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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 
 

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που 
διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι υπεύθυνο 
για το ΠΣ ή από άλλα τμήματα. Το περίγραμμα κάθε μαθήματος καθορίζει τη μορφή, το σκοπό, τα 
μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο του μαθήματος και προδιαγράφει τον τρόπο 
υλοποίησης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών. 
Το περίγραμμα του μαθήματος αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο διδάσκων του μαθήματος 
αναπτύσσει τον τρόπο διδασκαλίας του έτσι ώστε ανεξαρτήτως του διδάσκοντος ή των 
διδασκόντων να πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές και να επιτυγχάνεται η επίτευξη των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
Άρθρο 32 παρ. 1β του Ν.4009/11 και Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007 «Εφαρμογή του Συστήματος 
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»  ΦΕΚ Β΄ 1466/2007  

 
Το περίγραμμα κάθε μαθήματος περιλαμβάνει τις πληροφορίες όπως στο ενδεικτικό έντυπο που 
ακολουθεί (Παραδείγματα Περιγραμμάτων βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ: 
http://www.adip.gr/data/HQA_accr_riverlake.pdf 
http://www.adip.gr/data/HQA_accr_project_management.pdf) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣ502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ  

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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

http://www.adip.gr/data/HQA_accr_riverlake.pdf
http://www.adip.gr/data/HQA_accr_project_management.pdf
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1124 

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 

Το μάθημα σκοπεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη μελέτη και την έρευνα 

του παρελθόντος. Η εξοικείωση επιδιώκεται με την αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία και 

την εξέταση των διαθέσιμων πηγών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο συνδυασμός 

βιβλιογραφίας και πηγών επιτρέπει όχι μόνον την απόκτηση γνώσεων, αλλά και την 

ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του φοιτητή/τριας, καθώς τού δίνει τη δυνατότητα να 

συζητήσει με τον διδάσκοντα/ουσα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις 

που έχουν διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο.  
 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό 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 

Αντικείμενο αυτού του μαθήματος είναι οι δραματικές εξελίξεις που έλαβαν χώρο στο 

Μεσογειακό κόσμο μεταξύ 1000-500 π.Χ. Το μάθημα θα εξετάσει τις κοινωνίες της 

Ανατολής, τον ελλαδικό χώρο και τις κοινωνίες της δυτικής Μεσογείου. Στο επίκεντρο του 

θα είναι το πώς οι διαδικασίες διακίνησης ανθρώπων, αγαθών και ιδεών, σε συνδυασμό με 

την εμφάνιση νέων μορφών οικονομικής και πολιτικής ισχύος σταδιακά δημιούργησαν 

τόσο μια αλληλοδιαπλεκόμενη Μεσόγειο, όσο και ένα κόσμο συγκρούσεων μεταξύ 

κρατών, ταυτοτήτων, και πολιτισμών. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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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 και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

83 ώρες 

Εξέταση μαθήματος 3 ώρες 
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
  

 

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. 

 

Τελική γραπτή εξέταση: δύο δοκιμιακού τύπου ερωτήσεις 
από μια λίστα με πέντε, και 1 ερώτηση σχολιασμού αρχαίων 
πηγών από μία λίστα με πέντε πηγές.  μεθοδολογίας/χρήσης 
πηγών και μία ερώτηση σχολιασμού ενός βιβλίου από 
ιστοριογραφική σκοπιά.  Οδηγίες για τη μορφή της εξέτασης 
και τον ενδεδειγμένο τρόπο απάντησης είναι αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Broodbank, C. 2013. The Making of the Middle Sea: An Archaeological History of the Mediterranean 
from the Beginning to the Formation of the Classical World. London. 
Fisher, N. R. E. and H. van Wees (eds.). 1998. Archaic Greece: New Approaches and New 
Evidence. London.  
Gras, M. 1995. La Méditerranée archaïque. Paris.  
Gschnitzer, F. 1981. Griechische Sozialgeschichte: von der mykenischen bis zum Ausgang der 
klassischen Zeit. Wiesbaden.  
Hall, J. M. 2013. A History of the Archaic Greek World, ca. 1200-479 BCE. Malden.  
Murray, O. 1980 (1993). Early Greece. London.  
Osborne, R. 2000. Greece in the Making, 1200-479 BC. London.  
Powell, A. (ed.). 1995. The Greek World. London.  
Raaflaub, K. A. and van Wees, H. (eds.). 2012. A Companion to Archaic Greece. Malden.  
Rollinger, R. and C. Ulf (eds.). 2004b. Griechische Archaik: Interne Entwicklungen – Externe 
Impulse. Berlin. 
Schnapp-Gourbeillon, A. 2002. Aux origines de la Grèce (XIIIe–VIIIe siècles avant n. e). La 
genèse du politique. Paris. 
Shapiro, H. A. (ed.). 2006. The Cambridge Companion to Archaic Greece. Cambridge.  
Starr, C. G. 1977. The Economic and Social Growth of Early Greece: 800–500 BC. Oxford. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣ345 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ  

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 10 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=816 

 

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 

Το μάθημα σκοπεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη μελέτη και την έρευνα 

του παρελθόντος. Η εξοικείωση επιδιώκεται με την αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία και 

την εξέταση των διαθέσιμων πηγών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο συνδυασμός 

βιβλιογραφίας και πηγών επιτρέπει όχι μόνον την απόκτηση γνώσεων, αλλά και την 

ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του φοιτητή/τριας, καθώς τού δίνει τη δυνατότητα να 

συζητήσει με τον διδάσκοντα/ουσα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις 

που έχουν διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
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μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο. Ο φοιτητής /τρια αναλαμβάνει να συνθέσει 

μια μικρή μελέτη γύρω από ένα ζήτημα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική του 

σεμιναρίου. Με τον τρόπο αυτόν επιπλέον όλων των προηγουμένων βελτιώνει την 

ικανότητά του να εκφράζει τεκμηριωμένα τη σκέψη του και να χειρίζεται σωστά τη 

γλώσσα. 

 
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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό θα επικεντρωθεί στην ιστορία της Περσικής αυτοκρατορίας (550-330 

π.Χ.), της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας που είχε γνωρίσει μέχρι τότε ο πλανήτης. Το 

σεμινάριο θα εξετάσει την οργάνωση της αυτοκρατορίας, την οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική της δομή, τη σχέση μεταξύ των διαφόρων αυτοκρατορικών κέντρων και των 

υποτελών περιφερειών. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα μελετήσουμε είναι οι 

σχέσεις των Περσών με άλλους λαούς της Μεσογείου, κυρίως τους Έλληνες και τους 

Εβραίους, και ιδιαίτερα ο ρόλος της Περσικής αυτοκρατορίας σε σχέση με τις διαδικασίες 

της παγκοσμιοποίησης στην αρχαιότητα. Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα επεξεργαστούμε 

λογοτεχνικές, αρχειακές, αρχαιολογικές και νομισματικές πηγές που προέρχονται τόσο από 

τις οργανωτικές δομές της αυτοκρατορίας όσο και από τους υπηκόους και αντιπάλους 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, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 
και 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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάρια 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

90 ώρες 

Ασκήσεις εξοικείωσης με 
τη θεματική του 

40 ώρες 
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(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

σεμιναρίου 
Παρουσίαση κύριας 
εργασίας 

1 ώρα 

Συγγραφή κύριας 
εργασίας 

80 ώρες 

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  250 ώρες 
  

  
 

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. 

 
 

Γραπτή Εργασία, Δημόσια Παρουσίαση 
 
 

 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Allen, L. (2005) The Persian Empire: A History. London. 

Briant, P. (2002) From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. 2
η 

έκδοση. 

Winona Lake, IN.  

Brosius, M. (2006) The Persians: An Introduction. London.  

Cook, J. M. (1983) The Persian Empire. London, Melbourne and Toronto. 

Curtis, J. και Simpson, St. J. (επιμέλεια) (2010) The World of Achaemenid Persia: History, 

Art and Society in Iran and the Ancient Near East. London and New York.  

Curtis, J. και Tallis, N. (επιμέλεια) (2005) Forgotten Empire: The World of Ancient Persia. 

Berkeley and Los Angeles.  

Kuhrt, A. (1995) The Ancient Near East, c. 3000–330 B.C. New York.  

Kuhrt, A. (2007) The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid Period. 

New York.  

Said, E. (2006) Οριενταλισμός. Αθήνα.  

Vlassopoulos, K. (2013) Greeks and Barbarians. Cambridge.  

Waters, M. (2014) Ancient Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330 
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BCE. Cambridge.  

Wiesehöfer, J. (1996) Ancient Persia from 550 BC to 650 AD. London and New York. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΣ590 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ο
, 2

ο
, 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 

8
ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βυζάντιο και Ευρώπη. Μια επισκόπηση των σχέσεων της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας με τους λαούς του ευρωπαϊκού χώρου 

 
 

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 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3457 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
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φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα του Βυζαντίου,  

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό 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 

Kατά πόσο αποτελεί ο βυζαντινός κόσμος τμήμα της μεσαιωνικής Ευρώπης; Μήπως είναι 
μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια ξεχωριστή ιστορική οντότητα διακριτή από την Ευρώπη και 
από το Ισλάμ; Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό, το ίδιο και το από πότε μπορούμε να 
μιλάμε για «Ευρώπη», και το ποιες διεργασίες στη διάρκεια του Μεσαίωνα οδηγούν στη 
διαμόρφωση ενός χαρακτηριστικά «ευρωπαϊκού» πολιτισμού. Παρ’ όλα αυτά, γίνεται 
όλο και περισσότερο δεκτό ότι η βυζαντινή και η δυτική μεσαιωνική κοινωνία, παρά τις 
διαφορετικές ιστορικές συνθήκες που τις διαμόρφωσαν, ακολουθούν μάλλον 
παράλληλη, παρά αποκλίνουσα πορεία. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξεταστεί αυτή η 
παράλληλη εξέλιξη, και να ερμηνευτεί με αναφορά στα σημεία επαφής και στους 
διαύλους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Παράλληλα θα εξετάσουμε την ανάδυση 
των μεσαιωνικών πολιτικών οντοτήτων στην Ανατολική Ευρώπη, και τη σημασία των 
νομάδων και των λαών της στέπας. 
 Η παράδοση δεν έχει τη μορφή μιας γραμμικής αφήγησης, αλλά αρθρώνεται 
γύρω από πέντε σχετικά αυτόνομες θεματικές ενότητες: 
 
Α΄. Η διάσπαση του ρωμαϊκού κόσμου: η αυτοκρατορία, οι βάρβαροι, και η δημιουργία 
των «γερμανικών» βασιλείων. 
Β΄. Οι επίγονοι της Ρώμης: Βυζάντιο και φραγκική αυτοκρατορία. 
Γ΄. Η μεταμόρφωση της Ανατολικής Ευρώπης και η «Βυζαντινή κοινοπολιτεία» . 
Δ΄. Εμπόριο και σταυροφορίες.  
Ε΄. Πολιτιστική όσμωση στον Ύστερο Μεσαίωνα.  
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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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 και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

82 ώρες 

Ενδιάμεση εξέταση 1 ώρα 
Τελική εξέταση  3 ώρες 
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
  

 

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. 

 

Μία ενδιάμεση εξέταση (20%) και μία τελική γραπτή εξέταση 
(80 %): και οι δύο περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό 
σύντομων ερωτήσεων αναγνώρισης όρων και μιας 
δοκιμιακής ερώτησης.  Οδηγίες για τη μορφή της εξέτασης 
και τον ενδεδειγμένο τρόπο απάντησης είναι αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 

A.  

P. Brown, Ο κόσμος της Ύστερης Αρχαιότητας, 150-750 μ.Χ., Αθήνα 1998, σελ. 123-143, 145-169, 182-199 

Ρ. Μπενβενίστε, Από τους βαρβάρους στους μοντέρνους, Αθήνα 2007, σελ. 39-56 

M. Kazanski, «Οι μεγάλες μεταναστεύσεις και τα βαρβαρικά βασίλεια», στο Ε. Αρβελέρ, M. Aymard (επιμ.), 

Οι Ευρωπαίοι, τ. Α΄, Αθήνα 2003, σελ. 134-148 

C. Morrisson (γεν. επιμέλεια), Ο βυζαντινός κόσμος τ. Α΄, Αθήνα 2007, σελ. 91-102, 110-115, 427-440. 

 

Β.  

K. F. Werner, « Η Ευρώπη την εποχή του Καρλομάγνου», στο Αρβελέρ/Aymard, Οι Ευρωπαίοι (βλ. 

παραπάνω), σε. 184-198 

C. Mango, «Η αναβίωση των γραμμάτων και των τεχνών», στο C. Mango (επιμ.), Ιστορία του Βυζαντίου-

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Αθήνα 2006, σελ. 286-313 

 

Γ. 

Α. Γκιγιού, «Έλληνας στη μεσαιωνική Ευρώπη», στο Βυζάντιο και Ευρώπη (Συμπόσιο), Αθήνα 1999, σελ. 

43-54 

J. Cl. Cheynet (γεν. επιμέλεια),Ο βυζαντινός κόσμος τ. Β΄, Αθήνα 2011, σελ. 607-620. 

J. Herrin, Τι είναι το Βυζάντιο; Αθήνα 2020, σελ. 302-313 

 

Δ. 

A.P. Kazhdan/A. Epstein, Αλλαγές στον Βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11
ο
 και 12

ο
 αιώνα, Αθήνα 1997, σελ. 

258-297 

Τζ. Χάρρις, Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες, Αθήνα 2004 

Ζ. ΛεΓκόφ, «Η Δύση μπροστά στο Βυζάντιο, έλλειψη κατανόησης και παρεξηγήσεις», στο Βυζάντιο και 

Ευρώπη (Συμπόσιο),σελ. 93-106 

 

Ε. 

Ι. Sevcenko, «Τα γράμματα και οι τέχνες την εποχή των Παλαιολόγων», στο C. Mango, Ιστορία του 

Βυζαντίου (βλ. παραπάνω), 380-391 

Ε. Jeffreys- C. Mango, « Προς την κατεύθυνση ενός ελληνοφραγκικού πολιτισμού» στο C. Mango, Ιστορία 

του Βυζαντίου (βλ. παραπάνω), 392-413 

Ν. Οικονομίδης, «Η Αναγέννηση και το Βυζάντιο», στο Βυζάντιο και Ευρώπη, Α’ Διεθνής Συνάντηση, Αθήνα 

1987, σελ. 247-254 

Herrin, Τι είναι το Βυζάντιο; σελ. 429-443 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΣ 359 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 8

ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βυζάντιο και έθνος 
 

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 10 
   

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

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3458 

 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η γνωριμία με τις θεωρητικές συζητήσεις γύρω από την έννοια του έθνους και της 
ταυτότητας  

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

Επιπλέον, μέσα από τη σύνθεση μιας μικρής μελέτης γύρω από ένα ζήτημα που εντάσσεται στην 
ευρύτερη θεματική του σεμιναρίου για το βυζαντινό στρατό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

 βελτιώνουν την ικανότητά τους να εκφράζουν τεκμηριωμένα τη σκέψη τους και να 
χειρίζονται σωστά τη γλώσσα  

 εξοικειώνονται με τη μελέτη ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και εξασκούνται στη σωστή 
χρήση των βιβλιογραφικών παραπομπών 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
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Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η έννοια του έθνους έχει θεμελιακή σημασία για την ιστορία, την πολιτική, και την πνευματική ζωή 

των τελευταίων δύο αιώνων, τουλάχιστον. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχει ένας κοινά 

αποδεκτός προσδιορισμός της έννοιας αυτής. Ακόμα λιγότερο δεν υπάρχει ομοφωνία για τη χρονική 

στιγμή στην οποία ανάγεται η γέννηση του έθνους ως πολιτικού οργανισμού ή νοητής κοινότητας, 

ούτε καν για το πότε δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα έθνη.  

Το Βυζάντιο εμφανίστηκε από παλιά στις συζητήσεις περί έθνους, κυρίως μέσα από τον 

προβληματισμό για το ρόλο που έπαιξε η μεσαιωνική περίοδος στην ιστορία του ελληνικού έθνους. 

Για κάποιους μελετητές, κατά την εποχή  του Βυζαντίου συνέχισε, έστω και σε λανθάνουσα μορφή, 

την ύπαρξή του ένα προγενέστερο, «αρχέγονο» ελληνικό έθνος. Για άλλους πάλι, το ελληνικό έθνος 

προέκυψε από τη διάλυση της οικουμενικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά τον ύστερο 

Μεσαίωνα. Για άλλους, τέλος, η έννοια του έθνους δεν βρίσκει επιστημονικά χρήσιμη εφαρμογή 

στην περίοδο αυτή.  Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν εστιάσει σε ζητήματα «ταυτότητας» των 

Βυζαντινών, κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για μια βυζαντινή «ρωμαϊκή» συνείδηση, και κατά 

πόσο η συνείδηση αυτή έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Στο σεμινάριο θα επικεντρώσουμε στο 

τελευταίο ερώτημα, αλλά εν μέρει θα ασχοληθούμε και με τη συζήτηση των παλαιότερων 

προσεγγίσεων.  

 

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, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 
και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάρια 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

90 ώρες 

Ασκήσεις εξοικείωσης με 
τη θεματική του 
σεμιναρίου 

40 ώρες 

Παρουσίαση κύριας 
εργασίας 

1 ώρα 

Συγγραφή κύριας 
εργασίας 

80 ώρες 
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Σύνολο Μαθήματος  250 ώρες 
  

  
 

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. 

 
 

Γραπτή Εργασία, Δημόσια Παρουσίαση 
 
 

 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασική βιβλιογραφία για ζητήματα ταυτότητας στο Βυζάντιο 

Αρβελέρ-Γλύκατζη, Ε., Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετάφρ. Τ.   

       Δρακοπούλου, Αθήνα, 1977 

Angelov, D., Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium, 1204-1330, Κέιμπριτζ  

         2007 

Herrin. J., και Saint-Guillain, G. (επιμ.), Identities and Allegiances in the Eastern   

     Mediterranean after 1204,  Φάρναμ, 2010 

Kaldellis, A., Romanland. Ethnicity and Empire in Byzantium, Κέιμπριτζ Μασσαχουσέτης, 2019 

Kazhdan, A. P. και Constable, G., People and Power in Byzantium, Ουάσιγγτον, 1982 

Mango, C., Βυζάντιο. Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, μετάφρ. Δ. Τσουγκαράκης, Αθήνα,  

         1988 

   ‘’  , Byzantium and its Image (συλλογή άρθρων), Λονδίνο, 1984 

Page, G., Being Byzantine. Greek Identity before the Ottomans, Κέιμπριτζ, 2008 (ελλ. μετάφραση: 

Οι Έλληνες πριν τους Οθωμανούς. Ο εθνισμός στο Ύστερο Βυζάντιο, μτφρ. Γ. Αβραμίδης, Α. 

Παπασυριόπουλος, Αθήνα, 2014) 

Rapp. Cl., “Hellenic Identity, Romanitas, and Christianity in Byzantium”, στο Zacharia, K. 

 (επιμ.), Hellensims: Culture, Identity, and Ethnicity from Antiquity to Modernity,  

        Φάρναμ, 2008 

Ricks, D. και Magdalino, P. (επιμ.), Byzantium and the Modern Greek Identity, Όλντερσοτ,  

         1998 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΜΧ 252 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ (2, 4, 6, 8…) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο Ύστερος Μεσαίωνας, μια περίοδος πολλαπλών μεταβάσεων 
 

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 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3514  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3514
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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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη μελέτη και την έρευνα 
του παρελθόντος, συγκεκριμένα με σημαντικές πτυχές του πολιτισμού, της κοινωνίας, της 
οικονομίας και των θεσμών της δυτικής Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα. Η εξοικείωση επιδιώκεται 
με την αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος. Ο συνδυασμός βιβλιογραφίας και πηγών επιτρέπει όχι μόνον την 
απόκτηση γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του φοιτητή/τριας, καθώς 
του/της δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσει κριτικά επιλεγμένα αποσπάσματα από σχετικές 
ιστορικές πηγές και να συζητήσει στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που 
έχουν διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο. 
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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό 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 Ύστερος Μεσαίωνας είναι κατά γενική παραδοχή εποχή πολλαπλών μεταβάσεων, σε 
πλήθος τομέων της ευρωπαϊκής κοινωνίας: από το κλίμα, τις επιδημίες και τον πληθυσμό 
ως τη θεσμική οργάνωση των κρατικών σχηματισμών, την πολιτική ιδεολογία και τον 
τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Κυρίως είναι περίοδος μετάβασης σε ό,τι αφορά τις 
σχέσεις μεταξύ αγροτών και γαιοκτημόνων στην ύπαιθρο, εργατών και εμπόρων – 
αρχιμαστόρων στις πόλεις, καθώς και σε ό,τι αφορά την οργάνωση της οικονομίας στον 
πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα. Η μελέτη της περιόδου αυτής 
αποτελεί την καλύτερη εισαγωγή για την κατανόηση της Ευρώπης κατά τους πρώιμους 
νεότερους και τους νεότερους χρόνους. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



16 

 

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 και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

75 ώρες 

1 προαιρετική γραπτή 
άσκηση 

8 ώρες 

Εξέταση μαθήματος 3 ώρες 
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
  

 

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. 

