου πεδίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει ειδική αναφορά στον Ελληνισμό
της Ρωσίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 117
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

30

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

15

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

15

Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις:
ερωτήσεις σύντομης και εκτενούς απάντησης, πολλαπλής
επιλογής, ασκήσεις σε χάρτη. Προαιρετική είναι η
εκπόνηση ατομικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική), Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών …….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική
εργασία, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ι. Κ. Χασιώτης (επιμ.), Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, Θεσσαλονίκη
1997.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Κωνστ. Παπουλίδης, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ελληνισμός του Καυκάσου το 1914»,
Βαλκανικά Σύμμεικτα, 3 (1989), …Κωνστ. Παπουλίδης, «Οι Έλληνες της Ρωσίας τον 19ο και
στις αρχές του 20ού αιώνα», Βαλκανικά Σύμμεικτα, 4 (1992), 109-140. Βλ. Αγτζίδης,
Ποντιακός Ελληνισμός. Από τη Γενοκτονία και το Σταλινισμό στην Περεστρόϊκα, εκδοτικός
οίκος Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1990.Βλ. Αγτζίδης, Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
Οι συνέπειες για τον Ελληνισμό, εκδόσεις Ελλοπία, Αθήνα 1993. Ι.Κ. Χασιώτης, Επισκόπηση
της ιστορίας της Νεοελληνικής Διασποράς, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993.Άρτ.
Ξανθοπούλου-Κυριακού, «Μεταναστεύσεις Ελλήνων στον Καύκασο κατά τον 19ο αιώνα», 1993-
1994, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 10 (1993-1994) 91-172.Κωνστ. Φωτιάδης, Ο
Ελληνισμός της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, εκδόσεις Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 1999.
Κωνστ. Φωτιάδης – Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Η Παιδεία στον Πόντο (1682-1922). Από το Σεβαστό
Κυμινήτη και τον Περικλή Τριανταφυλλίδη ως το Νίκο Καπετανίδη, εκδοτικός οίκος Αφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007.Kyriakos Chatzikyriakidis, “Forced Migration, Exile and an
Imaginary Land-heaven. The Case of Greek-Pontians in Caucasus”, official on-line journal
of the International Oral History Association Words and Silences, v. 6, No 1 (2011), 49-
57, ISSN 1405-6410 Online ISSN 2222-4181. Άρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού – Ευρ. Γεωργανόπουλος
– Κυρ. Χατζηκυριακίδης, Οι Έλληνες του Πόντου και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (1461-1923),
Αρχείον Πόντου – Παράρτημα 36, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2015.Σοφ. Ηλιάδου-Τάχου,
Ιχνηλατώντας την Εκπαίδευση στων «Ελλήνων τις Κοινότητες»: Πόντος, Ρωσία Σοβιετική Ένωση.
Μια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016.Κυρ.
Χατζηκυριακίδης, «Μετοικεσίες των Ελλήνων της Ρωσίας και της ΕΣΣΔ στη Μακεδονία στις
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα», Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Μουσείο
Μακεδονικού Αγώνα, τ. 4 (2017),16-29. Διον. Καλαμβρέζος, Ο ελληνισμός στη Ρωσία και στις
άλλες χώρες της τ. ΕΣΣΔ. Σύντομη Ιστορία, κρίσεις μετά το 1991, ελληνικές παρεμβάσεις,
προοπτικές, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2017

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΧ603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΙΙΙ (20ός αι.)

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 0.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161309

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ανάλυση της ιστορίας του 20ου αιώνα με άξονα τις ιδεολογικές συγκρούσεις και ιδιαίτερη
εστίαση στην  ιδεολογική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική και στρατιωτική αντιπαράθεση
μεταξύ των υπερδυνάμεων και των συνασπισμών τους. Η αντιπαράθεση αυτή, η οποία ονομάζεται
συμβατικά «Ψυχρός Πόλεμος», θα διερευνηθεί με χρονολογική αναφορά στην περίοδο από τη
Ρωσική Επανάσταση ως το 1991 και γεωγραφική αναφορά στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και
τον «Τρίτο Κόσμο». Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση:1.
να σκέφτονται συνθετικά, συνδυάζοντας τις επιμέρους πολιτικές, ιδεολογικές, κοινωνικές
και οικονομικές παραμέτρους της διεθνούς ιστορίας του 20ου αιώνα.2. να αντιλαμβάνονται τη
σημασία των ιδεολογικών συγκρούσεων και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της διεθνούς
ιστορίας του 20ου αιώνα. 3.να αντιλαμβάνονται συνέχειες και ασυνέχειες σε διαφορέτικά
σχήματα και περιόδους της ιστορικής εξέλιξης. 4. να αντιλαμβάνονται τη σημασία της
ανάδυσης του 'Τρίτου Κόσμου' για τη σύγχρονη ιστορία.

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές: 1) «Ψυχρός Πόλεμος»: ορισμοί,
περιοδολόγηση, ιστοριογραφικές σχολές2) «Το Βάρος της Ιστορίας»: Η Ρωσία και ο κόσμος
πριν το 19173) Η Σοβιετική Ένωση και ο κόσμος από το 1917 ως το 19414) Ο Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος και ο κόσμος του 1945: η νέα ισορροπία δυνάμεων και οι εστίες σύγκρουσης5)
Δόγματα, Σχέδια και η Διαίρεση της Ευρώπης, 1945-19556) Η Σοβιετική Ένωση την εποχή του
Νικίτα Χρουτσώφ7) Ο Ψυχρός Πόλεμος και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας8) Ο Ψυχρός Πόλεμος
και ο «Τρίτος Κόσμος»9) Η περίοδος της «Ύφεσης», 1969-197910) Από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν
στον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, 1980-198911) Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 1989-199112) Η
μεταψυχροπολεμική εποχή και το «βελούδινο παραπέτασμα του πολιτισμού» 13) Επίλογος –
Ανακεφαλαίωση: Ο «πολιτισμός» του Ψυχρού Πολέμου

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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,

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Στις γραπτές εξετάσεις
αξιολογείται η έκταση, το βάθος και η κατανόηση των
γνώσεων, αλλά και οι κριτικές, αναλυτικές και συνθετικές
ικανότητες των φοιτητών/φοιτητριών. Ζητείται η απάντηση
σε ερωτήματα που απαιτούν την ανάπτυξη συγκεκριμένης
προβληματικής και σαφούς επιχειρηματολογίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός
στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



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.

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Mearsheimer, J. Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων (Αθήνα: Ποιότητα, 2007).

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Calvocoressi, P. Διεθνής Πολιτική 1945-2000 (Αθήνα: Κ. Τουρίκης, 2004).Ήφαιστος, Π., Κ.
Κολιόπουλος και Ε. Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 1941-1950:
στρατηγικά ή ιδεολογικά αίτια; (Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
2012). http://www.idis.gr/coldwar/pdf/e-book.pdf Baylis, J. and C. Smith (επιμ.), Η
Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής: Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Θεσσαλονίκη:
Επίκεντρο, 2007).Ferguson, N. Κολοσσός: Η άνοδος και η πτώση της αμερικανικής
αυτοκρατορίας (Αθήνα: Παπαζήσης, 2007).Ferguson, N.  Ο πόλεμος στον κόσμο: Ο αιώνας του
μίσους 1901-2000 (Αθήνα: Ιωλκός, 2007).Judt, T. Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο (Αθήνα:
Αλεξάνδρεια, 2012).Mazower, Μ., Σκοτεινή Ήπειρος. Ευρωπαϊκός 20ός αιώνας (μτφρ.), Αθήνα:
Αλεξάνδρεια, 2001.Kennedy, P. Η άνοδος και η πτώση των Μεγάλων Δυνάμεων (Αθήνα:
Αξιωτέλης, 1990), τόμοι Ι-ΙΙ.Kissinger, H. Διπλωματία (Αθήνα: Λιβάνης, 1995).Mearsheimer,
J. Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων (Αθήνα: Ποιότητα, 2007).Σφήκας, Θ.Δ.
(επιμ.), Το Σχέδιο Μάρσαλ: ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης (Αθήνα: Πατάκης,
2011).Χατζηβασιλείου, Ε. Εισαγωγή στην Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου (Αθήνα: Πατάκης,
2001).Καρβουναράκης, Θ. Ο ψυχρός πόλεμος: διεπιστημονική προσέγγιση  (Αθήνα: Ι. Σιδέρης,
2012).

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΧ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 4.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161304

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα βασικά
χαρακτηριστικά της περιόδου, τις τομές και τις συνέχειές της, μέσα από την αναφορά στις
σημαντικότερες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές εξελίξεις. Να
ξεπεράσουν δηλαδή τη λογική της αποστήθισης, δίνοντας έμφαση όχι σε προσωπικότητες και
χρονολογίες και μεμονωμένα γεγονότα, αλλά σε γενικότερα ιστορικά φαινόμενα και τάσεις.
Επιπλέον, να ξεπεράσουν την ελληνοκεντρική οπτική της ιστορίας εντάσσοντας την πορεία του
ελληνικού κόσμου στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο.

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

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
……



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί για τους φοιτητές του Τμήματος αλλά και άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής
Σχολής μία εισαγωγή στη νεότερη ιστορία του ευρωπαϊκού κόσμου.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ.ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ2.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ3.Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΝ 17ο ΚΑΙ 18ο ΑΙΩΝΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ4.Η
ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΕΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ5.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (18ος -19ος
αι.)6.ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ7.ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ,
1815-19148.ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ9.O Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: ΑΙΤΙΑ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ10.ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ11.O Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: ΑΙΤΙΑ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ12.Ο
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ13.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

52.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 120

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Στις γραπτές εξετάσεις θα
διερευνηθεί όχι τόσο η έκταση των γνώσεων όσο η
κατανόησή τους. Ο έλεγχος της κατανόησης μπορεί να γίνει
είτε με τη μέθοδο των πολλαπλών ερωτήσεων είτε με το
σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων ή, τέλος, με την
ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη γραφή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Άλλη / Άλλες
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή
της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Burns, Ε., Ευρωπαϊκή ιστορία. Ο δυτικός πολιτισμός: Νεότεροι Χρόνοι (μτφρ. Τ. Δαρβέρης),
Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006.ή    Roberts, J. M., Παγκόσμια ιστορία (μτφρ. Ντ.
Τριανταφυλλοπούλου), Β΄ τόμος, Αθήνα: Οδυσσέας, 2002.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

•Bernstein, S. – Milza, P., Ιστορία της Ευρώπης (μτφρ.), 3 τόμοι, Αθήνα: Αλεξάνδρεια,
1997.•Karmen, Henry, Πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία (μτφρ.), Αθήνα: Μεταίχμιο,
2002.•Κολιόπουλος, Ι., Νεώτερη  Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, Θεσσαλονίκη: Βάνιας,
1987•Τσακαλογιάννης, Π., Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Από τη Βαστίλλη στο Τείχος του
Βερολίνου (1789-1989), 2 τόμοι, Αθήνα: Εστία, 2000.•Τσιρπανλής, Ζ., Η Ευρώπη και ο
κόσμος, 1814-1914, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1993. •Ψαράς, Ι., Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης,
1492-1815. Από την ανακάλυψη της Αμερικής ως το συνέδριο της Βιέννης, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
2003.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΧ204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΙΝΧ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154706

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα ιδεολογικά ρεύματα του 20ού
αιώνα, τους πολιτικούς και κοινωνικούς ανταγωνισμούς της εποχής. Επιπλέον, σκοπός είναι η
εξοικείωση των φοιτητών με την ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος είναι η κατανόηση και η κριτική αποτίμηση του φαινομένου του φασισμού και η ένταξή
του στο ιστορικό πλαίσιο.1.Εισαγωγή: Η συντηρητική αντίδραση στη Γαλλική Επανάσταση: η
κινητοποίηση της ευρωπαϊκής δεξιάς στο 19ο αιώνα.2.Ο ρόλος του εθνικού και του
ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού: εθνικιστικές και ρατσιστικές θεωρίες και πρακτικές.3.Η
εμπειρία και οι συνέπειες του Α΄ΠΠ4.Ορισμοί και κύρια ιδεολογικά χαρακτηριστικά του
φασισμού5.Ο ιταλικός φασισμός6.Ο γερμανικός εθνικοσοσιαλισμός7.Άλλα ευρωπαϊκά φασιστικά
και ακροδεξιά κινήματα του Μεσοπολέμου8.Η αντίδραση στο φασισμό: τα Λαϊκά Μέτωπα και η
αντιφασιστική συμμαχία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου9.Φασισμός και άκρα δεξιά στην
μεταπολεμική Ευρώπη10.Φασισμός και ιστορικές πηγές11.Πηγές – παρουσιάσεις
φοιτητών12.Πηγές – παρουσιάσεις φοιτητών13.Πηγές – παρουσιάσεις φοιτητών

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)

Σύνολο Μαθήματος

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Ανάλυση και σχολιασμός πηγών από τους φοιτητές με
παρουσίαση στο πλαίσιο διεξαγωγής του μαθήματος (εξέταση
προόδου) 50%. Προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου:
50%. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο πρώτος από τους παραπάνω
βαθμούς κατοχυρώνεται για την επαναληπτική γραπτή
εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική), Άλλη / Άλλες
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Ομαδική εργασία



Robert Paxton, Μια ανατομία του φασισμού (μτφρ. Κ. Χαλμούκου), Αθήνα: Κέδρος, 2006.ή•
Stanley Payne, Η ιστορία του φασισμού, 1914-1945 (μτφρ. Κ. Γεώρμας), Αθήνα: Φιλίστωρ,
2000.ή•         John Weiss, Συντηρητισμός και Ριζοσπαστική Δεξιά. Παραδοσιοκρατία,
αντίδραση και αντεπανάσταση στην Ευρώπη, 1770-1945 (μτφρ. Σπ. Μαρκέτος), Θεσσαλονίκη:
Θύραθεν, 2009.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Martin Blinkhorn, Mussolini and Fascist Italy, London-New York: Methuen, 1984.    Emilio
Gentile, Φασισμός. Ιστορία και ερμηνεία (Ε. Κατσιφός), Αθήνα: Ασίνη, 2007.    Jeffrey
Herf, Αντιδραστικός μοντερνισμός. Τεχνολογία, κουλτούρα και πολιτική στη Βαϊμάρη και το
Γ΄ Ράιχ (μτφρ. Π. Ματάλας), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2007.    Σπύρος
Μαρκέτος, Πώς φίλησα τον Μουσολίνι. Τα πρώτα βήματα του ελληνικού φασισμού, Αθήνα:
Βιβλιόραμα, 2006.    Pierre Milza, Οι μελανοχίτωνες της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά
από το 1945 μέχρι σήμερα (μτφρ. Γ. Καυκιάς), Αθήνα: Scripta, 2004.    George L. Mosse,
Nazism: a historical and comparative analysis of National Socialism, New Brunswick, N.J.:
Transaction Books, 1978.    Robert Paxton, Μια ανατομία του φασισμού (μτφρ. Κ.
Χαλμούκου), Αθήνα: Κέδρος, 2006.    Stanley Payne, Η ιστορία του φασισμού, 1914-1945
(μτφρ. Κ. Γεώρμας), Αθήνα: Φιλίστωρ, 2000.    John Weiss, Συντηρητισμός και Ριζοσπαστική
Δεξιά. Παραδοσιοκρατία, αντίδραση και αντεπανάσταση στην Ευρώπη, 1770-1945 (μτφρ. Σπ.
Μαρκέτος), Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2009.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΧ402 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600156536

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΓ001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Α

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

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600162978

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Σύνολο Μαθήματος

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΓ002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Β

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

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600158323

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Σύνολο Μαθήματος

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΓ003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ

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

3 5.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600158324

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Σύνολο Μαθήματος

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΡΩ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 4.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161292

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές αναμένεται να εξοικειωθούν με τα βασικά θέματα που απασχολούν τη έρευνα της
Ρωμαϊκής Ιστορίας και ιδίως να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (πολιτικά,
κοινωνικά, ιδεολογικά) ενός πολιτικού μορφώματος το οποίο απετέλεσε το ιστορικό υπόβαθρο
της σύγχρονης Ευρώπης. Επίσης επιδιώκεται να επισημανθεί η βασική πολιτική πρακτική της
Ρώμης, να ενσωματώνει ξένες κοινότητες ή μεμονωμένα άτομα μέσω της παραχώρησης της
Ρωμαϊκής πολιτείας.

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

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
……
Άλλες…



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επισκόπηση της ιστορίας του Ρωμαϊκού Κράτους κατά την ύστερη ρεπουμπλικανική και την
πρώϊμη αυτοκρατορική εποχή. Έμφαση σε θέματα πολιτικών θεσμών και επίσημης ιδεολογίας,
διοικητικής οργάνωσης και κοινωνικής δομής τόσο κατά την περίοδο της Ελεύθερης Ρωμαϊκής
Πολιτείας (res publica)όσο και μετά τη διαμόρφωση του Αυτοκρατορικού καθεστώτος
(principatus). Εξέταση και ιστορικός σχολιασμός επιλεγμένων πηγών.Εβδομάδα #1Περίοδοι της
Ρωμαϊκής Ιστορίας. Οι πηγές για την ιστορία της Αρχαίας Ρώμης: Έλληνες και Λατίνοι
ιστοριογράφοι της Ρώμης. Οι απαρχές του ρωμαϊκού κράτους.Εβδομάδα #2Οργάνωση και θεσμοί
της res publica: α) πατρίκιοι, πληβείοι και πάλη των τάξεων. β) Σύγκλητος, αξιωματούχοι
και συνελεύσεις.  Εβδομάδα #3Η ρωμαϊκή επέκταση στην Ιταλία: οι σχέσεις της Ρώμης με τους
υπόλοιπους Λατίνους, οι συγκρούσεις με τους Σαμνίτες και ο πόλεμος εναντίον του
Πύρρου.Εβδομάδα #4 Η επέκταση της Ρώμης στη Δυτική Μεσόγειο: Α΄, Β΄ και Γ΄ Καρχηδονιακός
Πόλεμος. Η δημιουργία των επαρχιών της Σικελίας, της Σαρδηνίας, της Κορσικής, της
Ισπανίας και της Αφρικής.Εβδομάδα #5Η επέκταση της Ρώμης στην Ανατολική Μεσόγειο:
Ιλλυρικοί Πόλεμοι, Α΄ και Β΄ Μακεδονικός Πόλεμος, Αντιοχικός Πόλεμος, Γ΄ Μακεδονικός
Πόλεμος, Αχαϊκός Πόλεμος. Η δημιουργία των επαρχιών της Μακεδονίας και της Ασίας. Φύση
και χαρακτήρας του ρωμαϊκού ιμπεριαλισμού.Εβδομάδα#6Οργάνωση και εκμετάλλευση των
ρωμαϊκών επαρχιών (2ος – 1ος αι. π.Χ.). Οι συνέπειες των κατακτήσεων: η διάσπαση της
αριστοκρατικής συνοχής, η ανάδειξη της τάξης των ιππέων, η κρίση του 2ου αιώνα π.Χ., οι
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των Γράκχων..  Εβδομάδα #7Το ψυχορράγημα της res publica:
πόλεμοι στη Γαλατία και στην Αφρική, η ανάδειξη του Μάριου, ο Συμμαχικός Πόλεμος. Μάριος
εναντίον Σύλλα: Α΄ Εμφύλιος Πόλεμος και Α΄ Μιθριδατικός Πόλεμος. Οι μεταρρυθμίσεις του
Σύλλα.Εβδομάδα #8Το ψυχορράγημα της res publica: Η ανάδειξη του Πομπηίου, του Κράσου και
του Καίσαρα: ο πόλεμος εναντίον του Σερτωρίου, η εξέγερση του Σπάρτακου, η συνωμοσία του
Κατιλίνα. Γ΄ Μιθριδατικός Πόλεμος και η δημιουργία των επαρχιών του Πόντου–Βιθυνίας και
της Συρίας. Η Α΄ Τριανδρία (Κράσος, Πομπήιος, Καίσαρας) και η κατάκτηση της
Γαλατίας.Εβδομάδα #9Το ψυχορράγημα της res publica: Β΄ Εμφύλιος Πόλεμος: Καίσαρας
εναντίον Πομπηίου. Η δικτατορία και η δολοφονία του Καίσαρα. Η Β΄ Τριανδρία (Οκταβιανός,
Μάρκος Αντώνιος και Μάρκος Αιμίλιος Λέπιδος) και ο Γ΄ Εμφύλιος Πόλεμος εναντίον των
δολοφόνων του Καίσαρα. Η ρήξη του Οκταβιανού με τον Αντώνιο. Η ναυμαχία στο Άκτιο και η
υποταγή της Αιγύπτου.  Εβδομάδα #10Το νέο πολίτευμα του Αυγούστου. Αξιώματα και τίτλοι
του πρώτου ηγεμόνα. Οι μεταρρυθμίσεις του Αυγούστου στη διοίκηση και στον στρατό της
αυτοκρατορίας. Η ηγεμονία και οι κατακτήσεις του Αυγούστου (27 π.Χ. – 14 μ.Χ.). Εβδομάδα
#11Οι διάδοχοι του Αυγούστου. Η δυναστεία των Ιουλίων-Κλαυδίων: οι ηγεμονίες του
Τιβερίου, του Καλιγούλα, του Κλαυδίου και του Νέρωνα (14 – 68 μ.Χ.). Ο εμφύλιος πόλεμος
του 68-69 και το έτος των τεσσάρων αυτοκρατόρων. Η δυναστεία των Φλαβίων (Βεσπασιανός,
Τίτος, Δομιτιανός, 69 – 96 μ.Χ. ).Εβδομάδα #12Η ακμή της αυτοκρατορίας: υιοθετημένοι
αυτοκράτορες και Αντωνίνοι. Οι ηγεμονίες των Νέρβα, Τραϊανού, Αδριανού, Αντωνίνου
Ευσεβούς και Μάρκου Αυρηλίου. Διοικητική και κοινωνική οργάνωση. Οι πόλεις της
αυτοκρατορίας. Η απονομή των ρωμαϊκών πολιτικών δικαιωμάτων.  Εβδομάδα #13Η ηγεμονία του
Κομμόδου, η δυναστεία των Σεβήρων και η κρίση του 3ου αιώνα μ.Χ.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών …….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

52.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 120

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή ή Προφορική Εξέταση: 100%.Στις εξετάσεις
επιχειρείται να διαπιστωθεί η κατανόηση των
πραγματευθέντων στις παραδόσεις ιστορικών φαινομένων και
εξελίξεων και η ικανότητα των φοιτητών/τριών να
προσεγγίζουν τα ζητήματα αυτά αναλυτικά και συνθετικά.
Οι φοιτητές καλούνται να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις
ανάπτυξης των απόψεών τους ή σύντομης απάντησης και να
σχολιάσουν χάρτες.  Η παρακολούθηση του μαθήματος
κρίνεται απαραίτητη, αν και δεν είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Προφορική
Εξέταση (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

M. I. Rostovteff, Ρωμαϊκή Ιστορία (μετάφραση Β. Κάλφογλου, επιμέλεια Ι. Τουλουμάκος),
Αθήνα 1984.                                                 ήC. Mackay, Αρχαία Ρώμη.
Στρατιωτική και Πολιτική Ιστορία (μετάφραση Δ. Ζάννη, επιμέλεια Ι. Ξυδόπουλος), Αθήνα
2007, 41-377.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

G. Alföldy, Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας (μετάφραση Άγγελος Χανιώτης), Αθήνα 1992.P.
Garnsey, R. Saller, Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οικονομία, κοινωνία και πολιτισμός (μετάφραση
Β. Ι. Αναστασιάδης, επιμέλεια Γ. Α. Σουρής), Ηράκλειο 1995.M. Crawford, The Roman
Republic, London² 1992.C. Wells, The Roman Empire, London 1984.A. Lintott, Imperium
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΕ402 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161320

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΛ402 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΩΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (882-1613)

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση),
Γερμανικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154699

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος να• κατανοήσουν το ιστορικό πλαίσιο
της πολιτικής και πολιτισμικής ιστορίας του μεσαιωνικού ρωσικού κράτους (κράτους Κιέβου)•
γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του πνευματικού πολιτισμού των Ρώσων (γραμματεία,
κτλ.)• εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς ανάδειξης των πολιτικών ηγεμόνων και των
εκκλησιαστικών ανδρών• κατανοήσουν τη διαδικασία και τη σημασία της διαμόρφωσης και
διάδοσης στερεοτυπικών εικόνων στον ρωσικό κόσμο γενικότερα• ευαισθητοποιηθούν σε
μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή
στο πεδίο που μελετά• εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση των
ιδεών/επιχειρημάτων τους.

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση των ιστορικών δεδομένων από την περίοδο της
εγκατάστασης των ανατολικών σλαβικών φύλων  στη Ρωσία κατά την περίοδο του Μεσαίωνα.  Το
μάθημα αναφέρεται ειδικότερα στις πολιτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες που επικράτησαν στο κράτος, τις σχέσεις του με το Βυζάντιο αλλά και τα υπόλοιπα
ευρωπαϊκά κράτη. Το μάθημα προσπαθεί να καλύψει αναλυτικά την ιστορία του ρωσικού λαού
και να εμβαθύνει στην πολιτική του εκάστοτε Ρώσου ηγεμόνα για τη δημιουργία μιας
υπερδύναμης . 1η εβδομάδαΒυζαντινές, λατινικές και αραβικές πηγές για τους Ρως. Το
Χρονικό του Νέστορα, η σπουδαιότερη σλαβική πηγή για την πρώιμη ιστορία του κράτους του
Κιέβου.2η εβδομάδαΗ διαμόρφωση του κράτους του Κιέβου. Οι ρωσοβυζαντινές συνθήκες των
ετών 911, 940 και 971. Εμπόριο και οδικοί και υδάτινοι άξονες.3η εβδομάδαΕιδωλολατρία και
σλαβικές θεότητες. Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων. Ο ρόλος της πριγκίπισσας Όλγας και του
εγγονού της Βλαδίμηρου Α΄. Το πολιτικό παρασκήνιο του γάμου της βυζαντινής πριγκίπισσας
Άννας με τον Βλαδίμηρο Α΄. Οι Ρώσοι πρωτομάρτυρες Μπόρις και Γκλεμπ.4η εβδομάδαΓιαροσλάβ
ο Σοφός. Το νομοθετικό έργο του (νομικός κώδικας “Russkaja Pravda” και ο θεσμός της
πρεσβυγενείας, “Seniorat”). Βυζαντινές επιδράσεις στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της
ζωγραφικής, της γραμματείας, της ονοματολογίας κ.ά. 5η εβδομάδαΟ Βλαδίμηρος Μονομάχος και
τα μέτρα προς ανακούφιση των αδύνατων κοινωνικών ομάδων. Μονές, εκκλησίες και αντιγραφεία
στη Ρωσία.6η εβδομάδαΟι μεσαιωνικές ρωσικές ηγεμονίες (Kiev, Smolensk, Polock, Rjazan’,
Chernigov, Perejaslavl’, Galich-Volynia, Novgorod, Suzdal) από το 1169 έως το 1240.7η
εβδομάδαΗ μογγολική κατάκτηση της Ρωσίας (1223-1240).  Ο Alexander Nevski εναντίον των
Σουηδών και του Τευτονικού Τάγματος. Αποσπάσματα («Μάχη των Πάγων») από την ταινία
“Alexander Nevski” του Sergej Eisenstein.8η εβδομάδαΗ άνοδος του κράτους της Μόσχας Ο
Δημήτριος Δονσκόι («Πρίγκηπας Μόσχας» και «Μεγάλος πρίγκηπας του Vladimir»). Η νίκη του
εναντίον των Τατάρων στη μάχη του Kulikovo και οι συνέπειές της για τη Ρωσία.9η βδομάδαΟ
Ιβάν Γ΄ ο Μέγας («Μέγας πρίγκηπας πασών των Ρωσιών»). Η εσωτερική και η εξωτερική
πολιτική του.10η εβδομάδαΟ Ιβάν Δ΄ ο Τρομερός («Μέγας πρίγκηπας Μόσχας» και «Τσάρος πασών
των Ρωσιών»). Η στρατιωτική πολιτική του (Opricnina, κτλ.). Η εισβολή στη Λιβονία, η
κατάκτηση της Σιβηρίας. Η βασιλεία του Boris Godunov και η αναγνώριση του Πατριαρχείου
της Μόσχας (1589).11η εβδομάδαΗ «Εποχή των Αναστατώσεων» (1598-1613). Εμφύλιοι πόλεμοι
και διείσδυση Πολωνίας και Λιθουανίας στα ρωσικά εδάφη. Η άνοδος της δυναστείας των
Ρομανώφ.12η εβδομάδαΡωσική Εκκλησία και Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.13η
εβδομάδαΑνακεφαλαίωση και συμπεράσματα. Παρουσιάσεις εργασιών.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

60

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

3

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

78

Σύνολο Μαθήματος 180
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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές και ενίοτε
προφορικές εξετάσεις. Προαιρετικά ανατίθενται σύντομες
εργασίες για την ενίσχυση της βαθμολογίας του
ενδιαφερόμενου φοιτητή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική), Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Δεληκάρη, Α. (επιμ.), Βυζαντινές επιδράσεις στη Μεσαιωνική Ρωσία, Θεσσαλονίκη, εκδ.
Κυριακίδη, 2019.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Avenarius, A. Ο βυζαντινός πολιτισμός και οι Σλάβοι. Το πρόβλημα της πρόσληψης και του
μετασχηματισμού του (από τον 6ο έως και τον 12ο αιώνα), (μτφρ. Αγγελική Δεληκάρη), Αθήνα,
εκδ. Δημ. Παπαδήμας, 2005.Avenarius, A., «Metropolitan Ilarion on the Origin of
Christianity in Rus’: The Problem of the Transformation of Byzantine Influence», στο:
Proceedings of the International Congress Commemorating the Millenium of Christianity in
Rus’-Ukraine, Harvard Ukrainian Studies 12-13 (1988-89) 689-701.Birnbaum, H., Lord
Novgorod the Great. Essays in the History and Culture of a Medieval City-State. Part I,
Columbus/Ohio 1981.Cambridge History of Russia: From Early Rus’ to 1689, vol. 1 of 3. Ed.
Maureen Perrie. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.Constantolos, D.J., «Greek
precursor missions to Russia’s Conversion to Christianity», στο: A.-E. Tachiaos (εκδ.),
The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow, Thessaloniki 1992, σς. 247-
256.Christiansen, E., The Northern Crusades. New York: Penguin, 1997.Crummey, R. O., The
Formation of Muscovy, 1304-1613. London, New York: Longman, 1987.Dimnik, M., The Dynasty
of Chernigov, 1054-1146. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1994.———.
The Dynasty of Chernigov, 1146-1246. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.Fennell,
J.A.I., Ivan the Great of Moscow, London-New York 1961.Fennell, J.A.I., The Emergence of
Moscow, 1304-1359, London 1968.Fennell, J.A.I., The Crisis of Medieval Russia 1200-1304,
London-New York 1983.Goehrke, C., Frühzeit des Ostslaventums, Darmstadt 1992.Goetz, L.K.,
Das Kiewer Höhlenkloster als Kulturzentrum des vormongolischen Russlands, Passau
1904.Halperin, Ch. J., Russia and the Golden Horde: The Mongol Impact on Medieval Russian
History. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1987.Henricus Lettus. The Chronicle
of Henry of Livonia. Translated by James A. Brundage, Records of Western Civilization.
New York: Columbia University Press, 2003.Herrmann, J. (επιμ.), Wikinger und Slaven,
Berlin 1982.Kaiser, Daniel H. The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton, N.J.:
Princeton University Press, 1980.Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Γ., Η μεσαιωνική Ρωσία, Αθήνα,
εκδ. Gutenberg, 2013.Lazarev, V.M., Vizantijskoe i drevnerusskoe isskustvo,  Moskva
1978.Lichačev, G.G., “The type and character of the Byzantine Influence on Old Russian
Literature”, Oxford Slavonic Papers 13 (1967) 14-32.Litavrin, G.G., “Putešestvie russkoj
knjagini Olgi v Konstantinopel, Vizantijskij Vremennik 42 (1981) 35-48.Malingoudi, J.,
Die russisch-byzantinischen Verträge des 10. Jhds aus diplomatischer Sicht, Thessaloniki
1994.Μαλιγκούδη, Γ., Ιστορία της Ρωσίας. Α΄ Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι. – 1240,
Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη, 1999.Μαλιγκούδη, Γ., Ιστορία της Ρωσίας. Β΄ Το κράτος της
Μόσχας (1240-1613) [Βιβλιοθήκη Σλαβικών Μελετών 7], Θεσσαλονίκη 1996.Martin, J., Medieval



Russia 980-1584. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Medieval Russia’s Epics,
Chronicles, and Tales, Ed. and transl. Serge Zenkovsky. New York: Penguin,
1974.Μέγεντορφ, I., Βυζάντιο και Ρωσία. Μελέτη των βυζαντινο-ρωσικών σχέσεων κατά τον 14ο
αιώνα, Αθήνα 1988.Müller, L., Die Taufe Russlands: Die Frügeschichte des russischen
Christentums bis zum Jahre 988, München 1987.Nazarenko, A. V.. Drevniaia Rus' na
mezhdunarodnykh putiakh: Mezhdistsiplinarnye ocherki kul’turnykh, torgovykh,
politicheskikh sviazei IX-XII vekov. Moscow: Iazyki russkoi kul'tury, 2001.Ostrowski,
Donald G. Muscovy and the Mongols: Cross-Cultural Influences on the Steppe Frontier,
1304-1589. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.Podskalsky, G., Christentum und
theologische Literatur in der Kiever Rus’ (988-1237), München 1982.Raffensperger,
Christian. Reimagining Europe: Kievan Rus’ in the Medieval World, 988-1146, Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 2012.The Russian Primary Chronicle. Ed. Samuel Hazzard
Cross and Olgerd P. Sherbowitz-Wetzor, Cambridge, Mass.: The Mediaeval Academy of
America, 1953.Shepard, Jonathan, and Simon Franklin. The Emergence of Rus 750-1200, New
York: Longman, 1996.Stöckl, G., “Russiche Geschichte von der Entstehung des Kiever
Reiches bis zum Ende der Wirren (862-1613). Ein Literaturbericht”, Jahrbücher für
Geschichte Osteuropas 6 (1958) 201-254  και 468-488.Ταχιάος, Α.-Αι., Βυζάντιο, Σλάβοι,
Άγιον Όρος. Αναδρομή σε αμοιβαίες σχέσεις και επιδράσεις, Θεσσαλονίκη 2006.Weiers, M.
(επιμ.), Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur, Darmstadt 1986.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤ603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161282

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να διερευνηθεί η σχέση της ελληνικής ζωγραφικής, γλυπτικής,
αρχιτεκτονικής και εικαστικών δράσεων με τις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας
(παιδευτικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές) μέσα στον ιστορικό ορίζοντα των
κοσμοειδώλων που καθορίζουν την πολιτισμική ταυτότητα διαχρονικά.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιφερειακή και μητροπολιτική πρόσληψη του μοντερνισμού. Η ελληνική εκδοχή στη
ζωγραφική, γλυπτική και στην αρχιτεκτονική των δημοσίων παραγγελιών και της ελεύθερης
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το κοσμοείδωλο της ελληνικότητας και ο ορίζοντας υποδοχής που
διαμορφώνουν οι συγκρούσεις και  αντιπαραθέσεις στο θεωρητικό λόγο για την τέχνη και τη
λογοτεχνία. Οι μεταπολεμικές εξελίξεις και οι σύγχρονες τάσεις.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Α. Κωτίδης, Μοντερνισμός και «Παράδοση» στην ελληνική τέχνη του μεσοπολέμουΑ.Κωτίδης,
Μοντερνισμός και «παράδοση» στην ελληνική μεταπολεμική και σύγχρονη τέχνη

Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Παραγωγή νέων
ερευνητικών ιδεών, 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



- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΛ607 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 7.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση),
Γερμανικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600162868

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Εξοικείωση με την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική και τα μνημεία των ελληνικών πόλεων στην
περίοδο της ρωμαιοκρατίας.Κριτικός χειρισμός της βιβλιογραφίας.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι ελληνικές πόλεις στη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο διατηρούν τους θεσμούς και τη
διοικητική τους αυτονομία, αν και υπάγονται στον επαρχιακό διοικητή. Το πολιτικό τους
κέντρο, η Αγορά, όχι μόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά αποκτά συν τω χρόνω μνημειακά
χαρακτηριστικά με την ανοικοδόμηση δημοσίων κτιρίων που χρηματοδοτούνται από πλούσιους
ιδιώτες και σε ορισμένες περιπτώσεις από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Εδώ φιλοξενείται τώρα
η λατρεία των αυτοκρατόρων, που έχει πολιτική σημασία, ενώ σταδιακά οι πόλεις αποκτούν
υπό την επίδραση της Ρώμης και άλλα νέα χαρακτηριστικά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της εποχής. Εκτός από τις ήδη υπάρχουσες παλιές πόλεις (Αθήνα, Άργος, Σπάρτη,
Θεσσαλονίκη, Βέροια κλπ.) ιδρύονται στον ελληνικό χώρο κατά την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα
και του Αυγούστου νέες πόλεις, συνήθως ρωμαϊκές αποικίες, κατά κανόνα πάνω σε παλιότερες
ελληνικές πόλεις (Κόρινθος, Πάτρα, Φίλιπποι, Δίον κλπ.). Οι αποικίες, όπου εγκαθίστανται
Ρωμαίοι άποικοι, οργανώνονται με βάση ορισμένες αρχές κατά το πρότυπο των ρωμαϊκών πόλεων
της Ιταλίας, ωστόσο επιβιώνουν σε μεγάλο βαθμό παλιότερα χαρακτηριστικά της τοπικής
παράδοσης.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

142.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 210

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

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Η παρακολούθηση του μαθήματος
κρίνεται απαραίτητη, δεν είναι όμως υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 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



Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Β. Ευαγγελίδης, Η Αγορά των πόλεων της Ελλάδας από τη ρωμαϊκή κατάκτηση ως τον 3ο
αιώνα π.Χ. (University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010). Κωδ. βιβλίου στον Εύδοξο:
25002.2. H. von Hesberg, Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική (μετάφρ. Χ. Παπαγεωργίου, επιμ. Θ.
Στεφανίδου-Τιβερίου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009). Κωδ. βιβλίου στον
Εύδοξο: 175093. J. J. Pollitt, Η τέχνη στην ελληνιστική εποχή (μετάφρ. Α. Γκαζή, επιβλ.
Μ. Τιβέριος, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα ). Κωδ. βιβλίου στον Εύδοξο: 12536.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΒΥ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι (324-1081)

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
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΙΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161295

