
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ) 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
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ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προϊστορική - Κλασσική Αρχαιολογία 

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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σύντομη εισαγωγή στην έννοια της επιστήμης της Αρχαιολογίας. Διαίρεση και ονοματολογία των 
χρονικών περιόδων και πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου  
κατά την Προϊστορική Περίοδο. Ειδική αναφορά στους Πολιτισμούς των Λαών της Ανατολής 
(Ανατολία – Μεσοποταμία). Εποχή του Λίθου στον Ελλαδικό Χώρο (Ανθρώπινα τέχνεργα, 
Αρχιτεκτονική, Τέχνη, Θρησκεία, Έθιμα Ταφής και ταφικές πρακτικές). Εποχή του Χαλκού στον 
Ελλαδικό χώρο (Κρητικός πολιτισμός, Κυκλαδικός Πολιτισμός, Πολιτισμοί Βορειοανατολικού 
Αιγαίου, Μυκηναϊκός Πολιτισμός). Εξετάζονται η Τέχνη, η Αρχιτεκτονική, η Κοινωνική Οργάνωση, η 
Θρησκεία, τα Έθιμα Ταφής και οι ταφικές πρακτικές. Επισκόπηση της  τέχνης και της αρχιτεκτονικής 
της πρώιμης ελληνικής και προκλασικής περιόδου. Η εξέλιξη της ελληνικής τέχνης από τους 
κλασικούς χρόνους έως και την ύστερη αρχαιότητα  με αναλυτική αναφορά στις επιμέρους  τέχνες: 
γλυπτική, κεραμική, αγγειογραφία, ζωγραφική. 
Τέλος ειδικές διαλέξεις αφιερώνονται στις τεχνικές και τις μεθόδους των αρχαιολογικών 
ανασκαφών και στην παρουσίαση της τέχνης των Προκολομβιανών Πολιτισμών. 
Προβλέπονται επισκέψεις σε Μουσεία, συλλογές, αρχαιολογικά μνημεία της Ζακύνθου αλλά και 



όμορων περιοχών και -εφόσον υπάρξει δυνατότητα - στην Αθήνα. 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

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

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

 

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

• Ομαδική Εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
i. Έννοια της επιστήμης της Αρχαιολογίας. Διαίρεση και ονοματολογία των χρονικών 

περιόδων και πολιτισμοί. 
ii. Πολιτισμοί των Λαών της Ανατολής (Ανατολία – Μεσοποταμία) 
iii. Εποχή του Λίθου στον Ελλαδικό Χώρο. 
iv. Κρητικός πολιτισμός, Κυκλαδικός Πολιτισμός.  
v. Πολιτισμοί Βορειοανατολικού Αιγαίου, Μυκηναϊκός Πολιτισμός. 
vi. Σκοτεινοί Χρόνοι, Γεωμετρική περίοδος, Αρχαϊκή Περίοδος. 
vii. Κλασική – Ελληνιστική- Ρωμαϊκή περίοδος. 
viii. Τεχνικές και μέθοδοι  των αρχαιολογικών ανασκαφών. 
ix. Τέχνης των Προκολομβιανών Πολιτισμών. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (power point) 
και προβολή εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού 
κατά τη διδασκαλία   

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  

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

 

Ομαδική Εργασία σε  



Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

μελέτη περίπτωσης. 
Εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

Εκπαιδευτική εκδρομή / 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

 

  
  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- Ανάπτυξη ειδικών θεμάτων  του γνωστικού 

αντικειμένου 
- Ανάλυση και ερμηνεία σχετικού εποπτικού υλικού 
- Εξέταση γνώσης ειδικής ορολογίας 
- Ερωτήσεις σύγκρισης και ανάπτυξης της κριτικής 

ικανότητας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής ή Ομαδικής Εργασίας που 
ανατίθεται προαιρετικά στους φοιτητές και 
συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολόγησή τους  
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
Ανδρέας Βλαχόπουλος (επίμ.), Αρχαιολογία-νησιά του Αιγαίου, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2005  
Δημήτρης Πλάντζος, Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία (1100-30 π.Χ.), εκδ. Καπόν, Αθήνα 2011 
O.T.P.K. Dickinson, Η προέλευση του μυκηναϊκού πολιτισμού, μετάφρ. Αθ. Παπαδόπουλος, εκδ. 
Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1999. 

 

 
 