 

Τελική γραπτή εξέταση: συνδυασμός ερωτήσεων ανάπτυξης 
δοκιμιακού τύπου και ερωτήσεων τύπου κουίζ. Οδηγίες για 
τη μορφή της εξέτασης και τον ενδεδειγμένο τρόπο 
απάντησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 
 
Μία προαιρετική γραπτή άσκηση μέσω της πλατφόρμας 
elearn μπορεί να προσαυξήσει τον τελικό βαθμό κατά 1 
μονάδα (μέγιστο) εφόσον ο φοιτητής-η φοιτήτρια 
βαθμολογηθεί με τουλάχιστον τη βάση. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η άσκηση δεν υπολογίζεται. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Berstein, S., P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης 1. Από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στα 

ευρωπαϊκά κράτη 5ος-18ος αιώνας (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997) 

 Cipolla, Carlo, Η Ευρώπη πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Κοινωνία και 

οικονομία 1000-1700 (Αθήνα: Θεμέλιο, 1988). 

 Μπενβενίστε, Ρίκα, Από τους βαρβάρους στους μοντέρνους. Κοινωνική ιστορία και 

ιστοριογραφικά προβλήματα της μεσαιωνικής δύσης (Αθήνα, 2007) 

 Nicholas, David, Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνηση και 

σκέψη στην Ευρώπη 312-1500 (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1999) 

 Wickham, Chris, Η Μεσαιωνική Ευρώπη, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2018 

 Wiesner-Hanks, Merry E. Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη, 1450-1789 (Αθήνα: Ξιφαράς, 
2008). 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΧΑ 200 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ο
, 2

ο
, 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 

8
ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στην Ιστορία του ελληνικού σοσιαλιστικού και εργατικού 
κινήματος (μέχρι τη δικτατορία του Μεταξά) 

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 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3427 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα της ιστορίας της 
εργασίας, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και των αντίστοιχων πολιτικών 
οργανώσεων και κομμάτων,  

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?search=ΒΙΣ-400
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μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 
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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό 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 

Αντικείμενο της παράδοσης είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ο επιστήμονας ιστορικός 
εντοπίζει, αξιολογεί και επεξεργάζεται τα αποτυπώματα που έχει αφήσει η δράση των ανθρώπων 
του παρελθόντος, για να δώσει μία λογικά οργανωμένη και τεκμηριωμένη σύνθεση, την ιστορία. 
Ειδικότερα, στο μάθημα θα εξεταστεί η πορεία συγκρότησης της εργατικής τάξης στις περιοχές 
που θα αποτελέσουν το σύγχρονο Ελληνικό κράτος (περίπου 1860-1936) καθώς και η πορεία 
διαμόρφωσης των πρώτων εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ. Τέλος, θα 
παρακολουθήσουμε τη συγκρότηση των εργατικών πολιτικών οργανώσεων στο Ελληνικό κράτος 
και τις Οθωμανικές επαρχίας και τη διαδικασία ενοποίησής τους στο ΣΕΚΕ. Την ανάπτυξη και 
ενίσχυση του συνδικαλιστικού και πολιτικού κινήματος της εργατικής τάξης ως διεκδικητή της 
πολιτικής εξουσίας κατά τον μεσοπόλεμο θα ανακόψει προσωρινά η δικτατορία του Μεταξά. 

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 και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

80 ώρες 

Εξέταση μαθήματος 6 ώρες 

  
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
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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. 

 

Τελική γραπτή εξέταση: θα κληθούν να απαντήσουν σε δύο 
ερωτήσεις σχετικές με το μάθημα.  Οδηγίες για τη μορφή της 
εξέτασης και τον ενδεδειγμένο τρόπο απάντησης είναι 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Άμπεντροτ, Β. Κοινωνική ιστορία του Ευρωπαϊκού εργατικού κινήματος, (1
η
 έκδ. 1965), Αθήνα 1976.  

Δάγκας, Α. “ΚΚΕ. Ελληνικό Τμήμα της Κ.Δ.” στο Ιστορία του 20
ου

 αιώνα, Χ. Χατζηϊωσηφ, (επιμ.) τ.Β2, 

Αθήνα 2002, σ.155-201. 

Ελεφάντης, Ά. Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης : Κ.Κ.Ε. και αστισμός στον μεσοπόλεμο, Αθήνα 1979. 

Eley Geoff, Σφυρηλατώντας τη Δημοκρατία. Ιστορία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, 2 τόμοι Αθήνα 2010. 

KME (Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών) Η σοσιαλιστική οργάνωση "Φεντερασιόν" Θεσσαλονίκης 1909-1918 : 

Ζητήματα γύρω από τη δράση της, (διευθ. Δάγκας, Α. και Αποστολίδης, Α.), Αθήνα 1989. 

Κορδάτος, Γ. Ιστορία του Ελληνικού εργατικού κινήματος, (1
η
 έκδ. 1931, 2

η
 βελτιωμένη 1955) Αθήνα 1972. 

Λιάκος, Α. “Οι δυνατότητες πρόσληψης του Μαρξισμού στην Ελλάδα του 19
ου

 αιώνα”, Ο Πολίτης, αρ.67-68, 

Αθήνα 1984, σ.4-9. 

Λιάκος, Α. “Η αλληλεξάρτηση πολιτικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην ιστορία του εργατικού 

κινήματος”, Μνήμων, τ.11, σ.247-254, Αθήνα 1987. 

Λιάκος, Α. “Η ιστοριογραφία του εργατικού κινήματος”, Σύγχρονα Θέματα, αρ.35-37, Αθήνα 1988. 

Λιάκος, Α. Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του μεσοπολέμου : Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση 

των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα 1993, σ.96-177.  

Λεονταρίτης, Γ.B., Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Αθήνα 1978. 

Ληξουριώτης, Γ.Δ. “Προστατευτικός νομοθετικός παρεμβατισμός και η εμφάνιση του εργατικού δικαίου 

στην Ελλάδα : η περίπτωση της παιδικής εργασίας”, Γ. Μαυρογορδάτος και Χ. Χατζηϊωσήφ (επιμ.) 

Βενιζελισμός και Αστικός Εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο 1987, σ.205-223. 

Μαρκετος, Σ. “Η Φεντερασιόν και η Εδραίωση του Ελληνικού Σοσιαλισμού”, Οι Εβραίοι στον Ελληνικό 

χώρο, Θεσσαλονίκη 1995, σ.151-172. 

Μαρκετος, Σ. “Η Ελληνική Αριστερά” στο Ιστορία του 20
ου

 αιώνα, ό.π. τ.Β2, σ.125-153.  

Μoσκώφ, K. Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήματος της εργατικής τάξης στην Ελλάδα, Αθήνα 1988. 

Μουδόπουλος, Σ. “Ο νόμος 281|1914 για τα επαγγελματικά σωματεία και η επίδρασή του στην εξέλιξη του 

ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος”, Μαυρογορδάτος και Χατζηϊωσήφ (επιμ.) ό.π, σ.225-254.  

Νικολοπουλος, Θ. Η άλλη όψη του Ελληνικού εργατικού κινήματος (1918-1930), Αθήνα 1983.  

Νούτσος, Π. (επιμ.) Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1875 ως το 1974, Ανθολόγιο, 4 τόμοι (σε 5 

τομίδια), Αθήνα 1990-1994. [τόμος A’, 1990; τ.B’1, 1991; τ.B’2, 1992; τ.Γ’, 1993; τ.Δ’, 1994]  

Παλούκης, Κ. “Η αριστερή αντιπολίτευση στο ΚΚΕ”, στο Ιστορία του 20
ου

 αιώνα, ό.π. τ.Β2, σ.203-243.  

Παπαστεφανάκη, Λ. “Μισθωτή Εργασία”, Κ. Κωστής & Σ. Πετμεζάς (επιμ.) Η ανάπτυξη της Ελληνικής 

Οικονομίας κατά τον 19
ο
 αιώνα (1830-1914), Αθήνα 2006, σ.253-291. 

Σεφέριαδης, Γ. “Για την συγκρότηση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα (1870-1936)”, Ελληνική Επιθεώρηση 

Πολιτικής Επιστήμης, αρ.6, Αθήνα 1995, σ.9-78. 

Σταυρίδη-Πατρικίου, Ρ. “Η ένταξη των σοσιαλιστών διανοουμένων στο κίνημα του Βενιζελισμού”, σο 

Μαυρογορδάτος και Χατζηϊωσήφ (επιμ.) ό.π, , σ.314-327. 

Φουντανόπουλος, Κ. “Μισθωτή Εργασία”, στο Ιστορία του 20
ου

 αιώνα, ό.π., τ.Α1, σ.88-121. 

Φουντανόπουλος, Κ. “Εργασία και εργατικό κίνημα στη Ελλάδα”, στο Ιστορία του 20
ου

 αιώνα, ό.π. τ.Β1, 

σ.295-335.  

Haupt, G.“Για την Ιστορία του εργατικού κινήματος”, Ο Πολίτης, αρ.14, Αθήνα 1977, σ.57-67. 

Thompson, E.P. “Εισαγωγή” στο Η συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης, 1η εκδ.1969, Αθήνα 2018.,  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

https://www.academia.edu/attachments/30388201/download_file?st=MTY0NDg3MzI2Myw1LjU1LjEwOC42MywxNDgwMA33&s=profile
https://www.academia.edu/attachments/30388201/download_file?st=MTY0NDg3MzI2Myw1LjU1LjEwOC42MywxNDgwMA33&s=profile
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/download/8302/8415
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/download/8302/8415
http://pandemos.panteion.gr/getfile.php?uri=http://localhost:8080/fedora/objects/iid:8496/datastreams/PDF1/content&mimetype=application%25pdf&filename=syghrona_themata_1988_teyhos_35_36_37_20.pdf
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15281/13735
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15281/13735


20 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΝΧΑ 379 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 8

ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αγροτική μεταρρύθμιση και προσφυγική αποκατάσταση στην 

Ελλάδα  
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 10 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3428  

 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 
(αρχεία Υπουργείου Γεωργίας) 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα του αγροτικού 
ζητήματος και της αγροτικής μετάβασης καθώς και του προσφυγικού ζητήματος. 

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3428
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Επιπλέον, μέσα από τη σύνθεση μιας μικρής μελέτης γύρω από ένα ζήτημα που εντάσσεται στην 
ευρύτερη θεματική του σεμιναρίου, γενικότερα  οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

 βελτιώνουν την ικανότητά τους να εκφράζουν τεκμηριωμένα τη σκέψη τους και να 
χειρίζονται σωστά τη γλώσσα  

 εξοικειώνονται με τη μελέτη ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και εξασκούνται στη σωστή 
χρήση των βιβλιογραφικών παραπομπών 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το σεμινάριο επιδιώκει να παρουσιάσει την πορεία μετάβασης της Ελληνικής γεωργίας από το 
προκαπιταλιστικό έγγειο καθεστώς των επάλληλων δικαιωμάτων επί της γης  στο σύγχρονο 
καθεστώς όπου κυριαρχεί η «απόλυτη έγγεια ιδιοκτησία» μέσα από την διάλυση των δεσμών 
εξάρτησης των άμεσων καλλιεργητών και τις κρατικές παρεμβάσεις μεταρρύθμισης και διανομής 
της γης. Θα μελετηθεί ακόμα η εμπειρία της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων κατά τον 
Μεσοπόλεμο. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη χρήση του αρχειακού υλικού του Υπουργείου 
γεωργίας που βρίσκεται κατατεθειμένο και υπό ταξινόμηση στα ΓΑΚ. 

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, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 
και 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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάρια 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

100 ώρες 

Ασκήσεις εξοικείωσης με 
τη θεματική του 
σεμιναρίου 

9 ώρες 

Παρουσίαση κύριας 
εργασίας 

2 ώρες 
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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 

Συγγραφή κύριας 
εργασίας 

100 ώρες 

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  250 ώρες 
  

  
 

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. 

 

 
Μια τελική Γραπτή Εργασία,  
Επίσης δύο  δημόσιες παρουσιάσεις σχετικές με την γενική 
θεματική και την γραπτή εργασία. 
 
 

 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πηγές  ανέκδοτες 

 

ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Γεωργίας, Φάκελοι Αποζημιώσεως για τα απαλλοτριωθέντα 

Αγροκτήματα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μνημεία και μνημειοποίηση  

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/download/2509/2274
https://www.academia.edu/36007842/Η_διανομή_των_εθνικών_γαιών_του_1871_απόπειρα_ͥ
https://www.academia.edu/36007842/Η_διανομή_των_εθνικών_γαιών_του_1871_απόπειρα_ͥ
https://www.academia.edu/attachments/33856886/download_file?st=MTY0NTI4OTY1NCwxNDEuMjM3LjIwNS4yMDksMTQ4MDA=&s=profile
https://www.academia.edu/attachments/33856886/download_file?st=MTY0NTI4OTY1NCwxNDEuMjM3LjIwNS4yMDksMTQ4MDA=&s=profile
https://www.academia.edu/attachments/33856886/download_file?st=MTY0NTI4OTY1NCwxNDEuMjM3LjIwNS4yMDksMTQ4MDA=&s=profile
https://www.academia.edu/attachments/33856886/download_file?st=MTY0NTI4OTY1NCwxNDEuMjM3LjIwNS4yMDksMTQ4MDA=&s=profile
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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 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3492#section-1 

 

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 

Το μάθημα σκοπεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη μελέτη και την έρευνα του 
παρελθόντος. Η εξοικείωση επιδιώκεται με την αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία και την 
εξέταση των διαθέσιμων πηγών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο συνδυασμός βιβλιογραφίας 
και πηγών επιτρέπει όχι μόνον την απόκτηση γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη της κριτικής 
ικανότητας του φοιτητή/τριας, καθώς τού δίνει τη δυνατότητα να συζητήσει με τον 
διδάσκοντα/ουσα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί 
σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις στο αντικείμενο. 
 
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  

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3492#section-1
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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 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό 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 είναι μια εισαγωγή στη νεώτερη ιστορία των μνημείων (19ος-20ος αιώνας): Τόσο της εξ 

αρχής κατασκευής τους, για τη μνημόνευση, γεγονότων, ηρώων, πεσόντων κ.ο.κ., όσο και των 

διαδικασιών με τις οποίες μετατρέπονται σε μνημεία ερείπια, κτίσματα, χώροι, τοπία. Ποια είναι 

η σημασίας αυτών των μνημείων και μνημειοποιήσεων και των διαμαχών που προκύπτουν; Το 

ζήτημα θα προσεγγιστεί μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα από την Ελλάδα και άλλες χώρες. 

 

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 και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

90 ώρες 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

8 ώρες 

Εξέταση μαθήματος 3 ώρες 
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  140 ώρες 
  

 

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 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά (ή αγγλικά για φοιτητές 
Erasmus) 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης:  
-Γραπτή εξέταση (ή προφορική εξέταση, για φοιτητές με 
ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως δυσλεξία). Περιλαμβάνει 
ερωτήσεις που απαιτούν την γνώση και κριτική της 
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

βιβλιογραφίας καθώς και κριτικό σχολιασμό κειμένων, 
χαρτών, εικόνων.  
-Αξιολόγηση της ενεργούς συμμετοχής του φοιτητή στη 
διαδικασία του μαθήματος 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Χριστίνα Κουλούρη, Φουστανέλες και χλαμύδες, Αλεξάνδρεια 2021 

Γιάννης Χαμηλάκης,  Το έθνος και τα ερείπια του, Εκδόσεις του εικοστού πρώτου, 2012 

Άρης Αναγνωστόπουλος, Νίκος Παπαδημητρίου (επιμελεια),, Το παρελθόν στο παρόν, 

Καστανιώτης, 2017 

Hans A. Pohlsander, «What is a National Monument?», National Monuments and 

Nationalism in 19th Century German, Peter Lang 2008. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INX-385 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αναγνώσεις, αναπαραστάσεις και χρήσεις του 1821  

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 10 

   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3493 

 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3493
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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 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 

 
Το σεμινάριο σκοπεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη μελέτη και την έρευνα 
του παρελθόντος. Η εξοικείωση επιδιώκεται με την αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία και 
την εξέταση των διαθέσιμων πηγών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο συνδυασμός 
βιβλιογραφίας και πηγών επιτρέπει όχι μόνον την απόκτηση γνώσεων, αλλά και την 
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του φοιτητή/τριας, καθώς τού δίνει τη δυνατότητα να 
συζητήσει με τον διδάσκοντα/ουσα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις 
που έχουν διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές 
και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο. Ο κάθε φοιτητής /τρια αναλαμβάνει να 
συνθέσει μια μικρή μελέτη γύρω από ένα ζήτημα, το οποίο επιλέγει σε συνεννόηση με τον 
διδάσκοντα και εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική του σεμιναρίου. Αναλαμβάνει επίσης 
να την παρουσιάσει στο σεμινάριο και να την συζητήσει με τους συναδέλφους του και τον 
διδάσκοντα. Με τον τρόπο αυτόν επιπλέον όλων των προηγουμένων βελτιώνει την 
ικανότητά του να εκφράζει τεκμηριωμένα τη σκέψη του και να χειρίζεται σωστά τη 
γλώσσα. 
 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σε αυτό το σεμινάριο προσεγγίζονται οι τρόποι με τους οποίους αναπαραστάθηκε, 

παρουσιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε η επανάσταση του 1821, στη διάρκεια των 

δύο αιώνων που μεσολάβησαν, στη δημόσια κουλτούρα, στον πολιτικό λόγο, στην 

ιστοριογραφία και στις διάφορες μορφές τέχνης (λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες, 

κινηματογράφος, κ.ο.κ.). 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν –σε συνεννόηση με τον 

διδάσκοντα–συγκεκριμένα παραδείγματα, να τα μελετήσουν, να τα παρουσιάσουν 

και να τα συζητήσουν στο σεμινάριο. 

 

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, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σεμινάρια 39 ώρες 

Αναζήτηση, μελέτη και 
ανάλυση βιβλιογραφίας 

100 ώρες 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

30 ώρες 

Συγγραφή εργασίας 100 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  269 ώρες 
 

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 
 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης:  
 
-Αξιολόγηση της ενεργούς συμμετοχής του φοιτητή 
στη διαδικασία του σεμιναρίου 
 
-Γραπτή εργασία και δημόσια παρουσίασή της στο 
σεμινάριο. 
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Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Χριστίνα Κουλούρη, Φουστανέλες και χλαμύδες, Αλεξάνδρεια 2021 

 «Η ματιά των άλλων» Προσλήψεις προσώπων που σφράγισαν τρεις 

αιώνες (18ος-20ός), ΙΝΕ-ΕΙΕ, 2013. 

 Ανδρέας Λυμπεράτος (επιμ.), Βαλκανικές αναγνώσεις του 1821, Αθήνα: 

Μέλισσα 2021. 

 Παναγιώτης Στάθης, «Φουστανέλες και τσαρούχια: το 1821 στον 

ελληνικό κινηματογράφο». 

 Φίλιππος Ηλιού, Η ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Σχόλιο στη συζήτηση 

Κορδάτου-Ζεύγου, Αθήνα, 1976 

 Αρχειοτάξιο, τχ. 23 (Δεκέμβριος 2021) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ223 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ο
, 2

ο
, 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 

8
ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από την περιήγηση του Εβλιά 
Τσελεμπή  

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 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1018 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας,  

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό 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 Οθωμανός περιηγητής Εβλιάς Τσελεμπής ταξίδεψε στην αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά 
τον 17ο αιώνα, καταγράφοντας τις εντυπώσεις του σε ένα  10τομο Οδοιπορικό (Σεγιαχάτ-ναμέ). 
Στην παράδοση θα χρησιμοποιήσουμε όσα είδε και κατέγραψε ως πηγή για να γνωρίσουμε την 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=1018
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Οθωμανική Αυτοκρατορία ως κράτος, ως κοινωνία και ως πολιτισμό, μέσα από την οπτική γωνία 
του ανώτερου οθωμανικού στρώματος. 