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η επισήμανση και ανάλυση των κυριότερων πολιτικών εξελίξεων
και κοινωνικών μεταβολών που σημειώθηκαν στον ελληνορωμαϊκό κόσμο της Μεσογείου από τα
τέλη του 3ου έως και τον 11ο αι. μ.Χ. Οι συγκεκριμένες δραματικές αλλαγές διαμόρφωσαν
νέες κοινωνικές συνθήκες και ένα διαφορετικό διεθνές περιβάλλον. Αρχικά οδήγησαν, άλλοτε
γρήγορα και βίαια και σε ορισμένους τομείς αργά και προοδευτικά, στη μετάβαση από τους
ύστερους αρχαίους στους μεσαιωνικούς χρόνους (3ος - 7ος αι.). Μετέβαλλαν εντελώς τα
πολιτικά σύνορα, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, την κοσμοαντίληψη και τον τρόπο
ζωής των ανθρώπων στην προαναφερθείσα γεωγραφική περιοχή. Θα αναλυθούν τα σπουδαιότερα
πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που σημειώθηκαν στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας αλλά
και στις παρυφές της και στις σχέσεις της με τους γειτονικούς της λαούς και κράτη από την
εποχή της μονοκρατορίας του πρώτου χριστιανού Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α´ (324-
337) μέχρι την άνοδο του Αλεξίου Α´ Κομνηνού στο βυζαντινό θρόνο (1081). Στα πλαίσια του
μαθήματος σκιαγραφούνται οι αλλαγές που σημειώθηκαν στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας τον
4ο αι., η πτώση της ρωμαϊκής Δύσης τον 5ο αι., η μερική και πρόσκαιρη ιουστινιάνεια
reconquista κατά τον 6ο αι. και η μετέπειτα πτώση της ελληνορωμαϊκής Ανατολής κατά τον 7ο
αι. Παρουσιάζονται επίσης τα βασικά στοιχεία της πολιτικής θεωρίας αλλά και της
διοικητικής, οικονομικής και στρατιωτικής οργάνωσης του κράτους αυτής της περιόδου, τα
οποία μεταβλήθηκαν ριζικά και επανειλημμένα από τον 4ο έως τον 11ο αι. Επισημαίνονται
επίσης οι σπουδαιότερες μεταβολές σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου με έμφαση στην
περιγραφή της αργής και σταδιακής αλλά τελικά απόλυτης επιβολής του χριστιανισμού έναντι



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις αιτίες και την πορεία της
μετάβασης από την ενιαία ύστερη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στη μεσαιωνική Ρωμανία της Ανατολής,
δηλαδή στη Βυζαντινή αυτοκρατορία (τέλη 3ου - 7ος αι.). Επιπρόσθετα, θα αφομοιώσουν τις
μεταγενέστερες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που σημειώθηκαν στη
Χερσόνησο του Αίμου και στον ανατολικό Mεσογειακό κόσμο κατά τους 7ο - 11ο αι., καθώς
αυτές μετέβαλλαν δραστικά και μόνιμα το διεθνές περιβάλλον και τις ευρύτερες συνθήκες στη
συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές πηγές της
συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου.Εβδομάδα #1Η μετάβαση από τη Ρώμη στο Βυζάντιο (3ος -
4ος αι. μ.Χ.) : Η μεγάλη κρίση του Ρωμαϊκού κράτους κατά τον 3ο αι. Τα ανορθωτικά μέτρα,
οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, η θεσμοθέτηση της διάκρισης πολιτικής και στρατιωτικής
εξουσίας, το πολιτειακό σύστημα της Τετραρχίας, το τέλος της περιόδου του principatus και
η εγκαθίδρυση  του καθεστώτος δεσποτείας (dominatus) από τον Διοκλητιανό (284-305). Ένας
απόλυτος μονάρχης και ένα νέο συγκεντρωτικό κράτος. Oι βασικοί συντελεστές της βυζαντινής
ιστορίας (το ρωμαϊκό υπόβαθρο και η διάσταση Δύσης - Ανατολής, οι οικονομικές μεταβολές,
η επίδραση του ελληνισμού, η εδραίωση του χριστιανισμού). Οι περιοχές της αυτοκρατορίας.
H επίσημη και η σύγχρονη oνομασία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οι άμεσες και έμμεσες
πηγές της πρώιμης βυζαντινής περιόδου (ca. 324-641). Οι περίοδοι της βυζαντινής ιστορίας.
Οι αυτοκράτορες και οι αυτοκρατορικές δυναστείες από τον 4ο έως τον 11ο αι. Εβδομάδα #2Ο
Κωνσταντίνος Α´ ως μονοκράτορας (324-337) και η δεύτερη δυναστεία των Φλαβίων (306/24-
363) : Oι πηγές και οι αυτοκράτορες του 4ου αι. Οι μεγάλες κεντρικές διοικητικές και
στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις του Κωνσταντίνου. Η δημιουργία ενός κολοσιαίου
γραφειοκρατικού κράτους εις βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης των πόλεων. Η αυτοκρατορική
εύνοια έναντι του χριστιανισμού. H επιλογή της ίδρυσης και τα εγκαίνια της Altera Roma /
Κωνσταντινούπολης (324-330) στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου. Η σταδιακή επιβολή της
Κων/πολης ως πρωτεύουσας του κράτους και μοναδικής και αδιαμφισβήτητης αυτοκρατορικής
έδρας έναντι της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας και άλλων αστικών κέντρων.Εβδομάδα #3Οι
διάδοχοι του Κωνσταντίνου Α´: Οι αυτοκράτορες Κωνστάντιος Β´ (337-361), Ιουλιανός (361-
363), Ιοβιανός (363-364). Η ισχυροποίηση της Εκκλησίας, η σταδιακή παρακμή των πόλεων,
και η αποτυχημένη εθνική αντίδραση επί Ιουλιανού. Οι αυτοκράτορες Βαλεντινιανός Α´ (364-
375) στη Δύση και Βάλης (364-378) στην Ανατολή. Η ρωμαϊκή καταστροφή στην Αδριανούπολη
(378) και η γοτθική διείσδυση στο εσωτερικό του κράτους.Εβδομάδα #4Η Θεοδοσιανή
δυναστεία, οι Γότθοι και ο χριστιανισμός : Οι πρώτοι χριστιανοί αυτοκράτορες που δεν ήταν
μεγάλοι ποντίφηκες: Γρατιανός στη Δύση και Θεοδόσιος Α´ (379-395). Η προοδευτική
ισχυροποίηση και επιβολή του χριστιανισμού και τα κρατικά μέτρα κατά της παλαιάς εθνικής
θρησκείας (τέλη 4ου αι.). Η διαίρεση της αυτοκρατορικής αρχής από τον Θεοδόσιο Α´ (395),
η σημασία και οι ιστορικές της συνέπειες. Οι χριστολογικές διαμάχες, ο ορισμός της

της παλαιάς θρησκείας, των ποικίλων ενδοχριστιανικών διαμαχών, του προοδευτικού
εξελληνισμού του ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, αλλά και της παρακμής των αστικών του
κέντρων και της κάμψης των οικονομικών δραστηριοτήτων στον παλαιό ρωμαϊκό κόσμο. Επίσης,
αναδεικνύονται οι λόγοι της επιβίωσης της αυτοκρατορίας μετά την επέκταση του Ισλάμ και
των Αράβων αλλά και των σλαβικών και βουλγαρικών εγκαταστάσεων κατά τον 7ο αι. Τέλος,
αναλύεται η ισχυροποίηση της αυτοκρατορίας κατά τον 10ο αι. και τις αρχές του 11ου αι.
και οι αιτίες της γρήγορης κάμψης της μετά τα μέσα του 11ου αι.

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
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, Αυτόνομη εργασία, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



ορθοδοξίας, η σύγκρουση των πατριαρχείων και οι τέσσερις πρώτες Οικουμενικές
σύνοδοι.Εβδομάδα #5Η Ανατολή υπό δικό της αυτοκράτορα : Oι  πηγές και οι αυτοκράτορες του
5ου αι. Αρκάδιος (395-408) στην Ανατολή και Ονώριος (395-425) στη Δύση. Οι διαμάχες των
επιτρόπων και οι βαρβαρικές εισβολές. Ο Θεοδόσιος  Β´ (408-450) και τα κυριότερα γεγονότα
και επιτεύγματα της βασιλείας του (Θεοδοσιανό τείχος, πανεπιστήμιο Κων/πόλεως, Codex
Theodosianus κλπ.). Η διαμόρφωση του πολιτεύματος στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας
κατά την πορεία του 5ου αι. και εξής. Πολιτειακοί παράγοντες (σύγκλητος, δήμοι, στρατός,
Εκκλησία). Ο αυτοκρατορικός τίτλος και η αυτοκρατορική ανάδειξη.Εβδομάδα #6Η πτώση της
ρωμαϊκής Δύσης (395-476) και η σταθεροποίηση της Ανατολής κατά τον 5ο αι. : Οι βαρβαρικές
εισβολές στο βόρειο σύνορο του Ρήνου και του Δούναβη. Οι διεισδύσεις και εγκαταστάσεις
στο εσωτερικό του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Η διάσπαση και η πτώση της ρωμαϊκής
Δύσης  (395-476) και η αντίδραση της ρωμαϊκής Ανατολής. Οι Ούννοι και ο Αττίλας. Τα
γοτθικά, το φραγκικό και τα λοιπά βαρβαρικά βασίλεια. Οι διαφορετικές οπτικές της
σύγχρονης έρευνας για τις γερμανικές εισβολές.Εβδομάδα #7Ο Αναστάσιος Α´ (491-518), ο
Ιουστινιανός Α´ (527-565) και οι διάδοχοί του : Oι πηγές και οι αυτοκράτορες του 6ου αι.
Τα θετικά αποτελέσματα της αναστασιάνειας πολιτικής και η ιουστινιάνεια reconquista.
Πολιτική θεωρία και στόχοι του Ιουστινιανού Α´. Η στάση του Νίκα. Ο Βελισάριος, ο Ναρσής
και η μερική ανάκτηση της πρώην ρωμαϊκής Δύσης. O Τριβωνιανός, η κωδικοποίηση των νόμων
και το νέο νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού (Codex Iustinianus, Digesta, Ιnstitutiones,
Nεαρές, Έδικτα). Η Αγία Σοφία και το λοιπό οικοδομικό έργο του Ιουστινιανού. Η
θρησκευτική πολιτική του δεσποτικού Ιουστινιανού και το τελικό πλήγμα κατά της παλαιάς
θρησκείας. Τα επιτεύγματα και η βαριά κληρονομιά των επιλογών του Ιουστινιανού για τους
διαδόχους του. Ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος (582-602) και η πτώση του. Οι πρώτες
αβαροσλαβικές επιδρομές στα Βαλκάνια.Εβδομάδα #8Το Βυζάντιο κατά τον 7ο αι. Η οριστική
μετάβαση από την ύστερη αρχαιότητα στους μεσαιωνικούς χρόνους : Οι πηγές των «σκοτεινών
αιώνων» (7ος - 9ος αι.) και η δυναστεία του Ηρακλείου. O βυζαντινο-περσικός πόλεμος επί
«τυράννου» Φωκά (602-610) και αυτοκράτορα Ηρακλείου (610-641). Οι ανατολικές επαρχίες του
κράτους και ο μονοφυσιτισμός. Η εμφάνιση των Αράβων και του Ισλάμ. Η πτώση της
ελληνιστικής και ελληνορωμαϊκής Ανατολής και της βυζαντινής Αφρικής και η α´ αραβική
πολιορκία της Κων/πολης (674-678). Οι σλαβικές εγκαταστάσεις στα Βαλκάνια κατά τον 7ο αι.
και οι συνέπειές τους. Η εγκατάσταση των Βουλγάρων στη Χερσόνησο του Αίμου. Καταστροφές
πόλεων και υποχώρηση του αστικού βίου. Ο προοδευτικός «εξαγροτισμός» και εξελληνισμός της
αυτοκρατορίας. Η υποχώρηση της παιδειας. Μία νέα αγροτική κοινωνία. Οι διεθνείς
προκλήσεις και τα εσωτερικά προβλήματα της αυτοκρατορίας κατά τον 7ο αι. οδηγούν σε
ποικίλες δραστικές αλλαγές.Εβδομάδα #9Η εποχή των Ισαύρων : Oι πηγές και οι αυτοκράτορες
του 8ου αι. Οι μεταρρυθμίσεις των αυτοκρατόρων Λέοντος Γ´ (717-741) και Κωνσταντίνου Ε
(741-775). Μία νέα διοικητική και στρατιωτική οργάνωση (7ος - 8ος αι.) Οι «στρατηγίες»
του 7ου αι., το μετέπειτα «θεματικό σύστημα» και η στρατιωτικοποίηση της επαρχιακής
διοίκησης. Ένα νέο σύστημα άμυνας και στρατολόγησης. Η «Εκλογή» των Ισαύρων. Η α´ χρονική
περίοδος (726-787) της Εικονομαχίας (λόγοι και συνέπειες της έριδας). Οι συγκρούσεις με
τους Άραβες και η β´ αραβική πολιορκία Κων/πολης (717-718). Η σύγκρουση με τους
Βουλγάρους. Η πολιτική εξασθένιση του Βυζαντινού κράτους στα τέλη του 8ου αι. και η
ενίσχυση των Φράγκων. Ο Καρλομάγνος και η βυζαντινο-φραγκική διαμάχη για τον
αυτοκρατορικό τίτλο.Εβδομάδα #10Το Βυζάντιο κατά τον 9ο αι. : Οι πηγές και οι
αυτοκράτορες του 9ου αι. Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α´ (802-811) και οι «κακώσεις» του κατά
τον Θεοφάνη. Ο Κρούμος και οι Βούλγαροι. Η έναρξη της β´ χρονικής περιόδου της
Εικονομαχίας επί Λέοντος Ε´ (813-820). Οι αυτοκράτορες της δυναστείας του Αμορίου (820-
867). Το τέλος της εικονοκλαστικής διαμάχης (843). Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ´ (842-867) και
ο εκχριστιανισμός των Σλάβων. Το ιεραποστολικό έργο των Θεσσαλονικέων αδελφών Κυρίλλου
και Μεθοδίου. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων. Ο λόγιος πατριάρχης Φώτιος και το Φωτίειον
Σχίσμα.Εβδομάδα #11H Mακεδονική δυναστεία και η ισχυροποίηση της αυτοκρατορίας : Οι πηγές
για τον 10ο αι. Η αιματηρή άνοδος του ιδρυτή της δυναστείας Βασιλείου Α´ και η
αντιμετώπισή της από τις πηγές. Ο ναυτικός και χερσαίος αγώνας με τους Άραβες. Οι
διάδοχοι του Βασιλείου Α´ και οι σχέσεις με τους Βουλγάρους του Συμεών. Οι «Νεαρές» των
αυτοκρατόρων της Μακεδονικής δυναστείας για τη γη και τους στρατιώτες. Η πληθυσμιακή,
οικονομική και στρατιωτική ισχυροποίηση του Βυζαντίου κατά τον 10ο αι. Η καππαδοκική και
αρμενο-παφλαγονική αριστοκρατία. Η βυζαντινή επέκταση στο Αιγαίο, στην Ανατολή και στη
Χερσόνησο του Αίμου επί αυτοκρατόρων Νικηφόρου Β´ Φωκά (963-969) και Ιωάννη Α´ Τζιμισκή
(969-976).Εβδομάδα #12Ο βυζαντινός 11ος αι. Από την ισχύ και την ευμάρεια στην κρίση : Οι
πηγές και οι αυτοκράτορες του 11ου αι. Το απόγειο της βυζαντινής ισχύος : Βασίλειος Β´
(976-1025). Ο τσάρος Σαμουήλ και η υποταγή των Βουλγάρων. Η πρόσκαιρη βυζαντινή
ισχυροποίηση στη νότια Ιταλία. Η νομοθεσία του Βασιλείου και η αποδυνάμωση της
καππαδοκικής αριστοκρατίας και οι συνέπειές της. Το βάρος της κληρονομιάς και των
πολιτικών επιλογών του Βασιλείου Β´ στους διαδόχους του. Η εποχή της ευμάρειας και η
διαμάχη «πολιτικού» και «στρατιωτικού γένους». Το Σχίσμα του 1054. Το τέλος της
Μακεδονικής δυναστείας και η πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Η
υπονόμευση της στρατιωτικής ισχύος του Βυζαντίου. Η παρακμή του «θεματικού» στρατού και η
πρόσληψη μισθοφορικών δυνάμεων. Οι νέοι εχθροί στην Ανατολή (Σελτζούκοι Τούρκοι,



Τουρκομάνοι), στα Βαλκάνια (Πετσενέγοι) και στην Ιταλία (Νορμανδοί). Η μάχη του
Μαντζικέρτ (1071) και οι λόγοι της πολιτικής κατάρρευσης της αυτοκρατορίας κατά τη
δεκαετία του 1070. Η άνοδος του Αλεξίου Α´ και της δυναστείας των Κομνηνών
(1081).Εβδομάδα #13Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα μαθήματος : Συζήτηση. Γενικές οδηγίες
για τις εξετάσεις.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 180
Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση ή προαιρετική προφορική εξέταση μόνο για
όσους φοιτητές έχουν εκπονήσει και παραδώσει γραπτή
εργασία, μετά από σχετική ανάθεση, το αντικείμενο
έρευνας της οποίας σχετίζεται με το περιεχόμενο του
μαθήματος (προφορική εξέταση 70% και εργασία 30%). Στις
γραπτές εξετάσεις θα διερευνηθεί η έκταση των γνώσεων
αλλά κυρίως η κατανόησή τους. Ο έλεγχος της κατανόησης
πραγματοποιείται είτε με τη μέθοδο των πολλαπλών
ερωτήσεων, είτε με το σχολιασμό χαρτών, κειμένων και
εικόνων ή, τέλος, με την ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη
γραφή. Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση του μαθήματος,
αν και μη υποχρεωτική για τους φοιτητές, κρίνεται
απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

C. Mango (επιμ.), Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ιστορία του Βυζαντίου, μτφρ. Ο. Καραγιώργου,
επιμ. ελλ. έκδ. Γ. Μωυσείδου, Αθήνα 2006.             Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία
Βυζαντινού κράτους. Τόμος Β´. Ιστορία Μέσης Βυζαντινής περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη
1992

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

•A. H. M. Jones, Τhe Later Roman Empire 284-602. A Social, Economic and Administrative
Survey, τ. 1-3, Oxford 1964•Ιστορία του ελληνικού έθνους (Εκδοτική Αθηνών). Τόμος Ζ´.



Βυζαντινός ελληνισμός. Πρωτοβυζαντινοί  χρόνοι, Αθήναι 1978, Τόμος Η΄. Η Βυζαντινή
αυτοκρατορία του ελληνικού έθνους, 642-1071, Αθήναι 1979•W. Treadgold, The Byzantine
Revival, 780-842, Stanford California 1988•W. Treadgold, Byzantium and its Army 284-1081,
Stanford California 1995•A. Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian
bis Justinian, 284-565 n.Chr., München 1989•Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή ιστορία. Α´
324-610, Θεσσαλονίκη 21996, Β΄1 610-867, Θεσσαλονίκη 21998, Β΄2 867-1081, Θεσσαλονίκη
21997 •G. Dagron, Η γέννηση μιας πρωτεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της, 330-
451, μτφρ. Μ. Λουκάκη Αθήνα 2000•Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη
42001•Κ. E. Πλακογιαννάκης, Ελληνική ανατολική αυτοκρατορία των μέσων αιώνων. Τιμητικοί
τίτλοι και ενεργά αξιώματα στο Βυζάντιο. Εθιμοτυπία, διοίκηση, στρατός, Αθήνα 2001•W.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΒΥ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ (1081-1453)

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161297

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να γνωρίζει και να κατανοεί
την πολιτική, στρατιωτική, εκκλησιαστική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της
ύστερης βυζαντινής περιόδου. Επίσης, θα είναι σε θέση να αναλύει και να αποτιμά κριτικά
τα ιστορικά φαινόμενα. Μέσα από τη μεθοδολογική προσέγγιση και ανάλυση σχετικών πηγών, ο
φοιτητής θα μάθει να εντοπίζει και να συλλέγει ιστορικές μαρτυρίες, να τις εντάσσει στο
ιστορικό τους πλαίσιο και να αξιολογεί τη σημασία τους για την ιστορική γνώση και έρευνα.

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

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
……
Άλλες…



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση, η κατανόηση, η ανάλυση και η κριτική αποτίμηση των
ιστορικών γεγονότων και φαινομένων της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Ειδικότερα,
εξετάζεται η πολιτική-στρατιωτική-εκκλησιαστική ιστορία, μελετώνται οι διοικητικοί
θεσμοί, παρουσιάζονται οι οικονομικο-κοινωνικές δομές και αντιλήψεις κατά την υπό μελέτη
περίοδο. Έμφαση επίσης δίνεται και στον τρόπο άσκησης της αυτοκρατορικής εξουσίας και
κρατικού ελέγχου και στις εξελίξεις στην πολιτική ιδεολογία των Βυζαντινών. Το μάθημα
περιλαμβάνει επίσης παρουσίαση των βασικών πηγών και βιβλιογραφίας και μεθοδολογική
προσέγγιση και ανάλυση σχετικών πηγών.Εβδομάδα #1Το Βυζάντιο κατά τη μεταβατική περίοδο
1025-1081 – Η άνοδος της δυναστείας των Κομνηνών (1081-1185) – Τα χαρακτηριστικά της
περιόδου – Παρουσίαση πηγών και βοηθημάτωνΕβδομάδα #2Πολιτικο-στρατιωτικά γεγονότα στη
Μικρά Ασία και τη Δύση στα χρόνια των Κομνηνών (1081-1185) και των Αγγέλων (1185-1204): Η
απώλεια των ανατολικών επαρχιών και η προσπάθεια ανάκτησής τους (οι πολιτικο-στρατιωτικές
εξελίξεις στη Μ. Ασία) – Το Βυζάντιο και οι Νορμανδοί (Η απώλεια της Κ. Ιταλίας και η
απειλή στη Βαλκανική) – Οι τρεις πρώτες σταυροφορίες, οι άμεσες και έμμεσες συνέπειές
τους για το Βυζάντιο ― Πηγές, ενδεικτική βιβλιογραφία ― ανάλυση και ερμηνεία αποσπάσματος
από σχετική πηγήΕβδομάδα #3Πολιτικο-στρατιωτικά γεγονότα στη Βαλκανική στα χρόνια των
Κομνηνών (1081-1185) και των Αγγέλων (1185-1204): Η απειλή των Πετζενέγων, ο ουγγρικός
παράγοντας, οι προσπάθειες ανεξαρτητοποίησης των Σέρβων, η ανασύσταση του βουλγαρικού
κράτους ― Πηγές, ενδεικτική βιβλιογραφία ― ανάλυση και ερμηνεία αποσπάσματος από σχετική
πηγήΕβδομάδα #4Κεντρική και επαρχιακή διοίκηση 11ου-12ου αι. (οργάνωση και
μεταρρυθμίσεις, αποτελεσματικότητα και ανεπάρκειες) – Στρατός (οργάνωση και
στρατολόγηση)Εβδομάδα #5Δικαιοδοτικό σύστημα - Οικονομία - Κοινωνία (1081-
1204)Εβδομάδα#6Η ανατροπή του πολιτικού και εδαφικού καθεστώτος και η προσπάθεια
ανασύστασης της αυτοκρατορίας (1204-1261): H άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας – η ίδρυση της λατινικής αυτοκρατορίας της
Κωνσταντινούπολης και των υποτελών φεουδαρχικών κρατών – Η ίδρυση των ελληνικών κρατών
Νίκαιας και Ηπείρου και ο αγώνας για την αποκατάσταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας – Ο
μετασχηματισμός του κράτους της Ηπείρου σε αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης ― Η ιδεολογικο-
πολιτική σύγκρουση των αυτοκρατοριών Νίκαιας και Θεσσαλονίκης – Πηγές, ενδεικτική
βιβλιογραφία ― ανάλυση και ερμηνεία αποσπάσματος από σχετική πηγήΕβδομάδα #7Η βασιλεία
του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου: εσωτερική κατάσταση και εξωτερικοί εχθροί ― Το σχίσμα των
Αρσενιατών και οι πολιτικές του διαστάσεις (1261-1310) – Η ένωση των Εκκλησιών το 1274
(Σύνοδος της Λυών)• η σύγκρουση των ενωτικών και ανθενωτικών (1274-1283) – Πηγές,
ενδεικτική βιβλιογραφία ― ανάλυση και ερμηνεία αποσπάσματος από σχετική πηγήΕβδομάδα #8Η
βασιλεία του Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου: Η κατάσταση του Βυζαντίου στο εσωτερικό και σε
διεθνές πλαίσιο ― Ο εμφύλιος πόλεμος των Ανδρονίκων Παλαιολόγων (πρόσωπα, αίτια,
γεγονότα, συνέπειες) ― Η βασιλεία του Ανδρονίκου Γ΄ Παλαιολόγου (μεταρρυθμιστικά μέτρα, η
εξωτερική πολιτική) ― Πηγές, ενδεικτική βιβλιογραφία, ανάλυση και ερμηνεία αποσπάσματος
από σχετική πηγήΕβδομάδα #9Οι εμφύλιοι πόλεμοι των ετών 1341-1354. Οι πολιτικές και
κοινωνικές διαστάσεις ― Το κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη – Η ησυχαστική έριδα και η
σχέση της με τα πολιτικά γεγονότα της περιόδου - Το απόγειο της σερβικής δύναμης ― Πηγές,
ενδεικτική βιβλιογραφία ― ανάλυση και ερμηνεία αποσπάσματος από σχετική πηγήΕβδομάδα #10O
τελευταίος βυζαντινός αιώνας (1354-1453): Η οθωμανική απειλή επί βασιλείας Ιωάννη Ε΄
Παλαιολόγου - Οι ενδοδυναστικές εμφύλιες διαμάχες - Η πολιτική του Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου
(1391-1425) για την αντιμετώπιση της οθωμανικής απειλήςΕβδομάδα #11Η σύνοδος της
Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439)• η σύγκρουση ενωτικών και ανθενωτικών – Η άλωση της
Κωνσταντινούπολης και η ολοκλήρωση των οθωμανικών κατακτήσεων - Πηγές, ενδεικτική
βιβλιογραφία ― ανάλυση και ερμηνεία αποσπάσματος από σχετική πηγήΕβδομάδα #12Κοινωνικές
ομάδες της παλαιολόγειας περιόδου -  Κοινωνική κρίση 13ου-15ου αι. – Η πολιτική σκέψη – Η
αποδυνάμωση της κεντρικής εξουσίας και η διάσπαση της κρατικής συνοχής τον 14ο και 15ο
αι. – Η πολιτισμική και πολιτική ταυτότητα των Βυζαντινών κατά την ύστερη βυζαντινή
περίοδοΕβδομάδα #13Σύνοψη των χαρακτηριστικών της παλαιολόγειας περιόδου - ανάλυση των
παραγόντων που οδήγησαν στη σταδιακή αποδυνάμωση και οριστική κατάλυση της βυζαντινής
αυτοκρατορίας ― Οδηγίες για τις εξετάσεις ― Παρουσίαση προαιρετικών εργασιών από τους
φοιτητές

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών …….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία,
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και
αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

142.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 210

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή ή προφορική εξέταση: 100%.Κατά την εξέταση θα
διερευνηθεί όχι μόνο η απόκτηση των γνώσεων αλλά και η
κατανόησή τους. Ο έλεγχος της κατανόησης μπορεί να γίνει
είτε με το σχολιασμό κειμένων ή χαρτών είτε με την
ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη γραφή. Σε περίπτωση που ο
φοιτητής ανέλαβε προαιρετικά να συγγράψει και να
υποβάλλει μια αυτόνομη εργασία, δεν απαλλάσσεται από την
γραπτή ή προφορική εξέταση. Η εργασία αξιολογείται και
συνεκτιμάται για την τελική βαθμολόγηση της επίδοσης του
φοιτητή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Προφορική Εξέταση
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

•Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη, Βυζαντινή Ιστορία, τ. Γ΄ (1081-1204), Θεσσαλονίκη
2001.•Καραγιαννόπουλος I., Ιστορία βυζαντινού κράτους. Ιστορία υστέρας βυζαντινής
περιόδου (1081-1453), Μέρος πρώτο: Τελευταίες λάμψεις (1081-1204), Θεσσαλονίκη
1999.•Ostrogorsky G., Ιστορία του βυζαντινού κράτους, München 1963 (ελλ. μτφρ. Ι.
Παναγόπουλος, επιστ. επιμέλεια Ε. Χρυσός, τ. 3, Αθήνα 2012).

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

•Angold M., Η βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204. Μια πολιτική ιστορία,
Cambridge 1995 (ελληνική μετάφραση Ευαγγελία Καργιανιώτη, Αθήνα 1997).•Brand C. M.,
Byzantium confronts the West, 1080-1204, Cambridge Massachusetts 1968.•Βρυώνης Σ., Η
παρακμή του μεσαιωνικού Ελληνισμού στην Μικρά Ασία και η διαδικασία εξισλαμισμού (11ος –
15ος αι.), Berkeley – Los Angeles – London 1986, ελλ. μτφρ. Κάτια Γαλαταριώτου, [ΜΙΕΤ]
Αθήνα 1996, β΄ έκδ. 2000.•Cheynet J.-Cl. (επιστ. επιμ.), O Βυζαντινός κόσμος, τ. 2 (641-
1204), Paris 2006 (ελλ. μτφρ. Α. Καραστάθη, επιμ. Γ. Μωυσείδου κ.ά., Αθήνα 2011).
•Γιαννακόπουλος Κ. Ι., Βυζαντινή Ανατολή και Λατινική Δύση, Oxford 1966 (ελλ. μτφρ. Αθήνα
1974).•Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. Η΄-Θ΄.•Hussey Joan M. (επιστ. επιμ.), The Cambridge
Medieval History, t. IV: The Byzantine Empire, Part I: Byzantium and its Neighbours - II:



Government, Church and Civilization, Cambridge 1966-1967.•Κιουσοπούλου Τόνια, Βασιλεύς ή
Οικονόμος: πολιτική εξουσία και ιδεολογία πριν την Άλωση, Αθήνα 2007.•Nicol D. M.,
Βυζάντιο και Βενετία, Cambridge 1999 (ελλ. μτφρ. Χριστίνα-Αντωνία Μουτσοπούλου, Αθήνα
2004).•Nicol D., To τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας, London 1979 (ελλ. μτφρ. Μ.
Μπλέτας, Αθήνα 1997).•Nicol D., Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1261-14532, Cambridge
1993 (ελληνική μετάφρ. Στ. Κομνηνός, Αθήνα 1996).•Nicol D., Church and society in the
last centuries of Byzantium,  Cambridge - New York 1979.•Wittek P., H γένεση της
οθωμανικής αυτοκρατορίας2, London 1971 (ελλ. μτφρ. Ε. Μπαλτάς, Αθήνα 1991).•Σαββίδης Α.,
Ιστορία του Βυζαντίου, τ. Γ΄ (1025-1461), Αθήνα 2003.•Ζακυθηνός Δ. (επιστ. επιμ.),
Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. Θ΄ (1071-1453), Αθήνα 1972.•Ζακυθηνός Δ., Το Βυζάντιον από
του 1071 μέχρι του 1453, Αθήνα 1972.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΒΥ603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 8.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161298

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του φροντιστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μελέτη της Βυζαντινής
Ιστορίας μέσα από τις πρωτογενείς πηγές και τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία, η γνώση των
μεθόδων της ιστορικής έρευνας και των σύγχρονων ιστοριογραφικών τάσεων και η εξάσκησή
τους στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο το μάθημα επικεντρώνεται σε μια
ειδική θεματική (προσωπογραφία, τοπική ιστορία, σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, πολιτική
ιδεολογία, Βυζάντιο και ξένοι λαοί, κ.λπ.) στο πλαίσιο της οποίας οι φοιτητές/τριες
αναλαμβάνουν να εκπονήσουν μια εργασία. Ταυτόχρονα, η ένταξη του κάθε θέματος σε ένα
ιστορικό πλαίσιο δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουμε πολιτικά γεγονότα, διοικητικές
εξελίξεις ή/και θρησκευτικές και κοινωνικές συγκρούσεις της εκάστοτε περιόδου. Μετά την
ολοκλήρωση του φροντιστηρίου οι φοιτητές α. θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της
επιστήμης της Ιστορίας, β. θα μπορούν να εκπονήσουν μια επιστημονική ιστορική εργασία, γ.
θα έχουν εξοικειωθεί με τη βασική βιβλιογραφία και τις βασικές πηγές και δ. θα μπορούν να
αναλύουν τις πηγές. Παράλληλα, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τις
ιστορικές πηγές για τη διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση και θα είναι σε θέση να οργανώνουν
ατομικές ή ομαδικές εργασίες (project) ως μέρος της ίδιας διδασκαλίας.

Γενικές Ικανότητες



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας και στην τεχνική της
συγγραφής ιστορικής εργασίας. 2η εβδομάδα: Εισαγωγή στην τεχνική της συγγραφής και
παρουσίασης ιστορικής εργασίας.3η εβδομάδα: Παρουσίαση του ειδικού θέματος από τον/την
διδάσκοντα/ουσα.4η εβδομάδα: Παρουσίαση του ειδικού θέματος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.
5η εβδομάδα: Παρουσίαση του ειδικού θέματος από τον/την διδάσκοντα/ουσα.6η εβδομάδα:
Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες.7η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από
τους/τις φοιτητές/τριες.8η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες.9η
εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες.10η εβδομάδα: Παρουσίαση
εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες.11η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις
φοιτητές/τριες.12η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες.13η
εβδομάδα: Παρουσίαση εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 9
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

105

Φροντιστήριο 30
Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

96

Σύνολο Μαθήματος 240

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία

Περιγραφή διαδικασίας:
-Αξιολόγηση της εργασίας που παρουσιάστηκε προφορικά και
υποβλήθηκε σε γραπτή μορφή-Λαμβάνονται επίσης υπόψη η
ανταπόκριση στις επιμέρους εργασίες (π.χ. μελέτη
βιβλιογραφίας και πηγών) που ζητούνται κατά τη διάρκεια

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε
διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα
και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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.

του εξαμήνου και η εν γένει παρουσία και συμμετοχή στις
ερωτήσεις κρίσεως που τίθενται διαρκώς με αφορμή τα
επιμέρους θέματα που εξετάζονται.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική), Δημόσια Παρουσίαση
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Εισαγωγή στην τεχνική της επιστημονικής ιστορικής εργασίας,
Θεσσαλονίκης 1988

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Γενική βιβλιογραφία (ενδεικτική)•Brubaker, Leslie - Haldon, J. F., Byzantium in the
Iconoclast Era (ca 680-850): The Sources. An Annotated Survey, Aldershot - Burlington
2001 •Brubaker, Leslie - Haldon, J. F., Byzantium in the Iconoclastic Era, c. 680-850: A
History, Cambridge - New York 2011•Cameron, Averil, Οι Βυζαντινοί, μτφρ. Γ. Τζήμας, επιμ.
Η. Γιαρένης, Αθήνα 2009•Cheynet, J.-Cl. (επιμ.), O βυζαντινός κόσμος. Τόμος Β´. Η
Βυζαντινή αυτοκρατορία (641-1204), μτφρ. Α. Καραστάθη, επιμ. Γ. Μωυσίδου - Α.
Παπασυριόπουλος - A. Μαραγκάκη, Αθήνα 2011•Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη, Βυζαντινὴ
ἱστορία. Α´ 324-610, Θεσσαλονίκη 21996 (α΄ έκδ. Αθήνα 1975)  Β΄1 610-867, Θεσσαλονίκη
21998 (α΄ έκδ. Αθήνα 1981), Β΄2 867-1081, Θεσσαλονίκη 21997 (α΄ έκδ. Αθήνα 1988)  Γ΄1
1081-1204, Αθήνα 2001•Γλύκατζη-Αρβελέρ, Ελένη, Γιατί το Βυζάντιο, Αθήνα 2009•Haldon, J.,
The Palgrave Atlas of Byzantine History, Hampshire-New York 2005.•Harvey, Α., Οικονομικὴ
ανάπτυξη στο Βυζάντιο, 900-1200, μτφρ. Ελένη Σταμπόγλη, Αθήνα 1997•Hussey J. M. (επιμ.),
The Cambridge Medieval History, τ. IV: The Byzantine Empire, μέρος I: Byzantium and its
Neighbours – μέρος II: Government, Church and Civilization, Cambridge 1966-1967.•James,
Liz, Eγχειρίδιο βυζαντινών σπουδών, μτφρ. Κ. Δημοπούλου, επιμ. Α. Μαυρουδής - Α.
Ρεγκάκος, Aθήνα 2014•Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Χάρται πρωίμου βυζαντινης περιόδου (324-
565), Θεσσαλονίκη 1978, Χάρται μέσης βυζαντινης περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη - Ἀθῆναι
1978•Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Ιστορία Βυζαντινου κράτους. Τόμος Α´. Ιστορία πρωίμου
βυζαντινής περιόδου (324-565), Τόμος Β´. Ιστορία μέσης βυζαντινής περιόδου (565-1081),
Τόμος Γ΄. Ιστορία υστέρας βυζαντινής περιόδου (1081-1453). Μέρος πρώτο. Τελευταίες
λάμψεις (1081-1204), Θεσσαλονίκη 1991•Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Πηγαί της Βυζαντινής
Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1987•Καραγιαννόπουλος, Ι. Ε., Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών,
Θεσσαλονίκη 1992•Καρπόζηλος, Α., Βυζαντινοί ιστορικοι και χρονογράφοι. Τόμος Α´ (4ος -
7ος αι.), Αθήνα 1997, Τόμος Β´ (8ος - 10ος αι.), Αθήνα 2002, Τόμος Γ´ (11ος - 12ος αι.),
Αθήνα 2009, Τόμος Δ´ (13ος - 15ος αι.), Αθήνα 2015•Λαΐου, Αγγελική (γεν. επιμ.) -
Morrisson, Cécile - Mπούρας, Χ. - Οικονομίδης, Ν. - Κ. Πιτσάκης, Κ. (επιστημ. επιτρ.),
Οικονομικὴ ιστορία του Βυζαντίου απο τον 7ο εως τον 15ο αιώνα, Αθήνα 2006•Laiou, Angeliki
E. - Morrisson, Cécile (επιμ.), Le monde byzantin. ΙΙΙ. L’Empire grec et les voisins,
XIIIe - XVe siècle, Paris 2011•Lilie, R.-J., Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία, Αθήνα
2007•Mango C. (επιμ.), Ιστορία του Βυζαντίου, Παν/μιο της Οξφόρδης2, (ελλ. μετάφρ. Αθήνα
2006).•Morrisson, Cécile (επιμ.), O βυζαντινός κόσμος. Τόμος Α´. Η Ανατολική Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία (330-641), μτφρ. Α. Καραστάθη - επιμ. Α. Μυλωνοπούλου, εισαγ. Τ.
Κιουσοπούλου, Αθήνα 2007•Λαμπάκης, Σ. - Τρωιάνος, Σ. Ν. - Σαράντη, Ελένη Γ. - Λουγγής, Τ.
Κ. - Βλυσίδου, Βασιλική Ν. - Σαββίδης, Α. Γ. Κ., Βυζαντινό κράτος και κοινωνία. Σύγχρονες
κατευθύνσεις της έρευνας, Αθήνα 2003

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΜΕ401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

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
Εξετάσεις
 Άλλο / Άλλα

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161300

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τες αναμένεται ότι θα•κατέχουν
εξειδικευμένες γνώσεις για τη συγκρότηση, την εξέλιξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
Βασιλείου της Σικελίας•κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαμόρφωση ταυτοτήτων και
ετεροτήτων, καθώς και για τα αντίστοιχα αναλυτικά εργαλεία•κατέχουν εξειδικευμένες
γνώσεις για την πολιτική κουλτούρα του Βασιλείου της Σικελίας•μπορούν να αναλύσουν και να
αξιολογήσουν συγκριτικά την πολιτική κουλτούρα σε διαφορετικά μεσαιωνικά βασίλεια•μπορούν
να συσχετίσουν βίαιες και διωκτικές συμπεριφορές με το πολιτισμικό πλαίσιο μιας
εποχής•μπορούν να απαντήσουν εξειδικευμένες ερωτήσεις εντός του παραπάνω γνωστικού
πλαισίου, που ενέχουν συνδυασμό κριτικής σκέψης και γνώσεων

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

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα μελετά το Νορμανδικό βασίλειο της Σικελίας κατά τον 12ο και 13ο αιώνα. Εξετάζει
τις νορμανδικές κατακτήσεις στη Νότια Ιταλία και στη Σικελία, τις σχέσεις των Λατίνων
κατακτητών με τις άλλες πολιτισμικές ομάδες του Βασιλείου, ελληνόφωνους, μουσουλμάνους
και Λομβαρδούς, καθώς και τη θεσμική συγκρότηση του Βασιλείου (διοίκηση, νομοθεσία,
αυλή). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρχική ειρηνική συμβίωση των διαφόρων πολιτισμικών
ομάδων και στον προοδευτικό εκλατινισμό του Βασιλείου μέσα από διαδικασίες αφομοίωσης
αλλά και διωγμούς. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί επίσης η πολιτική κουλτούρα των Νορμανδών
βασιλέων, όπως αποτυπώνεται στους πολιτικούς λόγους, την τελετουργία και την τέχνη.  Οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να εξοικειωθούν με εργαλεία της κοινωνικής και
πολιτισμικής ιστορίας, καθώς και με τη μελέτη της μεσαιωνικής γραμματείας (ιστορικά έργα,
εγκώμια, ηγεμονικά κάτοπτρα, Βίοι αγίων, κοσμική ποίηση). Αναλυτική περιγραφή μαθήματος
ανά εβδομάδα (Syllabus)Εβδομάδα #1Εισαγωγή. Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία:
μεθοδολογία έρευνας. Ζητήματα έρευνας για το Βασίλειο της Σικελίας. Συνοπτική ιστορία της
ιταλικής χερσονήσου (5ος-9ος αι). Εβδομάδα #2Η Νότια Ιταλία τον 10ο και στις αρχές του
11ου αι. Βυζαντινές επαρχίες, λομβαρδικά πριγκιπάτα και μουσουλμανική Σικελία: στοιχεία
κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας.Εβδομάδα #3Η έλευση των Νορμανδών ιπποτών στο
πολιτισμικό πλαίσιο της μεσαιωνικής Ευρώπης. Η συγκρότηση του δουκάτου της Απουλίας και
της κομητείας της Σικελίας. Ο ρόλος της Ρωμαϊκής ΕκκλησίαςΕβδομάδα #4Λατίνοι, ελληνόφωνοι
και μουσουλμάνοι κατά τη διάρκεια των κατακτήσεων: κατασκευή ταυτοτήτων και
ετεροτήτωνΕβδομάδα #5Κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες των νορμανδικών κτήσεωνΕβδομάδα
#6-7Η διαμόρφωση του πολύ-πολιτισμικού Βασιλείου της Σικελίας (12ος αι.): terror &
territorium. Νομοθεσία, διοίκηση, οικονομίαΕβδομάδα #8Το φαντασιακό της βασιλικής
εξουσίαςΕβδομάδα #9Η θέση του Βασιλείου στο μεσαιωνικό ευρωπαϊκό σύστημα κρατώνΕβδομάδα
#10Η πορεία προς ένα λατινικό Βασίλειο (12ος-13ος αι.): εκλατινισμός ελληνόφωνων και
διώξεις μουσουλμάνωνΕβδομάδα #11Η εποχή του Φρειδερίκου Β΄ (1198-1250): η (ανα)συγκρότηση
του Βασιλείου και το νέο φαντασιακό της εξουσίαςΕβδομάδα #12Η εποχή του Φρειδερίκου Β΄
(1198-1250): η (ανα)συγκρότηση του Βασιλείου και το νέο φαντασιακό της εξουσίαςΕβδομάδα
#13Συνολική θεώρηση του αντικειμένου

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εξετάσεις 51
 Άλλο / Άλλα 90

Σύνολο Μαθήματος 180

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Προαγωγή της
ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές 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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Προαιρετική εκπόνηση εργασίας
(<3.000 λέξεις) σε ειδικό θέμα κατόπιν ανάθεσης.Στις
γραπτές εξετάσεις θα διερευνηθεί όχι η έκταση των
γνώσεων, αλλά η κατανόησή τους. Ο έλεγχος της κατανόησης
μπορεί να γίνει είτε με την ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη
γραφή είτε με το σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων.
Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται
απαραίτητη, αν και δεν είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική), Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Τούντα Ε. Μεσαιωνικά Κάτοπτρα Εξουσίας. Ιστορικοί και Αφηγήματα στον Νορμανδικό Ιταλικό
Νότο. Αθήνα, 2012.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

•Houben, H. Roger II of Sicily. A ruler between East and West. Μετάφρ. G. Loud & D.
Milburn. Cambridge, 2002. •Kreutz B.M. Before the Normans. Southern Italy in the Ninth
and Tenth Centuries. Philadelphia,1991.•Loud G.A. The Age of Robert Guiscard. Southern
Italy and the Norman Conquest. Essex, 2000.•Loud G.A. & Metcalfe A. (επιμ.), The society
of Norman Italy. Leiden, 2002. •Λουγγής, Τ.Κ. Η Βυζαντινή Κυριαρχία στην Ιταλία από το
θάνατο του Μ. Θεοδόσιου ως την άλωση του Μπάρι 395-1071. Αθήνα, 1989. •Metcalfe A.
Muslims and Christians in Norman Sicily. Arabic speakers and the end of Islam. London,
2003.•Musca G. (επιμ.). Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo.
Atti delle none giornate normanno-sveve. Bari, 17-20 ottobre 1989. Bari, 1991.•Nef A.
Conquérir et gouverner la Sicile Islamique aux XIe et XIIe siècles. Rome, 2011. •Peters-
Custot A. Les Grecs de l’Italie méridionale post-byzantine. Une acculturation en douceur.
Rome, 2009.•Stürner W., Friedrich II. Teil 1-2. Darmstadt, 2003. •Takayama H. The
administration of the Norman Kingdom of Sicily. Leiden,1993.•Tronzo W. The Cultures of
his Kingdom. Roger II and the Capella Palatina in Palermo. Princeton, 1997.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΕ402 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161314

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ως ειδικό θέμα της Ιστορίας έχει επιλεγεί η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:- Γνωρίζουν
αναλυτικά τους γενικούς και ειδικούς στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος στη Ιστορίας
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα της διδακτικής του
μαθήματος.- Έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της ιστορίας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση αξιοποιώντας τις ΤΠΕ και εστιάζοντας στην προώθηση της
βιωματικής μάθησης και να οργανώνουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας.- Γνωρίζουν την
τεχνική οργάνωσης ατομικών ή ομαδικών εργασιών (projects) ως μέρους της διδασκαλίας της
Ιστορίας.- Αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τις πηγές της Ιστορίας (γραπτές, εικονιστικό
υλικό κ.λπ.) κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.- Γνωρίζουν τα
συστήματα και τους τρόπους αξιολόγησης του μαθήματος.

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Η Ιστορία ως διδακτικό αντικείμενο στην εκπαίδευση2. Ο γενικός σκοπός του μαθήματος3.
Επιμέρους σκοποί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση4. Σχεδιασμός και οργάνωση της διδασκαλίας5.
Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας6. Μεθοδολογία της Ιστορίας - Πηγές - Μορφές πρωτογενών
πηγών7. Ενδεικτικές δραστηριότητες8. Αξιολόγηση της διδασκαλίας του μαθήματος9. Δυσκολίες
και προβλήματα της διδακτικής10. Η Τοπική Ιστορία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Η
τεχνική της εργασίας (project)11. Το Ολοκαύτωμα στην εκπαίδευση

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 117
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

30

Εκπόνηση μελέτης (project) 30
Εξετάσεις 3

Σύνολο Μαθήματος 180

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

Περιγραφή διαδικασίας:
Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις, στις
οποίες περιλαμβάνονται ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις
δημιουργικής αξιολόγησης υφιστάμενου διδακτικού υλικού
για την εκπαίδευση και σύνταξης νέων διδακτικών
προτάσεων. Προαιρετικά έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν
ατομική εργασία η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση μίας
επιλεγμένης ενότητας από τα εγχειρίδια ιστορίας της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σύνταξη νέας διδακτικής
πρότασης με πηγές, οπτικό υλικό, ερωτήσεις και
διαθεματικές δραστηριότηες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 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



Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Δ. Μαυροσκούφης, Αναζητώντας τα ίχνη της Ιστορίας. Ιστοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία
και ιστορικές πηγές, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Από ποιον, για ποιον και πώς γράφεται η Ιστορία, Επιστημονικό Συμπόσιο (12 και 13
Δεκεμβρίου 2008), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας Σχολή
Μωραΐτη, Αθήνα 2011, 181 σ.Αρώνη-Τσίχλη Καίτη, Ιστορικές σχολές και μέθοδοι. Εισαγωγή
στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, Παπαζήση, Αθήνα 2008, 412 σ.Δερτιλής Γ. Β., Παιδεία και
ιστορία, Καστανιώτης, Αθήνα 1999, 130 σ.Δημαράς Κ. Θ. − Σβορώνος Ν., Η μέθοδος της
Ιστορίας. Ιστοριογραφικά και αυτοβιογραφικά σχόλια, Άγρα, Αθήνα 1995, 171 σ.Διδακτική της
Ιστορίας. Γενική – τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ινστιτούτο του Βιβλίου–
Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2006.Dosse François, Η ιστορία σε ψίχουλα. Από τα Annales στη «Νέα
Ιστορία», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1993, 289 σ.Evans Richard J., Για την
υπεράσπιση της Ιστορίας, Σαββάλας, Αθήνα 2009, 375 σ.Ίγκερς Γκέοργκ, Η ιστοριογραφία στον
20ό αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα 1999, 203 σ. Κιτρομηλίδης Π.–Σκλαβενίτης Τ. (επιμ.),
Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Πρακτικά. Δ΄Διεθνές Συνέδριο
Ιστορίας, ΕΙΕ/ΚΝΕ, Αθήνα 2004, τ. 2.Κόκκινος Γιώργος, Από την ιστορία στις ιστορίες.
Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της
ιστορίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998, 480 σελ.Κουτσός Μιχάλης Θ., Διδακτική ιστορικών
πηγών των σχολικών εγχειριδίων, Ζητή, Θεσσαλονίκη 2004, 189 σ.Marwick Arthur, Εισαγωγή
στην ιστορία, Κουτσουμπός, Αθήνα 1985, 262 σελ.Peyrot Jean (επιμ.), Η διδασκαλία της
Ιστορίας στην Ευρώπη, Μεταίχμιο, Αθήνα 2002, 205 σ.Romano Ruggiero, Πού οδεύει η ιστορία;
Αναζητήσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, ΕΜΝΕ-Μνήμων, Αθήνα 1988, 101 σελ.«Σύγχρονα
ρεύματα στην ιστοριογραφία του Νέου Ελληνισμού», Σύγχρονα Θέματα 35-36-37
(1988).Thuillier G.-Tulard J., Οι ιστορικές σχολές, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1993, 157
σ.Τοπόλσκι Γιέρζι, Προβλήματα ιστορίας και ιστορικής μεθοδολογίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1983,
189 σ.Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ, «Προβληματισμοί πάνω στη διδασκαλία της ιστορίας», Θαλλώ 15
(2004), 69-80.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΕ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι (15ος-18ος αι.)

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΙΝΕ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161316

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της νεοελληνικής ιστορίας κατά την περίοδο 1453-
1821. Γνώση των κρατικών θεσμών στους οποίους αναγκάστηκαν οι Έλληνες να προσαρμοστούν.
Κριτική εξέταση των θεσμικών μορφωμάτων τα οποία ανέπτυξαν οι Έλληνες στα πλαίσια του
οθωμανικού και βενετικού κρατικού σχήματος. Συζήτηση βασικών κοινωνικών, οικονομικών και
ιδεολογικών γνωρισμάτων της εποχής.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομάδα #1Εισαγωγή: Μεθοδολογικά προβλήματα μελέτης της νεοελληνικής ιστορίας πριν από
την ίδρυση του ελληνικού κράτους – Τι είναι νεότερη ιστορία; Πότε αρχίζει και πότε
τελειώνει; Αντικείμενο έρευνας – Ο ελληνικός χώρος – Ορολογία περί Ελλήνων –
Ιστοριογραφία της ελληνικής ιστορίας της περιόδου – Προβλήματα των πηγών – Η γεωγραφική
αποτύπωση του ελληνικού χώρου από τους Έλληνες.Εβδομάδα #2Σύντομη επισκόπηση των
γεγονότων της περιόδου: Κυρίαρχο στοιχείο η εμφάνιση των Οθωμανών – Η προέλευσή τους – Οι
πρώτες κατακτήσεις στο βαλκανικό χώρο και η επέκτασή τους στον ελληνικό χώρο – Η Άλωση
της Πόλης – Οι επτά βενετο-οθωμανικοί πόλεμοι. Εβδομάδα #3Οι επτά βενετο-οθωμανικοί
πόλεμοι (συνέχεια) – Η πολιτική δραστηριοποίηση των ελληνικών πληθυσμών μέσω τοπικών
εξεγέρσεων (τέλη 16ου – αρχές 17ου αι.) – Οι πολιτικοί συσχετισμοί των ευρωπαϊκών
δυνάμεων στην ελληνική χερσόνησο.Εβδομάδα #4Η εμφάνιση της Ρωσίας και οι ρωσο-οθωμανικοί
πόλεμοι – Οι πολεμικές εξελίξεις στα δυτικά της ελληνικής χερσονήσου κατά το πέρασμα από
τον 18ο στον 19ο αι.: Αλή Πασάς – «Ιόνιος Πολιτεία» - Οι επιπτώσεις των ναπολεόντειων
πολέμων στους ελληνικούς πληθυσμούς – Η «Φιλική Εταιρεία» και η προετοιμασία της μεγάλης
επανάστασης.Εβδομάδα #5Θεσμικές εκφάνσεις των ελληνικών πληθυσμών: 1) Η Εκκλησία:
ανασύσταση του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως – η αναγνώρισή του από το κράτος – σύντομη
ιστορία του με έμφαση σε ορισμένες προσωπικότητες και τομές. 2) Οι Κοινότητες: το
πρόβλημα της προέλευσης – η πρώιμη φάση – η περίπτωση των Κυκλάδων – οι λειτουργίες των
κοινοτήτων – τα είδη των κοινοτήτων.Εβδομάδα#63) Τα ένοπλα σώματα: Οι stradioti – οι
αρματολοί – οι κλέφτες – προβλήματα στην εξέλιξη των σωμάτων μέσα από τις ιστορικές πηγές
– το αρματολικό φαινόμενο κατά τον 18ο αι. - Οι Φαναριώτες: εννοιολογικές επισημάνσεις –
η ανάδυση των Φαναριωτών – τα τρία κρατικά αξιώματα – η φαναριώτικη ιδεολογία – η έννοια
της «φαναριώτικης τάξης»: ενιαίο σύνολο οικογενειών ή μεμονωμένες ανταγωνιστικές μεταξύ
τους οικογένειες.Εβδομάδα #7Κοινωνία-Οικονομία: Η βυζαντινή αριστοκρατία και η τύχη της
μετά την Άλωση – οι χριστιανοί ‘άρχοντες’ στην Πόλη και στις επαρχίες – οι
βενετοκρατούμενες περιοχές – ο απλός λαός – οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι κοινωνικο-
οικονομικές προοπτικές των χριστιανών μέσα στο οθωμανικό κρατικό πλαίσιο.Εβδομάδα #8Το
νέο οικονομικό τοπίο στην οθωμανική αυτοκρατορία κατά τον 17ο αι. και οι νέες ευκαιρίες
των ελληνικών πληθυσμών μέσα σ’ αυτό – η ανάδυση νέων ηγετικών κοινωνικών ομάδων κατά τον
18ο αι. – οι Ρωμιοί έμποροι κυρίαρχοι στην ελληνική χερσόνησο, αλλά και στη βαλκανική – η
συγκρότηση και εξέλιξη της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας κατά τον 18ο και τις αρχές
του 19ου αι. – το χερσαίο εμπόριο.Εβδομάδα #9Η Διασπορά: εννοιολογικές επισημάνσεις – η
εμφάνιση του φαινομένου – οι φάσεις στην ιστορία της ελληνικής Διασποράς μεταξύ 15ου και
αρχών 19ου αι. – ο ρόλος των λογίων – τα δίκτυα – οι έμποροι – περιπτωσιολογική αναφορά
στις ελληνικές κοινότητες Βενετίας και Βιέννης.Εβδομάδα #10Πληθυσμοί: Προβλήματα για τη
δημογραφική αποτύπωση των ελληνικών πληθυσμών – Η ύπαιθρος και οι πόλεις – παράγοντες που
επηρεάζουν τη δημογραφική εικόνα των πληθυσμών – οι μετακινήσεις πληθυσμών – οι
εξισλαμισμοί και το παιδομάζωμα – εθνο-θρησκευτικές ζώνες στην ελληνική χερσόνησο – οι
ελληνικοί πληθυσμοί της Μ. Ασίας.Εβδομάδα #11Η Παιδεία: Λόγιοι και εκπαίδευση – η εξέλιξη
της ελληνικής λογιοσύνης μέχρι τον Διαφωτισμό – οι εκπαιδευτικές βαθμίδες και τα σχολεία
κατά την πρώιμη εποχή – Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός: απαρχές, φάσεις, εκπρόσωποι,
διαστάσεις.Εβδομάδα #12Ιδεολογία: Η βυζαντινή κληρονομιά – Η ιδεολογία της Εκκλησίας – η
στάση των λογίων και των Ελλήνων της Διασποράς – τα χρησμολογικά κείμενα και η στάση των
απλών ανθρώπων – η στάση έναντι των δυτικών δυνάμεων – ο Διαφωτισμός και οι ιδεολογικοί
ανταγωνισμοί – η πολιτική ιδεολογία του Διαφωτισμού: Ρήγας Φεραίος – Αδαμάντιος Κοραής –
Δ. Καταρτζής – προς μια ελληνική εθνική ταυτότητα και μια εθνική επανάσταση.Εβδομάδα
#13Σύνοψη-συμπεράσματα.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και
αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση και προαιρετική εκπόνηση εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Δ. Παπασταματίου & Φ. Κοτζαγεώργης, Ιστορία του νέου ελληνισμού κατά τη διάρκεια της
οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, Αθήνα: ΣΕΑΒ 2015.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

J.C. Αlexander, Toward a History of Post-Byzantine Greece: The Ottoman Kanunnames for the
Greek Lands, circa 1500-circa 1600, Athens 1985.J.C. Αlexander, Brigandage and Public
Order in the Morea, 1685-1806, Athens 1985.Δ. Ανωγιάτης-Πελέ, Δρόμοι και διακίνηση στον
Ελλαδικό χώρο κατά τον 18ο αιώνα, Αθήνα 1993.Σ. Ασδραχάς, Μηχανισμοί της αγροτικής
οικονομίας στην Τουρκοκρατία, Αθήνα 1978.Σ. Ασδραχάς, Οικονομία και νοοτροπίες, Αθήνα
1988.Σ. Ασδραχάς (επ.), Ελληνική οικονομική ιστορία, Αθήνα 2003.Σ. Ασδραχάς, Βίωση και
καταγραφή του οικονομικού. Η μαρτυρία της απομνημόνευσης, Αθήνα 2007.Α.Ε. Βακαλόπουλος,
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Α΄-Η΄, Θεσσαλονίκη 1968-1976.Εταιρεία Μελέτης της Καθ’
Ημάς Ανατολής, Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, Πρακτικά 3ης Επιστημονικής
Ημερίδας, Αθήνα 2002.Τ. Κιουσοπούλου (επιμ.), 1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η
μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, Ηράκλειο 2005.Κρεμμυδάς Β.,
Ελληνική ναυτιλία, 1776-1835, 1: Όψεις της μεσογειακής ναυσιπλοϊας, Αθήνα 1985, 2: Οι
μηχανισμοί, Αθήνα 1986.Κρεμμυδάς Β., Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας
(1700-1821), Αθήνα 1988.Κ.Π. Κωστής, Αφορία, ακρίβεια και πείνα. Οι κρίσεις διατροφής
στην ελληνική χερσόνησο (1650-1890): Προβλήματα προσέγγισης και εμπειρικές ενδείξεις,
Αθήνα 1993.Κ.Π. Κωστής, Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής
χερσονήσου, 14ος-19ος αιώνας, Ηράκλειο 1995.Ε. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια
σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15ος-19ος αι., Αθήνα 1996.Β.
Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αιώνας, Αθήνα 1987.Β.
Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τ. 1-2, Αθήνα 2003.Β.
Παναγιωτόπουλος κ.ά., Πληθυσμοί και οικισμοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά μελετήματα,
Αθήνα 2013.Π.Θ. Πιζάνιας, Η ιστορία των νέων Ελλήνων. Από το 1400c έως το 1820, Αθήνα
2014.Ν.Β. Ροτζώκος, Εθναφύπνιση και εθνογένεση. Ορλωφικά και ελληνική ιστοριογραφία,
Αθήνα 2007.Μ. Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά τη δεύτερη Τουρκοκρατία, Αθήνα 1939.Ν.



Τοντόροφ, Η Βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας, μτφ. Αβδελά Ε. & Παπαγεωργίου Γ., Αθήνα
1986.Ι. Χασιώτης, Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το πρόβλημα της
κυριαρχίας στην ανατολική Μεσόγειο από τα μέσα του 15ου ως τις αρχές του 19ου αιώνα,
Θεσσαλονίκη 1979.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΕ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ (19ος-20ός αι.)

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161318

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα•κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για τη Νεότερη Ιστορία του
ελληνικού κράτους•μπορούν να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τους σημαντικότερους
παράγοντες διαμόρφωσης της νεοελληνικής ιστορίας•μπορούν να συσχετίσουν την νεοελληνική
ιστορία με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κατά την ίδια περίοδο•μπορούν να απαντήσουν
εξειδικευμένες ερωτήσεις εντός του παραπάνω γνωστικού πλαισίου, που ενέχουν συνδυασμό
κριτικής σκέψης και γνώσεων

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

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
……
Άλλες…



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις πολιτικές, οικονομικές,
κοινωνικές και ιδεολογικές παραμέτρους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι θεματικές
ενότητες αναφέρονται στους θεσμούς του ελληνικού κράτους (βασιλεία, πολίτευμα, στρατός),
την εδαφική ολοκλήρωση, τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, καθώς και σε περαιτέρω
ανάλυση σημαντικών φαινομένων ή γεγονότων, όπως η μετανάστευση, το εργατικό κίνημα, το
αγροτικό ζήτημα κ.λπ.ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑΗ Ελλάδα του ΌθωναΗ
επανάσταση της 3ης/15ης  Σεπτεμβρίου 1843Η πτώση της δυναστείαςΗ ΜεσοβασιλείαΟ Γεώργιος
Α΄ ΓλίξμπουργκΗ κρίση του 1897 και το ΣτέμμαΟ Κωνσταντίνος Α΄Ο Εθνικός Διχασμός: η
θεσμική διάστασηΓιατί απέτυχε η βασιλεία στη νεότερη Ελλάδα;ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Το Σύνταγμα του 1844Το Σύνταγμα του 1864Η αναθεώρηση του 1911Η ανακήρυξη της
αβασίλευτης δημοκρατίας το 1924ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ο ΣΤΡΑΤΟΣ Η εποχή του Όθωνα: αναδιοργάνωση του
στρατούΗ εποχή του Γεωργίου Α΄Η ήττα του 1897 και οι συνέπειες για το στράτευμαΤο Κίνημα
στο ΓουδήΟι Βαλκανικοί και ο Α΄ Παγκόσμιος ΠόλεμοςΕθνικός Διχασμός και στρατόςΤα κινήματα
του 1922 και 1923ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ Τα σύνορα του ελληνικού κράτουςΟ
όρος Μεγάλη ΙδέαΟι Βαλκανικοί και ο Α΄ Παγκόσμιος ΠόλεμοςΗ Συνθήκη των Σεβρών και η
Μικρασιατική ΕκστρατείαΤο τέλος και η αποτίμησηΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤο σύστημα ιδιοκτησίας
της γηςΤομείς της οικονομίας και ανάπτυξηΦορολογίαΔημόσιο χρέος και δανεισμόςΟι αλλαγές
του 20ού αι.Το σταφιδικό ζήτημαΤο αγροτικό − θεσσαλικό ζήτημαΕΝΟΤΗΤΑ 6:
ΚΟΙΝΩΝΙΑΔημογραφικάΠαραδοσιακές ελίτ και κοινωνικοί μετασχηματισμοίΑστικοποίησηΟι αλλαγές
της δεκαετίας 1880Ο 20ός αι.Το εργατικό κίνημαΗ μετανάστευση

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

138.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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,

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτές εξετάσεις και προαιρετική γραπτή εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Συμπερασματική)

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών …….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός
στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Κωστής Κ., Τα “κακομαθημένα” παιδιά της ιστορίας. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους
18ος-21ος αιώνας, Πόλις, Αθήνα 2013.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Αρώνη-Τσίχλη Κ., Αγροτικό ζήτημα και αγροτικό κίνημα. Θεσσαλία 1881-1923, Παπαζήσης,
Αθήνα 2005Beaton Roderick.−Ricks David. (eds), The Making of Modern Greece, Ashgate,
London 2009.Βερέμης Θ.−Κολιόπουλος Γ., Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι
σήμερα, Καστανιώτης, Αθήνα 2006.Dakin D., Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα
1984.Βουτουρής Παντελής-Γεωργής Γιώργος (επιμ.), Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές
και αισθητικές αναζητήσεις, Καστανιώτης, Αθήνα 2006.Γαρδίκα Κ.−Κεχριώτης Β. κ.ά., Η
συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Διεθνές πλαίσιο, εξουσία και πολιτική τον 19ο αιώνα,
Νεφέλη, Αθήνα 2008.Γιανουλόπουλος Γ. Ν., “Η ευγενής μας τύφλωσις...”. Εξωτερική πολιτική
και ‘εθνικά θέματα’ από την ήττα του 1897 έως τη μικρασιατική καταστροφή, Βιβλιόραμα,
Αθήνα 2003.Δερτιλής Γ.Β., Ιστορία του Eλληνικού Kράτους (1830-1920), Εστία, Αθήνα 2009,
τ. 2.Μαρωνίτη Νίκη, Πολιτική εξουσία και «εθνικό ζήτημα» στην Ελλάδα, 1880-1910,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009.Πετρόπουλος Γ. Α., Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό
βασίλειο (1833-1843), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985, τ. 2.Σκοπετέα Έλ., Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η
Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), χ.έ., Αθήνα
1988.Τσαούσης, Δ. Γ. (επιμ.), Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, Εστία, Αθήνα
1984.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΧ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Ι (15ος-18ος αι.)

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161305

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις για τους διπλωματικούς σταθμούς της διαμόρφωσης των
ευρωπαϊκών εθνικών κρατών κατά τους νεότερους χρόνους και μπορεί να τους
κατανοήσει/παρουσιάσει πάνω στο γεωγραφικό χάρτηΚατέχει εξειδικευμένες γνώσεις για την
πορεία της διαμόρφωσης του εθνικού κράτους από απόψεως ιδεολογικής, πολιτικής και
οικονομικήςΚατέχει εξειδικευμένες γνώσεις για τα ευρέα θρησκευτικά, ιδεολογικά, πολιτικά
και οικονομικά φαινόμενα της ευρωπαϊκής ιστορίας Μπορεί να αναλύσει και να αξιολογήσει
συγκριτικά τα ιστορικά δεδομένα της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίαςΜπορεί να συσχετίσει την
ιστορική εξέλιξη με τη σύγχρονη πραγματικότητα και να αποτιμήσει τη διαφορετική πορεία
των ευρωπαϊκών κρατών.Μπορεί να απαντήσει εξειδικευμένες ερωτήσεις εντός του παραπάνω
γνωστικού πλαισίου, που ενέχουν συνδυασμό παρατήρησης και γνώσεων

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρουσιάζεται η διαμόρφωση των εθνικών κρατών από τα τέλη του μεσαίωνα έως τη Γαλλική
Επανάσταση, οι διακρατικές σχέσεις και η διπλωματία καθώς και οι κοινωνικές και
οικονομικές εξελίξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ιδεολογικές εξελίξεις
συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιαστικών διαμαχών. Ειδικότερα οι διδακτικές ενότητες
αναφέρονται στην ευρωπαϊκή κοινωνία, την πολιτική και τον πολιτισμό στο τέλος του
Μεσαίωνα, τις γεωγραφικές ανακαλύψεις, τον Ανθρωπισμό, τη Μεταρρύθμιση, την τεχνολογική
επανάσταση, τις πολιτειακές εξελίξεις, τη γένεση του βιομηχανικού καπιταλισμού καθώς και
τη διπλωματία της περιόδου

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις,
πλαισιωμένες με συζητήσεις και με τη χρήση εποπτικού
υλικού (αποσπάσματα από ταινίες, χάρτες, πίνακες
ζωγραφικής). Στις γραπτές εξετάσεις (βλ. παρακάτω) θα
διερευνηθεί όχι τόσο η έκταση των γνώσεων όσο η
κατανόησή τους. Ο έλεγχος της κατανόησης μπορεί να γίνει
είτε με τη μέθοδο των πολλαπλών ερωτήσεων είτε με το
σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων ή, τέλος, με την
ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη γραφή. Για το λόγο αυτό η
παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη –
μολονότι όχι υποχρεωτική—και η απομνημόνευση ως ασφαλής
μέθοδος αποτυχίας. Εθελοντική ανάθεση και παρουσίαση
εργασιών κατόπιν συνεννοήσεως.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη
κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου,
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
σκέψης



Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία: Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης
Ευρώπης, μετάφραση Τάσος Δαρβέρης, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006, σσ. 29-370.Anderson,
M.S., Η Ευρώπη του 18ου αιώνα 1713-1789, μετάφραση Γιάννη Γούναρη, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
2012, σσ. 43-302, 511-580.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

•Αρβελέρ, Ελένη και Maurice Aymard, Οι Ευρωπαίοι. Νεότερη και σύγχρονη εποχή, μετάφραση
Π. Μπουρλάκης, Σ. Κακουργιώτης, Κ. Γεωργοπούλου, Αθήνα: Σαββάλας, 2η έκδ. 2003,
τόμ.2.•Berstein S. & Pierre M., Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη,
μετάφραση Αναστάσιος Κ. Δημητρακόπουλος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997, τόμ.1, σσ. 223-
481.•Cipolla C.M., Η Ευρώπη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Κοινωνία και οικονομία
1000-1700 μΧ, μετάφραση Πέτρος Σταμούλης, Αθήνα: Θεμέλιο, 1988.•Χασιώτης Ι.Κ.,
Αποζητώντας την ενότητα στην πολυμορφία. Οι απαρχές της ευρωπαϊκής ενότητας από το τέλος
του Μεσαίωνα ως τη Γαλλική Επανάσταση , Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2005.•Γαγανάκης Κ., Ο
πόλεμος των λέξεων. Θρησκευτική προπαγάνδα και διαμάχη στη Γαλλία τον καιρό της Νύχτας
του Αγίου Βαρθολομαίου, Αθήνα: Νεφέλη, 2003.•Ginzburg C., Το τυρί και τα σκουλήκια. Ο
κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, μετάφραση Κώστας Κουρεμένος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια,
1994.•Le Goff, Jacques, Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης, μετάφραση Ρίκα Μπενβενίστε,
Βάνιας: Θεσσαλονίκη, 1993.•Kamen, Henry, Πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, μετάφραση
Ελένη Καλογιάννη, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002.•Κρεμμυδάς Β., Εισαγωγή στην οικονομική ιστορία
της Ευρώπης (16ος-20ός αιώνας), Αθήνα: Γνώση, 1989.•Montanari M., Πείνα και αφθονία στην
Ευρώπη, μετάφραση Άννα Παπασταύρου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997.•Nicholas, David, Η
εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου: κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη, μετάφραση
Μαριάννα Τζιάντζη, Αθήνα: ΜΙΕΤ 1999).•Roesener W., Οι αγρότες στην Ευρώπη, μετάφραση
Ιωάννης Δημητρούκας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999.•Tilly C., Οι ευρωπαϊκές
επαναστάσεις, 1492-1992, μετάφραση Κώστας Θεολόγου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998.•Tuma,
Elias, Ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία από το δέκατο αιώνα ως σήμερα, μετάφραση
Μ.Π.Χατζηπροκοπίου, Αθήνα: Gutenberg 1978, τόμ. 1-2. •Wiesner-Hanks, Merry E., Πρώιμη
νεότερη Ευρώπη 1450-1789, μετάφραση Ελένη Καλογιάννη, Αθήνα: Ξιφαράς, 2008

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΧ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΙΙ (19ος αι.)

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΙΝΧ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161307

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Να βοηθήσει τους φοιτητές να σκέφτονται συνθετικά, συνδυάζοντας τις επιμέρους πολιτικές,
ιδεολογικές, κοινωνικές, οικονομικές παραμέτρους της περιόδου, αλλά και να τους φέρει σε
επαφή με διαφορετικά είδη ιστορικών πηγών για τον 20ό αιώνα.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση των ιστορικών φαινομένων της
περιόδου.1.Εισαγωγή2.Η κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης.3.Το ευρωπαϊκό σύστημα
ασφάλειας το 19ο αιώνα.4.Η βιομηχανική επανάσταση και τα αποτελέσματά της.5.Η εξέλιξη του
καπιταλισμού κατά το 19ο αιώνα.6.Εθνικισμός και έθνη-κράτη.7.Ο φιλελευθερισμός και το
κοινοβουλευτικό σύστημα του 19ου αιώνα.8.Θεωρίες και πολιτικές κινήσεις του σοσιαλισμού
κατά το 19ο αιώνα.9.Ο νέος ιμπεριαλισμός.10.Η άνοδος της δύναμης των ΗΠΑ.11.Πολιτισμικές
τάσεις στο 19ο αιώνα.12.Ο ευρωπαϊκός κόσμος στην αυγή του 20ού αιώνα.13.Επανάληψη και
προετοιμασία για τις εξετάσεις

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Ο έλεγχος της κατανόησης μπορεί να
γίνει είτε με τη μέθοδο των πολλαπλών ερωτήσεων είτε με
το σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων ή, τέλος, με
την ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη γραφή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Bernstein S. – Milza P., Ιστορία της Ευρώπης, τ. Β΄: Η ευρωπαϊκήσυμφωνία και η Ευρώπη των
εθνών, 1815-1919 (μτφρ.), Αθήνα: Αλεξάνδρεια:1997.ήΚολιόπουλος, Ι., Νεώτερη Ευρωπαϊκή

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



Ιστορία 1789-1945, Θεσσαλονίκη:Βάνιας, 1987.ήΤσακαλογιάννης Π., Σύγχρονη ευρωπαϊκή
ιστορία. Από τη Βαστίλλη στο τείχος του Βερολίνου (1789-1989), τόμ. Α΄: 1789-1890, Αθήνα:
Εστία, 2000.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

•Barraclough, G., Εισαγωγή στησύγχρονηιστορία (μτφρ.), Αθήνα: Κάλβος: 1972.•Burns, Ε.,
Ευρωπαϊκή ιστορία. Ο δυτικός πολιτισμός: ΝεότεροιΧρόνοι (μτφρ.), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο,
2006.•Gaillard, J.M. – Rowley, A., Ιστορία τηςΕυρωπαϊκής Ηπείρου. Από το 1850
έωςτοτέλοςτου 20ού αιώνα (μτφρ.), Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2003.•Hobsbawm, E., Η εποχήτων
επαναστάσεων, 1789-1848 (μτφρ.), Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2000.•Hobsbawm, E., Η εποχήτουκεφαλαίου,
1848-1875 (μτφρ.), Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1994.•Hobsbawm, E., Η εποχήτων αυτοκρατοριών, 1875-1914
(μτφρ.), Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2000.•Joll, J., Η Ευρώπη, 1870-1970 (μτφρ.), Θεσσαλονίκη: Βάνιας
2006.•Roberts, J. M., Παγκόσμια ιστορία (μτφρ.), Β΄ τόμος, Αθήνα: Οδυσσέας, 2002•Simpson,
W. – Jones, M., Europe 1783-1914, Λονδίνο-Νέα Υόρκη: Routledge, 2000.•Waller, Br., Themes
in modern European history, 1830-90, Λονδίνο-Νέα Υόρκη: Routledge, 1995.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΕ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΙΝΕ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161322

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση:1.να κατανοούν
τους βασικούς σταθμούς στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Ελλάδας στην
περίοδο 1923-1974.2. να σκέφτονται συνθετικά, συνδυάζοντας τις επιμέρους πολιτικές,
ιδεολογικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές παραμέτρους της ιστορικής εξέλιξης
της Ελλάδας στην περίοδο 1923-1974.3. να εμβαθύνουν σε έννοιες και φαινόμενα όπως τα
πολιτικά κόμματα και η λειτουργία τους, η ιδεολογική συγκρότηση  πολιτικών και κοινωνικών
χώρων, και οι πολλαπλές λειτουργίες των εκλογικών αναμετρήσεων. 4.να αντιλαμβάνονται
συνέχειες και ασυνέχειες στην ιστορική εξέλιξη της σύγχρονης Ελλάδας.  5. να εκτιμούν την
υπεροχή της "επιστημονικής" έναντι άλλων "ποικιλιών" ιστορίας - όπως, π.χ. η "δημόσια".