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 και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

59 ώρες 

Γραπτή εργασία 24 ώρες 
Εξέταση μαθήματος 3 ώρες 
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
  

 

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. 

 

Γραπτή εργασία και τελική προφορική εξέταση. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γενικά για την οθωμανική κοινωνία, πολιτισμό και ιστορία:  
 
Dankoff, Robert.   Ottoman mentality :   the world of Evliya Çelebi /   Leiden ;   Boston : Brill, 2006 
[Βιβλιοθήκη DR486.E95 D36] 
 
Faroqhi, Suraiya,  Κουλτούρα και καθημερινή ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία :   από τον 
Μεσαίωνα ως τις αρχές του 20ου αιώνα /   [Αθήνα] : Εξάντας, [2000] [Βιβλιοθήκη DR432 F37] 
 
Douglas A. Howard, Η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα 2019.  
 
Ειδικότερα για τα ταξίδια του Εβλιά Τσελεμπή:  
 
Ηλίας Κολοβός, Ονομάτων επίσκεψις του Εβλιά Τσελεμπή, στο: Ό. Κατσιαρδή-Hering κ.ά. (επιμ.), 
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Έλλην Ρωμηός Γραικός: συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, Αθήνα 2018, 269-283 
[Βιβλιοθήκη Ηλία Κολοβού].   
 
Ηλίας Κολοβός, Στα μετόπισθεν των πολιορκητών του Χάνδακα: η «πολεμική ανταπόκριση» του 
Εβλιά Τσελεμπή, Κρητικά Χρονικά/Cretica Chronica 39 (2019) [Ο Κρητικός Πόλεμος (1645-1669). 
Όψεις του πολέμου στον χώρο και τον χρόνο, επιμ. Στ. Κακλαμάνης] 357-379 
 
Narrative of travels in Europe, Asia, and Africa :   in the seventeenth century /   New York : Johnson 
Reprint Corp., 1968 [Βιβλιοθήκη DR424 .E44 1968b] 
 
Οδοιπορικό στην Ελλάδα (1668-1671):   Πελοπόννησος-Νησιά Ιονίου-Κρήτη-Κυκλάδες-Νησιά 
Ανατολικού Αιγαίου, εισαγωγή, απόδοση από τα τουρκικά, σημειώσεις Δ. Λούπης, Αθήνα : Εκάτη, 
1994 [Βιβλιοθήκη DF721 .C83 1994b] 
 
Δημητριάδης, Βασίλης.   Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή :   
(Εισαγωγική-Μετάφραση-Σχόλια) /   Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 
[Βιβλιοθήκη DF901.M14 D4 ] 
 
«Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή – Μια τουρκική περιγραφή της Ελλάδος κατά τον ΙΖ΄ αιώνα – 
Κριτική ανάλυσις και έλεγχος του «Οδοιπορικού» (Σαγιαχατναμέ) του Τούρκου περιηγητού», 
μετάφραση, διασκευή, υπομνηματισμός Ν. Μοσχόπουλου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, τ. 14 (1938), σ. 486-513, τ. 15 (1939), σ. 145-181, τ. 16 (1940), σ. 321-363. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 345 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 8

ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Τα οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα: κληρονομιές υπό 
διαπραγμάτευση  

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 10 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr   

 

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 
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 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα των μνημείων 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,  

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

Επιπλέον, μέσα από τη σύνθεση μιας μικρής μελέτης γύρω από ένα ζήτημα που εντάσσεται στην 
ευρύτερη θεματική του σεμιναρίου τα οθωμανικά μνημεία, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

 βελτιώνουν την ικανότητά τους να εκφράζουν τεκμηριωμένα τη σκέψη τους και να 
χειρίζονται σωστά τη γλώσσα  

 εξοικειώνονται με τη μελέτη ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και εξασκούνται στη σωστή 
χρήση των βιβλιογραφικών παραπομπών 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σε όλη την Ελλάδα, και γενικότερα στις χώρες που διαδέχτηκαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
σώζονται μέχρι σήμερα χιλιάδες κτίρια που συνδέονται με τους οθωμανικούς χρόνους. Πολύ 
περισσότερα είναι μάλλον και όσα δε σώζονται πια. Στόχος του σεμιναρίου είναι να μελετήσουμε 
τα κτήρια και τη λειτουργία τους μέσα στην κοινωνία, τοποθετώντας τα μέσα στο ιστορικό 
πλαίσιο των οθωμανικών χρόνων. Κάθε φοιτητής/τρια θα κληθεί να «υιοθετήσει» ένα κτίριο ή 
έναν τύπο κτιρίου και να το μελετήσει από την άποψη της λειτουργίας του στο πλαίσιο των 
οθωμανικών θεσμών που συνδέονταν με αυτό και της κοινωνίας που το χρησιμοποιούσε. 
Παράλληλα, στο σεμινάριο θα συζητηθούν επίσης τα ζητήματα της τύχης των κτιρίων, της 
εξέλιξής τους σε μνημεία, των επιθέσεων και της καταστροφής τους, σε σχέση με τις εκάστοτε 
αντιλήψεις για το οθωμανικό παρελθόν. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
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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, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 
και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάρια 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

90 ώρες 

Ασκήσεις εξοικείωσης με 
τη θεματική του 
σεμιναρίου 

40 ώρες 

Παρουσίαση κύριας 
εργασίας 

1 ώρα 

Συγγραφή κύριας 
εργασίας 

80 ώρες 

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  250 ώρες 
  

  
 

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. 

 
 

Γραπτή Εργασία, Δημόσια Παρουσίαση 
 
 

 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

KEIMENA-ΠΗΓΕΣ 
 
Επιλογή βιβλιογραφίας 
 
Η Οθωμανική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα 2008 [Κεντρική Βιβλιοθήκη Oversize NA499 
O6413]. [πρβλ. βιβλιοκρισία Heath W. Lowry, Ottoman Architecture in Greece: A Review Article 
with Addendum and Corrigendum, Κωνσταντινούπολη 2009 [Βιβλιοθήκη Ηλία Κολοβού].  
 
Elias Kolovos - Athanasios Vionis, Ottoman archeology in Greece: a new research field, 
Archaeological Reports 65 (2018-2019) 145-156 [Βιβλιοθήκη Ηλία Κολοβού]. 
 
Irene A. Bierman, Rifa’at A. Abou-El-Haj και Donald Preziosi (επιμ.), The Ottoman City and Its Parts, 
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New Rochelle 1991 [Κεντρική Βιβλιοθήκη NA9229 .O87].  
 
Godfrey Goodwin, A History of Ottoman Architecture, Λονδίνο 1971 [Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Oversize NA1364 .G6] 
 
Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning with a Complete Survey of Key 
Monuments, Λονδίνο 1987 [Κεντρική Βιβλιοθήκη NA380 .A78] 
 
Common Cultural Heritage: Developing Local Awareness on Architectural Heritage Left from the 
Exchange of Populations in Turkey and Greece, Κωνσταντινούπολη 2005 [Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Σπουδών NA499 .C6613] 
 
Dominique Clévenot, Ornament and Decoration in Islamic Architecture, Λονδίνο 2000 [Κεντρική 
Βιβλιοθήκη ΝΑ 380 D5713] 
 
7 Centuries of Ottoman Architecture: “A Supra-National Heritage”, Κωνσταντινούπολη χ.χ.. 
 
Shirine Hamadeh, The City’s Pleasures: Istanbul in the Eighteenth Century, Seattle 2007 [Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Oversize DR730 .H34] 
 
Gülrü Necipoğlu,  Architecture, Ceremonial, and Power: The Topkapi Palace in the Fifteenth and 
Sixteenth Centuries, Νέα Υόρκη, Κέιμπριτζ Μασ. 1991 [Κεντρική Βιβλιοθήκη NA1370 .N43] 
 
Gülrü Necipoğlu-Kafadar, «The Suleymaniye Complex in Istanbul: An Interpretation”, Muqarnas 3 
(1985), 92-117 [Βιβλ. Ηλία Κολοβού]. 
 
Gülrü Necipoğlu, The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire, Princeton 2005 
[υπό παραγγελία: Κεντρική Βιβλιοθήκη NA1373.S5 N424]  
 
Çiğdem Kafescioğlu, The Ottoman Capital in the Making: The Reconstruction of Constantinople in 
the Fifteenth Century, διδ. διατριβή, Univ. of Harvard, 1996 [Βιβλ. Ηλία Κολοβού] 
 
Çiğdem Kafescioğlu, “In the Image of Rum: Ottoman Architectural Patronage in Sixteenth-Century 
Aleppo and Damascus”, Muqarnas 16 (1999), 70-96 [Βιβλ. Ηλία Κολοβού] 
 
Heghnar Zeitlein Watenpaught, The Image of an Ottoman City: Imperial Architecture and Urban 
Experience in Aleppo in the 16th and 17th Centuries, Leiden-Boston 2004 [Κεντρική Βιβλιοθήκη 
NA 1489. 7 A43 W37]. 
 
Heath W. Lowry, The Shaping of the Ottoman Balkans 1350-1550: The Conquest, Settlement and 
Infrastructural Development of Northern Greece, Κωνσταντινούπολη 2008 [Βιβλιοθήκη 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, DF801.L69]   
 
Nina Ergin, Christoph K. Neumann, Amy Singer (επιμ.), Feeding people, feeding power: Imarets in 
the Ottoman Empire, Κωνσταντινούπολη 2007 [Κεντρική Βιβλιοθήκη HV696.S6 F44] 
 
Zeynep Çelik, The Remaking of Istanbul: Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century, 
Berkeley 1993 [Κεντρική Βιβλιοθήκη ΝΑ9230.Ι8 C44] 
 
Alexandra Yerolympos, Urban Transformation in the Balkans (1820-1920): Aspects of Balkan Town 
Planning and the Remaking of Thessaloniki, Θεσσαλονίκη 1996 [Κεντρική Βιβλιοθήκη Oversize 
HT169.G82 T496] 
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Lucienne Thys-Senocak, Ottoman Women Builders: The Architectural Patronage of Hadice Turhan 
Sultan, Aldershot England-Burlington VT 2006 [Κεντρική Βιβλιοθήκη ΝΑ2543.W65 Τ59] 
 
Nina Cichocki, The Life Story of the Çemberlitaş Hamam: From Bath to Tourist Attraction, αδημ. 
διδ. διατριβή, Univ. of Minnesota, 2005 [Βιβλ. Ηλία Κολοβού] 
 
Geoffrey Goodwin, “Gardens of the Dead in Ottoman Times”, Muqarnas 5 (1988), 61-69 [Βιβλ. 
Ηλία Κολοβού] 
 
Machiel Kiel, Studies on the Ottoman Architecture of the Balkans, Aldershot 1990 [Κεντρική 
Βιβλιοθήκη NA1375 K54]  
 
Μαρία Αυγούλη, «Ένα μουσείο για την καθαριότητα του σώματος: το λουτρό των Αέρηδων», στο 
Το Νερό, πηγή Ζωής Κίνησης Καθαρμού, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Αθήνα 1997, 267-
274.  
 
Ελένη Κανετάκη, Οθωμανικά λουτρά στον ελλαδικό χώρο, Αθήνα 2004 [Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Oversize NA7010 K36] 
 
Slobodan Curcic - Ευαγγελία Χατζητρύφωνος (επιμ.),  Κοσμική μεσαιωνική αρχιτεκτονική στα 
Βαλκάνια, 1300-1500, και η διατήρησή της, Θεσσαλονίκη 1999 [Κεντρική Βιβλιοθήκη NA350 .S43] 
 
Καλλιόπη Αμυγδάλου – Ηλίας Κολοβός, Η μετάβαση από το οθωμανικό στο ελληνικό κράτος στη 
χωρική διάσταση: το τζαμί του Ναυπλίου που μετασκευάστηκε στο «πρώτον εν Ελλάδι 
Βουλευτήριον» (1825), Τα Ιστορικά 67 (2018) 58-76. 
 
Διαβάστε οπωσδήποτε: Α. Πασαδαίος, Η πόλη του Βοσπόρου: σύντομος συστηματικός οδηγός, 
Αθήνα 1981, σ. 62-121 (κεφάλαιο Ισταμπούλ) [NA1370 .P38] 
 
Διαβάστε και περπατήστε στο Ρέθυμνο: Ηλίας Κολοβός, «Τα οθωμανικά μνημεία του Ρεθύμνου», 
http://agonigrammi.wordpress.com/ 
 
Στα Χανιά: Ηλίας Κολοβός, Τα οθωμανικά μνημεία των Χανίων, Εν Χανίοις 5 (2011) 133-146 
[Βιβλιοθήκη Ηλία Κολοβού]. 
 
Στο Ηράκλειο: Ηλίας Κολοβός, Τα οθωμανικά μνημεία του Ηρακλείου, 
https://vimeo.com/502728484 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας 
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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 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα της Τουρκίας,  

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο. 
 

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

Η παράδοση έχει στόχο να μελετήσει την πολιτική, την θεσμική και την κοινωνική ιστορία της 
Τουρκίας (1923-2018) με άξονα την αντίληψη ότι στις τελευταίες δύο δεκαετίες (μεταξύ 2002-
2022) όλη η ιστορία της Τουρκίας ξαναγράφεται. Γνωρίζοντας την συγκεκριμένη πραγματικότητα, 
λόγω της επιστημονικής του εξειδίκευσης και έρευνας, ο διδάσκων θα προσπαθήσει να 
δημιουργήσει μία βάση γνώσεων στους φοιτητές για τα γεγονότα από την ίδρυση της σύγχρονης 
Τουρκίας έως το 2002, ενώ στα τελευταία μαθήματα θα επικεντρωθούμε στη «Νέα Τουρκία» που 
ξεκίνησε να χτίζεται από τις αρχές της δεκαετίας 2000 και θεσμοποιήθηκε με τις τελευταίες 
προεδρικές εκλογές (2018). Ειδικότερα, η παράδοση εστιάζει στα ιδιαίτερα προβλήματα που 
παρουσιάζει η συγγραφή της ιστορίας της Τουρκικής Δημοκρατίας. Θα αναφερθούμε τόσο στα 
διαφορετικά είδη πηγών, όσο και στις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις των ιστορικών.  

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  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

83 ώρες 

  
Εξέταση μαθήματος 3 ώρες 
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
  

 

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 

 

Γραπτή εξέταση 
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από τους φοιτητές. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Επιλεγμένη Βασική Βιβλιογραφία για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες:  

 Ακτάρ, Τζενγκίζ, Το Τουρκικό Άχθος, εκδόσεις Επίμετρο, Αθήνα 2021 

 Bozarslan, Hamit, Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας: Από την Επανάσταση των 
Νεότουρκων μέχρι Σήμερα, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2008. 

 Zürcher Erik Jan, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 
2004 

 Η Νέα Τουρκία εκ των έσω, επιμ. Η. Μήλλας, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2019. 

 Handan Cağlayan, Οι γυναίκες στο Κουρδικό κίνημα: Μητέρες, συντρόφισσες, θεές, 
(μετάφραση & επιμέλεια: Μουράτ Ισσί και Εύχαρις Μάσχα), εκδόσεις Redmarks, Αθήνα 
2021. 

 Μούδουρος, Νίκος, Ο μετασχηματισμός της Τουρκίας: Από την Κεμαλική 
Κυριαρχία στον «Ισλαμικό» Νεοφιλελευθερισμό, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 
2012 

 Öktem, Kerem, Οργισμένο Έθνος. Η Τουρκία μετά το 1989, εκδόσεις Ευρασία, 
Αθήνα 2014 
  

 
Περαιτέρω βιβλιογραφία εμβάθυνσης:  

 Ahmad, Feroz, The Making of Modern Turkey, Routledge, London and New York 
1993  

 Αναγνωστοπούλου, Σία,  Τουρκικός εκσυγχρονισμός: Ισλάμ και Τουρκοκύπριοι στη 
Δαιδαλώδη Διαδρομή του Κεμαλισμού, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004  

 Βερέμης, Θάνος, Η Τουρκία Σήμερα. Πολιτεία, κοινωνία, οικονομικά, εξωτερική 
πολιτική, θρησκεία, ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 1995.   

 Bilgin, Fevzi και Ali Sarıhan (επ.), Understanding Turkey's Kurdish Question, 
Lexington, 2015  

 Έφη Κάννερ, Άνδρες και Γυναίκες στην Τροχιά του Εκσυγχρονισμού. Ο Τουρκικός 
Εκσυγχρονισμός από την Σκοπιά των Έμφυλων Σχέσεων, Ηρόδοτος, Αθήνα 2021 

 Findley, Carter Vaughn, Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity. A History, 
1789-2007, Yale University Press, New Haven-London 2010 

 Finkel Α. και Nükhet Sirman (επ.), Turkish State Turkish Society, London and New 
York: Routledge, 1990  

 Ζεγκίνης, Ευστρατίος. Α’. Η Κατάργηση του Σουλτανάτου και της Χαλιφείας στην 
Τουρκίας, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2002 

 Ζήνωνας Τζιάρρας  - Νίκος Μούδουρος, Η Τουρκία στην Ανατολική μεσόγειο. 
Ιδεολογικές Όψεις εξωτερικής Πολιτικής, Εκδόσεις Τουρίκη, Αττική 2016 

 Zürcher, Erick J., The Young Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman 
Empire to Atatürk’s Turkey, London: I. B. Tauris, 2010  

 Heper, Metin και Ahmet Evin (επ.) State, Democracy and the Military: Turkey in the 
1980s, Berlin: Walter de Gruyter, 1988  

 Ινσέλ, Αχμέτ. Μπαϊράμογλου, Αλί. Ο Τουρκικός Στρατός. Ένα πολιτικό κόμμα, μία 
κοινωνική τάξη, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2007  

 Ισσί, Μουράτ, Οθωμανική Αυτοκρατορία και Κουρδικός Εθνικισμός, Παπαζήση, 
Αθήνα 2018. 
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 Jung, Dietrich και Catharina Raudvere (επ.), Religion, Politics, and Turkey’s EU 
Accession, New York: Ρalgrave, 2008  

 Kadıoğlu, Ayşe και Fuat Keyman (επ.), Symbiotic Antagonisms, Competing 
Nationalisms, Salt Lake City: Utah University Press, 2011   

 Karpat, Kemal, Studies on Turkish Politics and Society: Selected Articles and Essays, 
Leiden: Brill, 2003  

 Kazancıgıl, Ali και Ergun Özbudun (επ.), Atatürk: Founder of a Modern State, C. 
Hurst and Co., London 1997  

 Keyder, Çağlar, “The Political Economy of Turkish Democracy”, New Left Review, 
I/115, 1979, σ. 3–44  

 Keyman, Fuat και Şebnem Gümüşçü, Democracy, Identity, and Foreign Policy in 
Turkey: Hegemony through Transformation, London 2014  

 Kızılyürek,  Niyazi, Κεμαλισμός: Η Γένεση και η Εξέλιξη της Επίσημης Ιδεολογίας της 
Σύγχρονης Τουρκίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006  

 Μητράρας Αριστοτέλης, Ο τουρκικός εθνικισμός του Ζιγιά Γκιοκάλπ και ο 
Κεμαλισμός, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2012 

 Μπουρκάϊ, Κεμάλ, Κούρδοι και Κουρδιστάν, Παπαζήσης, Αθήνα 1999. 

 Μυστακίδου, Λιάνα, Οι Αλεβίδες στην Σύγχρονη Τουρκία, Γόρδιος, Αθήνα 1997  

 Özbudun, Ergun, Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic 
Consolidation, Boulder: Lynne Rienner, 2000  

 Πεσμαζόγλου Στέφανος, Ιδεολογία και Ρητορία: Οι Αντιλήψεις των Τουρκικών 
Πολιτικών Δυνάμεων για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 1957-1993, τ.1, Θεμέλιο, 
Αθήνα 1993 

 Πεσμαζόγλου Στέφανος, Ευρώπη και Τουρκία: Αντανακλάσεις και Διαθλάσεις: Η 
Στρατηγική των Κειμένων, τ.2, Θεμέλιο, Αθήνα 1993 

 Rabasa, Angel. Larrabee, F. Stephen, The Rise of Political Islam in Turkey, National 
Defense Research Institute/RAND, Santa Monica 2008. 