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

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή: Πολιτικές ιδεολογίες, πολιτικά κόμματα, εκλογικές αναμετρήσεις 2. Η Β΄
Ελληνική Δημοκρατία, 1924-1935: πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και διεθνείς
εξελίξεις3. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου και ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος, 1936-1941 4.
Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση, 1941-1944 5. Τα  Δεκεμβριανά και η Συμφωνία της
Βάρκιζας, 1944-19456.  Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, 1946-19497. Το «κεντρώο διάλειμμα»,
1950-19528. Η ανασύνταξη της συντηρητικής παράταξης: ο Ελληνικός Συναγερμός και ο
Αλέξανδρος Παπάγος, 1952-1955 9. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Εθνική Ριζοσπαστική
Ένωση, 1955-1961 10. Οι διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας, το Κυπριακό ζήτημα και οι ελληνο-
τουρκικές σχέσεις, 1950-1967 11. Η ελληνική οικονομία, 1947-196712. Η πόλωση μεταξύ
«Δεξιάς» και «Αντιδεξιάς» (1961-1965), η πολιτική και κοινωνική κρίση του 1965 και η
δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 13. Επίλογος: από τη Δικτατορία στη Μεταπολίτευση,
1967-1974

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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,

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Στις γραπτές εξετάσεις
αξιολογείται η έκταση, το βάθος και η κατανόηση των
γνώσεων, αλλά και οι κριτικές, αναλυτικές και συνθετικές
ικανότητες των φοιτητών/φοιτητριών. Ζητείται η απάντηση
σε ερωτήματα που απαιτούν την ανάπτυξη συγκεκριμένης
προβληματικής και σαφούς επιχειρηματολογίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός
στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



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.

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Νικολακόπουλος, Η. Η Καχεκτική Δημοκρατία: Κόμματα και Εκλογές, 1946-1967 (Αθήνα:
Πατάκης, 2001).

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

[Συλλογικό] Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμοι ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1978,
2000)Χατζηιωσήφ, Χ. και Π. Παπαστράτης (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τόμ.
Α-Δ (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2004-2010)Γιαννουλόπουλος, Γ. Ο Μεταπολεμικός Κόσμος: Ελληνική
και Ευρωπαϊκή Ιστορία,  1945-1963 (Αθήνα: Παπαζήσης, 1992)Κονδύλης, Π. Οι αιτίες της
παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας, 4η έκδοση (Αθήνα: Θεμέλιο, 2011)Κωστής, Κ. Τα
κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας: η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 18ος-21ος αιώνας
(Αθήνα: Πόλις, 2013)Λιναρδάτος, Σ. Από τον Εμφύλιο στη Χούντα, τόμοι Α΄ - Ε΄ (Αθήνα:
Παπαζήσης, 1977 κε)Meynaud, Jean. Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, 2 τόμοι
(Αθήνα: Σαββάλας, 2002)Close, David H. Ελλάδα, 1945-2004 (Αθήνα: Θύραθεν,
2007)Αλιβιζάτος, Ν. Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974: όψεις της ελληνικής
εμπειρίας, 3η έκδ. (Αθήνα: Θεμέλιο, 1995)   Hering, G. Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα.
1821-1936, 2 τόμοι (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2006)Ρήγος, Α. Η Β΄
ελληνική δημοκρατία : 1924-1935: Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής (Αθήνα:
Θεμέλιο, 1999)Χατζηβασιλείου, Ε. Ελληνικός φιλελευθερισμός: Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-
1979 (Αθήνα: Πατάκης, 2010)Χατζηβασιλείου, Ε. Στα σύνορα των κόσμων: Η Ελλάδα και ο
ψυχρός πόλεμος, 1952-1967 (Αθήνα: Πατάκης, 2009)Βερναρδάκης, Χ. και Γ. Μαυρής, Κόμματα
και κοινωνικές συμμαχίες στην προδικτατορική Ελλάδα (Αθήνα: Εξάντας,
1991)Σακελλαρόπουλος, Σ. Τα αίτια του απριλιανού πραξικοπήματος (Αθήνα: Λιβάνης,
1998)[Συλλογικό]. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 1923-1987, 2η έκδ. (Αθήνα: Γνώση,
1991)Σφήκας, Θ.Δ. Το «χωλό άλογο»: οι διεθνείς συνθήκες της ελληνικής κρίσης, 1941-1949
(Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2007)Σφήκας, Θ.Δ. Πόλεμος και Ειρήνη στη Στρατηγική του ΚΚΕ, 1945-
1949 (Αθήνα: Φιλίστωρ, 2001)

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΧΑ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ Ι: Η ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161324

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

-να μάθουν να προσεγγίζουν κριτικά και να αναλύουν τη σύγχρονη ιστορία των Βαλκανίων-να
εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στην ιδεολογική τους συγκρότηση, την πολιτική
και την κοινωνική ζωή-να ερμηνεύουν τις διαφορετικές προσλήψεις του ιστορικού παρελθόντος
από τους βαλκανικούς λαούς

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

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
……



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι παραδόσεις στοχεύουν στην κατάδειξη του τρόπου κατάκτησης της βαλκανικής χερσονήσου
από τους Οθωμανούς και στην επιβίωση των βαλκανικών λαών κατά την περίοδο της
Οθωμανοκρατίας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη συγκρότηση των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια.
Επρόκειτο για μια σύνθετη και επώδυνη διαδικασία, προϊόν αλληλεπίδρασης παραγόντων,
εσωτερικών και εξωγενών. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες, οι θρησκευτικές επιδράσεις, η
παρεμβατική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων και οι επιρροές του Διαφωτισμού, σε άνισες
μεταξύ τους αναλογίες, διαμόρφωσαν μια δυναμική ημιτελούς τελικά μετασχηματισμού μιας
ορθόδοξης κοινοπολιτείας σε ανομοιογενή έθνη-κράτη.  Η γνώση της ιστορίας αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της κοινωνίας, της ψυχοσύνθεσης και της
συμπεριφοράς των βαλκανικών αλλά και οποιονδήποτε άλλων  κρατών. Ο φοιτητής πρόκειται να
εφοδιαστεί με τις απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες ούτως ώστε να μπορεί να αναλύει και
να κρίνει νηφάλια τα διαδραματιζόμενα στο βαλκανικό του περίγυρο.Οι φοιτητές οφείλουν να
γνωρίζουν τους σημαντικότερους πολιτικούς και διπλωματικούς σταθμούς στην ιστορία των
Βαλκανικών Κρατών, τα πρόσωπα και τις ιδεολογίες που σφράγισαν την ιστορική τους πορεία
τους δύο τελευταίους αιώνες. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προσεγγίζουν τα
ιστορικά δεδομένα χωρίς την ένταση, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που έχουν για
διαφόρους λόγους επισωρευτεί. Η τρίωρη γραπτή εξέταση, μέσω της διάρθρωσης των ερωτημάτων
(κατανόησης, γνώσης, ανάλυσης και κρίσης) θα επιτρέψει την αξιολόγηση των παραπάνω
ζητουμένων.Εβδομάδα #1Ανακαλύπτοντας τα ΒαλκάνιαΤι σημαίνει ο όρος Βαλκάνια. Γεωγραφικά
όρια. Πολιτικές και πολιτισμικές σημασιοδοτήσεις. Νοοτροπίες και στερεότυπα. Βαλκάνια και
Δύση. ΟριενταλισμόςΕβδομάδα #2Η Οθωμανική Κατάκτηση των ΒαλκανίωνΤο χρονικό. Οι συνέπειες
της κατάκτησης. Δημογραφικές μεταβολές. Εβδομάδα #3Κοινωνικοί θεσμοί και οικονομία
Κοινοτική συγκρότηση των υπόδουλων. Θεσμοί. Ο ρόλος της εκκλησίας. Αγροτική οικονομία.
Εμπόριο.Εβδομάδα #4Ο Βαλκανικός ΔιαφωτισμόςΟι επιδράσεις του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στα
Βαλκάνια. Εστίες επαφής. Βαλκάνιοι Διαφωτιστές. Το όραμα του Ρήγα.Εβδομάδα #5Η δημιουργία
των Εθνικών Κρατών: Μέρος Πρώτο, Ελλάδα και ΓιουγκοσλαβίαΘα εξετασθούν οι δύο πρώτες
εθνικοαπελευθερωτικές επαναστάσεις στα Βαλκάνια, η σερβική και ελληνική. Αντικείμενα
μελέτης αποτελούν  η ιδεολογική προετοιμασία τους, τα χρονικά όρια και οι φάσεις τους, η
πορεία των διπλωματικών και στρατιωτικών γεγονότων, τα αποτελέσματα και η σημασίας τους.
Πρόκειται επίσης να γίνει συγκριτική εξέτασή τους σε μια προσπάθεια να οριοθετηθεί η
προσέγγιση αλλά και οι αποκλίσεις τους.Εβδομάδα#6Η δημιουργία των Εθνικών Κρατών: Μέρος
Δεύτερο, Ρουμανία και Βουλγαρία, Μαυροβούνιο και ΑλβανίαΘα αναπτυχθεί η διαδικασία
σχηματισμού εθνικών κρατών στα Βαλκάνια κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η πνευματική
χειραφέτηση των Βουλγάρων, η ενοποίηση της Ρουμανίας, οι σχέσεις με τους άλλους
βαλκανικούς λαούς, η αντίδραση της Υψηλής Πύλης και οι διπλωματικοί ελιγμοί την περίοδο
της Ανατολικής Κρίσης σηματοδοτούν τους κυριότερους σταθμούς στην πορεία αυτή.Εβδομάδα
#7Οι πολιτικοί θεσμοί: Ο κοινοβουλευτισμός – H μοναρχία Η δημιουργία, η σύνθεση και ο
τρόπος λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων στα Βαλκάνια, οι ιδεολογικές και πολιτικές τους
επιρροές, το πολιτικό τους πρόγραμμα, η διαδικασία εμπέδωσης του κοινοβουλευτισμού, ο
ρόλος του βασιλικού θεσμού, τα Συντάγματα, συνιστούν τις βασικότερες πτυχές εξέτασης της
ενότητας.Εβδομάδα #8Οι πολιτικοί θεσμοί: Ο στρατόςΗ διαδικασία συγκρότησης αξιόμαχου
στρατού, η κοινωνική του σύνθεση, η εμπλοκή του στις πολιτικές εξελίξεις καθώς και ο
ρόλος των διαφόρων μυστικών οργανώσεων αποτελούν τα σημεία αναφοράς της
παρουσίασης.Εβδομάδα #9Οι Μεγάλες Ιδέες των βαλκανικών λαώνΤα εθνικά προγράμματα των
βαλκανικών λαών. Η επιδράσεις του εθνικισμού και του ρομαντισμού. Ιλλυρισμός,
Νατσερτάνιε.Εβδομάδα #10Το Ανατολικό Ζήτημα και Οι Μεγάλες ΔυνάμειςΗ Ανατολική Κρίση.
Αίτια και αφορμές. Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, το Συνέδριο του
Βερολίνου. Προπαγάνδα και διπλωματία.Εβδομάδα #11Οι Βαλκανικοί ΠόλεμοιΗ σύγκρουση των
εθνικισμών. Οι επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Το Μακεδονικό Ζήτημα. Η επανάσταση των
Νεότουρκων. Η Βαλκανική Συμμαχία. Τα μέτωπα του πολέμου. Η θέση των αμάχων. Η συνθήκη του
ΒουκουρεστίουΕβδομάδα #12Τα Βαλκάνια στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου ΠολέμουΑίτια και

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός
στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



αφορμές του πολέμου. Προπαγάνδα και πολιτική. Η εμπλοκή των βαλκανικών κρατών. Τα μέτωπα
του Πολέμου. Το συνέδριο της Ειρήνης (1919).Εβδομάδα #13Επανάληψη και προετοιμασία για
τις εξετάσεις

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

60

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

3

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

78

Σύνολο Μαθήματος 180
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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Υπάρχει προαιρετικά η δυνατότητα
εκπόνησης γραπτής εργασίας, χωρίς ωστόσο αυτό να
συνεπάγεται την υποχρεωτική πριμοδότηση του φοιτητή με
συγκεκριμένο αριθμό μονάδων. Πάντως συνίσταται η
παρακολούθηση των διαλέξεων, αφού τα θέματα των
εξετάσεων, συνθετικά στην πλειοψηφία τους, αναλύονται
διεξοδικά στη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Σπυρίδων Σφέτας, Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία, τόμ.Α΄, Από την Οθωμανική κατάκτηση των
Βαλκανίων μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1354-1918), εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη
2009Stevan Pavlowitch, A History of the Balkans 1804-1945 (Λονδίνο & Νέα Υόρκη,
1999)Barbara Jelavich, History of the Balkans, τόμ.2 (Cambridge University Press, 1999,
ανατύπωση)Barbara Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων Ι. 18ος-19ος αιώνας (μτφρ. Χριστίνα
Δεληστάθη, Σταυρούλα Γιαννοπούλου, επιμ΄έκδοσης  Βάσος Τσοκόπουλος) Αθήνα 2006. ΙΧΑ 602.
Σπυρίδων Σφέτας, Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία. Τόμος Β. Από τον Μεσοπόλεμο στη λήξη του
Ψυχρού Πολέμου (1919-1989), Θεσσαλονίκη 2011.Barbara Jelavich, Ιστορία των Βαλκανίων. ΙΙ.
20ός αιώνας(μτφρ Χριστίνα Δεληστάθη, Σταυρούλα Γιαννοπούλου, επιμ. έκδοσης, Βάσος
Τσοκόπουλος) Αθήνα 2006.  Stevan Pavlowitch, A History of the Balkans 1804-1945 (Λονδίνο
& Νέα Υόρκη, 1999)Barbara Jelavich, History of the Balkans, τόμ.2 (Cambridge University
Press, 1999, reprint)

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:



	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚ322 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161328

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τα βασικά θεωρητικά και
επιστημολογικά ζητήματα στο χώρο της πολιτικής ανθρωπολογίας καθώς και με την εθνογραφική
πρακτική σε θέματα εξουσίας και πολιτικής. Βασικές επιδιώξεις του μαθήματος είναι: (α) η
εμπέδωση της ανάλυσης του πολιτικού φαινομένου στην ανθρωπολογία, (β) η κατανόηση των
διαφορών στην προσέγγιση του πολιτικού φαινομένου στην ανθρωπολογία και σε άλλες
κοινωνικές επιστήμες, (γ) η επισκόπηση των εθνογραφικών μεθόδων έρευνας και ανάλυσης των
σχέσεων εξουσίας. Οι θεματικές που θα συζητηθούν αφενός αναφέρονται σε κλασσικά θέματα
της πολιτικής ανθρωπολογίας και αφετέρου επιχειρούν να συνομιλούν με την τρέχουσα
κοινωνικο-πολιτική συγκυρία.

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

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διδακτικές ενότητες              Ι Ενότητα              1.Εισαγωγικά για το μάθημα. H
κατανόηση του πολιτικού φαινομένου στην ανθρωπολογία. Οι απαρχές της πολιτικής
ανθρωπολογίας στο μεσοπόλεμο.ΙΙ Ενότητα 2.Η πολιτική στις προ-νεωτερικές και στις
νεωτερικές κοινωνίες (α): πολιτικά συστήματα σε κοινωνίες χωρίς κράτος.3.Η πολιτική στις
προ-νεωτερικές και στις νεωτερικές κοινωνίες (β): Η εξουσία σε κοινωνίες
μοιράσματος.4.Εθνογραφικό παράδειγμα: Ντοκιμαντέρ για τις κοινωνίες των κυνηγών –
τροφοσυλλεκτών. 5.Αγροτικές κοινωνίες και ανάδειξη του κράτους, αντιστάσεις και τακτικές
εξουσίας.ΙΙΙ Ενότητα 6.Η αποικιοκρατία ως εθνογραφικό υποκείμενο.7.Σύγχρονα κράτη (α):
εθνικισμός και εθνική συγκρότηση.8.Σύγχρονα κράτη (β): Γραφειοκρατία και πολιτική
εξουσία. 9.Εθνογραφικές μελέτες της παγκοσμιοποίησης: οι περιπτώσεις της Ανατολικής
Ευρώπης και της Άπω Ανατολής.10.Εθνογραφικές μελέτες των μετασοσιαλιστικών
κοινωνιών.11.Εθνογραφικό παράδειγμα: Ντοκιμαντέρ του Α. Balicki για τη μετασοσιαλιστική
Βουλγαρία. 12.Κοινωνικά κινήματα και παράδοση ανταρσίας: εθνογραφικά παραδείγματα.
13.Σύνοψη του μαθήματος. Κριτική αποτίμηση.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 150
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

27

Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 180

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,

Περιγραφή διαδικασίας:
Η τελική βαθμολογία του μαθήματος μπορεί να γίνει (α)με
τελικές εξετάσεις (100%) ή (β) με γραπτές τελικές
εξετάσεις (80%) και ενδιάμεση εξέταση (25%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με
Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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.

(Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

•Lewellen, Ted. 2009 [2003]. Πολιτική Ανθρωπολογία: Μια Εισαγωγή. Μτφ. Χρυσούλα
Μεντζαλιρά. Αθήνα: Κριτική.•Φάκελος άρθρων και σημειώσεων που αναρτάται στη σελίδα του
μαθήματος του e-learning.*Η παρακολούθηση των εθνογραφικών ντοκιμαντέρ γίνεται για
διδακτικούς λόγους. Τα ντοκιμαντέρ δεν αποτελούν υλικό υποχρεωτικής μελέτης.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Διδακτικές ενότητες: αναλυτική βιβλιογραφία και προς ανάγνωση εθνογραφίεςΕνότητα Ι
(εβδομάδα 1) Βιβλιογραφία:*Αγγελόπουλος, Γιώργος. 2011. Από το έθνος στην εθνολογία: η
μελέτη της ετερότητας στη δεκαετία του 1920. [υπό δημοσίευση]*Κούπερ, Άνταμ. 2009.
Ανθρωπολογία και ανθρωπολόγοι. Η σύγχρονη βρετανική σχολή. Αθήνα: Καστανιώτης.Balandier,
Georges. 1990 [1967]. Πολιτική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Παπαζήση, [Α΄ Κεφάλαιο] Fortes, Meyer
and E.E. Evans-Pritchard, eds. 1940. African Political Systems. Oxford: Oxford University
Press.*Lewellen, Ted. 2009 [2003]. Πολιτική Ανθρωπολογία: Μια Εισαγωγή. Μτφ. Χρυσούλα
Μεντζαλιρά. Αθήνα: Κριτική, [Α΄ Κεφάλαιο]Vincent, Joan, ed. 2002. The Anthropology of
Politics: A Reader in Ethnography Theory and Critique. Oxford: Blackwell Publishers,
[ΣΕΛΙΔΕΣ 29-64, 82-89].Προς ανάγνωση εθνογραφίες:Asad, Talal. 1972. Market model, class
structure and consent: a reconsideration of Swat political organization. Man 7: 74-
94.Barth, Frederick. 1959. Political Leadership Among the Swat Pathans. London:
Athalone.Evans-Pritchard, Edward Evan. 1940. Τhe Nuer: A Description of the Modes of
Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Clarendon Press.Leach,
Edmund Ronald. 1954. Political Systems in Highland Burma: A Study of Kachin Social
Structure. Harvard: Harvard University Press.Ενότητα ΙΙ (εβδομάδες 2 –
5).Βιβλιογραφία:*Balandier, Georges. 1990 [1967]. Πολιτική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Παπαζήση.
[Γ΄ Κεφάλαιο]Chagnon, Napoleon. 1997. Yanomamo. New York: Holt, Rhinehart and Winston.
[Κεφάλαια 1, 5, 6, 7]*Evans-Pritchard, Εdward Εvan. 2002. Nuer Politics: Structure and
System. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory and Critique,
ed. Joan Vincent, 34-38, Oxford: Blackwell Publishers. Gledhill, John. 2000. Chapter 2:
The origins and limits of coercive power, In Power and its  Disguises: Anthropological
Perspectives on Politics, 23-44. London: Pluto Press. Hutchinson, Sharon Elaine. 2000.
Nuer Ethnicity Militarized. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography,
Theory and Critique, ed. Joan Vincent, 39-52, Oxford: Blackwell Publishers. Lee, Richard.
1979. Conflict, Politics and Exchange. In The Dobe !Kung, 87-102. New York: Holt Rinehart
& Winston *Lewellen, Ted. 2009 [2003]. Πολιτική Ανθρωπολογία: Μια Εισαγωγή. Μτφ. Χρυσούλα
Μεντζαλιρά. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. [Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ]Silberbauer, George. 1982. Political
Process in G/wi bands. In Politics and History in Band Societies, eds. Eleanor Leacock
and Richard Lee, 23-35. Cambridge: Cambridge University Press. *Κλαστρ, Πέτερ. 1999.
Εξουσία και ελευθερία στις πρωτόγονες κοινωνίες. Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος.*Κουράβελος,
Θανάσης, επιμ. 2009. Κοινωνίες Μοιράσματος. Αθήνα: Πολιτειακές Εκδόσεις.Κuper, Adam.
2005. H επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Saitoti, Tepilit Ole.
1995. Οι αναμνήσεις ενός Μασάι πολεμιστή. Αθήνα: Μαραθιά.*Schier, Gertrud D. 2006. Οι
Ινδιάνοι των πεδιάδων της Βόρειας Αμερικής. Αθήνα: Πλέθρο.*Δαμιανάκος, Στάθης. 2003.
Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα: Πλέθρον.*Κοταρίδης, Νίκος, επιμ. 1996.
Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι. Αθήνα: Πλέθρον. *Κλαστρ, Πιερ. 1992. Η κοινωνία ενάντια
στο κράτος. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. [απόσπασμα: http://www.scribd.com/doc/6356063/pierre-
clastres]Edelman, Marc. 2002. Peasants against Globalization. In The Anthropology of
Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique, ed. Joan Vincent, 409-423.
Oxford: Blackwell Publishers.Hart, Gillian. 1991. Engendering Everyday Resistance.
Journal of Peasant Studies 19 (1): 93-121.Harvey, Neil. 1998. The Chiapas Rebellion: The
Struggle for Land and Democracy. Durham, NC and London: Duke University Press.*Popkin,
Samuel L. 1979. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam.
LA: University of California Press.*Scott, James C. 1985. Weapons of the Weak: Everyday
Forms of Peasant Resistance. New Haven, CT: Yale University Press.*Scott, James C. 1990.
Domination and the Arts of Resistance. New Haven: Yale University Press.Wolf, Eric. 1990.
Facing Power: Old Insights, New Questions. .American Anthropologist 92 (3): 586-596.Προς



ανάγνωση εθνογραφίες:Κλαστρ, Πέτερ. 1999. Εξουσία και ελευθερία στις πρωτόγονες
κοινωνίες. Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος.Saitoti, Tepilit Ole. 1995. Οι αναμνήσεις ενός Μασάι
πολεμιστή. Αθήνα: Μαραθιά. Schier, Gertrud D. 2006. Οι Ινδιάνοι των πεδιάδων της Βόρειας
Αμερικής. Αθήνα: Πλέθρο.Δαμιανάκος, Στάθης. 2003. Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός
πολιτισμός. Αθήνα: Πλέθρον.Κοταρίδης, Νίκος, επιμ. 1996. Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι.
Αθήνα: Πλέθρον. Hart, Gillian. 1991. Engendering Everyday Resistance. Journal of Peasant
Studies 19 (1): 93-121.Harvey, Neil. 1998. The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land
and Democracy. Durham, NC and London: Duke University Press.Popkin, Samuel L. 1979. The
Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. LA: University of
California Press.Scott, James. 1985. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant
Resistance. New Haven, CT: Yale University Press.Scott, James. 1990. Domination and the
Arts of Resistance. New Haven: Yale University Press.Wolf, Eric. 1990. Facing Power: Old
Insights, New Questions. .American Anthropologist 92 (3): 586-596.Ενότητα
ΙΙΙΒιβλιογραφία:Κούπερ, Άνταμ. 2009. Ανθρωπολογία και ανθρωπολόγοι. Η σύγχρονη βρετανική
σχολή. Αθήνα: Καστανιώτης.Asad, Talal. 2002. From the History of Colonial Anthropology to
the Anthropology of Western Hegemony. In The Anthropology of Politics: A Reader in
Ethnography, Theory and Critique, ed. Joan Vincent, 133-142. Oxford: Blackwell
Publishers. Dietler, Michael. 1998. Consumption, Agency, and Cultural Entanglement:
Theoretical Implications of a Mediterranean Colonial Encounter. In Studies in Culture
Contact: Interaction, Culture Change, and Archaeology, ed. J. G. Cusick, 288-315.
Southern Illinois University Press.*Glendhill, John. 2000. The political anthropology of
colonialism: a study of domination and resistance. In Power and its disguises :
anthropological perspectives on politics, 67-91. London: Pluto Press.*Glendhill, John.
2000. Post-colonial states: legacies of history and pressures of modernity. In Power and
its disguises : anthropological perspectives on politics, 92-126. London: Pluto
Press.Gluckman, Max, James C. Mitchell and John Barnes. 1949. The Village Headman in
British Central Africa. Africa 19 (2): 89-106. Gluckman, Max. 1958. Analysis of a Social
Situation in Modern Zululand. Manchester: Manchester University Press.*Hall Stuart και
Βram Gieben. 2003. H Δύση και οι Λοιποί: Λόγος και Εξουσία. Στο Η διαμόρφωση της
νεωτερικότητας, επιμ. Hall Stuart και Bram Gieben, 403-480. Αθήνα: Σαββάλας. Κuper, Adam.
2005. H επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Lackner, Helen. 1975.
Colonial Administration and Social Anthropology: Eastern Nigeria 1920-1940. In
Anthropology and the Colonial Encounter, ed. Talal Asad, 123-152.  Ithaca: Prometheus
Books.Stoler, Ann Laura. 1989. Rethinking colonial categories: European communities and
the boundaries of rule. Comparative Studies in Society and History 31 (1): 134-
61.Vincent, Joan, ed. 2002. The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory
and Critique. Oxford: Blackwell Publishers. [ΣΕΛΙΔΕΣ 203-212, 153-171, 234-254, 133-
142]Αγγελόπουλος, Γιώργος. 1997.  Εθνοτικές Ομάδες και Ταυτότητες. Σύγχρονα Θέματα 63:
18-26.*Άντερσον, Μπένεντικτ. 1997. Φαντασιακές κοινότητες. Αθήνα: Νεφέλη.Δεμερτζής,
Νίκος. 1996. Ο λόγος του εθνικισμού. Αθήνα: Σάκκουλας. Καρακασίδου, Αναστασία. 1999.
Μακεδονικές ιστορίες και πάθη 1870 - 1990. Αθήνα: Οδυσσέας.Κατσούλης, Χάρης. 1999.
Αντιστάσεις στην πολυπολιτισμικότητα. Επιστήμη και Κοινωνία 2/3: 53 - 104. Λέκκας,
Παντελής. 1992. Η εθνικιστική ιδεολογία. Αθήνα: Μνήμων. [ΣΕΛΙΔΕΣ 64-84, 120-140]Λιάκος,
Αντώνης. 2005. Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο; Πόλις,
Αθήνα.Μανιτάκης, Αντώνης. 2001. Το νόημα του Έθνους και του Λαού, Ιστορικά (Φεβρουάριος
2001): 24-30.*Μπαλιμπάρ Ετιέν και Ιμάνουελ Βαλλερστάιν. 1991. Φυλή, έθνος, τάξη. Αθήνα:
Πολίτης. [ΣΕΛΙΔΕΣ 107 – 161]*Παπαδάκης, Γιάννης. 2009. Η ηχώ της νεκρής ζώνης. Αθήνα:
Scripta.Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος. 1996. Περί της πολιτισμικής κατασκευής της ταυτότητας.
Τοπικά  Β΄: 197-217.Πασχαλίδης, Γρηγόρης. 1999. Η πολιτισμική ταυτότητα ως δικαίωμα και
ως απειλή. Στο "Εμείς" και οι "άλλοι", επιμ. Μαρία Κωσταντοπούλου et al, 73-84, Αθήνα:
Τυπωθήτω.Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος. 1996. Ο ρατσισμός σήμερα. Στο Ταξίδι στο Λόγο και την
Ιστορία, 137-154. Αθήνα: Πλέθρον. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος. 1999. Η εξουσία ως λαός και ως
έθνος. Αθήνα: Θεμέλιο. Χατζόπουλος, Μάριος. 2002. Έθνος και Εθνικισμός. Ελληνική
Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 19: 109-127.*Banks, Marcus. 2005. Eθνοτισμός.
Ανθρωπολογικές Κατασκευές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.*Bendle, Mervyn F. 2002. Τhe crisis
of “identity” in high modernity. British Journal of Sociology 53 (1): 1-18.Bremmer, Ιan.
1993. Reassessing Soviet nationalities theory. In Nation and Politics in the Soviet
Successor States, eds. Robert Conquest, Ian Bremmer and Ray Taras, 3-26. Cambridge:
Cambridge University Press.Bromley, Yulian. 1974. The term ethnos and its definition. In
Soviet Ethnology and Anthropology Today, ed. Yulian Bromley. The Hague: Muton *Brubaker,
Rogers and Frederick Cooper. 2000. Beyond “identity”. Theory and Society 29: 1-47.Cowan,
Jane. 2001. Ambiguities of an Emancipatory Discourse: The Making of a Macedonian Minority
on Greece. In Culture and Rights. Anthropological Perspectives, eds. Jane Cowan et al,
152-176.  Cambridge: Cambridge University Press.Eriksen, Thomas Hylland. 1993. Ethnicity
and Nationalism. Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.*Geertz, Clifford.
1993. Primordial Loyalties and Standing Entities: Anthropological Reflections on the
Politics of Identity, Public Lectures 7, 1-17, delivered at Collegium Budapest, 13 of
December 1993.*Gellner, Ernest. 1992. Έθνη και εθνικισμός, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.Gellner,



Ernest. 1997. Eθνικισμός. Πολιτισμός, Πίστη και Εξουσία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.Gould, Carol
C. 1996. Πολιτισμικό δίκαιο και τα όρια της διαφοράς: απόψεις πάνω στην εθνότητα και την
εθνικότητα. Ουτοπία 21: 131-143.Greenfeld, Liah. 1993. Nationalism, Fives Roads to
Modernity. Harvard: Harvard University Press. [ΣΕΛΙΔΕΣ 2-13]Gupta, Akhil και Ferguson
James. 2005. Πέρα από την κουλτούρα: Χώρος, ταυτότητα και η πολιτική της διαφοράς. Στο Η
προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, μεθοδολογία και ερευνητική πρακτική, επιμ. Γιάννης
Κυριακάκης και Μάρθα Μιχαηλίδου, 71-102. Αθήνα: Μεταίχμιο.Ozkirimi, Umut. 2011. Θεωρίες
του εθνικισμού. Αθήνα: Σιδέρης.Pistoi, Paoli. 1991. Εθνική ταυτότητα και πολιτική
κινητοποίηση. Αθήνα: Λεβιάθαν.Shanin, Teodor. 1986. Soviet concepts of ethnicity: the
case of the missing term, New Left Review 185: 113-122. Smith, Anthony D. 2000. Εθνική
Ταυτότητα. Αθήνα: Οδυσσέας.Taylor, Charles. 1997. Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα:
Πόλις.Tishkov, Valery. 1997. On the phenomenon of ethnicity. Etnograficheskoe obozrenie
3: 3-21.Weber, Max. 1997. Εθνοτικές σχέσεις και πολιτικές κοινότητες. Αθήνα:
Κένταυρος.*Wright, Susan. 2004. H πολιτικοποίηση της κουλτούρας. Στο Ανθρωπολογία,
κουλτούρα και πολιτική. επιμ. Χρήστος Δερμετζόπουλος και Μάνος Σπυριδάκης, 73-110. Αθήνα:
Μεταίχμιο. *Μακρής, Γεράσιμος. 2009. Ανθρωπολογία, αποικιοκρατία και μετα-αποικιακός
λόγος. Όψεις Ανθρωπολογικής Έρευνας, επιμ. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, 107-147. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα.*Appadurai, Arjun. 2002. Grassroots Globalization and the Research
Imagination. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and
Critique, ed. Joan Vincent, 271-284. Oxford: Blackwell Publishers.*Friedman, Jonathan.
2002. Transnationalization, Socio-political Disorder, and Ethnification as Expressions of
Declining Global Hegemony. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography,
Theory, and Critique, ed. Joan Vincent, 285-300. Oxford: Blackwell Publishers. Vincent,
Joan, ed. 2002. The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and
Critique. *Geertz, Clifford. 2001. The World in Pieces: Culture and Politics at the End
of the Century. In Available Light, 218-263. Princeton: Princeton University Press.
Gellner, Εrnest. 1992. Eθνικισμός και πολιτική στην Ανατολική Ευρώπη. Στο Έθνη και
εθνικισμός, 257-270. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.Gledhill, John. 2000. Political process and
“global disorder”: perspectives on contemporary conflict theory and violence. In Power
and its disguises : anthropological perspectives on politics, 153-183. London: Pluto
Press.*Gupta, Akhil και Ferguson James. 2005. Πέρα από την κουλτούρα: Χώρος, ταυτότητα
και η πολιτική της διαφοράς. Στο Η προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, μεθοδολογία και
ερευνητική πρακτική, επιμ. Γιάννης Κυριακάκης και Μάρθα Μιχαηλίδου, 71-102. Αθήνα:
Μεταίχμιο.Κuper, Adam. 2005. H επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Αθήνα:
Αλεξάνδρεια.*Ong, Aihwa. 2002. Flexible Citizenship among Chinese Cosmopolitans. In The
Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique, ed. Joan
Vincent, 338-355. Oxford: Blackwell Publishers.Sampson, Steven. 2007. H κοινωνική ζωή των
προγραμμάτων. Εισάγοντας την κοινωνία των πολιτών στην Αλβανία. Στο Ανάμεσα σε παρελθόν
και παρόν, επιμ. Έφη Βουτυρά και Ρίκη Βαν Μπουσχότεν, 107-141. Αθήνα: Κριτική.
Athanasiou, Athina. 2011. Becoming Precarious through Regimes of Gender, Capital, and
Nation. In Beyond the “Greek Crisis”: Histories, Rhetorics, Politics, ed. Penelope
Papailias, HOT SPOTS Cultural Anthropology. [http://www.culanth.org/?q=node/445]*Cody,
Francis. 2011. Publics and Politics. Annual Review of Anthropology 40 (1): 37-52.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚ412 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600147770

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

H συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος επιτρέπει στις φοιτήτριες να: Εξοικειωθούν με
τη μεθοδολογία της συμμετοχικής παρατήρησης Να συνδέσουν ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της
διατροφής με ευρύτερα θεωρητικά ζητήματαΝα βελτιώσουν δεξιότητες που απαιτεί η κριτική,
συγκριτική ανάλυση ανθρωπολογικών και εθνογραφικών κειμένων που επικεντρώνονται στη
διατροφή στο πλαίσιο της κοινωνικής οργάνωσης

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

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
……



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρουσιάζονται οι κυριότερες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του φαγητού ως πρότυπου
κοινωνικού και πολιτισμικού αγαθού και ως διαδικασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
εθνογραφικά παραδείγματα που αμφισβητούν οικείους κοινούς τόπους και αναδεικνύουν το
φαγητό ως μέσο και πλαίσιο για την επιτέλεση, την αναπαργωγή ή την αμφισβήτηση κοινωνικών
ιεραρχικών σχέσεων, καθώς και σε προσεγγίσεις της πείνας ως κοινωνικού φαινομένου.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας /
εργασιών
Εξετάσεις

Σύνολο Μαθήματος

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
H διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο ασκήσεις
προόδου ή μια γραπτή εξέταση εφ' όλης της ύλης και μια
προαιρετική εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική), Δημόσια
Παρουσίαση (Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική
εργασία, 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



- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΒΥ215 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

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
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση), Γαλλικά
(Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154657

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να - γνωρίζουν πτυχές
της της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών ( τις οικιστικές και διατροφικές τους συνήθειες,
τις προλήψεις τους σχετικά με τη μαγεία, τον τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου κ.ά.),- να
ερμηνεύουν τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους αυτές αλλάζουν και εξελίσσονται στη
διάρκεια των αιώνων, -  να αναγνωρίζουν και να χρονολογούν τα υλικά κατάλοιπα που
προκύπτουν μέσα από ανασκαφικά δεδομένα και μας πληροφορούν για τα ζητήματα αυτά.

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

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
……
Άλλες…



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξετάζει πτυχές του καθημερινού βίου των Βυζαντινών μέσα από τα κατάλοιπα του
υλικού πολιτισμού (αρχαιολογικά ευρήματα και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις), με την
παράλληλη συνδρομή των γραπτών πηγών. Κάποια από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η
βυζαντινή οικία και το περιεχόμενό της, οι δραστηριότητες των γυναικών, τα επαγγέλματα
(αστικά και αγροτικά), οι αγορές και το εμπόριο, μαγεία και προλήψεις, διασκέδαση κ.ά.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 33
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

6
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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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση, 100%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών …….

Αυτόνομη εργασία, 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



- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ•Κουκουλές Φ., Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τομ. Α΄-ΣΤ΄, Αθήνα 1948-
1955.•Παπανικόλα-Μπακιρτζή Δ. (επιμ.), Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα
2002.Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε σχετικά άρθρα στο περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες,
το οποίο διατίθεται ψηφιοποιημένο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:http://www.archaiologia.gr/αρχείο-τευχών/ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΙΚΙΑ•Αλμπάνη Τζ., Ένα
σπίτι, πολλές μορφές: Προσεγγίζοντας τη βυζαντινή κατοικία, στο Καλαμαρά Π. (επιμ.),
Οικείες ιστορίες. Διαχρονικές αφηγήσεις οικιστικής αρχιτεκτονικής και οικογενειακού βίου,
Αθήνα 2008, 48-53.•Bouras Ch., Houses in Byzantium, Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας 11 (1982-1983), 1-26.•Brands G. - Rutgers L. V., Κατοίκηση στην ύστερη
αρχαιότητα, στο Hoepfner W. (επιμ.), Ιστορία της κατοικίας 5000 π.Χ. - 500 μ.Χ., μτφρ.
Τσιριγκάκης Η., Θεσσαλονίκη 2005, 767-827. •Ellis S., Early Byzantine Housing, στο Dark K.
(επιμ.), Secular Buildings and the Archaeology of Everyday Life in the Byzantine Empire,
Oxford 2004, 37-52.•Καραγιάννη Φ., Η αστική οικία στη Μακεδονία κατά την ύστερη αρχαιότητα
(4ος-6ος αι.), στο Τιβέριος Μ. – Νίγδελης Π. – Αδάμ-Βελένη Π. (επιμ.), Θρεπτήρια. Μελέτες
για την αρχαία Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 2012, 64-98.•Πετρίδης Π., Παρατηρήσεις στις πόλεις
και τις αστικές οικίες της ύστερης αρχαιότητας στον ελλαδικό χώρο, Δελτίον της
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 29 (2008), 247-258•Sigalos L., Middle and Late
Byzantine Houses in Greece (Tenth to Fifteenth Centuries, στο Dark K. (επιμ.), Secular
Buildings and the Archaeology of Everyday Life in the Byzantine Empire, Oxford 2004, 53-
81.ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ•Bouras L. - Parani M. G. , Lighting in Early
Byzantium, Washington, D.C., 2008.•Dauterman Maguire E. - Maguire H. P. - Duncan-Flowers
M. J., Art and Holy Powers in the Early Christian House, Urbana - Chicago 1989.•Δούμα Ε.,
Βήλα στο πάτωμα, στους τοίχους, στα κενά: Ο εξοπλισμός του βυζαντινού σπιτιού, στο
Καλαμαρά Π. (επιμ.), Οικείες ιστορίες. Διαχρονικές αφηγήσεις οικιστικής αρχιτεκτονικής και
οικογενειακού βίου, Αθήνα 2008, 114-117.•Μπακιρτζής Χ., Περί χύτρας, στο Παπανικόλα-
Μπακιρτζή Δ. (επιμ.), Βυζαντινών διατροφή και μαγειρείαι. Πρακτικά Ημερίδας «Περί της
διατροφής στο Βυζάντιο», Αθήνα 2005, 111-116.•Παπανικόλα-Μπακιρτζή Δ., Βυζαντινά
επιτραπέζια σκεύη. Σχήμα - μορφή, χρήση και διακόσμηση, στο Παπανικόλα-Μπακιρτζή Δ.
(επιμ.), Βυζαντινών διατροφή και μαγειρείαι. Πρακτικά Ημερίδας «Περί της διατροφής στο
Βυζάντιο», Αθήνα 2005, 117-132.•Parani M. G., Reconstructing the Reality of Images.
Byzantine Material Culture and Religious Iconography (11th-15th Centuries) [The Medieval
Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures, 400-1453, vol. 41], Leiden-Boston 2003
(σελίδες 159-197).•Oikonomides N., The contents of the Byzantine house from the Eleventh
to the Fifteenth Century, DOP 44 (1990), 205-214.•Walker A., A Space “Rich in Blessing”,
στο Kalavrezou I. (επιμ.), Byzantine Women and Their World, Cambridge MA – New Haven –
London 2003, 161-166 και αρ. κατ. 84-120. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝΗ παραγωγή και
διακίνηση του κρασιού στο Βυζάντιο •Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά
τη Βυζαντινή εποχή, 5ος-15ος αιώνας, Αθήνα, 17-19 Μαΐου 2002, Αθήνα 2004.•Ιστορία του
ελληνικού κρασιού (Π.Τ.Ι. ΕΤΒΑ), Αθήνα 1992.•Αναγνωστάκης Η., Βυζαντινός οινικός
πολιτισμός, στο Οίνος: πολιτισμός και κοινωνία. Το χθες και το σήμερα, Αθήνα 2006, 38-
67.•Αναγνωστάκης Η. (επιμ.), Οίνον ιστορώ V, Αθήνα 2008.•McCormick M., Movements and
Markets in the First Millennium. Information, Containers, and Shipwrecks, στο C. Morrisson
(επιμ.), Trade and Markets in Byzantium, Washington D.C. 2012, 50-98.•Πίκουλας Γ. Α.
(επιμ.), Οίνον ιστορώ I-ΙV, VI-X, Αθήνα 2001-2005, 2008-2014.Το βυζαντινό γεύμα μέσα από
τις εικονιστικές πηγές και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα•Brubaker L. – Linardou K. (επιμ.),
Eat, Drink and Be Merry (Luke 12:19): Food and Wine in Byzantium, In Honour of Professor
A.A.M. Bryer, Aldershot - Burlington 2007.•Δούμα Ε., Στον τρίκλινο ή αλλιώς τραπεζαρία: Η
καθημερινή ζωή μέσα στη βυζαντινή οικία, στο Καλαμαρά Π. (επιμ.), Οικείες ιστορίες.
Διαχρονικές αφηγήσεις οικιστικής αρχιτεκτονικής και οικογενειακού βίου, Αθήνα 2008, 110-
113.•Dunbabin K. M. D., Convivial spaces: dining and entertainment in the Roman villa,
Journal of Roman Archaeology 9 (1996), 66-79.•Καρύδας Ν., Παλαιοχριστιανικές οικίες με
τρικλίνιο στη Θεσσαλονίκη, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 10Β (1996),
571-586.•Παπανικόλα-Μπακιρτζή Δ. (επιμ.), Βυζαντινών διατροφή και μαγειρείαι. Πρακτικά
Ημερίδας «Περί της διατροφής στο Βυζάντιο», Αθήνα 2005, 17-30.•Parani M., Byzantine
Cuttlery: An Overview, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 31 (2010), 139-
164. ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΤο βυζαντινό εμπόριο μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα
•Γερολυμάτου Μ., Αγορές, έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.), Αθήνα 2008.
•Crawford S.J., The Byzantine Shops at Sardis, Cambridge MA – London 1990.•Lavan L., Fora
and Agorai in Mediterranean Cities during the 4th and 5th Centuries, στο Bowden W. –
Gutteridge A. – Machado C. (επιμ.), Social and Political Life in Late Antiquity, Leiden
2006, 195-249.•Morrisson C. (επιμ.), Trade and Markets in Byzantium, Washington D.C. 2012,
399-426. •Mundell Mango M. (επιμ.), Byzantine Trade, 4th – 12th Centuries. The Archaeology
of Local, Regional and International Exchange, Aldershot 2009.Τα βυζαντινά ναυάγια
•Ταξίδια στις βυζαντνές θάλασσες, Αθήνα 20023.•Κρίτζας Χ., Το βυζαντινόν ναυάγιον



Πελαγοννήσου – Αλοννήσου, Aρχαιολογικά Aνάλεκτα εξ Aθηνών 4 (1971), p. 176-185.•McCormick
M., Movements and Markets in the First Millennium. Information, Containers, and
Shipwrecks, στο C. Morrisson (επιμ.), Trade and Markets in Byzantium, Washington D.C.
2012, 50-98.•Van Doornick F., Jr, Βυζαντινά ναυάγια, στο Λαΐου Α.Ε. (επιμ.), Οικονομική
Ιστορία του Βυζαντίου (7ος-15ος αι.), τομ. Β΄, Αθήνα 2002, 715-723. Η αγγλική εκδοχή είναι
διαθέσιμη και στο http://www.doaks.org/resources/publications/doaks-online-
publications/economic-history-of-byzantium/ehb41-shipwrecks•Φιλοθέου Γ. – Μιχαηλίδου Μ.,
Βυζαντινά πινάκια από το φορτίο ναυαγισμένου πλοίου κοντά στο Καστελλόριζο, Αρχαιολογικό
Δελτίο 41 (1986), Μελέται, 271-329. •Institute of Nautical Archaeology, Serçe limanı
(Turkey):http://nauticalarch.org/projects/all/southern_europe_mediterranean_aegean/serce_l
imani_turkey/introduction/•Institute of Nautical Archaeology, Yassıada, 7th
century:http://nauticalarch.org/projects/all/southern_europe_mediterranean_aegean/yassiada
_tektas_7th_century_turkey/introduction/•Institute of Nautical Archaeology, Yenikapı
Byzantine shipwrecks Excavation and Study
(Turkey):http://nauticalarch.org/projects/all/southern_europe_mediterranean_aegean/yenikap
i_harbor_wrecks_turkey/report92/ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ•Βακαλούδη Α. Δ., Η
μαγεία ως κοινωνικό φαινόμενο στο πρώιμο Βυζάντιο (4ος-7ος μ.Χ. αι.), Αθήνα 2001.
•Dauterman Maguire E. – Maguire H. P. – Duncan-Flowers M. J., Art and Holy Powers in the
Early Christian House, Urbana - Chicago 1989.•Fulghum Heinz M., Magic, Medicin, and
Prayer, στο Kalavrezou I. (επιμ.), Byzantine Women and Their World, Cambridge MA – New
Haven – London 2003, 275-281 και αρ. κατ. 164-186.•Fulghum M., Coins as amulets in Late
Antiquity, στο S.R. Asirvatham, C. O. Pache, J. Watrous (επιμ.), Between Magic and
Religion. Interdisciplinary Studies in Ancient Mediterranean Religion and Society, Lanham
MD 2001, 139-147.•Maguire H., Magic and Money, Speculum 72/4 ( Οκτ 1997), 1037-
1054.•Maguire H. (επιμ.), Byzantine Magic, Washington  D.C. 1995.Διαθέσιμο και στο
http://www.doaks.org/resources/publications/books-in-print/byzantine-magic.•Pitarakis Β.
(επιμ.), Life is Short, Art Long. The Art of healing in Byzantium, exhibition catalogue,
Istanbul 2015.•Τρωιάνος Σπ., Η μαγεία στα βυζαντινά νομικά κείμενα, Η καθημερινή ζωή στο
Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική παράδοση, Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς
Συμποσίου, Αθήνα 15-17 Σεπτεμβρίου 1988, Αθήνα 1989, 549-572.ΘΑΝΑΤΟΣ, ΤΑΦΕΣ, ΝΕΡΟΙ•Από τα
Ηλύσια πεδία στο χριστιανικό παράδεισο, Θεσσαλονίκη 1997.•Γούναρης Γ. Γ., Εισαγωγή στην
παλαιοχριστιανική αρχαιολογία, Α´, Αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 1999, 29-51.•Γούναρης Γ. Γ.,
Εισαγωγή στην παλαιοχριστιανική αρχαιολογία, Β´, Ζωγραφική, Θεσσαλονίκη 2007 , 17-
95).•Λαμπάκης Σ., Πολιτικοκοινωνικά και καθημερινά από τα επιτύμβια επιγράμματα των
Βυζαντινών, Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική παράδοση.
Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 15-17 Σεπτεμβρίου 1988, Αθήνα 1989, 603-
621.•Μαρκή Ε., Ανίχνευση παλαιότερων επιδράσεων στην παλαιοχριστιανική ταφική
αρχιτεκτονική και τη νεκρική λατρεία, Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες
στην ελληνιστική παράδοση. Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 15-17 Σεπτεμβρίου
1988, Αθήνα 1989, 89-104.•Μαρκή Ε., Τα χριστιανικά κοιμητήρια στην Ελλάδα. Οργάνωση,
τυπολογία, ταφική ζωγραφική, μαρτύρια, κοιμητηριακές βασιλικές, Δελτίον της Χριστιανικής
Αρχαιολογικής Εταιρείας 23 (2002), 163-176.•Μαρκή Ε., Η νεκρόπολη της Θεσσαλονίκης στους
υστερορωμαϊκούς και παλαιοχριστιανικούς χρόνους (μέσα του 3ου έως μέσα του 8ου αι. μ.Χ.),
Αθήνα 2006.•Χατζηνικολάου Κ. - Τερζοπούλου Δ., Τα νεκροταφεία στη Θεσσαλονίκη των ρωμαϊκών
χρόνων, στο Αδάμ-Βελένη Π. - Τερζοπούλου Δ., Αγρός - Οικία - Κήπος –Τόπος, Θεσσαλονίκη
2012, 105-121.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΧ203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙ.

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161310

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των όρων και εννοιών που σχετίζονται με τον
ιμπεριαλισμό και την αποικιοκρατία· στη διερεύνηση του συγκεκριμένου ιστορικού
φαινομένου· στον προβληματισμό για τις ιστορικές καταβολές του σύγχρονου
παγκοσμιοποιημένου κόσμου και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξετάζει την εξάπλωση της ευρωπαϊκής ισχύος στον υπόλοιπο κόσμο από την περίοδο
των Ανακαλύψεων μέχρι την αποαποικιοποίηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα
συζητηθούν οι διαφορετικές μορφές που πήρε η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία, οι συνέπειές της
στους αποικιοκρατούμενους λαούς και στα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και στη διεθνή οικονομία,
οι ιδεολογικές παράμετροι του φαινομένου και οι ιστοριογραφικές προσεγγίσεις.Η εξεταστική
ύλη περιλαμβάνει α) τα θέματα που παρουσιάζονται στο syllabus του μαθή-ματος και β)
επιλεγμένες πρωτογενείς πηγές, οι οποίες θα συζητηθούν στο μάθημα. Γρα-πτές εξετάσεις στο
τέλος του εξαμήνου.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Διαμορφωτική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (Διαμορφωτική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Σεβασμός στη
διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Λάμπρος Φλιτούρης, Αποικιακές αυτοκρατορίες, Αθήνα: Ασίνη, 2015 (Κωδικός Βιβλίου στον
Εύδοξο: 41960036).ήMagdoff, Harry, Αποικιοκρατία : Η ευρωπαϊκή επέκταση μετά το 1763
(μτφρ. Α. Καρακα-τσούλη), Αθήνα, Μελάνι: 2008 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:
935).ήMommsen, Wolfgang J., Ιμπεριαλισμός : Οι πνευματικές, πολιτικές και οικονομικές
ρίζες του (μτφρ. Χ. Ζούμπερη), Αθήνα, Πολύτροπον: 2007

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Αθανασίου, Αθηνά κ.ά., Αποδομώντας την Αυτοκρατορία: θεωρία και πολιτική της
μετααποικιακής κριτικής, Αθήνα: Νήσος, 2016Arendt, Hannah, Οι απαρχές του ολοκληρωτισμού:
Ιμπεριαλισμός (μτφρ. Β. Τομανάς), Θεσσαλονίκη: Νησίδες, 2017Armitage, David, Theories of
empire, 1450-1800, Aldershot, Ashgate: 1998Gollwitzer, Heinz, Europe in the Age of
Imperialism: 1880-1914, London : Thames & Hudson, 1969Headrick, Daniel R., The tools of
empire: technology and European imperialism in the nine-teenth century, New York: Oxford
University Press, 1981Hobson, John Atkinson, Ιμπεριαλισμός: Μια μελέτη (μτφρ. Θ.
Νουτσόπουλος), Αθήνα: ΚΨΜ, 2013Horowitz, David, Ιμπεριαλισμός και επανάσταση (μτφρ. Π.
Φρώνης),  Αθήνα: Α. Α. Λιβάνη, 1975.Levine, Philippa, Καρακατσούλη, Άννα (επιμ.), Φύλο
και αυτοκρατορία (μτφρ. Μ. Ελευθε-ριάδου), Αθήνα: Πεδίο, 2016MacKenzie, John M., The
partition of Africa, 1880-1900 and European imperialism in the nineteenth century,
London-New York: Methuen, 1983Marshall, P. J., The Cambridge illustrated history of the
British Empire, Cambridge-New York: Cambridge University Press, 1996Price, Richard,
Making empire: colonial encounters and the creation of imperial rule in nine-teenth-
century Africa, Cambridge-New York: Cambridge University Press, 2008Said, Edward W.,
Κουλτούρα και ιμπεριαλισμός: Μια συστηματική και γοητευτική ανίχνευση των ριζών του
ιμπεριαλισμού στον πολιτισμό της δύσης (μτφρ. Β. Λάππα),  Αθήνα: Νεφέλη, 1996Storey,
William K., Scientific Aspects of European Expansion, Aldershot, Hampshire, Great
Britain, Brookfield, Vt., USA : Variorum, 1996Traverso, Enzo, Οι ρίζες της ναζιστικής
βίας. Μια ευρωπαϊκή γενεαλογία (μτφρ. Ν. Κούρκουλος), εκδόσεις του 21ου, 2013Vickers,
Daniel, A companion to colonial America, Malden, MA: Blackwell, 2003.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΕΑ302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600154719

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Να γνωρίσουν τη νεότερη ιστορία του Ελληνισμού του Πόντου, να εξοικειωθούν με τη σχετική
βιβλιογραφία και τους χάρτες της περιόδου

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

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
……



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο Πόντος από την κατάλυση της Αυτοκρατορίας των Κομνηνών μέχρι τις αρχές του 19ου
αιώνα.Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ιστορία των Ελλήνων που έζησαν στον ιστορικό
Πόντο (από την Κολχίδα και τη Μικρά Αρμενία βορειοανατολικά έως την Παφλαγονία δυτικά και
την Καππαδοκία νότια) από την πτώση της Τραπεζούντας το 1461 μέχρι και τις αρχές του 19ου
αι. Ειδικά η περίοδος 1461-1774 χαρακτηρίζεται ως περίοδος εσωστρέφειας, κυρίως μετά την
επικράτηση των Οθωμανών και των συμμάχων τους στη Μαύρη Θάλασσα. Στα τέλη όμως του 18ου –
αρχές 19ου αι. οι Ευρωπαίοι άρχισαν να διεισδύουν με γοργούς ρυθμούς στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία για την εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών, στρατηγικών και οικονομικών
συμφερόντων τους. Στο πλαίσιο αυτής της μακράς περιόδου θα εξετασθεί η
κοινωνικοοικονομική εξέλιξη των Ελλήνων του Πόντου, η διαμόρφωση των θεσμών τους στο
πλαίσιο του «μιλλέτ» των Ρωμιών και η σταδιακή μετάβασή τους από τη θρησκευτική στην
εθνική ταυτότητά τους.1η εβδομάδαΕισαγωγή. Ενότητες και Στόχοι μαθήματος. Πληροφορίες για
τις υποχρεώσεις των φοιτητών, την ύλη και τις εξετάσεις. Προαιρετικές εργασίες και
βαθμολόγησή τους. Αναφορά στη σημασία των πηγών και στα σημαντικότερα Αρχεία.
Περιοδολόγηση της ιστορίας. «Αρχή Σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»: Πόντος. 2η εβδομάδαΗ
άλωση της Πόλης και η κατάλυση της Αυτοκρατορίας των Κομνηνών. Περίοδος απομόνωσης και
προσαρμογής (1461-16ος αι.). Δημογραφικές και κοινωνικές ανακατατάξεις μετά την τουρκική
κατάκτηση3η εβδομάδαΗ Εκκλησία και οι Μονές στον Πόντο (15ος - 16ος αι.)4η εβδομάδαΗ
Παιδεία στον Πόντο (15ος - 16ος αι.)5η εβδομάδαΟι Έλληνες του Πόντου σε αναζήτηση
διεξόδων (17ος – 18ος αι.). Κεντρική εξουσία και Ντερεμπέηδες6η εβδομάδαΟι Έλληνες λόγιοι
του Πόντου: στόχοι και οράματα7η εβδομάδαΕκκλησία και Σταυροπηγιακά εξαρχικά μοναστήρια8η
εβδομάδαΗ Παιδεία στον Πόντο (17ος – 18ος αι.)9η εβδομάδαΗ Οικονομία. Δρόμοι εμπορίου.
Αργυρούπολη και Μεταλλεία10η εβδομάδαΡωσοτουρκικοί πόλεμοι - Συνθήκες Κιουτσούκ Καϊναρτζή
και Αδριανουπόλεως. Απαρχή οικονομικής διείσδυσης Ευρωπαίων11η εβδομάδαΜετοικεσίες-
μεταναστεύσεις πληθυσμών. Επιδημίες στον Πόντο12η εβδομάδαΗ προξενική εκπροσώπηση των
Ευρωπαίων στον Πόντο13η εβδομάδαΣύνοικοι λαοί. Μεταρρυθμίσεις. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
υπό πίεσηΕπισκόπηση της ύλης του μαθήματος

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 117
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

30

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

15

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

15

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Παραγωγή
νέων ερευνητικών ιδεών, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις:
ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης, πολλαπλής
επιλογής, ασκήσεις σε χάρτη. Προαιρετική είναι η
εκπόνηση ατομικής εργασίας (παρουσίαση βιβλίου σχετικού
με το αντικείμενο του μαθήματος) με την υποχρέωση
παρουσίασής της μέσα στην αίθουσα και παράδοσης γραπτής
μορφής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική), Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική), Άλλη
/ Άλλες (Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Άρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού – Ευρ. Γεωργανόπουλος – Κυρ. Χατζηκυριακίδης, Οι Έλληνες του
Πόντου και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (1461-1923), Αρχείον Πόντου – Παράρτημα 36, Επιτροπή
Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2015

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Οδ. Λαμψίδης, «Η Τουρκοκρατία στον Μικρασιατικό Πόντο», Αρχείον Πόντου, 33 (1975-1976),
115-208Οδ. Λαμψίδης, «Η Τουρκοκρατία στον Μικρασιατικό Πόντο», Αρχείον Πόντου, 34 (1977-
1978)Χρ. Σαμουηλίδης, Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, εκδοτ. Οίκος Αφών Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 1992Ι. Κ. Χασιώτης (επιμ.), Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης,
Θεσσαλονίκη 1997D. Panzac, La peste dans l’Empire Οttoman 1700-1850, Louvain 1985.Θεοδ.
Κυριακίδης, «Απρόσκλητοι και ανεπιθύμητοι επισκέπτες στην πόλη: επιδημικές ασθένειες στην
ύστερη οθωμανική Τραπεζούντα (18ος – 19ος αι.), στο συλλογικό τόμο Ε Ιστορικά της
Ελευθεροτυπίας με τίτλο: Η σφαγή των Ποντίων, Μάιος 2009, σ. 9-38 Βρετανικές προξενικές
εκθέσεις, PRO/ FO 195/294 (1847-1870)Charles Issawi, The economic history of Turkey 1800-
1914, Σικάγο, Λονδίνο 1980.Üner Α. Turgay, “Trade and Merchants in Nineteenth-Century
Trabzon: Elements of Ethnic Conflict”, Christians and Jews in the Ottoman Empire, ed.
Benjamin Braude and Bernard Lewis, τ. 1, Λονδίνο 1982, σ. 287-318.Κυριάκος Στ.
Χατζηκυριακίδης, Το Ελντοράντο της Ανατολής. Η διείσδυση των ευρωπαϊικών εταιρειών στα
μεταλλεία της Μ. Ασίας (1861-1923), Θεσσαλονίκη 2008.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΑΑ312 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

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

Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161278

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Άσκηση Πεδίου 50
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

37.5

Πρακτική (Τοποθέτηση) 90
Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

2.5

Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

	 	

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Αυτόνομη
εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡ603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

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
Σεμινάρια
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΠΡ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά
(Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600162804

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:- να
αποκτήσουν μία ευρεία γνώση των αρχαιολογικών δεδομένων για την κατανόηση των
κοινωνικοπολιτικών φαινομένων και των αντιλήψεων των ανθρώπων σε διάφορες περιοχές του
Αιγαίου κατά την 3η και 2η χιλιετία π.Χ. - να είναι σε θέση να προσεγγίσουν με κριτικό
τρόπο ειδικά ζητήματα που αφορούν τη διαμόρφωση του κοινωνικού τοπίου και ειδικών όψεων
της υλικής ζωής των πολιτισμών που αναπτύχτηκαν στο Αιγαίο στην 3η και 2η χιλιετία π.Χ.
και σχετίζονται με την τεχνολογία, την αρχιτεκτονική και την οργάνωση του χώρου, τις
ανταλλαγές και τα δίκτυα, τα συστήματα γραφής και διοίκησης, τη διαχείριση των νεκρών,
την τελετουργική κατανάλωση ποτού και τροφής, την εικονογραφία κλπ.

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;.



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομάδα #1: Εισαγωγή: χρονολόγηση, ιστορία της έρευνας, ερμηνευτικές προσεγγίσεις,
επιφανειακές έρευνες, επιστήμες και αρχαιολογία (βιοαρχαιολογία, γεωαρχαιολογία,
αναλύσεις προέλευσης και τεχνολογίας), περιβάλλον και φυσικοί πόροι στο Αιγαίο.Εβδομάδα
#2: Τελική Νεολιθική – Πρώιμη Εποχή Χαλκού (ΠΕΧ) στην ηπειρ. Ελλάδα & Μακεδονία (μέσα
4ης- 3η χιλ π.Χ.): γενικά χαρακτηριστικά της Τελικής Νεολιθικής (μέσα 4ης χιλ. π.Χ.):
οικιστική οργάνωση, τεχνολογία, δίκτυα και ανταλλαγές. Βασικά στοιχεία της ΠΕΧ στην
ηπειρ. Ελλάδα με έμφαση στην ΠΕ ΙΙ περίοδο (μέσα 3ης χιλ. π.Χ.): οικιστική οργάνωση,
μνημειώδης αρχιτεκτονική (οικίες με διαδρόμους), μεταλλοτεχνία, τεχνολογία, πρακτικές
κατανάλωσης και αποθήκευσης, διοίκηση και σφραγιστικά συστήματα, ανταλλαγές και δίκτυα
επαφών, ταφικές πρακτικές - ΠΕΧ στη Μακεδονία: οικιστική οργάνωση, μεταλλοτεχνία,
κεραμική, αποθήκευση, ταφικές πρακτικές. Οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις, νέες
αντιλήψεις και κοινωνικές πρακτικές.Εβδομάδα #3: Πρώιμη Εποχή Χαλκού στο ΒΑ Αιγαίο,
Τρωάδα, Κυκλάδες (3η χιλ. π.Χ.): αρχιτεκτονική και οργάνωση oικισμών, στρατηγικές
επιβίωσης. Πρώτες ύλες και τεχνολογία: μεταλλοτεχνία, κεραμική, λιθοτεχνία. Κυκλαδικά
ειδώλια και ταφικές πρακτικές Επαφές και δίκτυα επικοινωνίας: ο κοινωνικός ρόλος των
μετάλλων και της ναυσιπλοΐας στις επικοινωνίες και οι νέες μορφές κοινωνικής
πολυπλοκότητας. Εβδομάδα #4: Προ-ανακτορική Κρήτη Ι (3η χιλ. π.Χ.): οικιστική οργάνωση,
νοικοκυριά και κοινότητες: Μύρτος Φούρνου Κορυφή, Βασιλική. Διαχείριση των νεκρών και
ταφική αρχιτεκτονική, δημόσιες τελετουργίες και ιερά. Εβδομάδα #5: Προ-ανακτορική Κρήτη
ΙΙ (3η χιλ. π.Χ.): τεχνολογία: κεραμική (παραγωγή και διακίνηση), μεταλλουργία (πρώτες
ύλες, θέσεις με μεταλλουργικές δραστηριότητες, ο ρόλος των μετάλλων στη διαμόρφωση των
δικτύων επαφών με το υπόλοιπο Αιγαίο). Ανταλλαγές και δίκτυα επαφών στο Αιγαίο και εκτός
Αιγαίου. Σφραγίδες και σφραγιστικά συστήματα. Οι μηχανισμοί εμφάνισης τοπικών κοινωνικών
ιεραρχιών: κοινωνικές ανακατατάξεις και ανταγωνισμοί.Εβδομάδα#6: Παλαιο-ανακτορική Κρήτη
Ι (αρχές 2ης χιλ. π. Χ): η εμφάνιση των πρώτων ανακτόρων: παλαιές και νέες απόψεις για το
ρόλο τους στο κοινωνικό τοπίο. Οικιστική οργάνωση, η αρχιτεκτονική των πρώτων ανακτόρων
(Κνωσός, Φαιστός, Μάλια), δημόσιοι χώροι, αποθήκευση, τελετουργικοί χώροι: επιδεικτική
κατανάλωση τροφής και ποτού, κεραμική τεχνολογία και κατασκευή πολυτελούς κεραμικής π.χ.
καμαραϊκή κεραμική, εργαστήρια και κατασκευή αντικειμένων γοήτρου: το παράδειγμα της
συνοικίας Μ στα Μάλια, η οργάνωση μικρότερων ανακτορικών συγκροτημάτων π.χ. Πετράς (ανατ.
Κρήτη), Μοναστηράκι (κεντρ. Κρήτη), εμφάνιση γραφής (Γραμμική Α και Kρητική ιερογλυφική)
και στοιχείων διοίκησης.Εβδομάδα #7: Παλαιο-ανακτορική Κρήτη ΙΙ (αρχές 2ης χιλ. π. Χ):
ταφικές πρακτικές και διαχείριση των νεκρών: Αρχάνες και Μάλια. Η διαμόρφωση του
λατρευτικού τοπίου στο νησί: ιερά κορυφής, λατρευτικά σπήλαια, υπαίθρια ιερά. Τεχνολογία:
λίθινα αγγεία, σφραγίδες. Δίκτυα και ανταλλαγές στο Αιγαίο και στην ανατ. Μεσόγειο: νέα
μέσα μεταφοράς, διαμόρφωση μικρής και μεγάλης εμβέλειας εμπορικών διαδρομών. Εβδομάδα #8:
Μέση Εποχή Χαλκού και περίοδος των κάθ. λακκοειδών στην κεντρ. - νότια ηπειρ. Ελλάδα
(2000-1600 π.Χ.): οικιστική οργάνωση και αρχιτεκτονική. Παραγωγή και διακίνηση της
κεραμικής. Ταφικές πρακτικές και κοινωνική διαφοροποίηση: από το απλό στο σύνθετο
νοικοκυριό από την ομοιογενή κοινότητα στις ιεραρχικές ενδοκοινοτικές διακρίσεις (ταφικοί
τύμβοι Μεσσηνίας, νεκροταφεία εντός οικισμών στην Αργολίδα, τύμβοι Άργους). Το φαινόμενο
των κάθετων λακκοειδών στην ηπειρ. Ελλάδα: τα δεδομένα και οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις
στις διαδικασίες ανάδειξης αριστοκρατικών ομάδων. Εβδομάδα #9: Νεο-ανακτορική περίοδος
στην Κρήτη Ι (1750-1500 π.Χ.): τα νέα ανάκτορα και οι καινοτομίες τους: τελετουργικοί

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη
εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός
στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



χώροι, δημόσιοι χώροι, ιερά, χώροι διαμονής, επέκταση της κατοίκησης στο τοπίο και
διακοινοτική ιεραρχία: ανακτορικά συγκροτήματα, επαύλεις, αγροικίες, πόλεις, λιμάνια. Η
κοινωνικοπολιτική οργάνωση στην Κρήτη κατά τη νεοανακτορική περίοδο: ερμηνευτικές
προσεγγίσειςΕβδομάδα #10: Νεο-ανακτορική περίοδος στην Κρήτη ΙΙ (1750-1500 π.Χ.) – Η
μινωϊκή επίδραση στο νησιωτικό Αιγαίο: τοιχογραφίες: εικονογραφία και συμβολικοί τρόποι
έκφρασης. Λατρεία και χώροι λατρείας: λατρευτικά σπήλαια, ιερά κορυφής, ιερά ανακτόρων,
αναθηματικά αντικείμενα, τελετουργικά σκεύη και σύμβολα λατρείας: ανάγλυφα ρυτά, ειδώλια,
εικονογραφικές παραστάσεις σε σφραγιδόλιθους και δαχτυλίδια. Μεταλλοτεχνία και χρηστικά
εργαλεία, χρυσοχοΐα, κεραμική. Ταφικές πρακτικές και ταφική διαφοροποίηση στο νησί (τα
νεκροταφεία Κνωσού, τάφος Ιερό κλπ.) –«Μινωϊκή θαλασσοκρατία»? Η μινωική επίδραση από τη
Μέση στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού στο νησιωτικό Αιγαίο: Φυλακωπή Μήλου, Αγία Ειρήνη Κέας,
Κύθηρα. Ακρωτήρι, Θήρας: αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες.Εβδομάδα #11: Μυκηναϊκή περίοδος
στην ηπειρ. Ελλάδα: πρώιμη Μυκηναϊκή (1700-1400 π.Χ.) και ανακτορική περίοδος Ι (1400-
1200 π.Χ.): οργάνωση οικισμών και ταφική αρχιτεκτονική στην πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο. Η
εμφάνιση των ανακτορικών συστημάτων στη νότια και κεντρ. ηπειρωτική Ελλάδα. Μυκηναϊκές
ακροπόλεις. Το ανάκτορο και ο άνακτας: δημόσιες συναθροίσεις και τελετές, τοιχογραφίες.
Ανάκτορο και πόλη. Δημόσια έργα. Ταφική αρχιτεκτονική. Το μυκηναϊκό συμβολικό τοπίο. Το
παράδειγμα των Μυκηνών.Εβδομάδα #12: Μυκηναϊκή ανακτορική περίοδος στην ηπειρ. Ελλάδα ΙΙ
(1400-1200 π.Χ.): πινακίδες Γραμμικής Β και διοικητική οργάνωση, παραγωγή και εργαστήρια,
δίκτυα και μυκηναϊκό εμπόριο στο Αιγαίο και στην ευρύτερη Μεσόγειο. Ναυάγια: εμπορικά
φορτία και διαδρομές στην ανατ. Μεσόγειο.Εβδομάδα #13: Μυκηναϊκή επικράτεια στην Κρήτη
και στα νησιά (1500-1400 π.Χ.) – ΥΕΧ Μακεδονία: Γραμμική Β, διοικητική οργάνωση και
παραγωγικές δραστηριότητες στην Κρήτη. Τάφοι των «πολεμιστών» στην Κνωσό, νεκροταφεία
θαλαμωτών τάφων στην Κρήτη. Η μυκηναϊκή επίδραση στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα – Η
Ύστερη Εποχή του Χαλκού στη Μακεδονία:  εναλλακτικοί τρόποι ζωής στο Αιγαίο. Οργάνωση των
οικισμών στο ενδοκοινοτικό και διακοινοτικό επίπεδο: οι τούμπες Θεσσαλονίκης, Ασσήρου και
Καστανά. Στρατηγικές επιβίωσης και ο ρόλος της αποθήκευσης. Νεκροταφεία και διαχείριση
των νεκρών. Η υιοθέτηση στοιχείων του Μυκηναϊκού πολιτισμού: κεραμική, και κατανάλωση
φαγητού και ποτού και αρωματικών ουσιών, επαφές με την κεντρ. Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Σεμινάρια 3
Άσκηση Πεδίου 32
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

32

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

3

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

71

Σύνολο Μαθήματος 180
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,

Περιγραφή διαδικασίας:
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με προφορικές
εξετάσεις. Οι προαιρετικές εργασίες ενισχύουν τη
βαθμολογία εφόσον κριθούν επιτυχείς. Η παρακολούθηση του
μαθήματος κρίνεται απαραίτητη καθώς η αξιολόγηση
βασίζεται πρωτίστως σε θέματα που έχουν συζητηθεί κατά
τη διάρκεια των διαλέξεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:



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.

Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική), Προφορική Εξέταση
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Dickinson, O. T. P. K. 2003 (Μετάφραση). Το Αιγαίο στην Εποχή του Χαλκού. Αθήνα: Εκδόσεις
Καρδαμίτσα.Τreuil, R., Darque, P., Poursat, J-C. και G. Touchait. 1996 (Μετάφραση). Οι
πολιτισμοί του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού. Αθήνα: Εκδόσεις
Καρδαμίτσα.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Barret, J. C. και P. Halstead (επιμ.). 2004. The Emergence of Civilisation Revisited.
Oxford: Oxbow.Branigan, Κ. (επιμ.). 2001. Urbanism in the Aegean Bronze Age. SCAA 4.
Oxford: Oxbow. Broodbank, C. 2009 (Μετάφραση). Οι Πρώιμες Κυκλάδες: Μία Ανάλυση στο
Πλαίσιο της Νησιωτικής Αρχαιολογίας. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.Cline, E.
H. (επιμ.). 2010. Oxford Handbook of Bronze Age Aegean. Oxford: Oxford University Press.
Cullen, T. (επιμ.). 2001. Aegean Prehistory. A Review. American Journal of Archaeology
Supplement 1. Boston: Archaeological Institute of America.McEnroe, J. C. 2010.
Architecture of Minoan Crete: Constructing Identity in the Aegean Bronze Age. Texas.
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(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 το Πλαίσιο Προσόντων του
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Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος είναι να παρουσιαστεί ο κόσμος των ελληνικών πόλεων-κρατών, μέσω μιας επιλογής
αρχαίων κειμένων σε μετάφραση, στους σπουδαστές της αρχαίας Ελλάδας και στους σπουδαστές
των πολιτικών θεσμών. Οι φοιτητές αναμένονται να εξοικειωθούν με την ποικιλία των τυπικών
μηχανισμών και των άτυπων διεργασιών των ελληνικών κρατών από την αρχαϊκή περίοδο, οπότε
και απαντώνται η άνοδος και η πτώση των τυράννων καθώς και η σταδιακή διεύρυνση του
σώματος των πολιτών, την κλασική περίοδο του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. και, πέρα από
αυτήν, στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Έλληνες
προσπάθησαν να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους σε έναν κόσμο μεγάλων δυνάμεων.