 Şen, Mustafa, “Transformation of Turkish Islamism and the Rise of the Justice and 
Development Party”, Turkish Studies, τ. 11, τχ. 1, 2010, 59-84 

 Τεάζης, Χρήστος, Η Δεύτερη μεταπολίτευση στην Τουρκία. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: 
Η άνοδος των «Μη Προνομιούχων», μτφ. Λιάνα Μυστακίδου, Πατάκη, Αθήνα 
2013.  

 Τζιάρρας, Ζηνώνας. Μούδουρος, Νίκος. Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Ιδεολογικές όψεις εξωτερικής πολιτικής, εκδόσεις Τουρίκη, Αττική 2016 

 Uzer, Umut,  An Intellectual History of Turkish Nationalism: Between Turkish 
Ethnicity and Islamic Identity, Salt Lake City: Utah University Press, 2016  

 Φουντεδάκη Πηνελόπη, Το τουρκικό πολίτευμα. Το χωλό δημοκρατικό πρότυπο 
και οι θεσπισμένες παρεκκλίσεις του, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2002 

 Yavuz, Hakan, Islamic Political Identity in Turkey, Oxford University Press, New York 
2003 

 Yeğen, Mesut, “Turkish Nationalism and the Kurdish Question”, Ethnic and Racial 
Studies, τ. τχ. 1, 2007, 119-151 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
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ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 399 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3

Ο
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Ο
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Ο
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Ο
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Ο
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνικά και πολιτικά κινήματα στην Τουρκία  
 

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 10 
   

   
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 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα των κοινωνικών 
και πολιτικών κινημάτων της Τουρκίας. 

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

Επιπλέον, μέσα από τη σύνθεση μιας μικρής μελέτης γύρω από ένα ζήτημα που εντάσσεται στην 
ευρύτερη θεματική του σεμιναρίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

 βελτιώνουν την ικανότητά τους να εκφράζουν τεκμηριωμένα τη σκέψη τους και να 
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χειρίζονται σωστά τη γλώσσα  

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το σεμινάριο έχει στόχο τη μελέτη των κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων στη διάρκεια της 
ιστορίας της Τουρκικής Δημοκρατίας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί έμφαση στο 
φοιτητικό κίνημα, το γυναικείο κίνημα, το κουρδικό κίνημα, το πολιτικό ισλάμ, το κίνημα του 
πάρκου Γκεζί, το κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ κ.λπ. Μεθοδολογικά, για τη μελέτη και παρακολούθηση των 
πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων θα γίνουν αναφορές στα ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα 
που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της χώρας, όπως ο Κεμαλισμός, ο Εθνικισμός, ο 
Συντηρητισμός, ο Φιλελευθερισμός, οι αριστερές και δεξιές αντιλήψεις (νόμιμες και θεμιτές) στην 
κοινωνία και το Κουρδικό κίνημα, κατά το δυνατόν από τη σκοπιά της κοινωνίας των πολιτών. 

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 και στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάρια 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

90 ώρες 

Ασκήσεις εξοικείωσης με 
τη θεματική του 
σεμιναρίου 

40 ώρες 

Παρουσίαση κύριας 
εργασίας 

1 ώρα 

Συγγραφή κύριας 
εργασίας 

80 ώρες 
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Σύνολο Μαθήματος  250 ώρες 
  

  
 

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. 

 
 

Γραπτή Εργασία 
 
 

 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Επιλεγμένη Βασική Βιβλιογραφία για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες: 
 Buttler Judith, Αναταραχή φύλου. Ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας, 

Αθήνα 2009. 
 Έφη Κάννερ, Άνδρες και Γυναίκες στην Τροχιά του Εκσυγχρονισμού. Ο Τουρκικός 

Εκσυγχρονισμός από την Σκοπιά των Έμφυλων Σχέσεων, Ηρόδοτος, Αθήνα 2021 

 Handan Cağlayan, Οι γυναίκες στο Κουρδικό κίνημα: Μητέρες, συντρόφισσες, θεές, 
(μετάφραση & επιμέλεια: Μουράτ Ισσί και Εύχαρις Μάσχα), εκδόσεις Redmarks, Αθήνα 
2021. 

 Κανελλόπουλος Κώστας, Ζητήματα θεωρίας των κοινωνικών κινημάτων στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης, Κουκκίδα, Αθήνα 2020 

 Μούδουρος, Νίκος, Ο μετασχηματισμός της Τουρκίας: Από την Κεμαλική Κυριαρχία στον 
«Ισλαμικό» Νεοφιλελευθερισμό, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012 

 Öktem, Kerem, Οργισμένο Έθνος. Η Τουρκία μετά το 1989, εκδόσεις Ευρασία, 

Αθήνα 2014 
 

Περαιτέρω βιβλιογραφία εμβάθυνσης:  
 Azak, Umut. Türkiye’de Laiklik ve İslâm. / Islam and Secularism in Turkey 

Kemalism, Religion and the Nation State, İletişim Yayınları, İstanbul 2019  
 Bora, Tanıl. Türk Sağının Üç Hâli. Milliyetçilik, Muhafazakarlık, İslâmcılık (Τρεις 

Καταστάσεις της Τουρκικής Δεξιάς. Εθνικισμός, Συντηρητισμός, Ισλαμισμός), 

İletişim Yayınları, İstanbul 2018 

 Bora, Tanıl, Cereyanlar, İletişim Yayınları, İstanbul 2020 

 Buttler Judith, Αναταραχή φύλου. Ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας, 

Αθήνα 2009. 

 Çetinkaya, Y. Doğan, Osmanlı’yı Müslümanlaştırmak, Kitle Siyaseti, Toplumsal 

Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914). The Young Turks and the Boycott 

Movement. Nationalism, Protest and the Working Classes in the Formation of 

Modern Turkey, İletişim Yayınları, İstanbul 2015 

 Deborah Cameron, Φεμινισμός. Παρελθόν και Παρόν Ενός Κινήματος, ΠΕΚ 
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(Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης), Αθήνα 2020 

 Έφη Κάννερ, Τουρκία. Βία, Αντίσταση και Πολιτική στον Καιρό της Κρίσης. 

Κοινωνικές και Πολιτικές Αντιδράσεις Απέναντι στην Έμφυλη Βία, Ηρόδοτος, Αθήνα 

2018 

 Gezi Parkı Olayları: İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında bir İnceleme (Τα 
Γεγονότα του Πάρκου Γκεζί: Μία μελέτη στο φως του πολιτικού Λόγου και Δίκαιου 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) (επιμ: İdil Işıl Gül), İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul 2013 

 Kızılyürek,  Niyazi, Κεμαλισμός: Η Γένεση και η Εξέλιξη της Επίσημης Ιδεολογίας της 
Σύγχρονης Τουρκίας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2006 

 Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri (Τουρκική Δεξιά: Οι Μύθοι, τα Φετίχ, 
Εικόνες Εχθρού) (επιμ: İnci Özkan Kerestecioğlu, Güven Gürkan Öztan), İletişim 
Yayınları, İstanbul 2020. 

 Türkiye’nin 50, 60 ve  70’li Yılları ( Τριλογία Tα Χρόνια των Δεκαετιών ‘50, ’60, ‘70) 
(επιμ: Mete Kaan Kaynar), İletişim Yayınları, İstanbul 2020-2021. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ο
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η αρχαιολογία της καταγωγής και εξέλιξης του ανθρώπου  

The archaeology of Human Evolution 

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 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
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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 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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 
• η εξοικείωσή τους με τη σχετική αρχαιολογική βιβλιογραφία 
• η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα της 
Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας και ειδικότερα με τη θεματική της Καταγωγής και Εξέλιξης του 
ανθρώπου και του πολιτισμού του 
• η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
την διδάσκουσα τις επιστημονικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε 
συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 
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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην μελέτη της καταγωγής και εξέλιξης του ανθρώπινου 

είδους και την αρχαιολογία της Παλαιολιθικής εποχής. Πρόκειται για μια επισκόπηση των 

απαρχών του ανθρώπινου είδους και της εξέλιξής του από το γένος Australopithecus στο 

γένος Homo 3.3 εκατομμύρια χρόνια πριν από το παρόν μέχρι την μετάβαση στην Μέση 

Παλαιολιθική Εποχή και την εμφάνιση του Homo sapiens πριν από περίπου 200 χιλιάδες 

χρόνια. Το μάθημα θα εξετάσει τα διαφορετικά είδη ανθρωπιδών έως και τον Homo 

sapiens (ανατομικά, συμπεριφορικά), τις μεταξύ τους διασυνδέσεις (κλαδογεννετικές, 

πολιτισμικές), τις εκφράσεις του υλικού τους πολιτισμού, τις στρατηγικές επιβιώσεις και τα 

χαρακτηριστικά των πρώιμων κοινωνιών. Θα παρουσιάσει το παλαιοπεριβαλλοντικό 

πλαίσιο της εξέλιξης του ανθρώπου (κλίμα, περιβάλλον, παλαιογεωγραφία) και θα 

συζητήσει τις θεωρίες και τα πιο σύγχρονα δεδομένα για τις εξόδους από την Αφρική και 

τον πρώιμο αποικισμό της Ευρασίας (πριν από τον Homo sapiens) καθώς και τα δεδομένα 
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για τις απαρχές της ναυσιπλοΐας (Φλόρες -Σαχούλ). Τέλος, θα παρακολουθήσει τη 

διανοητική και συμπεριφορική εξέλιξη του ανθρώπου μέσα από τα τεκμήρια του υλικού 

πολιτισμού, από τα 3 εκατομμύρια έως τα 50.000 χρόνια πριν από το παρόν. Πιο 

συγκεκριμένα στις παραδόσεις θα εξεταστούν οι παρακάτω θεματικές:  

- Η ανθρωποποίηση και οι κοινωνίες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών (Αυστραλοπίθηκοι, 

Παράνθρωποι, Homo)   

- Κλίμα και περιβάλλον τα τρία τελευταία εκατομμύρια χρόνια 

- Ηθολογικά μοντέλα για την αρχαία προϊστορία 

- Τα παλαιότερα εργαλεία του κόσμου και η γνωστική εξέλιξη των Ανθρωπιδών 

(Αυστραλοπίθηκοι, Κενυάνθρωποι και Homo habilis) 

- Ανάδυση του γένους Homo 

- Η πρώτη έξοδος από την Αφρική 

- Οι κληρονόμοι του Homo erectus: Νεάντερταλ, Ντενίσοβα, Sapiens και Φλόρες 

- Πρώιμη ναυσιπλοΐα  - Φλόρες και αποικισμός Σαχούλ 

- Οι επαναστάσεις της προϊστορικής τέχνης     

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 και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

83 ώρες 

Εξέταση μαθήματος 3 ώρες 

  
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
  

 

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. 

 

Τελική εξέταση με πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις σε 
συνδυασμό με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. 
 
Συμπληρωματική εξέταση με online εργασίες και τεστ. 
 
Δύο προαιρετικές γραπτές ασκήσεις. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ 334 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 8

ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παλαιολιθικές απεικονίσεις και συμβολισμός / 

Paleolithic imagery and symbolism 

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 10 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 
• Η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία (ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση) 
και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών, η οποία αποσκοπεί όχι μόνον στην απόκτηση 
γνώσεων αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του φοιτητή/τριας.  
• Η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με την έρευνα της Προϊστορίας 
έρευνας και ειδικά με την θεματική της καλλιτεχνικής έκφρασης κατά την Παλαιολιθική 
εποχή. 
• Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, μέσα από συζητήσεις καθώς τους δίνεται η 
δυνατότητα να συζητήσουν με τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος θεωρητικές, 
αναλυτικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της τέχνης της Παλαιολιθικής. Ο 
φοιτητής/τρια ενθαρρύνεται να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων. 
• Η εκπαίδευση στην πραγμάτευση και συγγραφή ερευνητικού δοκιμίου και μέσω 
αυτής η βελτίωση κριτικής σκέψης, ανάπτυξης επιχειρηματολογίας και χρήσης του λόγου 
(γραπτού και προφορικού). Ο φοιτητής/τρια παρουσιάζει προφορικώς θέμα σχετικό με 
την τέχνη της Παλαιολιθικής εποχής υπό την καθοδήγηση της διδάσκουσας. Για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναλαμβάνει να εκπονήσει μια σχετική εργασία 
έκτασης που δεν ξεπερνά τις οχτώ χιλιάδες λέξεις γύρω από το ερευνητικό θέμα.   

 
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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
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Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τα πρώτα δείγματα καλλιτεχνικής έκφρασης χρονολογούνται στην Παλαιολιθική εποχή και 

οι πρώτοι καλλιτέχνες του κόσμου θεωρούνται οι εποχικά μετακινούμενοι κυνηγοί-

τροφοσυλλέκτες της Ανώτερης Πλειστοκαίνου. Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η 

παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των απεικονίσεων της Παλαιολιθικής εποχής   

(βραχογραφίες και οργανικά τέχνεργα) στην Ευρώπη. Τι προκάλεσαν τη γένεσή της, ποια 

ήταν τα χαρακτηριστικά και οι διαφορετικές κατηγορίες ευρημάτων, τι ρόλο έπαιζαν στη 

ζωή των Παλαιολιθικών κοινωνιών, ποιες είναι οι θεωρίες για την αποκωδικοποίηση της 

γλώσσας των συμβόλων; 

1. Εισαγωγή στην αρχαιολογία της Παλαιολιθικής εποχής. Ιστορικό των ανακαλύψεων. 

Είδη τέχνης. Θεματογραφία. Τεχνικές. Βραχογραφίες. 

2. Αλταμίρα και άλλα σπήλαια στην Ισπανία. 

3. Λασκώ. 

4. Σπήλαια στη Γαλλία ΙΙ. 

5. Οι ανακαλύψεις τις δεκαετίας του ’90: Chauvet και Cosquer. 

6. Σύγχρονες μέθοδοι τεκμηρίωσης, ανάλυσης και χρονολόγησησης των   

βραχογραφιών. Προστασία και ανάδειξή τους. Το πρόβλημα των πλαστών. 

7. Ερμηνείες της Παλαιολιθικής τέχνης Ι. 

8. Ερμηνείες της Παλαιολιθικής τέχνης ΙΙ. 

9. Φορητή Τέχνη. 

10. Παλαιολιθικές Αφροδίτες και οι θεωρίες ερμηνείας τους. 

11. Άλλα είδη φορητής τέχνης. 

12. Παλαιολιθική τέχνη και ευρύ κοινό – αναπαριστώντας τους δημιουργούς και τις 

συνθήκες δραστηριότητάς τους. 

13. Αποδομώντας τις θεωρίες της Παλαιολιθικής Τέχνης. 

14. Νεάντερταλ και τέχνη. 

15. Παλαιολιθική αναπαράσταση και Δημόσια Αρχαιολογία. 

 

The first evidence of artistic expression has been dated to the Palaeolithic period and the 

very first artists are thought to be nomadic hunter-gatherer groups of the Late Pleistocene. 

This course deals with matters of presentation, analysis, and interpretation of the 

Palaeolithic representations (cave art and artefacts made on organic materials) in Europe. 

What caused the genesis of artistic expression; what are the characteristics of artistic 

expression; what are the different categories of related artefacts; what was their role in the 

social life of Palaeolithic people; what are the theories behind the deciphering of the 

language of symbols?     

 

1. Introduction to the archaeology of the Palaeolithic Period; History of research; Different 

forms of art; Themes; Techniques; Cave art. 

2. Altamira and other cave art sites in Spain. 

3. Lascaux. 

4. Cave art sites in France II. 

5. Discoveries during the 90’: Chauvet and Cosquer. 

6. Modern methods for the documentation, analyses and dating of cave art; Protection and 
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enhancement; The forgery issue.  

7. Interpreting the Palaeolithic art I.  

8. Interpreting the Palaeolithic Art II. 

9. Portable art. 

10. Palaeolithic Venuses and interpretation theories. 

11. Other forms of portable art.  

12. Palaeolithic art for wider audiences – reconstructing the artists and their context. 

13. Deconstructing the theories of the Palaeolithic art. 

14. Neanderthals and art. 

15. Palaeolithic reconstructions and Public Archaeology. 

 

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, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 
και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάρια 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

90 ώρες 

Ασκήσεις εξοικείωσης με 
τη θεματική του 
σεμιναρίου 

40 ώρες 

Παρουσίαση κύριας 
εργασίας 

1 ώρα 

Συγγραφή κύριας 
εργασίας 

80 ώρες 

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  250 ώρες 
  

  
 

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. 

Προφορική συμμετοχή στα μαθήματα,  
Δημόσια Παρουσίαση,  
Γραπτή Εργασία 
Η συμμετοχή στο σεμινάριο αξιολογείται με βάση τρία 
κριτήρια. 1. Συμμετοχή στις συζητήσεις και κριτική 
αξιολόγηση της βιβλιογραφίας και των παρουσιάσεων 
κατά την διάρκεια των μαθημάτων (30%). 2. Προφορική 
παρουσίαση της εργασίας τους πάνω στο ερευνητικό 
θέμα που ανέλαβαν που οι φοιτητές-τριες 
παρουσιάζουν τις πρώτες 4 εβδομάδες των μαθημάτων 
(30%). 3. Γραπτή εργασία για το ερευνητικό θέμα (40%). 
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Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαραίτητη είναι η 
δυνατότητα κατανόησης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 
και επιτυχής παρακολούθηση δύο παραδόσεων 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bahn, P., 1997. The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art, Cambridge: Cambridge 
University Press 
 
Bahn, G.P., and Vertut, J., 1997. Journey through the ice age. Univ of California Press. 
 
Bandi, H-G., and Maringer, J., 1952.  L’ Art Prehistorique. Paris: Holbein 
 
Chippindale, C., and Taçon, P. (επιμ.), 1999. The Archaeology of Rock Art, Cambridge: 
Cambridge University Press  
 
Clottes, J. and Lewis-Williams, D., 1998. Shamans of Prehistory. Harry N Abrams 
Incorporated 
 
Conkey, M.W. (επιμ.), 1997. Beyond Art: Pleistocene Image and Symbol. Wattis 
Symposium Series in Anthropology 
 
Dixson, A.F. and Dixson, B.J., 2011. Venus figurines of the European paleolithic: symbols of 
fertility or attractiveness?. Journal of Anthropology, 2011. 
 
Gamble, C., 1991. The social context for European Palaeolithic art. Proceedings of the 
Prehistoric Society, 57: 3-15. 
 
Leroi-Gourhan, A., 1992. L’art  arietal: langage de la préhistoire. Paris: Jérome Millon 
 
Leroi-Gourhan, A., 1990. Οι Θρησκείες της Προϊστορίας. Αθήνα: Καρδαμίτσα 
 
Leroi-Gourhan, A., 1965. Préhistoire de l’ Art Préehistorique. Paris: Mazenod. 
 
McDermott, L.R. 1996. Self-Representation in Upper Palaeolithic Female Figurines, Current 
Anthropology, 37:2, σελ. 227-275. 
 
Mithen, S.J., Mithen, S.R. and Renfrew, C., 1990. Thoughtful foragers: A study of 
prehistoric decision making. Cambridge University Press. 
 
Rappaport, R.A. and Rappaport, R.A.R., 1999. Ritual and Religion in the Making of 
Humanity (Vol. 110). Cambridge University Press. 
 
Snijdelaar, T., 2021. Venus Figurines. Anthropos, 116(1), pp.177-186. 
 
Ucko P.J., and Rosenfeld, A. 1967. Paleolithic Cave Art. London: Weidenfeld   
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and Nicolson. 
 
Vialou, D., 1987.  L’ Art des Caverns. Le Rocher  
 
Ζώης Α., 1982. Προϊστορική και Πρωτοιστορική Αρχαιολογία. Ιωάννινα    
(κεφ. 5, 7, 8) 
 
Δημοσιεύσεις σπηλαίων 
 
Bataille, G. 1965. Lascaux. Genève: Skira. 
 
Chauvet, J.M., Brunel Deschamps, E. and Hillaire, C., 1996. Dawn of art: the Chauvet Cave: 
the oldest known paintings in the world. London: Thames & Hudson 
 
Clottes, J., 1995. Les Cavernes de Niaux, Art magdalénien de l’Ariège. 
 
Clottes, J. and Courtin, J., 1996. The cave beneath the sea: Paleolithic images at Cosquer. 
 
Nougier, R.L., and Robert, R., 1959.  Rouffignac. Firenze: Sansoni 
 
Plassard, J., 1999. Rouffignac: le sanctuaire des mammouths. Seuil. 
 
Ruspoli, M., Coppens, Y., 1987.  The Cave of Lascaux : The Final Photographs 
 
Saura Ramos, P.A. (επιμ.). 1999. The Cave of Altamira.  N. York: H. Abrams 
 
Vialou, D., 1986. L’art des grottes en Ariège magdalénienne (Vol. 22, No. 1). Persée-Portail 
des revues scientifiques en SHS. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

KAΡ 190 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική 

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 
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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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?search=%CE%9A%CE%91%CE%A1-

190  

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 

 
Το μάθημα σκοπεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη μελέτη και την 

έρευνα του παρελθόντος. Η εξοικείωση επιδιώκεται με την αναφορά στη σχετική 

βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Ο συνδυασμός βιβλιογραφίας και πηγών επιτρέπει όχι μόνον την 

απόκτηση γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του 

φοιτητή/τριας, καθώς τού δίνει τη δυνατότητα να συζητήσει με τον διδάσκοντα στο 

πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί σε 

επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις στο αντικείμενο.  
 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?search=ΚΑΡ-190
https://elearn.uoc.gr/course/search.php?search=ΚΑΡ-190
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Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Eισαγωγικό μάθημα στην Eπιγραφική, που στοχεύει στην εξοικείωση των 

φοιτητών με τη συγκεκριμένη αρχαιογνωστική επιστήμη ως προς το 

πεδίο της έρευνας, τις αρχές, τις μεθόδους και τη βιβλιογραφία. Μέσα  

από την ειδολογική προσέγγιση των σωζόμενων μνημείων, επιχειρείται η 

ανάδειξη της χρησιμότητας της επιγραφικής στην κατανόηση 

σημαντικών θεμάτων του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. 

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 και στην επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 

Στο μάθημα 

περιλαμβάνεται και 

πρακτική άσκηση: 

ανάγνωση 

επιγραφών (με 

κάρβουνο) και 

μεταγραφή, έκτυπο, 

απόγραφο, 

φωτογράφιση).  
1,5 ECTS (39 ώρες) 

1,5 ECTS (39 ώρες) 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

2,5 ECTS (61 ώρες) 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

1 ECTS (25 ώρες) 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  5 ECTS (125 ώρες) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
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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. 

 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

M. Guarducci, Epigrafia Greca, Ι-IV (1978). 

M. Guarducci, L’ epigrafia greca dalle originial tardo impero (1987) 

[Η Ελληνική Επιγραφική, από τις απαρχές ως την ύστερη ρωμαϊκή 

αυτοκρατορική περίοδο (2008)]. 

G. Klaffenbach, Griechische Epigraphik (1966) [Εγχειρίδιο Ελληνικής 

Επιγραφικής (2003)] 

A. G.: Woodhead, The Study of Greek Inscriptions (1959, 19925). [ H μελέτη 

των ελληνικών επιγραφών] 

J. Bodel (επιμ.), Epigraphic Evidence. Ancient history from inscriptions 

(2001).  
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΡ 385 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Επιτύμβιες στήλες (από την αρχαϊκή έως την κλασική  περίοδο): 
τεχνοτροπία και ιδεολογία 

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 10 
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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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ /ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?search=%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE

%91-385  

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 

 
Το μάθημα σκοπεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη μελέτη και την 

έρευνα του παρελθόντος. Η εξοικείωση επιδιώκεται με την αναφορά στη σχετική 

βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Ο συνδυασμός βιβλιογραφίας και πηγών επιτρέπει όχι μόνον την 

απόκτηση γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του 

φοιτητή/τριας, καθώς τού δίνει τη δυνατότητα να συζητήσει με τον διδάσκοντα στο 

πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί σε 

επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις στο αντικείμενο. Ο φοιτητής /τρια αναλαμβάνει να συνθέσει μια μικρή 

μελέτη γύρω από ένα ζήτημα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική του 

σεμιναρίου. Με τον τρόπο αυτόν επιπλέον όλων των προηγουμένων βελτιώνει την 

ικανότητά του να εκφράζει τεκμηριωμένα τη σκέψη του και να χειρίζεται σωστά τη 

γλώσσα. Επιπλέον, ο φοιτητής/τήτρια εξοικειώνεται με τη μελέτη ξενόγλωσσης 

βιβλιογραφίας και εξασκείται στη σωστή χρήση των βιβλιογραφικών παραπομπών. 
 

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

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?search=ΚΑΡΑ-385
https://elearn.uoc.gr/course/search.php?search=ΚΑΡΑ-385
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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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 
 
 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξετάσει την τεχνοτροπία (κέντρα 

παραγωγής και περιφερόμενους καλλιτέχνες) και ιδεολογία (αισθήματα 

κοινωνικά πρότυπα και αξίες) των επιτυμβίων αναγλύφων του ελληνικού 

κόσμου. Στο πεδίο των επιτυμβίων στηλών καλλιτέχνες και 

παραγγελιοδότες συγκρότησαν ένα ιδιαίτερο σύστημα επικοινωνίας, 

όπου εξερευνήθηκαν και προβλήθηκαν  η  κυρίαρχη αντίληψη για την 

κοινωνική ιεραρχία: π.χ. για τον καλό ή γενναίο πολίτη, την καλή 

οικοδέσποινα ή μητέρα, τις  από κοινού ή χωριστές δραστηριότητές τους, 

το γόητρό τους μέσα στην πόλη, κι όλα όσα είχαν το δικαίωμα να 

πράττουν. 
 

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, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση και 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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σεμινάρια 1,5 ECTS (39 ώρες) 

Άσκηση Πεδίου 1,5 ECTS (36 ώρες) 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

2 ECTS (50 ώρες) 
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(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

1 ECTS (25 ώρες) 

Συγγραφή εργασίας 4 ECTS (100 ώρες) 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  10 ECTS (250 ώρες) 
 

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. 

 
 
Γραπτή Εργασία, Δημόσια Παρουσίαση 
 
 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
 

H. Biesantz, Die thessalischen Grabreliefs. Studien zur nordgriechischen 

Kunst (Mainz 1965) 

H. Hiller, Ionische Grabreliefs der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. 

(Tübingen 1975) 

N. M. Kontoleon, Aspects de la Grèce préclassique (Paris 1970) 

Α. Λεμπέση, Οι στήλες του Πρινιά (1974) 

E. Pfuhl – H. Möbius, Die ostgriechischen Grabreliefs I (Mainz 1977) 

E. Pfuhl – H. Möbius, Die ostgriechischen Grabreliefs II (Mainz 1979) 

Χρ. Σαατσόγλου – Παλιαδέλη, Τα επιτάφια μνημεία από τη μεγάλη 

τούμπα της Βεργίνας  (1984). 

W. Schild-Xenidou, Corpus der boiotischen Grab- und Weihreliefs vom 6. bis 

4. Jh. v.Chr. (Mainz 2007) 

P.M. Fraser, Rhodian Funerary Monuments (Oxford 1977). 

Μ. Ανδρόνικος, Λακωνικά Ανάγλυφα, Πελοποννησιακά Α΄ (1956), 253 – 

314. 

D. Berranger-Auserve, Les stèles funéraires de Paros entre 650 et 460 avant J.- 

C., στο: G. Hoffmann (επιμ.), Les pierres de l’ offrande. Autour de l’oeuvre 

de Chr. W. Clairmont (Kilchberg 2001),  36-43. 

F. Felten,  Themen Makedonischer Grabdenkmäler Klassischer Zeit, Αρχαία 

Μακεδονία V (1993), 405 – 418. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡ 153 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ο
, 2

ο
, 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 

8
ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική 
 

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 
   

   
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 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

https://global.oup.com/academic/content/series/o/oxford-monographs-on-classical-archaeology-omca/?lang=en&cc=us
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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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 Η γνωριμία των φοιτητών με τα έργα της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής και πολυχρωμίας 
και τις μεθόδους μελέτης και ερμηνείας τους.  

 Η εξοικείωση με την ορολογία των αρχαίων συγγραφέων, που αφορά την περιγραφή και 
αισθητική αποτίμηση των ζωγραφικών έργων και των ποιοτήτων τους. 

 Η κατανόηση το ρόλου που έχουν διαδραματίσει οι αισθητικές προκαταλήψεις στην  
κατανόηση και πρόσληψη των αρχαιολογικών ευρημάτων.  

 Η αναγνώριση της συμβολής των νέων τεχνολογιών στην “ανάκτηση” της αρχαίας  
ζωγραφικής και πολυχρωμίας και στην επιστημονική μελέτη των έργων. 

 Η μελέτη των ζωγραφικών έργων ενταγμένων στο ευρύτερο πλαίσιο δημιουργίας και  
χρήσης/λειτουργίας τους. 

 Η πρακτική εξάσκηση στα υλικά και τις τεχνικές της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής, μέσα 
από τη διοργάνωση έκθεσης με αναπαραστάσεις ζωγραφικών έργων και βιωματικού 
εργαστηρίου αρχαίας ζωγραφικής. 

 
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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι μελέτη της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής και 
πολυχρωμίας, από τεχνική, εικονογραφική και αισθητική σκοπιά. Εξετάζονται οι 
πληροφορίες των αρχαίων γραπτών πηγών σε αντιπαραβολή με τα σωζόμενα έργα, τα 
ζωγραφικά υποστρώματα, οι χρωστικές ύλες και οι τεχνικές ζωγραφικής, καθώς και οι 
σύγχρονες μέθοδοι εξέτασης και ανάλυσης των ζωγραφικών έργων. Παρουσιάζονται οι 
απαρχές της ελληνικής ζωγραφικής, η αρχαϊκή ζωγραφική και η πολυχρωμία της 
αρχιτεκτονικής και της πλαστικής, οι αισθητικές κατακτήσεις των ζωγράφων της κλασικής 
περιόδου, η υστεροκλασική-ελληνιστική ταφική ζωγραφική της Μακεδονίας, καθώς και 
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οι γραπτές επιτύμβιες στήλες και η πολυχρωμία της αρχιτεκτονικής και της πλαστικής 
κατά την ίδια περίοδο. Γίνεται, τέλος, αναφορά στη ζωγραφική και τα ψηφιδωτά της 
ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, καθώς και στις επιβιώσεις και την πρόσληψη της 
αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής σε μεταγενέστερες περιόδους. 
 

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 και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 ώρες 
Εξέταση μαθήματος 3 ώρες 
  
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  39 ώρες 
  

 

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. 

 

Τελική γραπτή εξέταση:  δύο ερωτήσεις αναγνώρισης 
και σύντομου σχολιασμού αρχαιολογικών αντικειμένων 
που παρουσιάστηκαν στο μάθημα και δύο ερωτήσεις 
θεωρητικού και μεθοδολογικού περιεχομένου που θα 
επιδέχονται περισσότερης ανάπτυξης 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡ 173 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η βυζαντινή ζωγραφική και το κοινό της 

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 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΟΧΙ 



68 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/ 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα της βυζαντινής 
τέχνης και ειδικότερα ζητημάτων εικονογραφίας και τεχνοτροπίας της βυζαντινής 
μνημειακής ζωγραφικής  

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό 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 

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές 

εκφάνσεις της βυζαντινής ζωγραφικής από την πρώιμη μέχρι την ύστερη 

βυζαντινή εποχή. Θα εξεταστούν οι βασικές κατηγορίες ζωγραφικών έργων, 
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δηλ. μνημειακή ζωγραφική (ψηφιδωτά και τοιχογραφίες), εικονογραφημένα 

χειρόγραφα και εικόνες. Θα ασχοληθούμε επίσης με τους χορηγούς, το κοινό 

και τους δημιουργούς αυτών των έργων με σκοπό να τα εντάξουμε στο 

ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο. Σε κάθε μάθημα θα δίνονται το 

σχεδιάγραμμα με τα περιεχόμενα, ενδεικτική βιβλιογραφία και εποπτικό 

υλικό, όπως επίσης και σχετικές μελέτες (άρθρα ή κεφάλαια από βιβλία και 

συλλογικούς τόμους), τα οποία θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα της 

παράδοσης στο e-learn. 

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 και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 
e-learn – παρουσιάσεις power-point 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

83 ώρες 

  
Εξέταση μαθήματος 3 ώρες 
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
  

 

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. 

 

Τελική γραπτή εξέταση: αναγνώριση και σχολιασμός εικόνων 
ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων 
 
 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Αχειμάστου–Ποταμιάνου Μ., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινές τοιχογραφίες, 
Αθήνα (Εκδοτική Αθηνών) 1994. 

 

 Βασιλάκη Μ. (επ. επιμ.), Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο, επιμ., 
Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης), 1987.  
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 Βοκοτόπουλος Π., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα (Εκδοτική 
Αθηνών) 1995. 

 

 Γαλάβαρης Γ., Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Αθήνα 
(Εκδοτική Αθηνών) 1995. 
 

 James Liz, Εγχειρίδιο Βυζαντινών Σπουδών (A Companion to Byzantium), ελλ. 
μετ. Αθήνα 2014. 

 

 Kitzinger E., Η βυζαντινή τέχνη εν τω γενέσθαι, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές 
εκδόσεις Κρήτης) 2004, (μετ. Στ. Παπαδάκη-Ökland). 

 

 Λόουντεν Τζ., Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη, Αθήνα (Εκδ. 
Καστανιώτη) 1999, (μτφρ. από τα αγγλικά Μ. Αγγελίδου). 
 

 Ν. Πανσελήνου, Βυζαντινή ζωγραφική. Η βυζαντινή κοινωνία και οι 

εικόνες της, Αθήνα 2002, σελ. 211-279. 

 

 Rodley L., Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη και αρχιτεκτονική, Αθήνα (εκδ. 
Καρδαμίτσα) 2010 (μετ. Μ. Βέικου) 
 
 

 Χατζηδάκη Ν., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αθήνα (Εκδοτική 
Αθηνών) 1995.  
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡ 391 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ζωγραφική στην Κρήτη κατά την ύστερη μεσαιωνική περίοδο (13ος-

15ος 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 

 3 10 
   

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

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑς 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/ 

 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα της μνημειακής 
ζωγραφικής της ύστερης μεσαιωνικής περιόδου, δηλ. του 13ου – 15ου αιώνα, στην Κρήτη  

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

Επιπλέον, μέσα από τη σύνθεση μιας μικρής μελέτης γύρω από ένα ζήτημα που εντάσσεται στην 
ευρύτερη θεματική του σεμιναρίου για το βυζαντινό στρατό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

 βελτιώνουν την ικανότητά τους να εκφράζουν τεκμηριωμένα τη σκέψη τους και να 
χειρίζονται σωστά τη γλώσσα  

 εξοικειώνονται με τη μελέτη ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και εξασκούνται στη σωστή 
χρήση των βιβλιογραφικών παραπομπών 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
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Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο σεμινάριο θα εστιάσουμε στην Κρήτη, που από το 1211 υπήρξε η 

σημαντικότερη κτήση της Βενετίας στην ανατολική Μεσόγειο. Η βενετική 

παρουσία στο νησί θα διαρκέσει μέχρι και το 1669, ωστόσο, η περίοδος μέχρι 

περίπου τα μέσα του 15ου αιώνα, που συμπίπτει με την παλαιότερη φάση της 

βενετικής κυριαρχίας, αποτελεί μια ενιαία ιστορικά εποχή, η οποία 

αντικατοπτρίζεται και στην ιστορία της αρχιτεκτονικής και της θρησκευτικής 

μνημειακής ζωγραφικής.  

Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε τη μνημειακή ζωγραφική των εκκλησιών της 

κρητικής υπαίθρου με στόχο να μελετήσουμε την καλλιτεχνική δραστηριότητα 

και τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί την 

περίοδο αυτή. Θα εξετάσουμε επίσης τις απαρχές της κρητικής σχολή εικόνων 

που διαμορφώνεται στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα μέσα από τη μελέτη των 

σημαντικότερων εκπροσώπων της και των κυριότερων ζωγραφικών έργων. 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο αξιολογείται με βάση μικρές εργασίες που οι 

φοιτητές-τριες παρουσιάζουν γραπτά ή προφορικά τις πρώτες 4 εβδομάδες των 

μαθημάτων και από μία μεγαλύτερη εργασία που θα παρουσιάσουν προφορικά 

και στη συνέχεια θα καταθέσουν σε γραπτή μορφή. Για τη συμμετοχή στο 

σεμινάριο απαραίτητη είναι η δυνατότητα κατανόησης ξενόγλωσσης 

βιβλιογραφίας (κυρίως αγγλικά) και επιτυχής παρακολούθηση δύο 

παραδόσεων ΒΑΡ. 
 

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, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 
και 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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάρια 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

90 ώρες 

Ασκήσεις εξοικείωσης με 
τη θεματική του 
σεμιναρίου 

40 ώρες 

Παρουσίαση κύριας 
εργασίας 

1 ώρα 
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οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Συγγραφή κύριας 
εργασίας 

80 ώρες 

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  250 ώρες 
  

  
 

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. 

 
 

Γραπτή Εργασία, Δημόσια Παρουσίαση 
 
 

 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Ανδριανάκης M., Γιαπιτσόγλου K., Χριστιανικά Μνημεία της Κρήτης, Ηράκλειο,  

2012. 

Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μ., Κατσιώτη Αγγ., Μπορμπουδάκη Μ., Οι 

τοιχογραφίες της μονης τοῦ Βαλσαμονέρου. Απόψεις και φρονηματα της υστερης 

βυζαντινης ζωγραφικης στὴ βενετοκρατούμενη Κρήτη, Αθήνα 2020. 

Βασιλάκη Μαρία (επ. επιμ.), Μελέτες για τον ζωγράφο Άγγελο, την εποχή του 

και την κρητική ζωγραφική, Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) 2013-14. 

Γασπαρης Χ., «Κοινωνία και Οικονομία στην Κρήτη 13ος - 15ος αιώνας; Τα 

χρόνια πριν την ακμή», στο Proceedings of the Symposium «H Kρητική λογοτεχνία 

στο κοινωνικό και ιστορικό της πλαίσιο», Amsterdam, 19-21 June 1997, in Honour of 

Wim Bakker, Cretan Studies 6 (1998), 23-36. 

Γκράτζιου Όλγ.,  Η Κρήτη στην ύστερη μεσαιωνική εποχή. Η μαρτυρία της 

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, Ηράκλειο (2010). 

Μαδεράκης Στ., «Βυζαντινή ζωγραφική από την Κρήτη στα πρώτα χρόνια του 

15ου αιώνα», Πεπραγμένα του ΣΤ΄ Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ. Β΄ Χανιά 1991, 
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265-315. 

Μπορμπουδάκης Μ., «Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιμη βενετοκρατία» - «Η 

τέχνη κατά τη Βενετοκρατία», στο Ν. Παναγιωτάκης (επιμ.) Κρήτη Ιστορία και 

Πολιτισμός, Ηράκλειο, 1988, σ. 9-105. 

Μπορμπουδάκης Μ., Η διείσδυση της Παλαιολόγειας ζωγραφικής στην Κρήτη, 

Πεπραγμένα του Ζ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ.Β., Ρέθυμνο 1995, 

570-580. 

Παπαδάκη – Oekland Στ., «Δυτικότροπες τοιχογραφίες του 14ου αιώνα στην 

Κρήτη. Η άλλη όψη μιας αμφίδρομης σχέσης», στο Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον 

Μανώλη Χατζηδάκη  τόμ. 2, Αθήνα 1992, 491-513. 

Παπαδάκη-Okland Στ. , Η τέχνη στην Κρήτη  4os-18os αιώνας : βιβλιογραφία 

περιόδου 1900-1990. Ηράκλειο 1996.   

Gasparis Ch., “Τhe period of Venetian rule on Crete: Breaks and continuities 

during the thirteenth century, Urbs Capta”, στο The Fourth Crusade and its 

Consequences / La IVe Croisade et ses conséquences, επιστ. επιμ. Αγγελική Λαΐου, 

Παρίσι (Réalités Byzantines, 10) 2005, 233-246. 