Γενικές Ικανότητες
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τεχνολογιών
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Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
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ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομάδα #1Οι βασικές πηγές της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας αναφορικά με το θέμα. Τα
αρχαιολογικά δεδομένα, οι γραμματειακές και επιγραφικές μαρτυρίες. Οι κυριότεροι
ιστορικοί της περιόδου. Ο πρώτος προηγμένος πολιτισμός στην Ελλάδα της δεύτερης
χιλιετίας, ο μυκηναϊκός πολιτισμός της εποχής του Χαλκού, δεν βασιζόταν σε πόλεις-κράτη,
οι οποίες διοικούνταν από τους πολίτες τους, αλλά σε πανίσχυρα βασίλεια. Αυτός ο
πολιτισμός παρήκμασε τον δωδέκατο αιώνα και ακολούθησε μία σκοτεινή περίοδος, κατά τη
διάρκεια της οποίας ο πληθυσμός της ηπειρωτικής Ελλάδας συρρικνώθηκε, εν μέρει εξαιτίας
της μετανάστευσης στα νησιά του Αιγαίου και τη δυτική ακτή της Μικράς Ασίας, και η ζωή
επέστρεψε σε πιο πρωτόγονα επίπεδα.Εβδομάδα #2Η εξέλιξη προς την πόλιν.  Η ανάκαμψη
ξεκίνησε τον δέκατο αιώνα και από το 800 έως το 500 περίπου είναι η λεγόμενη αρχαϊκή
περίοδος της ελληνικής ιστορίας. Οι Έλληνες είχαν οργανωθεί τώρα σε μερικές εκατοντάδες
ξεχωριστά κράτη, τα οποία είχαν προκύψει από τις διαφορετικές, αυτάρκεις κοινότητες της
σκοτεινής περιόδου. Ένα τυπικό κράτος περιελάμβανε ένα αστικό κέντρο και την αγροτική
έκταση σε μία ακτίνα μερικών μιλίων από αυτό. Ο πληθυσμός του μπορεί να αριθμούσε
χιλιάδες και, σπάνια, δεκάδες χιλιάδες. Αρχικά, φαίνεται ότι βασιλείς κυβερνούσαν αυτά τα
κράτη αλλά δεν υπήρχε χάσμα μεταξύ των βασιλέων και της αριστοκρατίας, την οποία
αποτελούσαν τα μέλη των οικογενειών που είχαν αποκτήσει στα τέλη των Σκοτεινών Χρόνων τις
μεγαλύτερες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης. Έτσι, μετά από λίγο, την κληρονομική βασιλεία
διαδέχθηκε η συλλογική διακυβέρνηση των αριστοκρατών: οι αξιωματούχοι διορίζονταν για
καθορισμένο χρόνο, με ένα συμβούλιο ευγενών να λειτουργεί συμβουλευτικά για αυτούς τους
αξιωματούχους, ενώ σε περιπτώσεις στις οποίες ήταν σημαντική η αλληλεγγύη πιθανότατα
συνεδρίαζε μία συνέλευση, απαρτιζόμενη από όλους τους ενήλικες άρρενες πολίτες.
Εβδομάδα #3Ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε εκ νέου σε σημείο τέτοιο, ώστε να μην μπορούν
πλέον τα κράτη να συντηρούν τους κατοίκους τους αποκλειστικά από τις δικές τους
πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ορισμένα κράτη μείωσαν τον πληθυσμό τους μέσω της ίδρυσης
αποικιών, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντίγραφα των μητροπόλεων-κρατών, σε περιοχές
γύρω από τη Μεσόγειο, όπου η αρώσιμη γη θα μπορούσε να αποκτηθεί χωρίς αντιδράσεις.
Ορισμένα άλλα στράφηκαν στο εμπόριο, ανταλλάσσοντας το πλεόνασμα των προϊόντων τους με
άλλα προϊόντα, τα οποία χρειάζονταν. Στο εσωτερικό των κρατών, μολονότι για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα οι περισσότεροι πολίτες κατείχαν κάποια γη και επιβίωναν ως ένα βαθμό με
την παραγωγή από αυτήν, εμφανίστηκαν κάποιοι, όπως για παράδειγμα οι τσαγκάρηδες, οι
οποίοι ασχολούνταν με ένα ειδικευμένο εμπόριο που απευθυνόταν σε έναν ευρύτερο κύκλο πέρα
από το νοικοκυριό τους. Μετασχηματίσθηκε επίσης και ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες
πολεμούσαν, γύρω στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα, με την εμφάνιση του βαριά οπλισμένου
πεζικάριου, του οπλίτη, και τη συνειδητοποίηση ότι τέτοιοι στρατιώτες θα ήταν πιο
αποτελεσματικοί αν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μαζικά, στον κλειστό σχηματισμό της
φάλαγγας. Στη διάρκεια αυτών των εξελίξεων ορισμένοι άνδρες και οικογένειες πλούτισαν ενώ
άλλοι περιήλθαν σε καθεστώς φτώχειας. Σταδιακά, η εισαγωγή των νομισμάτων από ευγενή
μέταλλα (χρονολογημένη τώρα στον έκτο αιώνα) διευκόλυνε τον καθορισμό του πλούτου με
κριτήρια διαφορετικά από εκείνο της έγγειας καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας και τη μεταφορά
του σε άλλα χέρια. Η διάθεση ενός απλού αλφαβήτου (το οποίο εισήχθη τον όγδοο αιώνα)
επέτρεψε τη εξάπλωση της ανάγνωσης και της γραφής και ενθάρρυνε εκείνους που δεν
εμπιστεύονταν τους ευγενείς να επιμείνουν στο ότι οι νόμοι του κράτους τους έπρεπε να
είναι διαθέσιμοι σε γραπτή μορφή. Εβδομάδα #4Ως τα μέσα του 8ου αιώνα, η Σπάρτη ήλεγχε το
σύνολο της Λακωνίας: επρόκειτο για μία πολύ μεγαλύτερη έκταση από εκείνη την οποία
ήλεγχαν οι περισσότερες από τις υπόλοιπες πόλεις-κράτη και αυτός ο έλεγχος κατέστη
δυνατός μέσω κατακτήσεων, οι οποίες υπέταξαν ένα μεγάλο ποσοστό του εκεί πληθυσμού στη
Σπάρτη, ορισμένους ως ελεύθερους άνδρες υπό τη σπαρτιατική επικυριαρχία και άλλους
υποβιβασμένους στο καθεστώς του δούλου. Οι δύο βασιλείς (ένα ασυνήθιστο φαινόμενο), οι
ευγενείς και οι πολίτες της Σπάρτης ενώθηκαν σε έναν κοινό σκοπό έναντι των υποταγμένων:
υπήρξε αναδιοργάνωση του σώματος των πολιτών, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι των βασιλέων, του
συμβουλίου και της συνέλευσης ως προς τη λήψη αποφάσεων. Μολονότι η ατομική ιδιοκτησία
διατηρήθηκε, παραχωρήθηκε από το κράτος σε κάθε πολίτη ένας κλήρος γης και δούλοι, οι
οποίοι θα βρίσκονταν στην υπηρεσία του. Εβδομάδα #5Κατά τον έβδομο και τον έκτο αιώνα,
εντάσεις σαν αυτή η οποία είχε οδηγήσει στη Σπάρτη στις μεταρρυθμίσεις του Λυκούργου
κατέληξαν στην ανάληψη της εξουσίας σε πολλές πόλεις από έναν τύραννο. Συνήθως ο τύραννος

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άλλες…
…….
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μπορούσε να κυβερνήσει αυταρχικά ή μέσω του υπάρχοντος πολιτικού μηχανισμού του κράτους.
Μολονότι η τυραννίδα ήταν αρχικά δημοφιλής, με τον καιρό η ίδια έφτασε να γίνεται αισθητή
ως καταπιεστική και καμμία τυραννίδα δεν διήρκεσε πάνω από εκατό χρόνια. Οι ευγενείς δεν
στάθηκαν ικανοί να ανακτήσουν το παλαιό μονοπώλιό τους στην εξουσία. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η απομάκρυνση ενός τυράννου συνοδευόταν από μία αναδιοργάνωση του σώματος
των πολιτών, η οποία υποσκέλιζε την παλαιά οργάνωση μέσω της οποίας οι ευγενείς είχαν
ασκήσει την επιρροή τους. Συνήθως δε, όλοι όσοι είχαν τη δυνατότητα να εξοπλιστούν ως
οπλίτες αποκτούσαν ως ένα βαθμό πολιτική δύναμη. Εβδομάδα#6Ο κόσμος των ελληνικών πόλεων
απέκλειε, όπως και εμείς σήμερα, τα παιδιά από την πολιτική δράση. Αντίθετα με εμάς,
απέκλειε τις γυναίκες, και υπό κανονικές συνθήκες ένας  μέτοικος δεν είχε το δικαίωμα
(μολονότι θα μπορούσε να το αποκτήσει μέσω μιας ειδικής χάρης/απόφασης από την πλευρά των
πολιτών) απόκτησης της ιδιότητας του πολίτη στην πόλη όπου είχε εγκατασταθεί. Ο πληθυσμός
της πόλεως-κράτους συνήθως περιελάμβανε, εκτός από πολίτες και ελεύθερους μετοίκους, και
δούλους, οι οποίοι αποτελούσαν ιδιοκτησία και βρίσκονταν στην υπηρεσία είτε της πόλεως
είτε κάποιου ιδιώτη. καθώς ένας ελεύθερος άνθρωπος δεν μπορούσε να εργαστεί δίχως την
απώλεια της αξιοπρέπειάς του. Χωρίς την ύπαρξη δούλων και ελεύθερων μη-πολιτών οι πολίτες
(ειδικά οι πιο φτωχοί) δεν θα είχαν τη δυνατότητα να αφιερώσουν χρόνο στην πολιτική. Η
ουσία, αλλά και το όνομα, της πολιτικής εφευρέθηκε από τους Έλληνες: εξ όσων γνωρίζουμε,
ήταν η πρώτη κοινωνία στην οποία οι πόλεις-κράτη κυβερνώνταν όχι σύμφωνα με την
ιδιοτροπία ενός παντοδύναμου ηγέτη αλλά από πολίτες, οι οποίοι “διαδέχονταν ο ένας τον
άλλο στο να διοικούν και να διοικούνται”, σε πλήρη συμφωνία με καθορισμένες συνταγματικές
διαδικασίες, και όπου η πολιτική αποφασιζόταν όχι με βάση τις μηχανορραφίες στο παλάτι ή
στην κρεβατοκάμαρα αλλά με βάση την αντιπαράθεση στο συμβούλιο και τη συνέλευση. Εβδομάδα
#7Η Αθήνα κυριαρχούσε στην Αττική παραχωρώντας το δικαίωμα του πολίτη σε όλους τους
ελεύθερους κατοίκους της. Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες πόλεις-κράτη παρέμειναν κατά
πολύ μικρότερες και η Σπάρτη με την Αθήνα ανακάλυψαν ότι υπήρχαν όρια, πέραν των οποίων
δεν μπορούσαν να επεκταθούν. Ωστόσο, οι πόλεις-κράτη θεώρησαν πρόσφορη τη σύναψη διαφόρων
ειδών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ τους και υπήρχε η δυνατότητα διαμόρφωσης μεγαλύτερων
συνόλων, εφόσον δεν καταπιεζόταν πλήρως η ανεξαρτησία των πόλεων-κρατών οι οποίες
απάρτιζαν αυτά τα σύνολα. Θρησκευτικές ενώσεις μπορούσαν να δημιουργηθούν, όπως η
Αμφικτιονία εκείνων των ανθρώπων που ενδιαφέρονταν για το ιερό του Απόλλωνος στους
Δελφούς. Σε ορισμένες περιοχές, όπου καμία πόλη-κράτος δεν είχε κατορθώσει να κυριαρχήσει
κατά τρόπο αντίστοιχο προς εκείνο της Σπάρτης και της Αθήνας, γειτονικές πόλεις απώλεσαν
τμήμα της ανεξαρτησίας τους, σχηματίζοντας ένα ομόσπονδο κράτος. Η Σπάρτη, όταν βρέθηκε
σε δύσκολη θέση μετά από τις προσπάθειες επέκτασής της προς τα βόρεια κατά τον 6ο αιώνα,
ξεκίνησε τήν ένωση με άλλες πόλεις-κράτη μέσω συμμαχιών, στις οποίες αυτή ήταν στην ουσία
(αν όχι θεωρητικά) ο ισχυρότερος εταίρος, και στα τέλη του αιώνα προσέδωσε σε αυτή την
ομάδα των συμμάχων της την οργανωτική δομή που αποκαλούμε Πελοποννησιακή
Συμμαχία.Εβδομάδα #8Η Σπάρτη ήταν επικεφαλής της ελληνικής αντίστασης στην Περσία και,
μετά τη νίκη τους, οι Έλληνες μετέφεραν τον πόλεμο πίσω στη Μικρά Ασία, υπό την ηγεσία
των Σπαρτιατών. Ωστόσο, ο Σπαρτιάτης στρατηγός κατέστη αντιπαθητικός και, επιπλέον, δεν
ενδιαφέρονταν όλοι οι Λακεδαιμόνιοι για υπερπόντιες περιπέτειες. Έτσι, το 478/7, η Αθήνα
ίδρυσε τη Δηλιακή Συμμαχία, από πόλεις-κράτη οι οποίες επιθυμούσαν τη συνέχιση του
πολέμου και την απελευθέρωση των Ελλήνων υπό περσική κυριαρχία. Ως τα μέσα του αιώνα, οι
Πέρσες είχαν απωθηθεί μέχρι το σημείο εκείνο στο οποίο η Αθήνα μπορούσε και επιθυμούσε να
τους απωθήσει. Επιπλέον, η Αθήνα είχε χρησιμοποιήσει τη Συμμαχία τόσο για την εξυπηρέτηση
των δικών της συμφερόντων όσο και για τον πόλεμο εναντίον των Περσών. Όταν ο τελευταίος
τερματίστηκε, η Συμμαχία διατηρήθηκε και αντιμετωπιζόταν ολοένα και περισσότερο ως μία
αθηναϊκή αυτοκρατορία. Παρόλα αυτά, κτήσεις στην κυρίως Ελλάδα, οι οποίες είχαν περιέλθει
σε αθηναϊκό έλεγχο στις αρχές της δεκαετίας του 450, χάθηκαν το 447/6 και, το 446/5, μία
συνθήκη, η οποία προοριζόταν να ισχύσει για τριάντα χρόνια, αναγνώριζε τη διαίρεση του
ελληνικού κόσμου σε ένα σπαρτιατικό στρατόπεδο, βασισμένο στην κυρίως Ελλάδα, και σε ένα
αθηναϊκό, βασισμένο στο Αιγαίο. Εβδομάδα #9Ως την περίοδο αυτή, η Αθήνα είχε αναπτύξει
μία ενσυνείδητη δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης. Ο Κλεισθένης, το 508/7, είχε
δημιουργήσει στην Αθήνα μηχανισμούς, οι οποίοι απαιτούσαν μεγάλο ποσοστό συμμετοχής των
πολιτών. Οι πολίτες άρχισαν να απολαμβάνουν αυτή τη συμμετοχή. Και, το 462/1, ο Εφιάλτης
αφήρεσε τις πολιτικής σημασίας εξουσίες του συμβουλίου των Αρεοπαγιτών και τις μετέφερε
σε όργανα πιο αντιπροσωπευτικά του σώματος των πολιτών. Οι Έλληνες του 5ου αιώνα
συνειδητοποίησαν τις διαφορές ανάμεσα στη δημοκρατία και την ολιγαρχία. η Αθήνα επέβαλλε
ή ενθάρρυνε το δημοκρατικό πολίτευμα στα μέλη της Δηλιακής Συμμαχίας. Η Σπάρτη, μολονότι
δεν ήταν μία τυπική ολιγαρχία (το σώμα των πολιτών αποτελούσε μικρό ποσοστό του
πληθυσμού, ωστόσο υπήρχε ένα κριτήριο ισότητας μεταξύ των πολιτών αυτών) αντιμετωπιζόταν
ως ο υπέρμαχος του ολιγαρχικού πολιτεύματος και ενθάρρυνε την ανάπτυξη ολιγαρχικών
συνταγμάτων μεταξύ των συμμάχων της. Εβδομάδα #10Ύστερα από την ειρήνη του 446/5, η Αθήνα
αποδέχθηκε το γεγονός ότι δεν μπορούσε να επεκταθεί στην κυρίως Ελλάδα, όμως δεν
αποδεχόταν περαιτέρω όρια στην επέκτασή της. Έτσι, μπορούσε ακόμη να γίνει τόσο ισχυρή
ώστε να απειλήσει τη θέση της Σπάρτης στην Ελλάδα. Το 431 η Σπάρτη ανταποκρίθηκε στην
πίεση των συμμάχων της και ενεπλάκη στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ώστε να καταστρέψει την



αθηναϊκή αυτοκρατορία. Αρχικά, η Αθήνα φαινόταν αλώβητη στις ενέργειες της Σπάρτης
εναντίον της. Ωστόσο, το 415-413 η Αθήνα κατασπατάλισε τα αποθέματά της σε μία άφρονα
εκστρατεία στη Σικελία, από το 412 η Σπάρτη μπορούσε να υπολογίζει και στη βοήθεια των
πλούσιων Περσών και, το 404, η Αθήνα υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει την ήττα της. Η αθηναϊκή
δημοκρατία δεν νομιμοποιούνταν πλέον από τις επιτυχίες. Ωστόσο τα ολιγαρχικά καθεστώτα
του 411-410 και (με τη σπαρτιατική υποστήριξη) του 404-403 δεν ήταν δημοφιλή, ήταν
πρόσκαιρα και, στην Αθήνα του τετάρτου αιώνα, η δημοκρατία γινόταν καθολικά αποδεκτή,
μολονότι όχι πάντοτε με ενθουσιασμό.Εβδομάδα #11Η Σπάρτη υπαγόρευσε τους όρους ειρήνης
δίχως να συμβουλευθεί τους συμμάχους της και η συμπεριφορά της έκτοτε την κατέστησε
σύντομα πιο αντιπαθητική απ’ ό,τι ήταν η Αθήνα στο παρελθόν. Μέσα σε λίγα χρόνια, μία
αναγεννημένη Αθήνα ενώθηκε με αρκετούς από τους πρώην συμμάχους της Σπάρτης στον
Κορινθιακό πόλεμο, εναντίον της τελευταίας. Εν τω μεταξύ, η Περσία εξαργύρωνε την
υποστήριξή της προς τη Σπάρτη κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου: είχε πια τον
πλήρη έλεγχο της Μικράς Ασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών πόλεων στη δυτική
ακτή. Για μερικά χρόνια η Σπάρτη πολέμησε με μισή καρδιά εναντίον της Περσίας,
προσδοκώντας στην εξασφάλιση μίας καλύτερης συμφωνίας για αυτές τις πόλεις, ωστόσο τα δύο
μέτωπα ήταν ανυπόφορα για αυτήν και, το 387/6, τελικά εγκατέλειψε τους Έλληνες της Μικράς
Ασίας, με την Ειρήνη του Ανταλκίδα. Αυτή ήταν ένα νέο είδος συνθήκης, μία Κοινή Ειρήνη,
με την οποία κατεβλήθη προσπάθεια να διευθετήσει όλες τις έριδες μεταξύ των ελληνικών
πόλεων-κρατών στη βάση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας όλων, εκτός από εκείνες οι οποίες
βρίσκονταν στην ασιατική ενδοχώρα. Ωστόσο, η Σπάρτη (ως εμπνευστής της συνθήκης)
προσπάθησε να επιβάλει ερμηνείες τής συνθήκης, οι οποίες θα εξασθένιζαν τους αντιπάλους
της και θα προωθούσαν τα δικά της συμφέροντα. Η Αθήνα εξασφάλισε αξιόλογη υποστήριξη όταν
το 378 ίδρυσε τη Δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία, προκειμένου να αντισταθεί στον σπαρτιατικό
επεκτατισμό.Ωστόσο, η πραγματικότητα διέψευδε τη φαινομενική ισχύ της Σπάρτης. Ο αριθμός
των πολιτών της μειωνόταν δραστικά. Ο στρατός της, ειδικευμένος στον παραδοσιακό τρόπο
μάχης, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αντιπάλους οι οποίοι είχαν αναπτύξει νέες τακτικές.
Στα Λεύκτρα, το 371, το υπό θηβαϊκή ηγεμονία βοιωτικό Κοινό κατανίκησε τη Σπάρτη σε μία
αποφασιστική μάχη. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Βοιωτοί υποστήριξαν την ίδρυση ενός
αρκαδικού Κοινού στα βόρεια της Σπάρτης και, από κοινού με τους συμμάχους Αρκάδες,
απελευθέρωσαν τη Μεσσηνία από τη Σπάρτη. Η Πελοποννησιακή Συμμαχία διαλύθηκε, καθώς
ορισμένα μέλη της αναγκάστηκαν να συνάψουν ειρήνη με τους Βοιωτούς. Η ίδια η Σπάρτη δεν
θα μπορούσε να προβεί σε μία τέτοια κίνηση χωρίς προηγουμένως να έχει αναγνωρίσει την
ανεξαρτησία τηςΜεσσηνίας. Η Αθήνα, από την άλλη, θεώρησε συμφερότερο να εγκαταλείψει τον
αρχικό στόχο της Δεύτερης Αθηναϊκής Συμμαχίας και να ενωθεί με τη Σπάρτη εναντίον της
Βοιωτίας.Εβδομάδα #12Το ιερό του Απόλλωνος στους Δελφούς ήταν πολιτικά ασήμαντο από τότε
που το μαντείο είχε προβλέψει την επιτυχία της περσικής εισβολής του 480, ωστόσο, μετά τα
Λεύκτρα, η Θήβα προσπάθησε να ανανεώσει τη σημασία των Δελφών και χρησιμοποίησε τη
δελφική Αμφικτιονία για να επιβάλλει πρόστιμα στους εχθρούς της, τη Φωκίδα (στην περιοχή
της οποίας βρίσκονται οι Δελφοί) και τη Σπάρτη. Οι Φωκείς αντέδρασαν το 356,
καταλαμβάνοντας τους Δελφούς και οι Αμφικτίονες κήρυξαν Ιερό Πόλεμο εναντίον τους. Ο
Φίλιππος Β’ της Μακεδονίας, ενός βασιλείου στα βόρεια της Ελλάδας, αποδείχθηκε
ισχυρότερος από όλους τους προκατόχους του, απέκτησε πρόσβαση στη Θεσσαλία και το 346
βοήθησε τους Αμφικτίονες να κερδίσουν τον πόλεμο. Ορισμένοι Έλληνες ήταν πρόθυμοι να
συνεργασθούν με τον Φίλιππο, αλλά κάποιοι άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσθένους στην
Αθήνα, τον θεωρούσαν ως απειλή για την ελληνική ελευθερία. Το 338 στη Χαιρώνεια, ο
Φίλιππος συνέτριψε μία συμμαχία με επικεφαλής την Αθήνα και τη Θήβα ενώ, μετά τη νίκη
του, επέβαλε μία συνθήκη Κοινής Ειρήνης και οργάνωσε τους Έλληνες της κυρίως Ελλάδας
(πλην των Λακεδαιμονίων, τη συνεχή αντίσταση των οποίων μπορούσε να αγνοήσει) στην
Κορινθιακή Συμμαχία. Μία Κοινή Ειρήνη και μία συμμαχία ήταν καθησυχαστικά οικεία στους
Έλληνες, ωστόσο παρείχαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι Έλληνες ήταν υποτελείς του
Φιλίππου: για τις μεγάλες πόλεις-κράτη, οι οποίες ήταν συνηθισμένες στο να ηγούνται και
όχι να έπονται, αυτό πράγματι αποτελούσε μία σημαντική απώλεια ελευθερίας. Από τις αρχές
του 4ου αιώνα, είχε συχνά διατυπωθεί η άποψη ότι η καλύτερη στιγμή των Ελλήνων ήταν όταν
αυτοί είχαν ενωθεί εναντίον της Περσίας και ότι θα έπρεπε να εναρμονιστούν εκ νέου
εναντίον της Περσίας. Η τελευταία ήταν το επόμενο φυσικό εμπόδιο για μία Μακεδονία η
οποία είχε κατακτήσει την Ελλάδα: ο Φίλιππος ετοιμαζόταν να ηγηθεί των Μακεδόνων και των
Ελλήνων εναντίον της Περσίας, όταν δολοφονήθηκε το 336. Ο γιος του, Αλέξανδρος ο Μέγας,
εισέβαλε το 334 και κατέκτησε την περσική αυτοκρατορία. Κατά συνέπεια, ο ελληνικός
πολιτισμός και η ελληνική γλώσσα εξήχθησαν στη Μέση Ανατολή και ελληνικές πόλεις-κράτη,
με ελληνικούς θεσμούς και Έλληνες και Μακεδόνες κατοίκους, ιδρύθηκαν σε πολλά σημεία. Ο
Αλέξανδρος πέθανε το 323, δίχως κάποιον ικανό διάδοχο στη θέση του (κατ’ όνομα, τον
διαδέχθηκαν ο διανοητικά καθυστερημένος αδελφός του και ο ηλικίας λίγων μηνών γιος του).
Οι πιο φιλόδοξοι από τους στρατηγούς του συναγωνίστηκαν για την εξουσία και η
αυτοκρατορία διαλύθηκε. Εβδομάδα #13Η περίοδος από τον θάνατο του Αλεξάνδρου ως τη
ρωμαϊκή κατάκτηση (της Ελλάδας) είναι γνωστή ως Ελληνιστική περίοδος. Τρία μεγάλα
βασίλεια προέκυψαν, εκείνα των Αντιγονιδών στη Μακεδονία, των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο και
των Σελευκιδών στη Συρία. Υπήρχαν επίσης μικρότερα βασίλεια στη Μικρά Ασία. Στη σκιά



αυτών των αντιμαχομένων βασιλείων, οι ελληνικές πόλεις προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ανεξαρτησίας. Από πολλές απόψεις, η ζωή συνεχίστηκε όπως πριν. Οι
βασιλείς απαιτούσαν κολακείες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπακοή,  ωστόσο θεωρούσαν
πολιτικά ορθό να υπόσχονται τον σεβασμό της ελευθερίας των ελληνικών πόλεων. Τόσο στην
ελληνική ενδοχώρα όσο και στα νησιά του Αιγαίου οι πόλεις ήταν ελεύθερες από τον άμεσο
έλεγχο κάποιου από τους βασιλείς για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι ελιγμοί μεταξύ
ενός Αντιγόνου και ενός Πτολεμαίου ήταν παρόμοιοι με τους ελιγμούς μεταξύ Σπάρτης και
Αθηνών.Δύο ενώσεις πόλεων-κρατών, οι οποίες δεν ήταν στην πρωτοκαθεδρία κατά την κλασική
περίοδο, απέκτησαν τώρα σημασία: Το Κοινό των Αιτωλών και το Κοινό των Αχαιών. Αντίθετα
με την Πελοποννησιακή και την Αθηναϊκή Συμμαχία, αυτές δεν καθοδηγούνταν από μεμονωμένες
πόλεις-κράτη, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις Συμμαχίες ως μέσο αύξησης της δύναμής τους.
Καθεμιά ξεκίνησε ως μία τοπική ομοσπονδία και, στη συνέχεια, συμπεριέλαβε στους κόλπους
της μέλη εκτός των περιοχών της. Η Αιτωλία αναπτύχθηκε από την υπανάπτυκτη χώρα της
κλασικής περιόδου στο Κοινό της ελληνιστικής και η επιρροή της άρχισε να αυξάνεται ύστερα
από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξε στην απόκρουση των Γαλατών εισβολέων, οι οποίοι
επιτέθηκαν στους Δελφούς το 279. Το Κοινό των Αχαιών της κλασικής περιόδου διαλύθηκε στα
τέλη του τετάρτου αιώνα, αναβίωσε ωστόσο από το 281/0 κεξ και απέκτησε το πρώτο εκτός
Αχαϊας μέλος της, τη Σικυώνα, το 251/0.Η Σπάρτη επέστρεψε στο προσκήνιο για σύντομο
χρονικό διάστημα, στο δεύτερο μισό του τρίτου αιώνα. Το 243 ο βασιλιάς της Άγις Δ’
πρότεινε τη διεύρυνση του σώματος των πολιτών, παραγραφή των χρεών και αναδασμό της γης,
αλλά ανατράπηκε από τους αντιπάλους του. Το 227 ο Κλεομένης Γ’ αναδιάρθρωσε το σύνταγμα,
προκειμένου να επιβάλλει οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, όμως,
αμφισβήτησε την ηγεσία του Κοινού των Αχαιών στην Πελοπόννησο και, το 224-222, οι Αχαιοί
ζήτησαν τη βοήθεια της Μακεδονίας προκειμένου να νικήσουν τη Σπάρτη.Η Ρώμη παρενέβη
αρχικά στον ελληνικό κόσμο όταν πολέμησε εναντίον των Ιλλυριών πειρατών και απέκτησε την
Κόρκυρα και άλλες πόλεις στα ΒΔ της Ελλάδας, το 229, και ανακοίνωσε την επιτυχία της στα
Ίσθμια του 228. Το 215 ο Φίλιππος Ε’ της Μακεδονίας υποστήριξε τον Καρχηδόνιο Αννίβα
εναντίον της Ρώμης και, από το 212, η Ρώμη συνήψε συμμαχίες με την Αιτωλία και άλλους
αντιπάλους του Φιλίππου. Με το τέλος του Δευτέρου Μακεδονικού πολέμου, το 196, το
βασίλειο του Φιλίππου είχε περιοριστεί στην Μακεδονία αυτή καθαυτή και ο ίδιος μετετράπη
σε “φίλο” της Ρώμης, ενώ διακηρύχθηκε και η ελευθερία των ελληνικών πόλεων. Το 167 οι
Αντιγονίδες εκθρονίστηκαν και το βασίλειο της Μακεδονίας διαιρέθηκε σε τέσσερις μερίδες.
Το 146 δημιουργήθηκε η ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας με τις πόλεις-κράτη της Ελλάδας να
καταλογίζονται αλλά να μην συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Το επόμενο στάδιο της ρωμαϊκής
επέκτασης προς τα ανατολικά ήταν η πρόσκτηση της δυτικής Μικράς Ασίας, ως επαρχία της
Ασίας, όταν ο Άτταλος Γ’ του Περγάμου κληροδότησε το βασίλειό του στη Ρώμη, το 133. Ο
Μιθριδάτης ΣΤ’ του Πόντου (βόρεια Μικρά Ασία) κατέλαβε την επαρχία (της Ασίας) και
κέρδισε υποστηρικτές στην Ελλάδα το 89-88, αλλά το 66-63 ο Μέγας Πομπήϊος τελικά τον
συνέτριψε και κατέλαβε για τη Ρώμη όχι μόνο το σύνολο της Μικράς Ασίας αλλά και το
βασίλειο των Σελευκιδών στη Συρία. Το βασίλειο των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο κατέρρευσε με
την αυτοκτονία της Κλεοπάτρας Ζ’, το 30, και η ανώμαλη θέση της Ελλάδας τερματίστηκε όταν
αυτή εντάχθηκε στην επαρχία της Αχαίας, το 27. Ακόμη και μετά από αυτό, οι ελληνικές
πόλεις διατήρησαν τους παραδοσιακούς τους θεσμούς, ωστόσο τώρα διατηρούσαν μία αμιγώς
τοπική αυτονομία ως επαρχίες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Περιγραφή:

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.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

Σύνολο Μαθήματος



Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές 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

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση: 100%.Στις εξετάσεις θα διερευνηθεί
κυρίως η κατανόηση των πραγματευθέντων ζητημάτων. Ο
έλεγχος της κατανόησης μπορεί να γίνει είτε με τη μέθοδο
των πολλαπλών ερωτήσεων είτε με τον σχολιασμό πηγών ή,
τέλος, με την ανάπτυξη κριτικών απόψεων σε δοκιμιακή
μορφή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.P.J. Rhodes, Οι ελληνικές πόλεις-κράτη. Μία συλλογή πηγών (Μετάφραση-επιμέλεια: Ι.Κ.
Ξυδόπουλος), Εκδ. Δ. Παπαδήμα, Αθήνα 2012

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

-Μ. Β. Σακελλαρίου, Πόλις. Ένας τύπος αρχαίου ελληνικού κράτους, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1999.-F.
de Polignac, Η γέννηση της αρχαίας ελληνικής πόλης, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2000.-G. Glotz, Η
ελληνική «πόλις» (μετάφραση Α.Σακελλαρίου), Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1981.-R. Osborne, Η γένεση
της Ελλάδας, 1200-479 π.Χ. (μετάφραση Τ. Σιέτη), Οδυσσέας, Αθήνα 1999.-A. Andrewes,
Αρχαία ελληνική κοινωνία (μετάφραση Α. Παναγόπουλος), Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1983.-M.H. Hansen,
POLIS. An Introduction to the Ancient Greek City-State, OUP, Oxford 2006.-C. Morgan,
Early Greek States Beyond the Polis, Routledge, London 2003. -K. Vlassopoulos, Unthinking
the Greek Polis. Ancient Greek History beyond Eurocentrism, CUP, Cambridge 2007.-W.
Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας από την Κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των
κλασικών χρόνων (μετάφραση Αφροδίτη Καμάρα, Χριστίνα Κοκκινιά, εποπτεία Κώστας
Μπουραζέλης), Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1999.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΑΕ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 7.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΙΑΕ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161286

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με  τα χαρακτηριστικά φαινόμενα,
τα οποία συνιστούν τον μετασχηματισμό του Αρχαϊκού Κόσμου και τη μετάβαση στην Κλασσική
περίοδο, να τους οδηγήσει στην κατανόηση της δημιουργίας της πόλεως και της πολιτικής
σκέψης, στην κατανόηση της εξέλιξης των θεσμών, της διαμόρφωσης συνείδησης και ταυτότητος
του πολίτου . Οι φοιτητές κατανοούν το ιστορικό προφίλ των δύο Περιόδων και μπορούν να
επεξεργασθούν κριτικά ιστορικές πηγές.

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

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
……
Άλλες…



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομάδα #1Οι βασικές πηγές της Αρχαίας Ελληνικής ιστορίας αναφορικά με τις υπό
πραγμάτευση περιόδους. Τα αρχαιολογικά δεδομένα, οι γραμματειακές και επιγραφικές
μαρτυρίες. Οι κυριότεροι ιστορικοί της περιόδου.Εβδομάδα #2Η εξέλιξη προς την πόλιν. Η
φυσιογνωμία του Ελληνικού κόσμου κατά τον 9ο και 8ο αιώνα. Ο ρόλος της θρησκείας και η
εμφάνιση των ιερών. Ο κόσμος του Ησιόδου και τα έπη του Ομήρου. Η επινόηση της
αλφαβητικής γραφής. Σχηματισμός κοινοτήτων, πληθυσμιακή αύξηση. Η σύσταση της πόλεως-
κράτους.  Εβδομάδα #3Ο Ελληνικός αποικισμός (8ος-6ος αι.). Αίτια. Η εξάπλωση του
Ελληνισμού στον Μεσογειακό χώρο: Τα στάδια του αποικισμού και τα χαρακτηριστικά του.
Πολιτική και κοινωνική οργάνωση των Ελλήνων κατά την εποχή του αποικισμού. Οι συνέπειες
του αποικισμού στις κοινωνίες της περιόδου.  Εβδομάδα #4Η κρίση της αυθαίρετης
αριστοκρατικής διακυβέρνησης. Αλλαγές στο εσωτερικό των κοινοτήτων: Η αγροτική κρίση, η
οπλιτική «επανάσταση», ο νόμος, δημιουργία αντικειμενικού πλαισίου θεσμών, πολιτευμάτων-
Η εφεύρεση του νομίσματος. Εβδομάδα #5Το φαινόμενο της τυραννίδος (Κόρινθος, Σικυώνα,
Άργος, Σάμος) Εβδομάδα#6Ο Ελληνικός κόσμος κατά τον 6ον αι. Η εμφάνιση των νομοθετών.
Λυκούργος και Σπάρτη. Σόλων και Αθήνα.Εβδομάδα #7Η τυραννίδα των Πεισιστρατιδών. Οι
μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη και οι απαρχές της δημοκρατίας. Οι μεταρρυθμίσεις του
Εφιάλτη. Περαιτέρω εξέλιξη της πόλεως-κράτους.Εβδομάδα #8Αντιπαράθεση Ελλήνων και Περσών:
Ιωνική Επανάσταση. Η Ελλάδα και η Περσική αυτοκρατορία ως τη μάχη του Μαραθώνα. Ο
θεμιστοκλής και το ναυτικό του πρόγραμμα. Η εκστρατεία του Ξέρξη και οι συγκρούσεις των
ετών 480-479. Εβδομάδα #9Η περίοδος της Πεντηκονταετίας (478-431 π.Χ.): Η ίδρυση της
Δηλιακής/Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας. Η Αθήνα την εποχή του Περικλή και η ανάπτυξη της
ηγεμονίας της. Η φύση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αθηναϊκού
ιμπεριαλισμού.Εβδομάδα #10Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. Εβδομάδα #11Η περίοδος της
Σπαρτιατικής Ηγεμονίας. Οι εξελίξεις κατά τον 4ον αιώνα: η ανάκαμψη της Αθήνας (από την
Ειρήνη του Βασιλέως,386 π.Χ., έως την ίδρυση της Δεύτερης Αθηναϊκής Συμμαχίας). Η Θήβα
και η Βοιωτία.Εβδομάδα #12Η άνοδος της Μακεδονίας ως την εποχή του Φιλίππου Β’. Ισοκράτης
και Πανελλήνια Ιδέα. Η μάχη της Χαιρώνειας (338) και η Κορινθιακή Συμμαχία (337).Εβδομάδα
#13Επανάληψη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

142.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 210

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών …….

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης



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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Στις γραπτές εξετάσεις θα
διερευνηθεί όχι τόσο η έκταση των γνώσεων όσο η
κατανόηση των βασικών ιστορικών φαινομένων που ορίζουν
τις δύο περιόδους και των κύριων θεμάτων της έρευνας. Ο
έλεγχος της κατανόησης γίνεται κυρίως με την ανάπτυξη
κριτικών απόψεων σε δοκιμιακή μορφή όπως και με τον
σχολιασμό χαρακτηριστικών ιστορικών πηγών. Για το λόγο
αυτό η παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

3.H.Bengtson,Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, (μετάφραση Α.Γαβρίλης), Αθήνα 1979.4.U.Wilcken,
Αρχαία Ελληνική Ιστορία (μετάφραση Ι.Τουλουμάκος), Αθήνα 1979.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

I.Weiler,Griechische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie, Darmstadt 1988.
Γ.Α.Πίκουλας,Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Αρχαιογνωσία, Αθήνα 2006.
Propyläen-Weltgeschichte, III : Griechenland. Die hellenistische Welt,συνεργ. Fritz
Schachermeyer, Alfred Heuß, C.Bradford Welles, Olof Gigon.       J.Boardmann, J.Griffith,
O Murray (επιμ.), The Oxford History of Greece and the Hellenistic World, 1986, 1991
[ελλ.μτφρ. Α. Τσοτσόρου-Μυστάκα, Η Ελλάδα και ο Ελληνιστικός Κόσμος, Αθήνα, εκδ.Νεφέλη
1996].      J.B.Bury-R.Meiggs, A History of Greece, London 19784 [αναθεωρημένη ανατύπωση]
ελλ.μτφρ. Α.Τατάκη-Κ.Πετρόπουλος-Α.Παπαδημητρίου-Κ.Μπουραζέλης-Α.Ματθαίου, Ιστορία της
Αρχαίας Ελλάδας μέχρι τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκδ. Α.Καρδαμήτσα, Αθήνα 19922
[2τόμοι].      S.Hornblower,The Greek World, 479-323, 20023 [ελλ.μτφρ. Ε.Πέππα, Ο
Ελληνικός Κόσμος (479-323π.Χ.), Αθήνα 2005.       F.W.Walbank, The Hellenistic World,
London 1981 [rev.1986, 1992], ελλ.μτφρ. [εκδ.1981] Τάσος Δαρβέρης, επιμ. Λ.Μανωλόπουλος,
Π.Νίγδελης, Ο Ελληνιστικός Κόσμος, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993.       Cl.Mossé –
A.Schnapp-Gourbeillon, Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (μτφρ. Λ.Στεφάνου), Αθήνα
1996.       Cl. Mossé, Η Αρχαϊκή Ελλάδα. Από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (μτφρ. Σ.Πασχάλης),
Αθήνα 1987.       A.Andrews, Αρχαία Ελληνική Κοινωνία (μτφρ. Α.Παναγόπουλος), Αθήνα 1983.
P.Carlier, Ο Ελληνικός κόσμος τον 4ο αι. (μτφρ. Μ.Στεφάνου, επιμ. Κ.Ζουμπουλάκης), Αθήνα
2005.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΑΕ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

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
Σεμινάρια

3 7.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση),
Γερμανικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161289

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κατανοήσει τις
πολιτικές εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά φαινόμενα της Ελληνιστικής περιόοδου και της
πρώϊμης εποχής της Ρωμαιοκρατίας μέσω και του ιστορικού σχολιασμού πρωτογενών πηγών.

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αυτόνομη εργασία, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με βασικές έννοιες και προβλήματα
της Ελληνιστικής περιόδου όπως και της πρώϊμης Ρωμαιοκρατίας.Επίσης να εμπεδώσουν τα
βασικά γνωρίσματα των επιμέρους περιόδων της Ελληνιστικής εποχής και να αναπτύξουν
μεθόδους ανάλυσης και σύνθεσης ως προς την προσέγγιση ιστορικών ζητημάτων μέσω του
ιστορικού σχολιασμού επιλεγμένων πρωτογενών πηγών.Εβδομάδα #1Η ελληνιστική και η
αυτοκρατορική εποχή: το περιεχόμενο της έννοιας και τα βασικά γνωρίσματα των δύο αυτών
περιόδων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Οι βασικές γραμματειακές πηγές : ιστοριογράφοι,
περιηγητές, ρήτορες και φιλόσοφοι των ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων. Επιγραφές
και πάπυροι.Εβδομάδα #2Η εποχή των Διαδόχων (323-272 π.Χ.). Η συμφωνία διανομής αξιωμάτων
στη Βαβυλώνα (323 π.Χ.). Ο Λαμιακός Πόλεμος. Ο Πρώτος Πόλεμος των Διαδόχων: η δολοφονία
του Περδίκκα και η συμφωνία στον Τριπαράδεισο (321 π.Χ.). Ο Δεύτερος Πόλεμος των Διαδόχων
(319-315 π.Χ.): η κατάληψη της Αθήνας και της Μακεδονίας  από τον Κάσσανδρο, η πτώση του
Πολυπέρχοντα και ο θάνατος του Ευμένη. Ο συνασπισμός κατά του Αντιγόνου και ο Τρίτος
Πόλεμος των Διαδόχων (315-311 π.Χ.): Η διακήρυξη της Τύρου και η συνθήκη του 311 π.Χ. Η
ναυμαχία στη Σαλαμίνα και το έτος των βασιλέων (306/5 π.Χ.). Η πολιορκία της Ρόδου (305
π.Χ.). Η συμμαχία της Κορίνθου (302 π.Χ.). Νέος συνασπισμός κατά του Αντιγόνου και
Τέταρτος Πόλεμος των Διαδόχων: Η μάχη στην Ιψό, ο θάνατος του Αντιγόνου και η νέα διανομή
των εδαφών (301 π.Χ.). Η σύντομη εξουσία του Δημήτριου Πολιορκητή στη Μακεδονία και ο
θάνατός του. Η μάχη του Κουροπεδίου (281 π.Χ.), η διάλυση του κράτους του Λυσιμάχου και η
δολοφονία του Σελεύκου. Οι κελτικές επιδρομές και η αναρχία στη Μακεδονία. Η νίκη του
Αντίγονου Γονατά στη Λυσιμάχεια (277 π.Χ.) και η αναγόρευσή του ως βασιλέως της
Μακεδονίας.  Εβδομάδα #3Τα γνωρίσματα της ελληνιστικής μοναρχίας. Ο στρατιωτικός και
προσωποπαγής της χαρακτήρας. Η νομιμοποίηση της βασιλικής εξουσίας: δυναστική αρχή, θεϊκή
καταγωγή και λατρεία των βασιλέων. Η οργάνωση της βασιλικής αυλής και οι βασιλικοί φίλοι.
Τα βασιλικά στρατεύματα. Οι σχέσεις των βασιλέων με τις ελληνικές πόλεις.Εβδομάδα #4Η
μοναρχία των Πτολεμαίων: η διοικητική οργάνωση της Αιγύπτου υπό πτολεμαϊκή κυριαρχία.  Το
καθεστώς και η εκμετάλλευση της γης. Η φορολογική και δημοσιονομική πολιτική του
πτολεμαϊκού κράτους. Οι σχέσεις των Ελλήνων με τους Αιγυπτίους Εβδομάδα #5Η μοναρχία των
Σελευκιδών: η διοικητική οργάνωση των σελευκιδικών εδαφών. Το καθεστώς και η εκμετάλλευση
της γης. Οι σχέσεις με τις ελληνικές πόλεις. Το Ιράν των Σελευκιδών. Η Μικρά Ασία υπό
σελευκιδική εξουσία.Εβδομάδα#6Η μοναρχία των Αντιγονιδών: η διοικητική οργάνωση της
μακεδονικής μοναρχίας. Οι σχέσεις της βασιλικής διοίκησης με τις πόλεις της Μακεδονίας
και της Νότιας Ελλάδας.Εβδομάδα #7Οι ελληνικές πόλεις και τα κοινά: θεσμοί και δημόσιος
βίος των ελληνικών πόλεων. Το φαινόμενο του ευεργετισμού στις ελληνικές πόλεις.
Διοικητική οργάνωση του αιτωλικού και του αχαϊκού κοινού.Εβδομάδα #8Η εύθραυστη ισορροπία
(272- περ. 220 π.Χ.) Οι συγκρούσεις μεταξύ των ελληνιστικών βασιλείων. Η εξωτερική
πολιτική των Πτολεμαίων επί Πτολεμαίου Β΄. Η σύγκρουση με τους Σελευκίδες και τον
Αντίγονο Γονατά (Χρεμωνίδειος Πόλεμος – Α΄ και Β΄ Συριακοί Πόλεμοι). Ο Γ ΄ Συριακός
Πόλεμος και η μεταβολή της εξωτερικής πολιτικής των Πτολεμαίων. Η εξασθένιση της δύναμης
των Σελευκιδών στη Μικρά Ασία και στο Ιράν.  Η επέκταση του αιτωλικού και του αχαϊκού
κοινού σε βάρος των Αντιγονιδών. Οι μεταρρυθμίσεις του Άγιδος και Κλεομένη στη Σπάρτη. Ο
πόλεμος του Κλεομένη κατά των Αχαιών και η μεταστροφή του εξωτερικού προσανατολισμού του
αχαϊκού κοινού. Η ανόρθωση της μακεδονικής δύναμης υπό τον Αντίγονο Δώσωνα. Η Κοινή
Συμμαχία.Εβδομάδα #9Η ανατροπή της ισορροπίας και η επέκταση της Ρώμης στην Ανατολή (200-
188 π.Χ.): Η εμφάνιση της Ρώμης στα Βαλκάνια και ο Α΄ Μακεδονικός Πόλεμος. Η άνοδος στον
θρόνο του Αντίοχου Γ΄. Η αποκατάσταση της Σελευκιδικής εξουσίας στη Μικρά Ασία και η
Ανάβαση του Αντίοχου Γ΄. Ε΄ Συριακός Πόλεμος και ενσωμάτωση της Κοίλης Συρίας και της
Παλαιστίνης στο Σελευκιδικό κράτος.Τα αίτια και τα αποτελέσματα του Β΄ Μακεδονικού
Πολέμου. Η Διακήρυξη της Ελευθερίας των ελληνικών πόλεων και οι συνέπειές της.  Ο
Αντιοχικός Πόλεμος. Η νέα κατάσταση στην Ελληνιστική Ανατολή μετά τη συνθήκη της
Απάμειας. Η επέκταση των Ατταλιδών της Περγάμου και της Ρόδου.  Εβδομάδα #10Η επέκταση
της Ρώμης στην Ανατολή (188-129π.Χ.)Τα αίτια του Γ΄ Μακεδονικού Πολέμου. Η κατάλυση του
μακεδονικού βασιλείου και η σκλήρυνση της Ρωμαϊκής πολιτικής έναντι των Ελλήνων μετά το
167 π.Χ. Η ρωμαϊκή επέμβαση για την παύση του Στ΄ Συριακού Πολέμου. Η καταστολή της
εξέγερσης του Ανδρίσκου και η δημιουργία της επαρχίας της Μακεδονίας (148 π.Χ.). Η
υποταγή του αχαϊκού κοινού (146 π.Χ.). Η κατάλυση της μοναρχία των Ατταλιδών και η
δημιουργία της επαρχίας της Ασίας (129 π.Χ.).Εβδομάδα #11Οι ελληνικές πόλεις και τα
ελληνιστικά κράτη υπό ρωμαϊκή (επι)κυριαρχία (2ος-1ος αιώνας π.Χ.): Η διατήρηση των
τοπικών θεσμών αυτοδιοίκησης. Η φορολογική και οικονομική εκμετάλλευση των Ελλήνων από τη
Ρώμη. Η ελληνική αντίδραση: Α΄ Μιθριδατικός Πόλεμος. Οι ελληνικές πόλεις στο πλαίσιο των
εμφυλίων πολέμων της Ρώμης. Η κατάλυση των μοναρχιών των Σελευκιδών και των Πτολεμαίων. Η



δημιουργία των επαρχιών του Πόντου-Βιθυνίας, της Συρίας και της Αιγύπτου.Εβδομάδα #12Ο
ελληνισμός στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: Ο δημόσιος βίος των ελληνικών πόλεων
κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους: άρχοντες, βουλή και εκκλησία του δήμου. Το φαινόμενο
του ευεργετισμού. Τα επαρχιακά κοινά και η αυτοκρατορική λατρεία. Εβδομάδα #13Ο
ελληνισμός στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: Οι σχέσεις των ελληνικών πόλεων με την
επαρχιακή ρωμαϊκή διοίκηση και με τον αυτοκράτορα. Η ενσωμάτωση της ελίτ των ελληνικών
πόλεων στις δομές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η παραχώρηση των ρωμαϊκών πολιτικών
δικαιωμάτων σε Έλληνες.Γενικές Οδηγίες για τις εξετάσεις.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις
Σεμινάρια

Σύνολο Μαθήματος

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή ή Προφορική Εξέταση: 100%.Στις εξετάσεις
επιχειρείται να διαπιστωθεί η κατανόηση των
πραγματευθέντων στις παραδόσεις ιστορικών φαινομένων και
εξελίξεων και η ικανότητα των φοιτητών/τριών να
προσεγγίζουν τα ζητήματα αυτά αναλυτικά και συνθετικά.
Οι φοιτητές καλούνται να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις
ανάπτυξης των απόψεών τους ή σύντομης απάντησης και να
σχολιάσουν ιστορικές πηγές και χάρτες.  Η παρακολούθηση
του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη, αν και δεν είναι
υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης
(Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

G.Shipley, Ο Ελληνικός Κόσμος μετά τον Αλέξανδρο, Α'Τόμος, ΜΙΕΤ.
ήF. W. Walbank, Ο Ελληνιστικός Κόσμος (μετάφραση Τ. Δαρβέρης, επιμέλεια Π. Νίγδελης, Λ.
Μανωλόπουλος), Θεσσαλονίκη² 1999.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

H.Bengtson, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, (μετάφραση Α.Γαβρίλης), Αθήνα 1979.P.Leveque, Ο
Ελληνιστικός κόσμος (μετάφραση Μ.Παπαηλιάδη, επιμέλεια Κ.Ζουμπουλάκης), Αθήνα
2003.Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών) τόμος ΣΤ΄.E.Will, Histoire politique
du monde hellénistique, Nancy 1969.P.Green, Alexander to Actium. The Ηistorical Evolution
of the Hellenistic Age, Berkeley 1990.Μ.Sartre, L’ Orient Romain, Paris 1991.E.S.Gruen,



The Hellenistic World and the Coming of Rome, Berkeley 1984.A.Erskine (εκδ.), Α Companion
to the Hellenistic World, Oxford 2003.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΡΩ302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

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
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις

6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600147768

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος να• κατανοήσουν το ιστορικό πλαίσιο
της ύστερης βυζαντινής περιόδου,• αποκτήσουν γνώσεις ειδικά για την εκπαίδευση στο
Βυζάντιο κατά την παραπάνω περίοδο,• κατανοήσουν τον αντίκτυπο του πνευματικού έργου των
Βυζαντινών λογίων στη Δύση,• αντιληφθούν τους δεσμούς της βυζαντινής γραμματείας με την
αντίστοιχη αρχαία ελληνική,• συγκρίνουν το πνευματικό και εκπαιδευτικό έργο των
Βυζαντινών λογιών στις διάφορες υποπεριόδους της ύστερης βυζαντινής περιόδου,• αποκτήσουν
γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να προσφέρουν υπηρεσίες στους τομείς της
Εκπαίδευσης (Διδασκαλία της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)• εξασκηθούν στην
προφορική και γραπτή παρουσίαση των ιδεών/επιχειρημάτων τους.

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

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα θα γίνει λεπτομερής αναφορά στους λόγιους που έζησαν και δημιούργησαν
πνευματικό έργο στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, καθώς και στο εκπαιδευτικό τους έργο. Θα
παρουσιαστούν πρωτότυπα κείμενα της βυζαντινής γραμματείας, θα εξεταστεί το γλωσσικό ύφος
και θα γίνει σύγκριση τόσο με έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας όσο και της
βυζαντινής.  Θα παρουσιαστεί επίσης το «αποτύπωμα» των λογίων στη βυζαντινή κοινωνία,
καθώς και η επιρροή τους στη Δύση (Αναγέννηση). Στο μάθημα θα γίνει λεπτομερής αναφορά
στους λόγιους που έζησαν και δημιούργησαν πνευματικό έργο στην ύστερη βυζαντινή περίοδο,
καθώς και στο εκπαιδευτικό τους έργο. Θα παρουσιαστούν πρωτότυπα κείμενα της βυζαντινής
γραμματείας, θα εξεταστεί το γλωσσικό ύφος και θα γίνει σύγκριση τόσο με έργα της αρχαίας
ελληνικής γραμματείας όσο και της βυζαντινής.  Θα παρουσιαστεί επίσης το «αποτύπωμα» των
λογίων στη βυζαντινή κοινωνία, καθώς και η επιρροή τους στη Δύση (Αναγέννηση). Σημαντικό
παράγοντα αποτελεί το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι λόγιοι συνέταξαν τα έργα τους,
ώστε να γίνει καλύτερη κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες η πνευματική παραγωγή και το
εκπαιδευτικό έργο έλαβε χώρα. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα δοθούν ερευνητικές εργασίες
στους φοιτητές, οι οποίοι θα μελετήσουν τη ζωή και το έργο ενός λόγιου και θα
παρουσιάσουν την έρευνά τους.     ΜαθήματαΑναλυτική περιγραφή μαθήματος ανά εβδομάδα
(Syllabus)Εβδομάδα #1Εισαγωγή στην εκπαίδευση στο Βυζάντιο: Κοσμική και εκκλησιαστική
εκπαίδευση, Πανδιδακτήριο, εκπαίδευση γυναικών κ.λπ.Εβδομάδα #2Μιχαήλ Ψελλός: Φιλόσοφος,
συγγραφέας, ιστορικός, πολιτικός. Αξιολόγηση του πνευματικού του έργου. Εβδομάδα #3Λόγιοι
της εποχής των Κομνηνών: Θεόδωρος Πρόδρομος, Ιωάννης Τζέτζης, Κωνσταντίνος Μανασσής,
Ιωάννης Ζωναράς, Άννα Κομνηνή, Ιωάννης Κίνναμος κ.ά. Εβδομάδα #4Λόγιοι ιστοριογράφοι του
13ου και 14ου αιώνα: Γιώργος Ακροπολίτης, Γιώργος Παχυμέρης, Νικηφόρος Γρηγοράς Εβδομάδα
#5Παλαιολόγεια αναγέννηση των γραμμάτων (13ος αιώνας-αρχές 14ου αιώνα): Μάξιμος
Πλανούδης, Νικηφόρος Χούμνος, Θεόδωρος Μετοχίτης, Μανουήλ Μοσχόπουλος, Μανουήλ Ολόβολος
κ.ά. Εβδομάδα#6Παλαιολόγεια αναγέννηση των γραμμάτων (μέσα 14ου αιώνα-15ος αιώνας):
Δημήτριος Κυδώνης, Γιώργος Ερμώνυμος, Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, Μιχαήλ Πανάρετος κ.ά
Εβδομάδα #7Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος: Ένας λόγιος βασιλιάς Εβδομάδα #8Οι ιστορικοί της
άλωσης: Γλώσσα, ύφος, επιρροές. Αξιολόγηση των έργων τους. Εβδομάδα #9Βυζαντινοί λόγιοι
στη Δύση: Βησσαρίων, Ιωάννης Αργυρόπουλος, Γεώργιος Τραπεζούντιος, Θεόδωρος Γαζής, Μιχαήλ
Αποστόλης, Ανδρόνικος Κάλλιστος, Δημήτριος Χαλκοκονδύλης.Εβδομάδα #10Αναγέννηση και
Βυζάντιο: Η επιρροή του ελληνοβυζαντινού πολιτισμού στη δημιουργία του νεώτερου
ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εβδομάδα #11Λόγιοι της εκκλησίας: Γρηγόριος Παλαμάς, Νικόλαος
Καβάσιλας, Νικόλαος ΜουζάλωνΕβδομάδα #12Γεμιστός Πλήθων και το έργο του: Νεοπλατωνισμός,
φιλοσοφική σχολή στο Μυστρά, η επιρροή του στην εξέλιξη της «βυζαντινής» σκέψης.Εβδομάδα
#13Επανάληψη και προετοιμασία για τις εξετάσεις με μορφή ερωτήσεων προς τους φοιτητές.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Σεβασμός
στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Διαλέξεις 125
Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

30

Εξετάσεις 25
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμος Β, Αθήνα 2005

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 2007Απόστολος
Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, τόμος Δ΄, Αθήνα 2015Tamara Talbot Rice,
O Δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών, Αθήνα 2006Hans Georg Beck, Η βυζαντινή
χιλιετία, Αθήνα 1992Ihor Sevcenko, Society and Intellectual Life in Late Byzantium,
London 1981

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΒΥ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση), Γαλλικά
(Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161261

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποσκοπεί να δώσει μία ευρεία γνώση του αντικειμένου της διδασκαλίας και να
βοηθήσει την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης και χρονολόγησης των έργων της
βυζαντινής ζωγραφικής, μέσω της παρατήρησης και της κριτικής σκέψης.

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

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
……
Άλλες…



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη βυζαντινή ζωγραφική, δηλαδή
την τέχνη που εκφράζεται με το ψηφιδωτό, τις τοιχογραφίες, τις φορητές εικόνες και τις
μικρογραφίες χειρογράφων, έτσι ώστε να αποκτήσουν μία αναλυτική και αντιπροσωπευτική όψη
της εξέλιξης της ζωγραφικής από τη νεκρική τέχνη του 3ου αι. έως την παλαιολόγεια, σε όλη
την Αυτοκρατορία και πέρα από τα γεωγραφικά της όρια. Εξετάζονται εικονογραφικά και
τεχνοτροπικά ζητήματα σε συνδυασμό με τη βυζαντινή πολιτική και την κοινωνία και επιπλέον
σε συνεξέταση με τα εκάστοτε θεολογικά και δογματικά ζητήματα. Στην πορεία των μαθημάτων
οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν την άποψή τους, ώστε να αναπτύξουν την κριτική
τους ικανότητα αναφορικά με την αναγνώριση και τη χρονολόγηση των παραδειγμάτων. Εβδομάδα
#1Εισαγωγή στην έννοια της Βυζαντινής Ζωγραφικής: ανάλυση των όρων, περιοδοποίηση, ο
χώρος, ο χρόνος, η θρησκεία - ιδεολογία, η κοινωνία, η αισθητική θεώρηση.
Νεκρική τέχνη: α. Η ζωγραφική των κατακομβών της Ρώμης (τέλη 2ου – αρχές 5ου αιώνα), β. Η
ζωγραφική των τάφων της Θεσσαλονίκης (3ος – 6ος αι.) γ. Η ζωγραφική των νεκρικών
παρεκκλησίων της κοπτικής Αιγύπτου (Bawit, El Bagawat, Saqqara) (5oς -7ος αι.).Εβδομάδα
#2Ψηφιδωτά δάπεδα 4ου – 7ου αι. μ.Χ.: Κέντρα παραγωγής, εργαστήρια κέντρου και
περιφέρειας, παραγγελιοδότες (κοσμικοί – εκκλησιαστικοί), θεματολόγιο, εξέλιξη.
Χωροχρονικό πλαίσιο: Ανατολικό Ιλλυρικό, ιταλική χερσόνησος, Κωνσταντινούπολη, Μ. Ασία,
Συρία, Παλιστίνη, Β. Αφρική. 4ος – 7ος αι. μ.Χ.Εβδομάδα #3Εντοίχιος ψηφιδωτός διάκοσμος
(4ος – 7ος αι.):  Επίσημη αυτοκρατορική – εκκλησιαστική τέχνη και θεολογικά ζητήματα.
Σχολιασμός της θεματικής. Ψηφιδωτά Δύσης: Μιλάνο, Νεάπολη, Ρώμη, Ραβέννα. Ψηφιδωτά
Κωνσταντινούπολης, Θεσσαλονίκης. Εβδομάδα #4Εντοίχια ψηφιδωτά και τοιχογραφίες 5ου – 8ου
αι. Παραδείγματα από Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Σινά, Βηθλεέμ, Νάξο, Ρώμη, Castelseprio.
Εικονογραφικά και τεχνοτροπικά ζητήματα, θεματικός εμπλουτισμός και διαμόρφωση νέων
τάσεων.Εβδομάδα #5Εικονογραφημένα (ιστορημένα) χειρόγραφα πρωτοβυζαντινής περιόδου:
εισαγωγικά στοιχεία, η εξέλιξη των φορέων της γραφής από το 2ο αι. μ.Χ. και εξής,
πάπυροι, περγαμηνοί κώδικες. Λειτουργία βιβλιογραφικών εργαστηρίων, γραφείς, μικρογράφοι
και εργαλεία γραφής. Η παράδοση της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας. Κοσμικά χειρόγραφα,
εικονογραφημένη Βίβλος, εικονογραφημένα ευαγγέλια, πορφυροί κώδικες. Εξέταση
παραδειγμάτων από επτά σωζόμενα χειρόγραφα. Χωροχρονικό πλαίσιο: Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια,
Κωνσταντινούπολη – 5ος, 6ος αι. Εβδομάδα#6Φορητές εικόνες: ερμηνεία του όρου, σημασία και
χρήση τους. Νεκρική λατρεία και πορτραίτα Φαγιούμ. Εγκαυστική τεχνική. Φορητές εικόνες
προεικονομαχικής περιόδου, φορητές εικόνες εικονομαχικής περιόδου (Σινά, Ρώμη).
Δογματικές και εικονογραφικές ερμηνείες. Τεχνοτροπία και χρονολόγηση.Ανεικονικός
διάκοσμος: προεικονομαχικά και εικονομαχικά παραδείγματα. Ανατολίτικες αντιλήψεις και
ισλαμική τέχνη. Κοσμικός διάκοσμος στο Παλάτι και στους λατρευτικούς χώρους. Παραδείγματα
από το κέντρο και την περιφέρεια (Νάξος, Καππαδοκία, Ρώμη). Συνεξέταση παραδειγμάτων από
ιστορημένα χειρόγραφα του 9ου αιώνα.  Αρχή της μακεδονικής αναγέννησης. Γενικές αρχές του
μετεικονομαχικού εικονογραφικού προγράμματος. Θεματικός εμπλουτισμός. Η θέση της Παναγίας
και του Χριστού στο νέο εικονογραφικό πρόγραμμα. Χρονικό πλαίσιο (6ος – 10ος
αι.).Εβδομάδα #7Μεσοβυζαντινή περίοδος - η «αναγέννηση» των Μακεδόνων αυτοκρατόρων (867-
γ΄ τέταρτο 11ου αι.). Πολιτική ιδεολογία - σχέση πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας.
Μεγάλες αυτοκρατορικές δωρεές. Χορηγίες επισκόπων και αξιωματούχων. Νέα μοναστικά και
επισκοπικά κέντρα και νέες καλλιτεχνικές τάσεις. Παραδείγματα Κωνσταντινούπολης και
περιφέρειας (Μακεδονία, Θράκη, νότιος ελλαδικός και νησιωτικός χώρος, Μ. Ασία).
Συγκρίσεις παραδειγμάτων μνημειακής ζωγραφικής με εικονογραφημένα χειρόγραφα. Εβδομάδα
#8Τύποι και εξέλιξη της απεικόνισης της Παναγίας στη βυζαντινή ζωγραφική: τυπολογία και
σύνδεση με δογματικά ζητήματα, ιστορικά γεγονότα και μεγάλα προσκυνήματα. Παραδείγματα
από τη μνημειακή ζωγραφική και τις φορητές εικόνες.Εβδομάδα #9Μεσοβυζαντινή περίοδος -
Κομνήνεια ζωγραφική (περ. 1080 – τέλη 12ου αιώνα): κλασική κομνήνεια, δυναμική κομνήνεια,
υστεροκομνήνειο «βυζαντινό μπαρόκ» (παραδείγματα από Κωνσταντινούπολη, Θράκη, Μακεδονία,
Κύπρο). Η ακτινοβολία της κομνήνειας παράδοσης εκτός ορίων της βυζαντινής επικράτειας
(Ρωσία, Σικελία, Βενετία). Ιδεολογικός και καλλιτεχνικός προσδιορισμός.Εβδομάδα #10Η
ζωγραφική της Υστεροβυζαντινής περιόδου: α) Η ζωγραφική του 13ου αι. Η τέχνη της
διασποράς και της μετάβασης. Παραδείγματα από τη Θεσσαλονίκη, τη Σερβία και την Άρτα. Η
διαμόρφωση των νέων τάσεων.β) Η ζωγραφική της εποχής της παλινόρθωσης της Βυζαντινής

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών …….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αυτόνομη εργασία, 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



αυτοκρατορίας (μετά το 1261) – η παλαιολόγεια αναγέννηση.Εβδομάδα #11Η παλαιολόγεια
ζωγραφική: Η τέχνη στα χρόνια του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328). Η καλλιτεχνική
παραγωγή της Θεσσαλονίκης και η ακτινοβολία της (1290 - 1320). Η Κωνσταντινούπολη και η
Μονή της Χώρας. Επώνυμοι καλλιτέχνες και ενυπόγραφα έργα. Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες στη
σερβική αυλή (1308-1320).Εβδομάδα #12Η παλαιολόγεια ζωγραφική (2): Η μνημειακή ζωγραφική
στο Μυστρά: θεματική και σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη. Βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική
και φορητές εικόνες στη Ρωσία: η περίπτωση του Θεοφάνη του Έλληνα. Γενική αποτίμηση της
παλαιολόγειας ζωγραφικής – η θέση της στην τέχνη της Ευρώπης και η σημασία της στη
διαμόρφωση της τέχνης μετά το Βυζάντιο. Εβδομάδα #13Επίσκεψη στο Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού με έμφαση στα εκθέματα που σχετίζονται με τις παραδόσεις (ψηφιδωτά δάπεδα,
αποσπασμένες τοιχογραφίες, φορητές εικόνες).

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

109.5

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

3

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση: 100%.Κατά την εξέταση ζητούνται κυρίως
στοιχεία των προφορικών διαλέξεων, καλή αφομοίωση του
εποπτικού υλικού και δευτερευόντως πληροφορίες από το
εγχειρίδιο. Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση του
μαθήματος –παρότι δεν είναι υποχρεωτική— κρίνεται
απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ν. Πανσελήνου, Βυζαντινή ζωγραφική. Η βυζαντινή κοινωνία και οι εικόνες της, Αθήνα 2010.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Π. Ασημακοπούλου-Ατζακά, Ψηφιδωτά δάπεδα, Προσέγγιση στην τέχνη του αρχαίου ψηφιδωτού,
Θεσσαλονίκη 2003.Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Βυζαντινές τοιχογραφίες, Ελληνική Τέχνη, Αθήνα
1995.Π. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, Ελληνική Τέχνη, Αθήνα 1995.Γ. Γαλάβαρης,
Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Ελληνική Τέχνη, Αθήνα 1995. Ν. Γκιολές,



Παλαιοχριστιανική μνημειακή ζωγραφική (π. 300-726), Αθήνα 2007.A. Grabar, La peinture
byzantine, Γενεύη 1953.A.Grabar, L’iconoclasme byzantin, Paris 1957.Iconoclasm,
University of Birmingham,March 1975 (ed. A. Bryer–J. Herrin).V. Lazarev, Storia della
pittura bizantina, Τορίνο 1967.C. Mango, The Art of the Byzantine Empire, 312-1453,
London 1986.Ν. Χατζηδάκη, Βυζαντινά ψηφιδωτά, Ελληνική Τέχνη, Αθήνα 1994.K. Weitzmann,
The monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Icons, I. from the 6th to the 10th
century, Princeton New Jersey 1976.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΒΥ603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161264

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την η υλική παραγωγή γλυπτικής
στο χώρο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και των περιοχών που εξαρτώνται πολιτιστικά από
αυτήν, στους εξής τομείς: του αρχιτεκτονικού αναγλύφου, της εικονιστικής πλαστικής και
της μικροτεχνίας- μεταλλοτεχνίας.

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
……
Άλλες…
…….



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομάδα #1. Αρχιτεκτονική Γλυπτική. . Το μάρμαρο, η προέλευση και η κατεργασία
του.Εβδομάδα #2Η εξέλιξη στην παραγωγή των αρχιτεκτονικών μαρμάρων από το τέλος της
Αρχαιότητας στον Μεσαίωνα Βάσεις: Τα μέρη της αττικής-ιωνικής βάσηςΤο ιωνικό κιονόκρανο
Το ιωνικό κιονόκρανο με συμφυές επίθημα Εβδομάδα #3Το κορινθιακό κιονόκρανο Εβδομάδα #4Η
εξέλιξη της παραγωγής ανάγλυφων αρχιτεκτονικών μελών στους «σκοτεινούς χρόνους»Εβδομάδα
#5Κοσμήτες - ΘωράκιαΕβδομάδα#6Θωράκια της Μέσης Βυζαντινής περιόδου Εβδομάδα
#7Εικονιστική πλαστική – H όψιμη αρχαιότητα (Πρωτοβυζαντινή περίοδος)Εβδομάδα #8Α.
«Ραβεννατικές» σαρκοφάγοιΒ.Το τέλος της κλασικής παράδοσηςΕβδομάδα #9Βυζαντινή
εικονιστική γλυπτικήΕβδομάδα #10Η ελεφαντουργία στην Ύστερη Ρωμαϊκή και την Βυζαντινή
περίοδο.Εβδομάδα #11Ελεφαντοστά της Mέσης Βυζαντινής περιόδουΕβδομάδα #12Μεταλλοτεχνία
της ύστερης Αρχαιότητας και της ΒυζαντινήςπεριόδουΕβδομάδα #13Μεταλλουργία της Μέσης και
Ύστερης Βυζαντινής περιόδου

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

112.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, από την
ανταπόκριση των φοιτητών σχηματίζεται εικόνα για την
κατανόηση των πληροφοριών: 20%.Γραπτή εξέταση: 80% Κατά
την εξέταση θα διερευνηθεί όχι μόνο η απόκτηση των
γνώσεων αλλά και η κατανόησή τους. Για το λόγο αυτό η
παρακολούθηση του μαθήματος –μολονότι όχι υποχρεωτική—
κρίνεται απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Προφορική
Εξέταση (Διαμορφωτική)

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, 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



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

E. Kitzinger, Byzantine Art in the Making, 1977, σε μετάφραση Στέλλας Παπαδάκη – Εκλαντ,
Η Βυζαντινή τέχνη εν τω γενέσθαι, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2001.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

•      Εξόρυξη-εμπορία μαρμάρου: •P. Pensabene, Marmi antichi: problemi d’impiego, di
restauro e d’identificazione. ‘L’ Erma’ di Bretschneider, 1985. •P. Pensabene, Marmi
antichi II: cave e tecnica di lavorazione. ‘L’ Erma’ di Bretschneider, 1998.P. Pensabene
(ed.) Le vie del marmo. Roma 1994. •J. B. Ward-Perkins, Quarrying in antiquity:
technology, tradition and social change. Oxford UP, 1972. •Αρχιτεκτονική γλυπτική: •W.E.
Betsch, The history, production and distribution of the Late Antique capital in
Constantinople (Diss), Ann Arbor, 1977. •Α. Effenberger- H.G. Severin, Das Museum fuer
Spaetantiken und Byzantinische Kunst Berlin. Mainz, 1992. •Deichmann, F. W., Ravenna,
Hauptstadt der spaetantiken Abendlandes Wiesbaden, 1969-89. •Dennert, M.,
Mittelbyzantinische Kapitelle Bonn, 1997. •Grabar, A., Sculptures Byzantines de
Constantinople, (IVe- Xe siecle). Paris, 1963. •Grabar, A., Sculptures Byzantines du
Moyen Age, II (XIe-XIVe siecle). Paris, 1976. •Μπούρα, Λ. Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού
της Παναγίας στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά. Αθήνα, 1980. •Μπούρας, Χ., Η  βυζαντινή και
μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Αθήνα 2001. •Μπούρας, Χ., Μπούρα, Λ., Η ελλαδική
ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα. Αθήνα, 2002. •Παζαράς, Θ. Ανάγλυφες σαρκοφάγοι και επιτάφιες
πλάκες της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα, Αθήνα 1988. •Παζαράς, Θ. Τα
βυζαντινά γλυπτά του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου, Θεσσαλονίκη 2001. •Vas. Vemi, Les
chapitaux ioniques a imposte de Grece a l’epoque paleochretienne (Suppl. BCH) Paris,
1989. •Θ. Παζαράς, Τα βυζαντινά γλυπτά του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου, Θες/κη •La
Sculpture Byzantine,VIIIe-XIIe siecles. Ecole francaise d’Athenes. Paris, 2008. •J.-P.
Sodini, La sculpture architecturale a l’epoque paleochr. en Illyricum. Πρακτικά του 10ου
Διεθνούς συνεδρίου χριστιανικής αρχαιολογίας, Θες/κη- Βατικανό 1984. •Catherine
Vanderheyde, La sculpture architecturale Byzantine dans le theme de Nikopolis du Xe au
debut du XIIIe siecle (Epire, Etolie-Acarnanie et Sud de l’Albanie). Bulletin de
Correspondence Hellenique, BCH Supplement 45, 2005. •Εικονιστική γλυπτική: •Α.
Effenberger- H.G. Severin, Das Museum fuer Spaetantiken und Byzantinische Kunst Berlin.
Mainz, 1992. •E. Evans, e.a., The Glory of Byzantium: art and culture of the middle
Byzantine era.  New York, 1997. •J. Beckwith, Early Christian and Byzantine art. Penguin:
London, 1970. •Μ. Βασιλάκη (επιμ.), Μήτηρ Θεού: απεικονίσεις της Παναγίας στη Βυζαντινή
τέχνη. Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη), 2000. •R. Cormack, M. Vassilaki (eds.), Byzantium 330-
1453, Royal Academy of Arts, London 2008. •Ελεφαντοστά- Μεταλλοτεχνία •J. Beckwith, Early
Christian and Byzantine art. Penguin: London, 1970. •J. Buckton, Byzantine enamel and the
West, Byzantinische Forschungen 13, 1988, 235-244, plates I-XXIII. •J. Buckton,
Byzantium: Treasures of Byzantine art and culture from British collections. London 1994.
•R. Cormack, M. Vassilaki, Byzantium, 330-1453. London-New York, 2008. •E. Evans, e.a.,
The Glory of Byzantium: art and culture of the middle Byzantine era.  New York, 1997. •J.
Lowden, Early Christian and Byzantine Art. Phaidon: London, 1997. •Μ. Βασιλάκη, Μήτηρ
Θεού: απεικονίσεις της Παναγίας στη Βυζαντινή τέχνη. Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη), 2000.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΜΕ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

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
Εξετάσεις
 Άλλο / Άλλα

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση), Γαλλικά
(Εξέταση), Γερμανικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161299

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με (α) τις
πολιτικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν το μεσαιωνικό ευρωπαϊκό χώρο, (β) διαδικασίες
συγκρότησης των πολιτικών μορφωμάτων, (γ) βασικές αρχές της μεσαιωνικής πολιτικής σκέψης,
(δ) στοιχεία κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων, (ε) τη βασική μεθοδολογία και τις
ιστοριογραφικές συζητήσεις που αφορούν τις παραπάνω θεματικές. Επίσης θα έχουν αναπτύξει
την ικανότητα συσχετισμού ιστορικών φαινομένων, όπως π.χ. διαδικασίες μετάβασης από την
υστερορωμαϊκή αρχαιότητα στο Μεσαίωνα και οι αντίστοιχες από το Μεσαίωνα στα πρώιμα
νεότερα χρόνια.