Lymberopoulou Α. , The church of the Archangel Michael at Kavalariana :art and society on 

fourteenth-century Venetian-dominated Crete. Λονδίνο 2006. 

Lymberopoulou, Angeliki, ‘Late and post-Byzantine art under Venetian rule: 

frescoes versus icons, and Crete in the middle’, in L. James (ed.), A Companion to 

Byzantium (London, 2010), pp. 351–70 

Maltezou Chr., Crete under Venetian Rule: Between Byzantine Past and Venetian Reality, 

στο Heaven and Earth. Art of Byzantium from Greek Collections, επι. επιμ. A. Drandaki, D. 

Papanikola-Bakirtzi, A. Tourta, Αθήνα 2013, 304-308. 

Ranoutsaki Chryssoula, Die Fresken der Soteras Christos-Kirche bei Potamies. Studie zur 

byzantinischen Wandmalerei auf Kreta im 14. Jahrhundert, (Miscellanea Byzantina 

Monacensia 36). Μόναχο  1992. 

Spatharakis Ι., Dated Byzantine wall paintings of Crete, Λέιντεν, 2001. 

Spatharakis Ι.,  Byzantine wall paintings of Crete 1: Rethymnon Province, Λονδίνο 1999.  

Spatharakis Ι., Byzantine wall paintings of Crete 2: Mylopotamos Province, Λέιντεν 2010.  

Spatharakis I., Byzantine Wall Paintings of Crete. Vol IV: Agios Basileios Province. 
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Λέυντεν (Alexandros Press) 2015 

Tsamakda V., Die Panagia-Kirche und die Erzengelkirche in Kakodiki. Werkstattgruppen, 

kunst- und kulturhistorische Analyse byzantinischer Wandmalerei des 14. Jhs. auf Kreta. 

Βιέννη 2012 

The Origins of El Greco. Icon Painting in Venetian Crete, A. Drandaki (επ. επιμ.), Νέα Υόρκη 

2009. 

Vassilaki M., The painter Angelos and icon-painting in Venetian Crete. Ashgate 2009. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΤΔ 179 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ο
, 2

ο
, 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 

8
ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ευγένιος Ματθιόπουλος, Μεταϊμπρεσιονιστικές τάσεις στη γαλλική 
τέχνη του 19ου αιώνα: Σεζάν, Σερά, Βαν Γκογκ, Γκωγκέν, συμβολιστές-Ναμπί  

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 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3478 

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  

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3478
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 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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα της ιστορία της 
νεωτερικής τέχνης,  

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό 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 μελετηθεί η ιστορία του μεταϊμπρεσιονιστικών 
αναζητήσεων στη Γαλλία κατά τα χρόνια 1880-1905, με έμφαση στις τεχνοτροπικές και 
αισθητικές αναζητήσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιό του. Θα αναλυθούν οι 
κοινωνικές-πολιτικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις αυτού του κινήματος καθώς και οι 
θεωρητικές απόψεις και εκθεσιακές δράσεις που αναπτύχθηκαν καθώς και η υποδοχή 
τους από την κριτική και το κοινό και θα παρουσιαστεί η συνεισφορά των 
σημαντικότερων μεταϊμπρεσιονιστών ζωγράφων του (Πωλ Σεζάν, Ζωρζ Σερά, Βενσέν Βαν 
Γκογκ, Τουλούζ Λωτρέκ, Πωλ Γκωγκέν, Μωρίς Ντενί, Πωλ Σερυζιέ, Γκυστάβ Μορώ, Πυβί 
ντε Σαβάν, Οντιλόν Ρεντόν  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 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 
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με τους φοιτητές 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

73 ώρες 

Εξέταση μαθήματος 3 ώρες 

  
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
  

 

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. 

 

Γλώσσα εξετάσεων: Ελληνική 
Τελική γραπτή εξέταση: Αναγνώριση και σχολιασμός 20 
προβαλλόμενων διαφανειών έργων που έχουν αναλυθεί 
στην παράδοση (βαθμολογία 0,5 της μονάδας για κάθε 
έργο). Διάρκεια προβολής κάθε έργου 3΄. 
Απάντηση σε 4 ερωτήσεις κρίσεως (με προβολή σχετικών με 
την ερώτηση διαφανειών έργων) για θέματα που έχουν 
αναπτυχθεί στην παράδοση (βαθμολογία 1 μονάδα για κάθε 
ερώτηση).  
Διάρκεια απάντησης κάθε ερώτησης  30΄ 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ND547.5.I4 C75 2007  
Critical readings in Impressionism and post-Impressionism : an anthology / edited by Mary 
Tompkins Lewis. 
Berkeley : University of California Press, c2007. 
 
ND547.5.P6 R4 1986  
Studies in post-impressionism / John Rewald ; edited by Irene Gordon and Frances 
Weitzenhoffer. 
[London] : Thames and Hudson, c1986. 
 
ND553.C33 R46 1996 
The paintings of Paul Cézanne : a catalogue raisonné / John Rewald in collaboration with 
Walter Feilchenfeldt and Jayne Warman. 
New York : H.N. Abrams, 1996. 
 
ΞΥΔ 273825  
Seurat : Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 9 avril-12 aout 1991. 
Paris : Reunion des musees nationaux, c1991. 
 
ND653.G64 S86 2002  
Βαν Γκόγκ / Τζούντι Σάντ, μετάφραση Ιωάννα Βετσοπούλου. 
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Αθήνα : Καστανιώτη, 2005. 
 
N6853.G34 A4 2007  
Paul Gauguin : artist of myth and dream / edited by Stephen F. Eisenman ; [catalogue 
entries, Charles F. Stuckey, Stephen F. Eisenman ; essays, Suzanne Branciforte ... et al.]. 
Milano, Italy : Skira ; New York, NY : Distributed in North America by Rizzoli 
International, 2007. 
 
N6847.5.N3 E44 1995 
Arthur Ellridge, Gauguin and the Nabis : prophets of modernism. 
Paris : Terrail, c1995. 
 
N6757.5.S94 R3713 2005 
Rodolphe Rapetti, Symbolism  
 Paris : Flammarion ; [New York] 2005 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΤΔ 374 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 8

ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ευγένιος Ματθιόπουλος, Ιστορία, τέχνη και προπαγάνδα: 
Αναπαραστάσεις της «Ιστορίας» στη ζωγραφική  

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 10 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3479 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3479
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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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα της ιστορίας της 
τέχνης ως μορφής έκφρασης πολιτικών και θρησκευτικών ιδεών και των συναφών 
ερμηνειών της ιστορίας που αυτές συγκροτούν.   

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 
τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

Επιπλέον, μέσα από τη σύνθεση μιας μικρής μελέτης γύρω από ένα ζήτημα που εντάσσεται στην 
ευρύτερη θεματική του σεμιναρίου για το βυζαντινό στρατό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

 βελτιώνουν την ικανότητά τους να εκφράζουν τεκμηριωμένα τη σκέψη τους και να 
χειρίζονται σωστά τη γλώσσα  

 εξοικειώνονται με τη μελέτη ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και εξασκούνται στη σωστή 
χρήση των βιβλιογραφικών παραπομπών 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να μελετηθεί η σχέση της ιστορίας και των εικαστικών 

τεχνών, δηλαδή οι τρόποι με τους οποίους οι εικαστικοί καλλιτέχνες αναπαράστησαν και 

ερμήνευσαν πραγματικά ή επινοημένα ιστορικά γεγονότα, θέτοντας συνειδητά ή 

ασυνείδητα την τέχνη τους στην υπηρεσία της ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας από 

πολιτικούς, θρησκευτικούς και κρατικούς θεσμούς και οργανώσεις. Θα αναλυθούν 

συγκεκριμένα παραδείγματα από την ιστορία της τέχνης της Δύσης και θα μελετηθεί η 
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σχετική βιβλιογραφία. 

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 και στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Σεμινάρια 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

90 ώρες 

Ασκήσεις εξοικείωσης με 
τη θεματική του 
σεμιναρίου 

40 ώρες 

Παρουσίαση κύριας 
εργασίας 

1 ώρα 

Συγγραφή κύριας 
εργασίας 

80 ώρες 

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  250 ώρες 
  

  
 

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. 

 
 

Γραπτή Εργασία, Δημόσια Παρουσίαση 
Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά 
 
 

 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

DR37 .S746 2008  

ΚΡΕ 542976 

Στην τροχιά του Φίλιππου Ηλιού : ιδεολογικές χρήσεις και εμμονές στην ιστορία και την 

πολιτική : πρακτικά εκδήλωσης από τις εκδόσεις "Πόλις" και " Τα Ιστορικά", Αθήνα 21 

Δεκεμβρίου 2007 / επιμέλεια Άννα Ματθαίου, Στρατής Μπουρνάζος, Πόπη Πολέμη. 

javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-44011?func=service&doc_number=000335279&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-44011?func=service&doc_number=000335279&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-44011?func=service&doc_number=000335279&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Αθήνα : Μουσείο Μπενάκη, 2008. 

 

DF741 .E44 2003 

Ιδεολογικές χρήσεις του κοραϊσμού στον 20ο αιώνα / Φίλιππος Ηλιού.  

Αθήνα : Βιβλιόραμα, 2003. 

 

B823.3 .E1716 2018 

Ιδεολογία : μια εισαγωγή / Terry Eagleton ; μετάφραση Μελέτης Λάμπρου ; επιστημονική 

επιμέλεια Ευγενία-Μυρτώ Σηφάκη. 

Αθήνα : Πεδίο, 2018. 

 

D16.2 .K655 2003 

Επιστήμη, ιδεολογία, ταυτότητα : το μάθημα της ιστορίας στον αστερισμό της 

υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης / Γιώργος Κόκκινος. 

Αθήνα : Μεταίχμιο, 2003. 

 

JC311 .L4 1996  

Η εθνικιστική ιδεολογία : Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία 

/ Παντελής Ε. Λέκκας. 

 [Αθήνα] : Κατάρτι, 1996. 

 

B823.3 P57 1981b 

Ιδεολογία / John Plamenatz, μετ. Τάκη Κονδύλη. 

Αθήνα : Κάλβος, 1981. 

 

DR38.2 .I5216 2011 

Έχει δίκιο η πατρίδα μου; : η προπαγάνδα των Βαλκανικών Κρατών (1821-1923) / Ivan 

Ilchev ; πρόλογος για την ελληνική έκδοση Ιάκωβος Μιχαηλίδης. 

Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2011. 

 

DC111.3 .G34 2003 

Ο πόλεμος των λέξεων : θρησκευτική διαμάχη και προπαγάνδα στη Γαλλία τον καιρό της 

Νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου / Κώστας Γαγανάκης. 

Αθήνα : Νεφέλη, 2003. 

 

P85.C47 A516 2003 

Προπαγάνδα και κοινός νους : ο έλεγχος της σκέψης / Νόαμ Τσόμσκι, Ντέιβιντ 

Μπαρσαμιάν ; μετάφραση από τα αγγλικά Κώστας Τσαπόγας. 

Αθήνα : Λιβάνης, 2003. 

 

ΜΙΣ 224440 

Art history and class struggle / Nicos Hadjinicolaou ; translated from the French by Louise 

Asmal. London : Pluto Press, 1978. 

 

N8740 .A77 1995  

Art and power : Europe under the dictators, 1930-45 / compiledand selected by Dawn Ades 

... [et al.] ; foreword by Eric Hobsbawm ;afterword by Neal Ascherson. 

London : Thames and Hudson in association with Hayward Gallery, 1995.  

 

N6754 .A4 1997b  

Ο Μέγας Αλέξανδρος στην ευρωπαϊκή τέχνη / επιμέλεια: Νίκος Χατζηνικολάου. 

javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-44443?func=service&doc_number=000267899&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-45812?func=service&doc_number=000422370&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-45812?func=service&doc_number=000422370&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-48371?func=service&doc_number=000268312&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-48371?func=service&doc_number=000268312&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-48996?func=service&doc_number=000290535&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-48996?func=service&doc_number=000290535&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-49769?func=service&doc_number=000068995&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-51365?func=service&doc_number=000405086&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-51365?func=service&doc_number=000405086&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-51727?func=service&doc_number=000326208&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-51727?func=service&doc_number=000326208&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-52803?func=service&doc_number=000267704&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-52803?func=service&doc_number=000267704&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-50542?func=service&doc_number=000374106&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-50542?func=service&doc_number=000374106&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/EU28T1NLVHFIXRM99KRAIL6LM7C7BA8VJHL2U9T47GS26JJBVR-56209?func=service&doc_number=000139972&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/EU28T1NLVHFIXRM99KRAIL6LM7C7BA8VJHL2U9T47GS26JJBVR-56209?func=service&doc_number=000139972&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/261NJEPU13JURVS1RRSERXMA8PI37DQS8QE7G98UYCCQJIBI5Y-50191?func=service&doc_number=000223740&line_number=0014&service_type=TAG%22);
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Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 1997. 

 

N6847 .P59 1998  

The allure of empire : art in the service of French imperialism,1798-1836 / Todd 

Porterfield. 

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1998. 

 

DD256.6 .C4316 2012 

Ο εθνικοσοσιαλισμός και η αρχαιότητα / Johann Chapoutot ; μετάφραση Γιώργος 

Καράμπελας. 

 Αθήνα : Πόλις, 2012. 

 

ND553.D25 S34 2013 

David, la politique et la Révolution / Antoine Schnapper ; édité et préfacé par Pascal 

Griener. 

Paris : Gallimard, [2013?] 

 

NX180.F3 A67 2014 

Art et dictature au XXe siècle / préface et commentaires de Philippe Sers ; textes 

introductifs de Maria Adriana Giusti,  

Paris : Place des Victoires, 2014. 

 

N72.H58 T46 2020 

Τα μνημεία για τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο : εικονομαχίες στην Ευρώπη του ψυχρού πολέμου 

(1945-1975) / Αλέξανδρος Τενεκετζής ; πρόλογος Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος. 

Αθήνα : Ασίνη, 2020. 

 

N6897 .P36 2021 

Τέχνη και ιστορική συνείδηση στην Ελλάδα του 19ου αιώνα : εικόνα, ιστορία, εκπαίδευση 

/ Άγγελος Α. Παληκίδης. 

Αθήνα : Gutenberg, 2021. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΤΔ 211 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο, 2ο, 3Ο, 4Ο, 5Ο, 6Ο, 
7Ο ή 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
El Greco: Κρήτη, Ιταλία, Ισπανία. 

 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/HBR5FHGBVI6A4LHBYUHGGTVIMD1E9NSKV1A3QVBMS8VDF6MY25-65073?func=service&doc_number=000205907&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/HBR5FHGBVI6A4LHBYUHGGTVIMD1E9NSKV1A3QVBMS8VDF6MY25-65073?func=service&doc_number=000205907&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/EU28T1NLVHFIXRM99KRAIL6LM7C7BA8VJHL2U9T47GS26JJBVR-57108?func=service&doc_number=000378295&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/EU28T1NLVHFIXRM99KRAIL6LM7C7BA8VJHL2U9T47GS26JJBVR-57108?func=service&doc_number=000378295&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/EU28T1NLVHFIXRM99KRAIL6LM7C7BA8VJHL2U9T47GS26JJBVR-59728?func=service&doc_number=000431057&line_number=0020&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/EU28T1NLVHFIXRM99KRAIL6LM7C7BA8VJHL2U9T47GS26JJBVR-59728?func=service&doc_number=000431057&line_number=0020&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/HBR5FHGBVI6A4LHBYUHGGTVIMD1E9NSKV1A3QVBMS8VDF6MY25-64909?func=service&doc_number=000398084&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/HBR5FHGBVI6A4LHBYUHGGTVIMD1E9NSKV1A3QVBMS8VDF6MY25-64909?func=service&doc_number=000398084&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/EU28T1NLVHFIXRM99KRAIL6LM7C7BA8VJHL2U9T47GS26JJBVR-58221?func=service&doc_number=000444580&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/EU28T1NLVHFIXRM99KRAIL6LM7C7BA8VJHL2U9T47GS26JJBVR-58221?func=service&doc_number=000444580&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/EU28T1NLVHFIXRM99KRAIL6LM7C7BA8VJHL2U9T47GS26JJBVR-59282?func=service&doc_number=000444463&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://minos.lib.uoc.gr:443/F/EU28T1NLVHFIXRM99KRAIL6LM7C7BA8VJHL2U9T47GS26JJBVR-59282?func=service&doc_number=000444463&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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μονάδων 

 3 5 

   

   

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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

  https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3473  

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωση με τη βιβλιογραφία, τις πηγές και τις μεθόδους της ιστορίας της τέχνης 
ιδιαίτερα αναφορικά με τη μελέτη των καλλιτεχνικών περιόδων της Αναγέννησης και του 
Μανιερισμού στην ιταλική και την ιβηρική χερσόνησο.  

 Η γνώση της καλλιτεχνικής παραγωγής του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου μέσα από την 
εξοικείωση με την εικονογραφία και το στυλ των παραπάνω περιόδων.  
 

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 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3473
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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  

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό 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 

Αντικείμενο της παράδοσης είναι η εξέταση της καλλιτεχνικής, όπως επίσης και θεωρητικής, 
παραγωγής του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, γνωστού πλέον ως Ελ Γκρέκο. Συγκεκριμένα, 
εξετάζεται 1) η κρητική περίοδος του ζωγράφου (1541-1566): η μαθητεία του και τα πρώτα έργα. 
Η διαμόρφωσή του στον Χάνδακα όπως προκύπτει από τα γνωστά έργα του και από το ευρύτερο 
περιβάλλον, καλλιτεχνικό και γενικότερα παιδευτικό, της βενετικής Κρήτης. 2) η ιταλική περίοδος 
(1566-1576): η παραμονή του στη Βενετία και η περαιτέρω διαμόρφωση της τέχνης του στο 
καινούργιο περιβάλλον. Η μετάβαση στη Ρώμη, οι γνωριμίες και η εργασία του στο ύστερο 
ουμανιστικό και αντιμεταρρυθμιστικό περιβάλλον.  3) η ισπανική περίοδος (1576-1614): τα έργα 
και τα σύνολα που εκτέλεσε κατά κύριο λόγο στο Τολέδο, ο κύκλος εντός του οποίου 
δραστηριοποιήθηκε ο ζωγράφος. Η σημασία των έργων του για την ισπανική ζωγραφική της 
εποχής του. Τα γραπτά περί τέχνης που άφησε ο ζωγράφος.    
Ενότητες παράδοσης:  

1. Η βιβλιογραφία για τον Θεοτοκόπουλου. Πηγές και μελέτες. Ιστοριογραφικά και 
μεθοδολογικά προβλήματα.   

2. Η ζωγραφική των εικόνων στην Κρήτη. Η μαθητεία και τα πρώτα έργα του Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου.  

3. Από την Κρήτη στη Βενετία. Η βενετσιάνικη ζωγραφική. Τα έργα του Θεοτοκόπουλου στη 
Βενετία. Το Τρίπτυχο της Μόδενας.  

4. Από τη Βενετία στη Ρώμη. Το περιβάλλον του καρδιναλίου Alessandro Farnese. 
5. Έργα του Γκρέκο στη Ρώμη (I). 
6. Έργα του Γκρέκο στη Ρώμη (II).  
7. Από τη Ρώμη στην Ισπανία. Η Αυλή του Φιλίππου Β΄ και το Ελ Εσκοριάλ. Το Τολέδο στα 

1577.  
8. Έργα του Γκρέκο στο Τολέδο (I). 
9. Έργα του Γκρέκο στο Τολέδο (II). 
10. Έργα του Γκρέκο στο Τολέδο (III). 
11. Το εργαστήριο του Γκρέκο.  
12. Τα γραπτά και η καλλιτεχνική θεωρία του Γκρέκο.  
13. Η κριτική υποδοχή του Γκρέκο από τον 17ο έως τον 20ό αιώνα.  
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, ενδεχομένως επισκέψεις σε μουσεία 
και μνημεία της Κρήτης.  

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 και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

67 ώρες 

4 γραπτές ασκήσεις 16 ώρες 

Εξέταση μαθήματος 3 ώρες 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 

  
 

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 

 
Τελική γραπτή εξέταση: αναγνώριση και σχολιασμός 
εικόνων, σχολιασμός τουλάχιστον μιας πηγής, εκτενής 
ανάπτυξη κεντρικών ζητημάτων της παράδοσης.  
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Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Ν. Χατζηνικολάου (επιμ.), Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρης, κατάλογος έκθεσης, Ηράκλειο 1990 
- J. Gudiol, Ελ Γκρέκο. μτφ. Κλ. Σκανδάμη (πρώτη έκδοση: Doménikos Theotokópoulos, El Greco: 
1541-1614. Βαρκελώνη 1971), Αθήνα 1990 
- Όλο το ζωγραφικό έργο του Γκρέκο, επιμέλεια Tiziana Frati, πρόλογος και προσθήκες στην 
ελληνική έκδοση Νίκος Χατζηνικολάου, Αθήνα 1994 
- N. Hadjinicolaou (επιμ.), El Greco of Crete. Proceedings of the International Symposium Held on 
the Occasion of the 450th Anniversary of the Artist’s Birth, Iraklion, Crete, 15 September 1990, 
Ηράκλειο 1995 
- Μ. Χατζηδάκης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρης. Κείμενα 1940-1994, Αθήνα 1995 
- Ν. Χατζηνικολάου (επιμ.), Ο Γκρέκο στην Ιταλία και η ιταλική τέχνη, κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 
1995  
- J. Álvarez Lopera (επιμ.), Ελ Γκρέκο. Ταυτότητα και Μεταμόρφωση. Κρήτη – Ιταλία – Ισπανία 
(κατάλογος έκθεσης, Μαδρίτη-Ρώμη-Αθήνα), Μιλάνο 1999 
- Nicos Hadjinicolaou, (επιμ.), El Greco in Italy and Italian Art. Proceedings of the International 
Symposium, Crete, 22-24 September 1995, Ρέθυμνο 1999 
- Ν. Μ. Παναγιωτάκης, Τα νεανικά χρόνια του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, πρόλογος Ν. 
Χατζηνικολάου, Ηράκλειο 2000 
- Φερνάντο Μαρίας, Ο Γκρέκο και η τέχνη της εποχής του, εισαγ. Νίκος Χατζηνικολάου, Ηράκλειο 
2001 (α΄ έκδ.: Fernando Marías, El Greco y el arte de su tiempo. Las notas de El Greco a Vasari, 
Μαδρίτη 1992) 
- El Greco, κατάλογος έκθεσης, επιμ. Sylvia Ferino – Pagden, Fernando Checa Cremades, Βιέννη 
2001 
- D. Davies (επιμ.),  El Greco, κατάλογος έκθεσης, Νέα Υόρκη – Λονδίνο 2003-2004 
- El Greco y su taller / Ο Γκρέκο και το εργαστήριό του, κατάλογος έκθεσης, επιμ. Nicos 
Hadjinicolaou, Αθήνα 2007 
- J. Álvarez Lopera, El Greco. Estudio y catálogo. τ. II.1: Catálogo de obras originales, Μαδρίτη 2007 
- N. Hadjinicolaou (επιμ.), El Greco’s studio, Proceedings of the International Symposium, 
Rethymnon, Crete, 23-25 September 2005, Ηράκλειο 2007 
- The Origins of El Greco, Icon Painting in Venetian Crete, κατάλογος έκθεσης, επιμ.  Anastasia 
Drandaki, Νέα Υόρκη 2009 
- F. Marías, El Greco: Life and Work. A New History, Λονδίνο 2013 
- Ν. Χατζηνικολάου (επιμ.), Ο Δ. Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας και Ρώμης / D. Theotocopoulos 
Between Venice and Rome, Αθήνα 2014 
- Ν. Χατζηνικολάου (επιμ.), Ο φιλικός κύκλος του Γκρέκο στο Τολέδο / Friends and Patrons of El 
Greco in Toledo, κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 2014 
- E. M. Dal Pozzolo, La giovinezza perduta di El Greco. Breve storia di una ricerca labirintica, Βερόνα 
2015 
- N. Hadjinicolaou, P. K. Ioannou (επιμ.), Perceptions of El Greco in 2014, Αθήνα 2019 
- Ν. Χατζηνικολάου, Ο μοντερνισμός του Γκρέκο, Αθήνα 2019 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
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ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΤΔ 111 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ο
, 2

ο
, 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 

8
ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ηθογραφία στην ευρωπαϊκή ζωγραφική: 16ος – 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 

 3 5 
   

   
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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ (ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3480 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η εξοικείωσή τους με τη σχετική βιβλιογραφία και την εξέταση των διαθέσιμων πηγών 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με τη μελέτη και την έρευνα στην ιστορία της 

τέχνης της Δύσης,  

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν με 

τη διδάσκουσα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

 η ικανότητα μορφολογικής και εικονογραφικής ανάλυσης των έργων τέχνης. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
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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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό 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 έχει ως αντικείμενο το είδος της ηθογραφίας το οποίο εμφανίζεται ως αυτόνομο 

ζωγραφικό είδος στη δυτική τέχνη κατά τον 16
ο
 αιώνα. Η απεικόνιση πραγματικών ή 

φανταστικών όψεων της καθημερινής ζωής αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε διάφορα 

ιστορικά περιβάλλοντα στη διάρκεια των τριών αιώνων που αποτελούν το χρονολογικό 

πλαίσιο του μαθήματος, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία τον 17
ου

 αιώνα,  στη Γαλλία 

και την  Αγγλία τον 18
ος

 αιώνα. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν:  τα αίτια της ανάπτυξης και 

τα χαρακτηριστικά του ζωγραφικού αυτού είδους σε συνδυασμό με αντιλήψεις και 

κοινωνικές πρακτικές στα επιλεγμένα ιστορικά περιβάλλοντα, οι μέθοδοι της 

τεχνοϊστορικής ανάλυσης των έργων αυτών καθώς και τα ιδιαίτερα μορφοπλαστικά 

χαρακτηριστικά τους στο πλαίσιο των μεγάλων ευρωπαϊκών στυλ 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 και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

83 ώρες 

Εξέταση μαθήματος 3 ώρες 
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
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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. 

 

Τελική γραπτή εξέταση:  

 Αναγνώριση και ανάλυση έργων τέχνης 

 Ερωτήσεις ανάπτυξης  πάνω σε ειδικά θέματα που 

συζητήθηκαν στη διάρκεια του μαθήματος.  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

BROWN Christopher, Hollandische Genremlerei im 17. Jahrhundert, Μόναχο, Hirmer 

Verlag, 1984 

CONISBEE Philip (επιμ.), French genre painting in the eighteenth century, Ουάσινγκτον,  

National Gallery of Art -  Νιού Χέιβεν, Yale University Press, π. 2007 

GAEHTGENS Barbara, Genremalerei, Βερολίνο Reimer, 2002 

FRANITS, Wayne E., Dutch seventeenth-century genre painting: its stylistic and thematic 

evolution, Νιού Χέιβεν, Yale University Press, 2008. 

LANGDON Helen, « Genre », The Dictionary of Art, Jane Turner (επιμ.), τόμ. XII, Grove, 

Νέα Υόρκη, 1996 

WASBURN G. B., «Genre and Secular Subjects », Encyclopedia of World Art, McGraw 

Hill Book, Νέα Υόρκη-Λονδίνο-Τορόντο, τόμ. VI, 1971. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΤΔ 368 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3
Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 8

ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συλλέκτες, συλλογές, μουσεία 

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 10 
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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 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ IΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3482 

 

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωσή τους με το φαινομένου του συλλεκτισμού 

μέσω  της κριτικής μελέτης της ειδικής επιστημονικής βιβλιογραφίας 

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να 

συζητήσουν με τον διδάσκοντα στο πλαίσιο του μαθήματος τις επιστημονικές 

απόψεις που έχουν διατυπωθεί σε επιμέρους θέματα σε συνδυασμό με τις 

σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 

Επιπλέον, μέσα από τη σύνθεση μιας μικρής μελέτης γύρω από ένα ζήτημα που 

εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική του σεμιναρίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 

 βελτιώνουν την ικανότητά τους να εκφράζουν τεκμηριωμένα τη σκέψη τους και να 

χειρίζονται σωστά τη γλώσσα  

 εξοικειώνονται με τη μελέτη ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και εξασκούνται στη 

σωστή χρήση των βιβλιογραφικών παραπομπών 

 
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 

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3482
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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  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το σεμινάριο εξετάζει την ανάπτυξη της συλλεκτικής δραστηριότητας από την περίοδο της 
Αναγέννησης έως την ίδρυση των πρώτων εθνικών μουσείων στις απαρχές του 19ου αιώνα. 

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, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 
και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Σεμινάρια 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 
90 ώρες 

Ασκήσεις εξοικείωσης 

με τη θεματική του 

σεμιναρίου 

40 ώρες 

Παρουσίαση κύριας 

εργασίας 
1 ώρα 

Συγγραφή κύριας 

εργασίας 
80 ώρες 

  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  250 ώρες 

  

  
 

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. 

 
 

Γραπτή Εργασία, Δημόσια Παρουσίαση 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Alsop Joseph, The Rare Art Traditions, Harper & Row, New York, c1982  

Findlen Paula, Possessing nature: museums, collecting, and scientific culture in early 

modern Italy, Berkeley; Los Angeles London: University of California Press, c1994 

Macdonald Sharon (ed.), The politics of display: museums, science, culture, Routledge, 

London- New York,1998  

Mauries Patrick, Cabinets of curiosities, New York: Thames & Hudson, c2002. 

North Michael- Ormrod David (eds.), Art markets in Europe, 1400-1800 

 Brookfield : Ashgate, Aldershot, c1999 

Pearce Susan M., On collecting: an investigation into collecting in the European 

tradition, Routledge, London -New York, 1994  

Pearce, Susan M, Μουσεία, αντικείμενα και συλλογές μια πολιτισμική μελέτη, 

μετάφραση: Λ. Γυιόκα, Α. Καζάζης, Π. Μπίκας, επιμέλεια: Λία Γυιόκα, εκδ. Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη, 2002.  

Paul Carole (ed.), The first modern museums of art : the birth of an institution in 18th- 

and early-19th-century Europe, Getty publishers, 2012  

Penny Nicholas – Schmidt Eike D. (eds.), Collecting sculpture in early modern Europe, 

Washington : National Gallery of Art, Yale University Press, New Haven, c2008  

Poulot Dominique, Musée, nation, patrimoine, 1789-1815, Gallimard, Paris, c1997 

Reitlinger Gerald, The Economics of Taste, Holt, Rinehart and Winston, New York, [1964-

65], τ. 1-2.  

 Schaer Roland, L’ invention des musees, Gallimard: Reunion des Musées Nationaux, 

Paris, c1993  

Schlosser Julius von, Les cabinets d’art et de merveilles de la Renaissance tardive: une 

contribution à l’histoire du collectionnisme [1η εκδ. Die Κunst- und 

Wunderkammern der Spätrenaissance: ein Beitrag zur Geschichte des 

Sammelwesens, 1908], Macula, Paris, 2012  

 

Warwick, Geneviève, The arts of collecting: Padre Sebastiano Resta and the market 

for drawings in early modern Europe, Cambridge University Press, 2012. 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ  
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EM 002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ο
, 2

ο
, 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 8

ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διαδίκτυο και ανθρωπιστικές επιστήμες: ιστορική αναδρομή, μέθοδοι 
αξιολόγησης, διαδικτυακά ερευνητικά εργαλεία 

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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 2,5  

   

   
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 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=%CE%95%CE%9C-
002&areaids=core_course-course  

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;      

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση: 

 να κάνουν σωστή χρήση του διαδικτύου αξιολογώντας τις ιστοσελίδες με βάση τα κριτήρια-
μεθόδους που θα έχουν διδαχτεί κατά τη διάρκεια των παραδόσεων και της πρακτικής 
εξάσκησης στο εργαστήριο 

 να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες  των ιστοσελίδων που επισκέπτονται 
 να  γνωρίζουν και να μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία επιστημονικού 

περιεχομένου που εμπίπτουν στα αντικείμενα της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, όπως 
είναι online βάσεις δεδομένων βιβλιογραφίας, συλλογών εικόνων, μουσείων κ.ά. (π.χ.  
Jstor, Persée, Project Muse, Scopus, Portico, Project Dyabola, Google Arts and Culture) 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=ΕΜ-002&areaids=core_course-course
https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=ΕΜ-002&areaids=core_course-course
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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 

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο 
Η/Υ της Φιλοσοφικής Σχολής. 
Το μάθημα αποτελείται από τρεις ενότητες: 
Α. Ιστορία του μέσου – Κατηγορίες ιστοσελίδων 
Β. Μέθοδοι αξιολόγησης και σωστής χρήσης 
Γ. Γνωριμία με διαδικτυακά εργαλεία της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας  
Στην πρώτη ενότητα γίνεται μία αναδρομή στην ιστορία του διαδικτύου (Internet) και του 
παγκόσμιου ιστού (World Wide Web). Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες των 
ιστοσελίδων που φιλοξενούνται σήμερα στον παγκόσμιο ιστό. 
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης και σωστής χρήσης των 
ιστοσελίδων, δηλ. τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούμε προκειμένου να ελέγχουμε την 
αξιοπιστία, την ποιότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που ανακαλύπτουμε στο 
διαδίκτυο. 
Τέλος, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες ιστοσελίδων/πηγών 
επιστημονικού περιεχομένου και τα διαδικτυακά εργαλεία που σχετίζονται με τα γνωστικά 
αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όπως είναι: 
- επιστημονικά περιοδικά 
- διαδικτυακοί κατάλογοι υλικού από συλλογές Μουσείων, Ακαδημαϊκών Τμημάτων, Ερευνητικών 
Κέντων, Βιβλιοθηκών κλπ 
- ερευνητικά Ιδρύματα και ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τα επιστημονικά πεδία του 
Τμήματος 
- syllabus/βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων για επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Jstor, Persée, Project 
Muse, Scopus, Portico, Project Dyabola κ.ά.), για την αρχαία ελληνική γραμματεία (TLG) 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, τα εργαστηριακά μαθήματα και την 
επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Τα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής του Τμήματος Ι&Α 
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ECTS είναι προαιρετικού χαρακτήρα και δεν λαμβάνουν 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. 

Ολοκλήρωση σειράς πρακτικών ασκήσεων στο εργαστήριο Η/Υ 
της Φιλοσοφικής Σχολής και τελική εξέταση με χρήση Η/Υ. Το 
μάθημα βαθμολογείται με τον χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή 
«ανεπιτυχώς».  
Η επιτυχής ολοκλήρωσή του μαθήματος αναγράφεται στο 
Παράρτημα Διπλώματος. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EM 004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ο
, 2

ο
, 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 8

ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Χρήση εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτυακών εργαλείων για την 
προετοιμασία εργασιών 

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 

 2,5  

   

   
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 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=%CE%95%CE%9C-
004&areaids=core_course-course  

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=ΕΜ-004&areaids=core_course-course
https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=ΕΜ-004&areaids=core_course-course
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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 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; 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση: 

 να χρησιμοποιούν εφαρμογές πληροφορικής, καθώς και πλατφόρμες/εργαλεία που 
διατίθενται στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση και σχετίζονται με την επεξεργασία 
εικόνας (π.χ. GIMP), τη δημιουργία και επεξεργασία αρχείων pdf κ.ά.  

 να βελτιώσουν την ποιότητα των παρουσιάσεων και των τελικών εργασιών που οφείλουν 
να παραδίδουν στο πλαίσιο των σεμιναριακών υποχρεώσεών τους κατά τη διάρκεια της 
φοίτησής τους στο Τμήμα 

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  
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 

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο 
Η/Υ της Φιλοσοφικής Σχολής. 
Οι εφαρμογές που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: 

- λογισμικό σάρωσης εικόνας-εγγράφου 
- κατέβασμα και αποθήκευση αρχείων εικόνας, ήχου, βίντεο από ιστοσελίδες συλλογών, 

διαδικτυακές βάσεις δεδομένων κλπ 
- επεξεργασία εικόνας με χρήση εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού [Gimp] και με το 

Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων των Windows 
- μετατροπή αρχείων διαφόρων τύπων σε αρχείο μορφής pdf και το ανάποδο  
- επεξεργασία αρχείων pdf με χρήση διαδικτυακών εργαλείων 
- χρήση διαδικτυακών πλατφορμών για τη μεταφορά μεγάλων αρχείων 
- χρήση διαδικτυακών εφαρμογών εύρεσης, οργάνωσης, ταξινόμησης βιβλιογραφίας 
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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, τα εργαστηριακά μαθήματα και την 
επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Τα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής του Τμήματος Ι&Α 
είναι προαιρετικού χαρακτήρα και δεν λαμβάνουν 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. 

Ολοκλήρωση σειράς πρακτικών ασκήσεων στο εργαστήριο Η/Υ 
της Φιλοσοφικής Σχολής και τελική εξέταση με χρήση Η/Υ. Το 
μάθημα βαθμολογείται με τον χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή 
«ανεπιτυχώς».  
Η επιτυχής ολοκλήρωσή του μαθήματος αναγράφεται στο 
Παράρτημα Διπλώματος. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EM 003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ο
, 2

ο
, 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 8

ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Προχωρημένες δεξιότητες σε εφαρμογές πληροφορικής και χρήση 
υπολογιστή 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
 2,5  

   

   
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 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=%CE%95%CE%9C-
003&areaids=core_course-course   

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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 απόκτηση προχωρημένων γνώσεων και δεξιοτήτων που δίνουν την ευκαιρία για περαιτέρω 
εξειδικευμένη κατάρτιση σε φοιτητές, /-τριες που δεν έχουν σπουδές στο χώρο της 
πληροφορικής ή συγγενείς χώρους 

 απόκτηση σημαντικού συμπληρωματικού εφοδίου για καλύτερη απόδοση στις σπουδές, 
τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην πιθανή μελλοντική ερευνητική τους 
πορεία, αλλά και για μια αξιόλογη επαγγελματική σταδιοδρομία σε φορείς τόσο του 
δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα 

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  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=ΕΜ-003&areaids=core_course-course
https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=ΕΜ-003&areaids=core_course-course
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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 

Πρόκειται για εργαστηριακό μάθημα ασκήσεων εμβάθυνσης στη χρήση των εφαρμογών της 
Πληροφορικής, με στόχο την αξιοποίηση δυνατοτήτων προχωρημένων εργαλείων ενός υπολογιστή. 
Αυτά είναι σχετικά με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος, των βασικών εφαρμογών γραφείου 
(επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις) και τη χρήση του Διαδικτύου. Κυρίως 
όμως γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν δεξιότητες στην ανάπτυξη και χρήση Βάσεων 
Δεδομένων, προγραμμάτων επεξεργασία εικόνας, αλλά και νέων υπηρεσιών του διαδικτύου, όπως 
των πολυμεσικών εφαρμογών. 

Εργαστήριο 

Πρόκειται για ένα εξαμηνιαίο κύκλο εργαστηριακών ασκήσεων, που υλοποιούνται σε τρίωρη 
εβδομαδιαία βάση από τους συμμετέχοντες φοιτητές/-τριες του Τμήματος. 

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, τα εργαστηριακά μαθήματα και την 
επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Τα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής του Τμήματος Ι&Α 
είναι προαιρετικού χαρακτήρα και δεν λαμβάνουν 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 

Πέραν από την ολοκλήρωση της κάθε εργαστηριακής άσκησης 
(ελάχιστο 8 στις 10 ασκήσεις), θα υπάρχει τελική αξιολόγηση 
(είτε με εξέταση, είτε με εργασία project) το αποτέλεσμα της 
οποίας βαθμολογείται με επιτυχώς (Ε) ή ανεπιτυχώς (Α) και θα 
δίνεται συνολικό αποτέλεσμα ανάλογα με την επιτυχή η 
ανεπιτυχή προσπάθεια του φοιτητή /-τριας. 

Η συμμετοχή στο εργαστηριακό μάθημα είναι προαιρετική και 
αφορά σε προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες όλων των ετών, 
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Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

αλλά καλό είναι να δηλώνεται από φοιτητές αρχικών ετών, το 
πρόγραμμα των οποίων δεν είναι ακόμα επιβαρυμένο με 
πρόσθετες υποχρεώσεις, σεμινάρια κλπ. 