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

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



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθεί η διαμόρφωση και η εξέλιξη της Μεσαιωνικής Ευρώπης
(5ος -15ος αι.) στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές της εκφάνσεις. Η μελέτη
επικεντρώνεται στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη των πολιτικών μορφωμάτων (αυτοκρατορία,
βασίλεια, αυτόνομες πόλεις). Επιπλέον αναλύονται βασικοί πολιτικοί θεσμοί, η κοινωνική
διαστρωμάτωση και οικονομικές σχέσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να
εξοικειωθούν με (α) τις πολιτικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν το μεσαιωνικό ευρωπαϊκό χώρο,
(β) διαδικασίες συγκρότησης των πολιτικών μορφωμάτων, (γ) βασικές αρχές της μεσαιωνικής
πολιτικής σκέψης, (δ) στοιχεία κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων, (ε) τη βασική
μεθοδολογία και τις ιστοριογραφικές συζητήσεις που αφορούν τις παραπάνω θεματικές. Επίσης
αναμένεται η ανάπτυξη της ικανότητας συσχετισμού ιστορικών φαινομένων, όπως π.χ.
διαδικασίες μετάβασης από την υστερορωμαϊκή αρχαιότητα στο Μεσαίωνα και οι αντίστοιχες
από το Μεσαίωνα στα πρώιμα νεότερα χρόνια, καθώς και συγκρίσεων με αντίστοιχες εξελίξεις
στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αναλυτική περιγραφή μαθήματος ανά εβδομάδα
(Syllabus)Εβδομάδα #1Εισαγωγή. Χρονικά και γεωγραφικά όρια. Μεσαιωνικοί νοητικοί
ορίζοντες. Αντιλήψεις περί χρόνου και χώρου. Πηγές για τη μελέτη της μεσαιωνικής ιστορίας
Εβδομάδα #2Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια (5ος-10ος αι.): Οι Ρωμαίοι και οι
«βάρβαροι». Η εισβολή των γερμανικών φύλων στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας και η
διαμόρφωση των μεσαιωνικών βασιλείων. Ο ρόλος της Εκκλησίας.Εβδομάδα #3Η Δυτική Ευρώπη
στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια (5ος-10ος αι.): Πολιτικές, εθνοτικές και πολιτισμικές
ταυτότητες στον Μεσαίωνα Εβδομάδα #4Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια (5ος-
10ος αι.): κοινωνία και οικονομίαΕβδομάδα #5Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια
(5ος-10ος αι.): κοινωνία και οικονομίαΕβδομάδα#6Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά
χρόνια (5ος-10ος αι.): Το Φραγκικό Βασίλειο και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η «είσοδος»
νέων πολιτισμικών ομάδων (Νορμανδοί, Ούγγροι και μουσουλμάνοι): πρόσληψη του Άλλου και
διαδικασίες ενσωμάτωσηςΕβδομάδα #7Η Δυτική Ευρώπη στα κύρια μεσαιωνικά χρόνια (11ος-13ος
αι.): Χωροδεσποτεία και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Η έριδα της περιβολής και η
συγκρότηση της Ρωμαϊκής ΕκκλησίαςΕβδομάδα #8Η Δυτική Ευρώπη στα κύρια μεσαιωνικά χρόνια
(11ος-13ος αι.): Οι ΣταυροφορίεςΕβδομάδα #9 Η Δυτική Ευρώπη στα κύρια μεσαιωνικά χρόνια
(11ος-13ος αι.): κοινωνία και οικονομία (η εμπορική επανάσταση και η δημιουργία των
πόλεων. Εκφάνσεις της μεσαιωνικής αστικής κουλτούρας   Εβδομάδα #10Η Δυτική Ευρώπη στα
ύστερα μεσαιωνικά χρόνια (14ος-15ος αι.): Εξελίξεις στη διαμόρφωση των πολιτικών
μορφωμάτων. Ο «μαύρος θάνατος» (1348) και οι επιπτώσεις του στην κοινωνία και
οικονομίαΕβδομάδα #11Η Δυτική Ευρώπη στα ύστερα μεσαιωνικά χρόνια (14ος-15ος αι.): Οι
απαρχές της απόλυτης μοναρχίας και των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Αλλαγές στη θρησκευτική
συνείδησηΕβδομάδα #12Η Δυτική Ευρώπη στα ύστερα μεσαιωνικά χρόνια (14ος-15ος αι.): η
ιταλική αναγέννηση και οι νέοι νοητικοί ορίζοντες. Η δημιουργία και νοηματοδότηση του
όρου «Μεσαίωνας». Η νέα ιστορική σκέψηΕβδομάδα #13Συνολική θεώρηση του αντικειμένου

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39

Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Ομαδική εργασία, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης,
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Εξετάσεις 51
 Άλλο / Άλλα 90

Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή Εξέταση: 100%. Προαιρετική εκπόνηση εργασίας
(<5.000 λέξεις) σε ειδικό θέμα κατόπιν ανάθεσης.Στις
γραπτές εξετάσεις θα διερευνηθεί όχι η έκταση των
γνώσεων, αλλά η κατανόησή τους. Ο έλεγχος της κατανόησης
μπορεί να γίνει είτε με την ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη
γραφή είτε με το σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων.
Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται
απαραίτητη, αν και δεν είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις
Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εργασία
(Διαμορφωτική,Συμπερασματική), Προφορική Εξέταση
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Davis R.H.C./Moore R.I., Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης από τον Μέγα Κωνσταντίνο στον
Άγιο Λουδοβίκο, Αθήνα 2011.2. Nicholas David, Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου, μετάφρ.
Μ. Τζιάντζη, Αθήνα 1999.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Μπενβενίστε Ρ., Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους. Κοινωνική ιστορία και ιστοριογραφικά
προβλήματα της μεσαιωνικής Δύσης, Αθήνα 2007.Berstein S. – Milza P., Ιστορία της Ευρώπης.
Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα Ευρωπαϊκά κράτη, μετάφρ. Α. Δημητρακόπουλος], τ. 1, Αθήνα
1997.Bloch M., Η φεουδαλική κοινωνία. Η διαμόρφωση των σχέσεων εξάρτησης. Οι τάξεις και η
διακυβέρνηση των ανθρώπων, μετάφρ. Μ. Λυκούδης, Αθήνα 1987. Καραπιδάκης Ν., Ιστορία της
Μεσαιωνικής Δύσης 5ος – 11ος αι., Αθήνα 1996. Le Goff J., Η Ευρώπη γεννήθηκε τον
Μεσαίωνα;, μετάφρ. Ε. Ζέη, Αθήνα 2006. Nicholas D., Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου:
κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη, μετάφρ. Μ. Τζιάντζη, Αθήνα 1999.Smith J., Η
Ευρώπη μετά τη Ρώμη. Μια νέα πολιτισμική ιστορία, μετάφρ. Ν. Κούτρας, Αθήνα 2008.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΛ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΛΑΩΝ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

3 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση),
Γερμανικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161301

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές αναμένεται στο πλαίσιο του μαθήματος• να γνωρίσουντην αρχική κοιτίδα των
Σλάβων και τις περιοχές εγκατάστασής τους στη Νότια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη  από
τα τέλη του 6ου και τον 7ο αιώνα μ.Χ.• να γνωρίσουν το ιεραποστολικό έργο των αγίων
Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία και τη διαδόση της κληρονομιάς τους αρχικά στη
Βουλγαρία (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Αχρίδας) και αργότερα σε ολόκληρο τον
σλαβικό κόσμο, καθώς και τη μεσαιωνική ιστορία της Βουλγαρίας και της Σερβίας• να
συγκρίνουν τα κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα του Βυζαντίου με τα αντίστοιχα των
σλαβικών κρατών• ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να
προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά• κατανοούν τις βυζαντινές και
λατινικές πηγές που αναφέρονται στις βυζαντινο-σλαβικές σχέσεις• εξασκηθούν στην
προφορική και γραπτή παρουσίαση των ιδεών/επιχειρημάτων τους

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;.



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εστιάζει στη μεσαιωνική ιστορία των σλαβικών λαών από τον 6ο έως τον 15ο αιώνα.
Κυρίως εξετάζεται η πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της Μεγάλης Μοραβίας, της
Βουλγαρίας και της Σερβίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στον ρόλο της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας στην πολιτική και πολιτισμική ζωή των Σλάβων. Σε κάθε μάθημα θα συζητούνται
ειδικά ζητήματα (όπως π.χ. η κυριλλική γραφή, ο γεωγραφικός όρος Μακεδονία στις σλαβικές
πηγές, το κράτος του Σαμουήλ, ο Ησυχασμός και οι Σλάβοι κτλ.).1η εβδομάδαΗ προέλευση των
Σλάβων, η κοιτίδα τους, η μετανάστευσή τους στην Ευρώπη και η εθνογένεση των σλαβικών
λαών.2η εβδομάδαΗ δημιουργία της Μεγάλης Μοραβίας, το πρώτο σλαβικό κράτος, στην Κεντρική
Ευρώπη και την κυριλλο-μεθοδιανή αποστολή. Με βάση τις βυζαντινές (Βίοi αγίου Κλήμη
Αχρίδος και οσίου Ναούμ), τις λατινικές πηγές (επιστολές παπών) και μεταφρασμένες
σλαβικές πηγές (Βίοι των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου) παρακολουθούν οι φοιτητές την
πορεία των Θεσσαλονικέων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου και τη συνεισφορά τους στον κόσμο
των Σλάβων.3η Η συμβολή του Βυζαντίου στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού γενικά, η
δημιουργία του πρώτου σλαβικού αλφαβήτου και της πρώτης γραπτής σλαβικής λόγιας
γλώσσας.4η εβδομάδαΗ ίδρυση του Πρώτου Βουλγαρικού κράτους.5η εβδομάδαΟ τσάρος Συμεών η
ανάπτυξη της ιδέας της αυτοκρατορικής ιδεολογίας, η ανάπτυξη των λογοτεχνικών Σχολών της
Αχρίδας και της Πρεσλάβας.6η εβδομάδαΤο κράτος του Σαμουήλ (976-1018) και η ίδρυση του
Δεύτερου Βουλγαρικού κράτους (1185/1186)7η εβδομάδαΗ χρήση του γεωγραφικού όρου Μακεδονία
και του εθνωνυμίου Μακεδών σε βυζαντινές, βουλγαρικές και σερβικές πηγές.8η εβδομάδαΟ
Ησυχασμός και οι επιδράσεις του στην πολιτική και εκκλησιαστική ζωή των Νοτίων και των
Ανατολικών Σλάβων. Ο ρόλος των αγίων Γρηγορίου Σιναΐτη και Γρηγορίου Παλαμά στην εξέλιξη
του ησυχαστικού κινήματος. Οι Βούλγαροι, Σέρβοι και Ρώσοι Ησυχαστές.9η εβδομάδαΗ ίδρυση
του μεσαιωνικού σερβικού κράτους, οι ηγεμόνες του (Στέφανος Νεμάνια, Στέφανος
Πρωτόστεπτος, Μιλούτιν, Στέφανος Ντετσάνσκι) και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο.10η
εβδομάδαΟ Σέρβος τσάρος Στέφανος Δουσάν, η δημιουργία του νότιου σερβικού κράτους (με
πρωτεύουσα τις Σέρρες) και ο κώδικας του Στέφανου Δουσάν.11η εβδομάδαΟι πολιτικοί και
εκκλησιαστικοί λόγοι της ίδρυση της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Σερβικής αρχιεπισκοπής
(1219).12η εβδομάδαΤα σλαβικά τοπωνύμια στην Ελλάδα, ειδικά στην Πελοπόννησο και τη
Δυτική Μακεδονία. Ετυμολογία και συγκριτική μελέτη.13η εβδομάδαΠαρουσιάσεις εργασιών
φοιτητών.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Περιγραφή:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

60

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
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης



(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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση
συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων

3

Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

78

Σύνολο Μαθήματος 180

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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές και ενίοτε
προφορικές εξετάσεις. Προαιρετικά ανατίθενται σύντομες
εργασίες για την ενίσχυση της βαθμολογίας του
ενδιαφερόμενου φοιτητή
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Διαμορφωτική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης
Απάντησης (Διαμορφωτική), Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική),
Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Δεληκάρη, Α., Βυζαντινοσλαβικά μελετήματα, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Κυριακίδη, 2017.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Avenarius, A., Ο βυζαντινός πολιτισμός και οι Σλάβοι. Το πρόβλημα της πρόσληψης και του
μετασχηματισμού του βυζαντινού πολιτισμού από τους σλαβικούς λαούς (από τον 6ο έως τον
12ο αιώνα) (μτφρ. Αγγελική Δεληκάρη), Αθήνα 2008.Božilov, I., Car Simeon Veliki (893-
937). Zlatnijat vek na srednevekovnata Bălgarija, Sofija 1983.Βρυώνης, Σπ., Ιστορία των
Βαλκανικών Λαών, Αθήνα χ.χ.Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ΄ αιώνα [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή Συμπόσια 3], Αθήνα, 1996.Charanis, P., «On the
question of the Slavonic Settlements in Greece during the Middle Ages», Byzantinoslavica
10 (1949) 254-258.Charanis, P, «On the question of the Slavic Settlement in the
Peloponnesus», Byzantinische Zeitschrift 46 (1953) 91-103.Χρυσός, Ευ., «Zur Grundung des
ersten bulgarischen Staates», Cyrillomethodianum 2 (1972) 7-13.Δεληκάρη, Α.,  «Η εικόνα
της Μακεδονίας και η έννοια της «Μακεδονικότητας» στου σλαβικούς λαούς της Βαλκανικής
κατά τη βυζαντινή πε ρίοδο», στο: Ι. Στεφανίδης – Βλ. Βλασίδης – Ευ. Κωφός (εκδ.),
Μακεδονικές Ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα, 2008, σσ. 134-
184.Fine, J.V.A., The Early Medieval Balkans. A Critical Survey from the Sixth to the
Late Twelfth Century, Ann Arbor 1983.Fine, J.V.A., The Late Medieval Balkans. A Critical
Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Ann Arbor 1987.Gjuzelev,
V., Bulgarien zwischen Orient und Okzident, Wien-Köln-Weimar 1993.Γόνης, Δ., Ιστορία των
Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας, Αθήνα 21999.Hösch, E., Geschichte der
Balkanländer. Von der Fruhzeit bis zur Gegenwart, München 1999.Jireček, C.J., Geschichte
der Bulgaren, Prag 1876 (ανατύπ. Hildesheim-New York 1977).Καραγιαννόπουλος, Ι., Ιστορία
Βυζαντινού κράτους, τ. 2: Ιστορία μέσης βυζαντινής περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη 1993
(5η ανατ.)· τ. 3: Ιστορία υστέρας βυζαντινής περιόδου (1081-1204), μ.1: Τελευταίες
λάμψεις (1081-1204), Θεσσαλονίκη 1999.Καραγιαννόπουλος, Ι., «Η βουλγαρική πολιτική στα
Βαλκάνια το πρώτο μισό του 13ου αι.», Εγνατία 2 (1990) 11-29.Καραγιαννόπουλος, Ι., Χάρτες
Μέσης Βυζαντινής Περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη 1993.Κίσσας, Σ. Το ιστορικό υπόβαθρο
των καλλιτεχνικών σχέσεων Θεσσαλονίκης και Σερβίας. Από το τέλος του ΙΒ΄ αιώνα μέχρι τον
θάνατο του κράλη Μιλούτιν (μτφρ. Ε. Ν. Κυριακούδης), Θεσσαλονίκη 2004.Κόλια-Δερμιτζάκη,
Α., «Η εικόνα των Βουλγάρων και της χώρας τους στις βυζαντινές πηγές του 11ου και 12ου
αιώνα», στο: Νικολάου – Τσικνάκης (επιμ.), Βυζάντιο και Βούλγαροι, σσ. 59-89.Maksimović,
Lj.,  Η εθνογένεση των Σέρβων στον Μεσαίωνα, Αθήνα 1994 (διάλεξη στη σειρά «Η σημερινή
βαλκανική κρίση και το ιστορικό της υπόβαθρο. Η δημιουργία των βαλκανικών κρατών» (3
Δεκεμβρίου 1992).Μουτσόπουλος, Ν. Κ., Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Μακεδονίας.
Εκκλησίες του Νομού Φλώρινας, Θεσσαλονίκη 2003.Νικολάου, Κ.  – Κ. Τσικνάκης (επιμ.),



Βυζάντιο και Βούλγαροι (1018-1185) [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών.
Διεθνή Συμπόσια 18], Αθήνα 2008.Ostrogorski, G., Serska oblast posle Dušanove smrti
[Posebna izdanja Vizantinološkog Instituta 9], Beograd 1965.Ταχιάος, Α.-Αι., «Το εφήμερο
κράτος του Σαμουήλ (976-1018). Τα σχετικά με αυτό προβλήματα», στο έργο του ίδιου
Βυζάντιο, Σλάβοι, Άγιον Όρος. Αναδρομή σε αμοιβαίες σχέσεις και επιδράσεις, Θεσσαλονίκη
2006, σσ. 367-387.Pirivatrić, Sr., Samuilova država. Obim i karakter [Vizantološki
Institut SANU posebna izdanja 21], Beograd 1997.Μαλιγκούδης, Φ., Ελληνισμός και Σλαβικός
κόσμος, Θεσσαλονίκη 2006.Παπαστάθης, Χ., Το νομοθετικόν έργον της Κυριλλομεθοδιανής
ιεραποστολής εν Μεγάλη Μοραβία [Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών 2], Θεσσαλονίκη 1978.

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΒΥ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις

0 6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161259

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

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
……
Άλλες…
…….

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στη
διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην αρχιτεκτονική δημιουργία της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Οι διαλέξεις οργανώνονται ακολουθώντας χρονολογική εξέλιξη και
παρουσιάζουν την πολεοδομική ανάπτυξη των οικισμών και τη δημιουργία θρησκευτικών και
κοσμικών κτηρίων και συγκροτημάτων. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα μεθοδολογικής
προσέγγισης της ιστορικής ερμηνείας της αρχιτεκτονικής παραγωγής καθώς και στα αντίστοιχα
προβλήματα που εντοπίζονται στην πρόσφατη βιβλιογραφία. Θεματικές ενότητες ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος αποτελούν ξεχωριστές διαλέξεις (Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, Η μετασκευή των
κτηρίων). Η ανάλυση επικεντρώνεται σε κτήρια και συγκροτήματα ως αφετηρία για τη συζήτηση
περί αρχιτεκτονικής δημιουργίας και την ιστορική ερμηνεία των κοινωνικών δυνάμεων που την
επηρεάζουν. Το μάθημα εμπλουτίζεται με αποσπάσματα από κείμενα της περιόδου τα οποία
αποτελούν ενδείξεις για την πρόσληψη της αρχιτεκτονικής παραγωγής στην εποχή της.
Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης.Εβδομάδα
1η Οι απαρχές της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής – Αυτοκρατορία και χριστιανισμός ΙΗ Ρωμαϊκή
παράδοση στην αρχιτεκτονική δημιουργία της ύστερης αρχαιότητας. Η αυτοκρατορική ιδεολογία
και η έκφρασή της στη μορφή του δημόσιου χώρου. Η χορηγία κτηρίων ως πολιτική ιδεολογία.
Οι επικαθορισμοί και τα ανοικτά προβλήματα στη μελέτη και περιοδοποίηση του υλικού
μελέτης. Ο μετασχηματισμός της αρχιτεκτονικής έκφρασης των χριστιανικών κοινοτήτων. Η
οικοδομική δραστηριότητα της δυναστείας του Μ. Κωνσταντίνου. Η (εφ)εύρεση των «αγίων
τόπων». Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και η οικοδομική δραστηριότητα στη Ρώμη.Εβδομάδα
2η Ο πέμπτος αιώνας – Αυτοκρατορία και χριστιανισμός ΙΙΗ Κωνσταντινούπολη ως Πρωτεύουσα.
Η χαρτογράφηση του χριστιανισμού στη «Νέα Ρώμη». Συγκλίσεις και αποκλείσεις μεταξύ
Ανατολής και Δύσης στην αρχιτεκτονική δημιουργία. Ο μετασχηματισμός του δημόσιου χώρου. Η
δημιουργία των προσκυνημάτων. Τα μαρτύρια. Ο «πυρετός» εύρεσης λειψάνων και τα κτήρια που
τα στέγασαν. Η χορηγία χριστιανικών κτηρίων ως αυτοκρατορική πρακτική και πολιτική.
Εξελίξεις στη ναοδομία και εκκλησιαστικές έριδες. Οι ναοί. Βασιλικές και περίκεντρα
κτήρια. Η αρχαιολογική έρευνα και τα προβλήματα ανάγνωσης και ερμηνείας των
ευρημάτων.Εβδομάδα 3η Απόγειο – Αγία Σοφία – Ιουστινιανός Ι.Το ιστορικό πλαίσιο της
περιόδου του Ιουστινιανού και η διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής παράδοσης της εποχής. Οι
προϋποθέσεις για την αρχιτεκτονική στις αρχές του 6ου αιώνα. Ναοδομία και τρούλοι. Οι
βασιλικές, τα περίκεντρα κτήρια, οι συνδυασμοί και οι ερμηνείες της επιλογής του εκάστοτε
τύπου. Η Αγία Σοφία ως σύμβολο. Η ιστορία του ναού και των οικοδομικών του φάσεων πριν
τον Ιουστινιανό. Η ανοικοδόμηση της Αγίας Σοφίας. Η θέση του ναού στην παγκόσμια
αρχιτεκτονική κληρονομιά. Οι πολλαπλές όψεις της εκκλησίας. Η ιστορία του ναού και ο
ρόλος του στη Βυζαντινή ιστορία. Ο απόηχος της Αγίας Σοφίας στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική.
Η επίδρασή της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Εβδομάδα 4η Απόγειο – Αγία Σοφία – Ιουστινιανός
ΙΙΗ αρχιτεκτονική δημιουργία πέρα από την Αγία Σοφία. Ο ρόλος του Ιουστινιανού ως χορηγού
αρχιτεκτονικής. Προπαγάνδα και ναοδομία. Το Περί Κτισμάτων του Προκοπίου. Οι κυρίαρχες
τάσεις στη ναοδομία. Κοσμικά κτήρια και κατασκευές. Οι διαφορές μεταξύ Ανατολής και
Δύσης. Η εξέλιξη και καθιέρωση της τρουλαίας τυπολογίας. Πρωτοτυπία και
συντηρητισμός.Εβδομάδα 5η Μεταβατική εποχή = Μεταβατική αρχιτεκτονική;Αρχιτεκτονικές
θεωρίες και θεωρία της εξέλιξης. Οι σύγχρονες απόψεις για τη Βυζαντινή αρχιτεκτονική και
τα μεθοδολογικά προβλήματα. Η μετάβαση από την ύστερη αρχαιότητα στο μεσαίωνα. Ιστορική
αποτίμηση και συσχετισμός με την αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Πρόοδος,
ύφεση, ανάκαμψη και η έλλειψη χρονολογημένων παραδειγμάτων. Οι «σκοτεινοί αιώνες» και η
αρχιτεκτονική τους. Οι εκκλησίες με σταυρικό τρουλαίο πυρήνα. Ο μετασχηματισμός των
πόλεων. «Από την πόλη της ύστερης αρχαιότητας στο Βυζαντινό κάστρο». Υποθέσεις και
πραγματικότητες.Εβδομάδα 6η «Αναγέννηση» και «κλασικισμός» την εποχή των Μακεδόνων.Το
ιστορικό πλαίσιο της «αναγέννησης» της Μακεδονικής δυναστείας και η έννοια του
«κλασσικού» στον Βυζαντινό Πολιτισμό. Η τυποποίηση ως οικοδομική πρακτική. Η αναγνώριση
του τύπου ως κριτήριο κατάταξης της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Ο σταυροειδής
εγγεγραμμένος τύπος ναού και η θέση του στην έρευνα. Θεωρίες για την προέλευση και
διάδοσή του. Οι παραλλαγές και οι απλοποιήσεις του προτύπου. Η σχέση αρχιτεκτονικής και
ζωγραφικής. Ο «αθωνικός» τύπος. Θεωρίες για την προέλευσή του. Ο οκταγωνικός τύπος. Το
συγκρότημα του Οσίου Λουκά. Θεωρίες για την εμφάνιση του τύπου. Αποτίμηση της δημιουργίας
της περιόδου. Εβδομάδα 7η Ακμή και κάμψη την εποχή των Κομνηνών – Λάμψη του ΒυζαντίουΗ
περίοδος των Κομνηνών ως σημείο τομής στον βυζαντινό πολιτισμό. Ο αντίκτυπος στην
αρχιτεκτονική δημιουργία. Ο μετασχηματισμός των θεσμών. Οι επιπτώσεις στην πρακτική
χορηγίας κτηρίων ως πολιτική πράξη. Κέντρο και περιφέρεια. Πρωτοπορία και επαρχιωτισμός.

κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου,
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
σκέψης



Η επανεξέταση της θεωρίας για την επικράτηση του σταυροειδούς εγγεγραμμένου τύπου ναού. Η
επίδραση του Βυζαντίου στην αρχιτεκτονική δημιουργία των περιφερειακών του κρατικών
σχηματισμών. Η Δυτική Ευρώπη, η Αρμενία, η Γεωργία, η Βουλγαρία. Η επίδραση της
Βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην οικοδομική του Ισλαμικού κόσμου.Εβδομάδα 8η Μετά την 4η
Σταυροφορία – Τραπεζούντα, Νίκαια, ΆρταΗ αρχιτεκτονική δημιουργία στα διάφορα κέντρα της
κατακερματισμένης Βυζαντινής επικράτειας. Η οικοδομική δραστηριότητα των Λατίνων και οι
λατινικές επιρροές στην εγχώρια οικοδομική παράδοση. Η υβριδικότητα ως κριτήριο κατάταξης
στη μελέτη της ιστορικής αρχιτεκτονικής. Η δημιουργία των νέων αστικών κέντρων
(πρωτευουσών) στην περιφέρεια του Βυζαντίου. Τραπεζούντα, Νίκαια, Άρτα. Ο καθορισμός του
αστικού χώρου και η αυτοκρατορική ταυτότητα. Απόηχοι της Κωνσταντινούπολης. Επιδράσεις,
επαρχιωτισμός και πειραματισμοί. Νέοι τύποι κτηρίων και νέοι τρόποι σύνθεσης του
χώρου.Εβδομάδα 9η Τελευταία αναλαμπή – Παλαιολόγεια περίοδος – Κωνσταντινούπολη και η
ευρύτερη περιοχήΗ ανασυγκρότηση του κράτους, η ανοικοδόμηση της Πόλης και η αποκατάσταση
των παλαιών κτηρίων. Η επανάχρηση ως αποκατάσταση της ιστορικής συνέχειας. Εκκλησίες,
μοναστήρια και κατοικίες. Επενδύοντας σε παλαιά κτήρια δημιουργία νέων. Αύξηση της
πολυπλοκότητας και εκλέπτυνση. Ιστορικά συγκροτήματα και νέες κατασκευές. Η αρχιτεκτονική
της περιόδου στην περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης.  Εβδομάδα 10η Τελευταία αναλαμπή –
Παλαιολόγεια περίοδος – Θεσσαλονίκη, ΜυστράςΟ ρόλος της Θεσσαλονίκης κατά την
Παλαιολόγεια περίοδο. Το πλήθος των μνημείων και η ένδεια των πηγών. Τα Παλαιολόγεια
μνημεία της Θεσσαλονίκης. Τυπολογία, οικοδομική, μορφολογία. Τα προβλήματα ταύτισης και
χρονολόγησης των ναών. Η σχέση της ναοδομίας στη Θεσσαλονίκη με τα αρχιτεκτονικά ρεύματα
στην Πρωτεύουσα. Ο Μυστράς ως έδρα πολιτικής διοίκησης. Ο ρόλος της πόλης και ο αστικός
χώρος. Η ναοδομία στο Μυστρά και η σχέση με την πρωτεύουσα. Τα σπίτια και τα παλάτια του
Μυστρά.Εβδομάδα 11η «Μετά» το ΒυζάντιοΗ εξέλιξη της ναοδομίας μετά την πτώση της
Κωνσταντινούπολης, στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Οι προϋποθέσεις της μεταβυζαντινής
ναοδομίας και η σχετική έρευνα. Βασικά στοιχεία περιοδοποιήσεων και κατάταξης του υλικού.
Οι τοπικές «σχολές», η ισχύ τους και τα χρονικά όρια ακμής τους. Η ναοδομία στο νέο
ελληνικό κράτος. Επιστροφή στο Βυζάντιο; Εβδομάδα 12η Μοναστηριακή αρχιτεκτονικήΤα
μοναστήρια ως κυρίαρχες δομές της Βυζαντινής κοινωνίας και φορείς πολιτισμού. Τα
μοναστηριακά συγκροτήματα ως απόηχοι της Βυζαντινής οικοδομικής παράδοσης. Ανάλυση της
δομής ενός μοναστηριακού συγκροτήματος και τα βασικά στοιχεία του μοναστικού βίου.
Παραδείγματα από όλες τις περιόδους και περιοχές της Βυζαντινής ιστορίας. Το Άγιο Όρος.
Το Αθωνικό μοναστήρι ως μικρόκοσμος. Θεωρίες για την οργάνωση του χώρου. Τα επιμέρους
στοιχεία του οικοδομικού συγκροτήματος. Κύριοι και βοηθητικοί χώροι. Εντός και εκτός
περιβόλου. Τα μοναστήρια στη Δυτική Ευρώπη.Εβδομάδα 13η Κτήρια που μετασκευάζονται – Η
μακρά ζωή των κτηρίων στο ΒυζάντιοΕπανεξέταση των θεωρίων τυποποίησης και εξέλιξης των
τύπων στη Βυζαντινή ναοδομία. Ανάλυση περιπτώσεων κτηρίων που ανακατασκευάστηκαν και ο
τρόπος ανάγνωσης τους. Στοιχεία πραγματικά και θεωρητικές προσεγγίσεις. Τα προβλήματα
χρονολόγησης. Εξέταση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. (π.χ. Η ροτόντα στη Θεσσαλονίκη. Ο
Άγιος Δημήτριος. Η εκκλησία της Παναγίας στην Έφεσο. Η Εκκλησία στο Αμόριο. Η Νέα Μονή
στη Χίο. Η Παρηγορήτισσα στην Άρτα. Το Αφεντικό στο Μυστρά. )

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Περιγραφή:

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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 65
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

142.5

Εξετάσεις 2.5
Σύνολο Μαθήματος 210



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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Γραπτή εξέταση:100%Η εξέταση αποτελείται από σύνθετες
ερωτήσεις οι οποίες διερευνούν την κατανόηση των θεμάτων
που αναπτύχθηκαν στις διαλέξεις. Στόχος της εξέτασης
είναι η διερεύνηση της ικανότητας ανάγνωσης του χώρου
στο Βυζαντινό πολιτισμό και όχι η αναγνώριση
συγκεκριμένων μνημείων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(Συμπερασματική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Χ. Μπούρας, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής. Τόμος 2ος, Αθήνα 2001.Α. Τάντσης, Η αρχιτεκτονική
σύνθεση στο Βυζάντιο – Εισαγωγή, Θεσσαλονίκη 2012.

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, New Haven 19864 (Αναθεωρημένη
έκδοση από τους R. Krautheimer και  S. Ćurčić)C. Mango, Byzantine Architecture, New York
1976T. F. Mathews, The Early churches of Constantinople. Architecture and Liturgy,
University Park 1971T. F. Mathews, The Byzantine Churches of Istanbul: A Photographic
Survey, University Park 1976W. Müller – Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls,
Tübingen 1977R. Ousterhout, Master Builders of Byzantium, Princeton 1999Γ. Βελένης,
Μεσοβυζαντινή Ναοδομία στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα 2003Ν. Γκιολές, Βυζαντινή Ναοδομία (600-
1204), Αθήνα 1987Χ. Μπούρας, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα
2001

	 	



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική
ΤΜΗΜΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΒΥ312 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Winter/Spring

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΙΑ.ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.

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
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων /
σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών

6.0000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά (Διδασκαλία,Εξέταση), Αγγλικά (Εξέταση), Γαλλικά
(Εξέταση)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://qa.auth.gr/class/1/600161266

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
· Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων  6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους μελέτης, ανάλυσης
και ερμηνείας αρχαιολογικών θέσεων και μνημείων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής/
οθωμανικής περιόδου, καθώς και σχετικών εκθεμάτων μουσείων  μέσα από επιτόπιες
επισκέψεις. Οι φοιτητές ασκούνται στην προετοιμασία μέσω βιβλιογραφικής έρευνας
προφορικών επιτόπιων παρουσιάσεων που αφορούν σε αρχαιολογικές θέσεις, μνημεία ή εκθέματα
μουσείων. Επιπλέον, αξιοποιούν την πρόσφατη βιβλιογραφία και τις νέες μεθόδους και
προσεγγίσεις της αρχαιολογικής επιστήμης για την εκπόνηση σχετικής γραπτής εργασίας
σύμφωνα με τους κανόνες της ισχύουσας επιστημονικής πρακτικής. Τέλος, οι φοιτητές
έρχονται σε γνωριμία με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία
και τα μουσεία ως συμπλήρωμα της διδασκαλίας στην αίθουσα, αλλά και με τις μεθόδους
προετοιμασίας και παρουσίασης ενός συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου, μνημείου ή
μουσειακού εκθέματος στο πλαίσιο διδασκαλίας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και
μνημεία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής/οθωμανικής περιόδου, καθώς και σε μουσεία και
εκθέσεις (μόνιμες ή περιοδικές) με εκθέματα που αφορούν στις περιόδους αυτές. Πέρα από τη
διδασκαλία εκ μέρους των διδασκόντων, οι φοιτητές καλούνται να αυτενεργήσουν
προετοιμάζοντας βιβλιογραφικά και παρουσιάζοντας κατά χώραν θέσεις, μνημεία ή μουσειακά
αντικείμενα που σχετίζονται με τη χρονική περίοδο που καλύπτει το μάθημα, ενώ στη
συνέχεια υποβάλουν γραπτή εργασία με την ίδια θεματική. Πιο συγκεκριμένα, θα
πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε υστερορωμαϊκά, βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία, καθώς και
σε μουσεία της Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την
τοπογραφία της δεύτερης τη τάξει πόλης της βυζαντινής αυτοκρατορίας και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των μνημείων της, ενώ θα έρθουν σε γνωριμία με το ιστορικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό περιβάλλον από το οποίο προέκυψαν. Παράλληλα, με τις επισκέψεις στα μουσεία
θα γνωρίσουν τα υλικά κατάλοιπα του βυζαντινού πολιτισμού, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά
που προέρχονται από την πόλης της Θεσσαλονίκης.Μάθημα 1-3:  Διαλέξεις στην αίιθουσα
σχετικά με την ιστορία και τα μνημεία της Θεσσαλονίκης από την Ύστερη αρχαιότητα έως την
Οθωμανική περίοδο.Μάθημα 4: Υστερορωμαϊκή Θεσσαλονίκη: Καμάρα- Ροτόντα- Ανακτορικό
συγκρότημα ΓαλερίουΜάθημα 5: Οι οχυρώσειςΜάθημα 6: Παλαιοχριστιανική Θεσσαλονίκη: Άγιος
Δημήτριος- ΑχειροποίητοςΜάθημα 7: Μεσοβυζαντινή Θεσσαλονίκη: Αγία Σοφία - Παναγία
ΧαλκέωνΜάθημα 8: Παλαιολόγεια Θεσσαλονίκη Ι: Μονή Βλατάδων - Ταξιάρχης - Προφήτης
ΗλίαςΜάθημα 9: Αγία Αικατερίνη - Άγιοι ΑπόστολιΜάθημα 10: Οθωμανικά μνημεία: Αλατζά
Ιμαρέτ- Μπέη ΧαμάμΜάθημα 11: Ξενάγηση στο Μουσείο Βυζαντινού ΠολιτισμούΜάθημα 12:
Παρουσιάσεις φοιτητών στο Μουσείο Βυζαντινού ΠολιτισμούΜάθημα 13: Συμπεράσματα μαθήματος
(στην αίθουσα)

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Χρήση Τ.Π.Ε. στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή:

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 27
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων

15

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και παρακολούθηση

90

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
……
Άλλες…
…….

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο
φυσικό περιβάλλον, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής
και επαγωγικής σκέψης



(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 σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

συνεδρίων / σεμιναρίων /
εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας /
εργασιών

48

Σύνολο Μαθήματος 180
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.

Περιγραφή διαδικασίας:
Προφορική παρουσίαση (15%), γραπτή εργασία (85%).Η
παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική), Δημόσια Παρουσίαση
(Διαμορφωτική)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

Περιοδικό Μουσείο Βυζαντινού ΠολιτισμούBakirtzis Ch., The Urban Continuity and Size of
Late Byzantine Thessaloniki, DOP 57(2003), 35-64.Βελένης Γ., Πολεοδομικά Θεσσαλονίκης,
ΑΕΜΘ 10Β, 1996, 491-499. Βελένης Γ., Τα τείχη της Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο ως τον
Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη 1998.Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 1997. Cormack R., “The Apse Mosaics of St. Sophia at Thessaloniki”, Δελτίον
της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 10 (1980-1981), 114-126.Δημητριάδης Β.,
Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας 1430-1912, Θεσσαλονίκη
1983.Η Οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, ΥΠΠΟ-ΔΒΜΑ, Αθήνα 2008. 215-260. Θεοχαρίδου
Κ., Η αρχιτεκτονική του ναού της Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1994. Καζαμία-
Τσέρνου Μ., Μνημειακή τοπογραφία της χριστιανικής Θεσσαλονίκης. Οι ναοί, Α΄: 4ος-8ος αι.,
Θεσσαλονίκη 2009.Καρύδας Ν., Τοπογραφικές παρατηρήσεις και πολεοδομική οργάνωση της
περιοχής νοτιοδυτικά της Ροτόντας, Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 11 (1997),
439-454.Κίσσας Σ., «Ταφικό μνημείο μέσα στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης», Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού 3 (1996), 28-35.Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου Ε., Μαυροπούλου-Τσιούμη Χ., Μπακιρτζής
Χ., Ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης, 4ος-14ος αι., Αθήνα 2012.Laubscher H.-P., Der
Reliefschmuck des Galeriusbogens in Thessaloniki, Βερολίνο 1975.Μαρκή Ε., Οι σωστικές
ανασκαφές, κύριος παράγων διαμόρφωσης της εικόνας της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, Το
Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη. 20 χρόνια, Επετειακός τόμος, Θεσσαλονίκη 2009,
205-219.Μέντζος Α., Πλιώτα Α. (επιμ.), Αποτυπώματα. Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη σε
φωτογραφίες και σχέδια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (1888-1910), Θεσσαλονίκη 2012.
Μέντζος Α.,  Συμβολή στην έρευνα του αρχαιότερου ναού της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης,
Μακεδονικά 21 (1981), 201-221.Μέντζος Α., Τα ψηφιδωτά της ανοικοδόμησης του ναού του
Αγίου Δημητρίου στον 7ο αιώνα μ.Χ., Θεσσαλονίκη 2010.Mentzos A., Reflections on the
Architectural History of the Tetrarchic Palace Complex at Thessalonike, στο L. Nasrallah,
Ch. Bakirtzis, St. J. Friesen (επιμ.), From Roman to Early Christian Thessalonike Studies
in Religion and Archaeology, Cambridge, Mass. 2010, 333-359.Μέντζος Α., Το ανάκτορο και η
Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Νέες προτάσεις για την ιστορία του συγκροτήματος, Βυζαντινά 17
(1995), 339-364. Μπακιρτζής Χ., Η θαλάσσια οχύρωση της Θεσσαλονίκης, Βυζαντινά 7 (1975),
289-341.Μπακιρτζής Χ., «Νεώτερες παρατηρήσεις στην κτιτορική επιγραφή του τρούλου της
Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης», Βυζαντινά 11 (1982), 167 - 180Spieser J.M., Inventaires en
vue d’un recueil des inscriptions historiques de Byzance. I. Les inscriptions de
Thessalonique, Travaux et Mémoires 5 (1973), Spieser J.M., Thessalonique et ses monuments
du IVe au Vie siècle, Contribution a l’étude d’une ville paléochrétienne, Paris 1984.
Στεφανίδου-Τιβερίου Θ., Το Μικρό Τόξο του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα
1995.Στεφανίδου-Τιβερίου Θ., Το ανακτορικό συγκρότημα του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη.
Σχεδιασμός και χρονολόγηση, Εγνατία 10 (2006), 163-188.Tafrali Ο., Topographie de



Thessalonique, Paris 1913.Tafrali Ο., Thessalonique des origines au XIVe siècle, Paris
1919.Ταμπάκη Σ., Η Θεσσαλονίκη στις περιγραφές των περιηγητών, 12ος – 19ος αι. μ.Χ.
Λατρευτικά μνημεία, Θεσσαλονίκη 1998.Vitti M., H πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης:
από την ίδρυσή της έως το Γαλέριο, Αθήνα 1996.



	