Να σημειωθεί ότι τα εργαστηριακά μαθήματα δεν 
υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου, αλλά ούτε και στο 
συνολικό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EM 006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ο
, 2

ο
, 3

Ο
, 4

Ο
, 5

Ο
, 6

Ο
, 7

Ο
 ή 8

ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγικές δεξιότητες σε εφαρμογές γεωπληροφορικής (GIS) και 
σχεδίασης με χρήση υπολογιστή 

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 

 2,5  

   

   
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 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=%CE%95%CE%9C-
006&areaids=core_course-course  

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 

https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=ΕΜ-006&areaids=core_course-course
https://elearn.uoc.gr/course/search.php?q=ΕΜ-006&areaids=core_course-course
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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 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι: 

 ολοκληρωμένη και συμπαγής γνώση στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις τεχνικές 
διαχείρισης της Γεωγραφικής Πληροφορίας 

 δεξιότητες στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, για την εφαρμογή των παραπάνω αρχών 
 διεπιστημονική εμβάθυνση στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία και 

απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού 
περιβάλλοντος 

 διεπιστημονική εμβάθυνση στην ανάλυση και το σχεδιασμό του χώρου όπου απαιτείται η 
σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση έργων GIS ή η χρήση λογισμικού και εφαρμογών GIS 

 εφαρμογή αποκτημένων γνώσεων στην αρχαιολογία, και συγκεκριμένα: διαχείριση-
χαρτογράφηση αρχαιολογικών δεδομένων, συνδυαστική αποτύπωση τοπογραφίας και 
αρχαιολογικών δεδομένων και θέσεων, καταγραφή και ανάλυση στο χώρο, αποτύπωση 
ανασκαφικών και ερευνητικών στοιχείων, μοντελοποίηση και πρόβλεψη πιθανών θέσεων, 
μετακινήσεων και σχέσεων κ.ά. 

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  
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 

Το εργαστηριακό μάθημα ΕΜ-006 «Εισαγωγικές δεξιότητες σε εφαρμογές γεωπληροφορικής (GIS) 
και σχεδίασης με χρήση υπολογιστή (CAD)» έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων 
φοιτητών σε βασικές γνώσεις και πρακτικές γύρω από τις αρχές των Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών και την Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή, σε συνδυασμό με την πρακτική εμβάθυνση 
τους στα επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος, με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών 
μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τόσο στην κατεύθυνση 
της αρχαιολογίας, όπου υπάρχει ευρύ πεδίο εφαρμογών, όσο και στην κατεύθυνση της ιστορίας. 

Αντικειμενικός Σκοπός Μαθήματος: 

Βασικός σκοπός του εργαστηριακού μαθήματος είναι να συμβάλλει στην προώθηση και στην 
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ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων φοιτητών σε δύο αρκετά αναπτυσσόμενα ψηφιακά 
εργαλεία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, δηλ. των Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (GIS) και της σχεδίασης με χρήση υπολογιστή (CAD), συνδυάζοντας την απαραίτητη 
βασική θεωρητική γνώση γύρω από την τεχνολογία λειτουργίας τους, με την πρακτική εξάσκηση 
στη χρήση εξειδικευμένου (ελεύθερου ή εμπορικού) λογισμικού, για το σχεδιασμό, την υλοποίηση 
και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων που σχετίζονται με τα Δεδομένα πληροφορίας και τον 
γεωγραφικό Χώρο. 

Εργαστήριο 

Πρόκειται για ένα εξαμηνιαίο κύκλο εργαστηριακών ασκήσεων, που υλοποιούνται σε τρίωρη 
εβδομαδιαία βάση από τους συμμετέχοντες φοιτητές/-τριες του Τμήματος. 

Το μάθημα συνδυάζει μικρή θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση με τη χρήση κυρίως του 
ελεύθερου λογισμικού Quantum-GIS (QGIS), αλλά και άλλων περισσότερο διαδεδομένων 
εμπορικών προγραμμάτων. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις θεματικές: 

· Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

· Δημιουργία Γεωχωρικών δεδομένων 

· Γεωγραφικές βάσεις Γεωχωρικών δεδομένων 

· Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων 

· Χωρική ανάλυση 

· Χαρτογραφία και ΓΣΠ 

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, τα εργαστηριακά μαθήματα και την 
επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Τα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής του Τμήματος Ι&Α 
είναι προαιρετικού χαρακτήρα και δεν λαμβάνουν ECTS. 
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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. 

Πέραν από την ολοκλήρωση της κάθε εργαστηριακής άσκησης 
(ελάχιστο 8 στις 10 ασκήσεις), θα υπάρχει τελική αξιολόγηση 
(είτε με εξέταση, είτε με εργασία project) το αποτέλεσμα της 
οποίας βαθμολογείται με επιτυχώς (Ε) ή ανεπιτυχώς (Α) και θα 
δίνεται συνολικό αποτέλεσμα ανάλογα με την επιτυχή η 
ανεπιτυχή προσπάθεια του φοιτητή /-τριας. 

Η συμμετοχή στο εργαστηριακό μάθημα είναι προαιρετική και 
αφορά σε προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες όλων των ετών, 
αλλά καλό είναι να δηλώνεται από φοιτητές αρχικών ετών, το 
πρόγραμμα των οποίων δεν είναι ακόμα επιβαρυμένο με 
πρόσθετες υποχρεώσεις, σεμινάρια κλπ. 

Να σημειωθεί ότι τα εργαστηριακά μαθήματα δεν 
υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου, αλλά ούτε και στο 
συνολικό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

 



 

 
 

MEM-343 EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΠΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΜ 343 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

6ο   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Η εγγραφή είναι εφικτή από το 4ο εξάμηνο σπουδών. 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS 

Διαλέξεις  3 6 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  

Διαλέξεις 3  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ανάπτυξης δεξιοτήτων / Επιστημονικής Περιοχής  

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ελεύθερης Επιλογής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Η ηλεκτρονική σελίδα διαμορφώνεται με ευθύνη του-της 
διδάσκοντα-ουσας. 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: 6 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές - τριες εκτιμάται ότι θα μπορούν να:  
x έχουν γνωρίσει τις βασικές δομές οργάνωσης μίας επιχείρησης και βασικές αρχές επιχειρησιακού 

σχεδιασμού  
x θα έχουν κατανοήσει το ρόλο της καινοτομίας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και περιοχών  
x θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και ικανότητες για την αναγνώριση των μεταβολών - ευκαιριών 

στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την χάραξη στρατηγικής ανταγωνισμού.   
x Θα έχουν κατανοήσει βασικές αρχές και εργαλεία της επιστήμης της διοίκησης για την διαχείριση της 

τεχνολογίας σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επιχείρηση, για τη δημιουργία αξίας  
 
Γενικές Ικανότητες 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 



 

• Ομαδική εργασία  
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα έχει ως σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια, και τη σημασία της 
επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση στις μικρές και καινοτομικές επιχειρήσεις, και να συμβάλλει 
στην καλύτερη κατανόηση και στην ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης, σε ότι αφορά τις προκλήσεις και 
δυνατότητες που εντοπίζονται στο σύγχρονο οικονομικό – επιχειρηματικό περιβάλλον.  Συνολικά, 
υιοθετείται η προσέγγιση από τη σκοπιά τόσο των Οικονομικών όσο και της Επιστήμης της Διοίκησης.   
Ειδικότερα στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτονται τα παρακάτω θέματα:  
1. Ανάλυση βασικών εννοιών, η επιχείρηση, οι επιχειρηματικές ικανότητες, η φύση του 

επιχειρηματία  
2. Διαφορετικές θεωρητικές και επιστημονικές προσεγγίσεις για την επιχείρηση, η άποψη της 

οικονομικής θεωρίας πέραν της συμβατικής οικονομικής ανάλυσης  
3. Η συμβολή της αυστριακής σχολής, η επιχειρηματικότητα στο Schumpeter, Kirzner, Casson κ.α.  
4. Σχέση επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης- βασικά μεγέθη και η σημασία της 

μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
5. Μορφές και τα διαφορετικά πεδία της επιχειρηματικότητας (κοινωνική και πράσινη 

επιχειρηματικότητα, οικογενειακές επιχειρήσεις, εταιρικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 
τεχνολογίας και διεθνείς επιχειρήσεις)  

6. Τεχνολογική καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην παγκοσμιοποίηση – εθνικά δίκτυα 
καινοτομίας, οι διαστάσεις της καινοτομίας, καινοτομία σε ανεπτυγμένες και  αναπτυσσόμενες 
χώρες   

7. Διαχείριση γνώσης και τρόποι κατοχύρωσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι συνθήκες της 
ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας 

8. Το υπόδειγμα του επιχειρηματικού μοντέλου για τη δέσμευση αξίας 
9. Στρατηγικές της επιχείρησης για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  
10. Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου και έναρξη επιχείρησης  
11. Πηγές χρηματοδότησης, τα κριτήρια των τραπεζικών και επενδυτικών κεφαλαίων - ειδικά θέματα 

για νεοφυείς επιχειρήσεις 
12. Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες αξιολόγησης επενδύσεων και δείκτες αξιολόγησης της 

οικονομικής βιωσιμότητας της επιχείρησης  
 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο. 
Παρουσίαση της ύλης στον πίνακα, εντός αίθουσας, με 
ακροατήριο. 
Παρουσίαση της ύλης και εμπειρικών στοιχείων και στοιχείων 
τεκμηρίωσης παραδειγμάτων με χρήση προβολικού 
παρουσιάσεων (ΜS Powerpoint).  
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση TΠΕ στη διδασκαλία (προβολή Powerpoint και 
συνδέσεις στο διαδίκτυο). 
Ανάθεση και αξιολόγηση εργασιών μέσω της σελίδας του 
μαθήματος στο Ε-Learn.  
Παροχή διδακτικού υλικού και επιπλέον υλικού μελέτης, 
εμπειρικών στοιχείων και πληροφοριών μέσω της σελίδας στο 
Ε-Learn.  
Δυνατότητα επικοινωνίας των φοιτητών με το/τη 
διδάσκοντα/ουσα με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail).  
 



 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη βιβλιογραφίας 

80 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη ασκήσεων 
εφαρμογής 

31 

  
Σύνολο Μαθήματος  150   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Η αξιολόγηση βασίζεται σε γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου. Επιπλέον, δίνεται μία προαιρετική ατομική ή 
ομαδική γραπτή εργασία στη διάρκεια του εξαμήνου, η οποία 
προσθέτει ως δύο μονάδες (bonus +2), στον τελικό βαθμό.   
 
Το περιεχόμενο των γραπτών εξετάσεων αφορά ζητήματα 
κατανόησης βασικών εννοιών, συγκριτικής αξιολόγησης ή 
εφαρμογής στοιχείων θεωρίας και επίλυση προβλημάτων. Στο 
πλαίσιο της εργασίας, προβλέπεται η έρευνα και αναλυτική 
σύνθεση, γύρω από ένα θέμα σχετικό με το μάθημα και η 
συγγραφή και παρουσίαση στην αίθουσα μίας επιστημονικής 
έκθεσης (περίπου 2.000 λέξεων).  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης ανακοινώνεται από τον-την 
διδάσκοντα-ουσα στην αρχή του εξαμήνου και είναι 
αναρτημένη μόνιμα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.  
 
Σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, η διαδικασία αξιολόγησης προσαρμόζεται κατάλληλα 
στους-στις φοιτητές-τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Bessant John, Tidd Joe (2017). Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας.  
Castells Manuel (2005). Ο γαλαξίας του διαδικτύου: Στοχασμοί για το διαδίκτυο, τις επιχειρήσεις και την 

κοινωνία. 1η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.   
Deakins David, Freel Mark, Επιχειρηματικότητα και μικρές επιχειρήσεις. Νεοφυείς επιχειρήσεις: μια 

δυναμική απάντηση των νέων στην ανεργία. Eκδόσεις Rosili, 2017.  
Storey David, Greene Francis, Χασσίδ Iωσήφ, Φαφαλιού Ειρήνη (2011). Επιχειρηματικότητα για μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις.  Εκδόσεις Κριτική. 
White Margaret, Bruton Garry (2010). Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ KΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

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 
   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΘΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα, ωστόσο μαθήματα εισαγωγής στη γεωγραφία, 
κοινωνιολογία των πόλεων, αστικό σχεδιασμό, οικονομικά 
των πόλεων ή οικονομικά του περιβάλλοντος θα 
διευκολύνουν την κατανόηση του περιεχομένου του 
μαθήματος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ για ERASMUS ή ΑΓΓΛΙΚΑ για όλους τους 
φοιτητές) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (διατμηματικά στα αγγλικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Θα σχεδιαστεί με την έγκριση 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Υβριδική: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
πρόσωπο με πρόσωπο 

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: 
• έχουν κατανοήσει τις έννοιες της αστικοποίησης και της βιωσιμότητας 
• μπορούν να διακρίνουν τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των ποικίλων 
θεωριών για την αστική βιωσιμότητα 
• αναγνωρίζουν τους πυλώνες της περιβαλλοντικής, οικονομικής, κοινωνικής 
και πολιτισμικής βιωσιμότητας  
• γνωρίζουν του Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις στρατηγικές για ισότιμη 
πρόσβαση σε ενέργεια, ύδρευση, μεταφορά, στέγαση, υγεία και περίθαλψη, 
εκπαίδευση και πολιτισμό  
• έχουν ενημερότητα για τις προκλήσεις της βιωσιμότητας σε μεγάλες πόλεις 
της Ευρὠπης και άλλες περιοχές του πλανήτη  
• κατανοούν και χρησιμοποιούν βασικές στατιστικἐς και μετρήσεις της 
βιωσιμότητας 
• μπορούν να αξιολογήσουν κριτικά τις πολιτικές για την αστική βιωσιμότητα 
και να αναγνωρίζουν τη συμβολή των διεθνών οργανισμών και του 
περιβαλλοντικού κινήματος στη διαμόρφωσή 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… 
……. 

 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Προσαρμογή σε νέες οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα αειφορίας, αστικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, κριτική ανάγνωση κειμένων για πολιτικές αστικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
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 ώρες 
Διαδραστική διδασκαλία 20 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 ώρες 

Συγγραφή εργασίας 46 ώρες 
  
  

  

  

  
ΣύνολοΜαθήματος 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. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλικά για φοιτητές  
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης στο μέσο του 
εξαμήνου (40%) 
Πρότζεκτ και δημόσια παρουσίαση: (60%). Οι 
φοιτητές μελετούν και παρουσιάζουν τις 
προκλήσεις για τη βιωσιμότητα σε μια πόλη της 
επιλογής τους, χρησιμοποιώντας υλικό από 
διεθνείς και ευρωπαικούς οργανισμούς (UN 
Habitat, the EU sustainable cities platform) και 
συμπληρωματικές πηγές.  
 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει πέντε ενότητες: 

1. Οι πόλεις: η ανάπτυξη και ο μετασχηματισμός τους 

2. Θεωρίες για τη βιωσιμότητα 

3. Οι πυλώνες και στόχοι της αστικής βιωσιμότητας 

4. Ο σχεδιασμός και η διακυβέρνηση των βιώσιμων πόλεων 

5. Project για φοιτητές: Μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα πόλεων 

Δέκα διαλέξεις και διαδραστικές ασκήσεις αποτελούν εισαγωγή στις βασικές έννοιες που 
καλύπτουν οι πρώτες τέσσερεις ενότητες. Στις διαλέξεις θα περιλαμβάνονται 
διακεκριμένοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η τελευταία ενότητα  (3 
συναντήσεις) είναι αφιερωμένη στη ανάπτυξη και υλοποίηση ενός project από τους 
φοιτητές, στο οποίο θα εντοπίζουν τις προκλήσεις και θα αξιολογούν τις πολιτικές 
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βιώσιμης ανάπτυξης σε μια πόλη της επιλογής τους. 

 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: (for English speaking students): 

Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (2020), Sustainable Cities and 
Communities, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals Series, Springer 
International 
Flint, J., & Raco, M. (Eds.). (2012). The future of sustainable cities: Critical reflections. 
Policy Press. 
Knox, P., & Mayer, H. (2013). Small town sustainability: Economic, social, and 
environmental innovation. Walter de Gruyter. 
Knox, P., & Pinch, S. (2014). Urban social geography: an introduction. Routledge. 
Heynen, N., Kaika, M., & Swyngedouw, E. (Eds.). (2006). In the nature of cities: urban 
political ecology and the politics of urban metabolism (Vol. 3). Taylor & Francis. 
For the student project and examples 
(in Greek) 
Αθανασίου Ε. (2015) Πόλη και φύση : θεωρήσεις της φύσης στον πολεοδομικό 
σχεδιασμό, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
Καυκαλάς Γ., κα (2015), Βιώσιμες Πόλεις: προσαρμογή και ανθεκτικότητα σε 
περιόδους κρίσης, εκδ. Κάλλιπος https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2227 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Environment and Plannin, International Journal of Urban and Regional Research 
Urban Studies, City and Community 
Γεωγραφίες, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 

 
  

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2227
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COURSE OUTLINE 

(1) GENERAL 

SCHOOL SOCIAL SCIENCES 
ACADEMIC UNIT DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 

LEVEL OF STUDIES UNDERGRADUATE 
COURSE CODE SUSC SEMESTER 3, 5 or 7 
COURSE TITLE  

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES  
if credits are awarded for separate components of the course, e.g. 

lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for the 
whole of the course, give the weekly teaching hours and the total credits 

WEEKLY 
TEACHING 

HOURS 
CREDITS 

 3 5 
   

   
Add rows if necessary. The organisation of teaching and the teaching 
methods used are described in detail at (d). 

  

COURSE TYPE 
general background,  

special background, specialised general 
knowledge, skills development 

General Knowledge 

PREREQUISITE COURSES: 
 

No Prerequisites, but any introductory course to 
geography, sociology, city planning, urban or 
environmental economics will be an asset 

LANGUAGE OF INSTRUCTION 
and EXAMINATIONS: 

English for Erasmus Students. 

IS THE COURSE OFFERED TO 
ERASMUS STUDENTS 

YES. Suggested as intedepartmental course 

COURSE WEBSITE (URL)  

(2) LEARNING OUTCOMES 

Learning outcomes 
The course learning outcomes, specific knowledge, skills and competences of an appropriate level, which the students will 
acquire with the successful completion of the course are described. 
Consult Appendix A 
• Description of the level of learning outcomes for each qualifications cycle, according to the Qualifications Framework of 

the European Higher Education Area 
• Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and Appendix B 
• Guidelines for writing Learning Outcomes 

At the end of the course students should be able to: 
• Have a clear understanding of the concepts of urbanization and sustainability 
• Distinguish between competing theories of sustainability in cities 
• Recognize the pillars of environmental, economic, social, and cultural sustainability 
• Know the Sustainable Development Goals and strategies to provide equal access to 

energy, water, transporation, housing, health services, culture and education 
• Be aware of the challenges for sustainability in Europe and in other parts of world 
• Comprehend key sustainability metrics 
• Critically assess the policies to advance sustainability in cities today, recognize the 

role of international organizations and the environmental movement 
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General Competences 
Taking into consideration the general competences that the degree-holder must acquire (as these appear in the Diploma 
Supplement and appear below), at which of the following does the course aim? 
Search for, analysis and synthesis of data and 
information, with the use of the necessary technology 
Adapting to new situations 
Decision-making 
Working independently 
Team work 
Working in an international environment 
Working in an interdisciplinary environment 
Production of new research ideas 

Project planning and management 
Respect for difference and multiculturalism 
Respect for the natural environment 
Showing social, professional and ethical responsibility and 
sensitivity to gender issues 
Criticism and self-criticism 
Production of free, creative and inductive thinking 
…… 
Others… 
……. 

 
Adapting to urban changes and new situations in cities 
Respect for the key parameters of sustainability: environment, equality, inclusiveness 
Showing social, professional and ethical responsibility and sensitivity to issues of sustainability 
Criticism and self-criticism, critical understanding of urban policies 
Exposure to global challenges that  major cities face throughout the world 
Locate organisations and resources in their communities to become active citizens 
 

(3) SYLLABUS 

 
The course is structured in 5 modules: 
1. Cities: development and change 
2. Sustainability theories 
3. The pillars and goals of urban sustainability 
4. Design and governing of sustainable cities 
5. Student Project: Case studies and examples 

 
Ten lectures will offer an introduction to the first four modules including 
distinguished academic guests. The final module (3 meetings) is dedicated to the 
development and presentation of student projects assessing the sustainability 
challenges or policies in specific cities of their own choice. 

 

 

TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION 

DELIVERY 
Face-to-face, Distance learning, etc. 

Hybrid, Distance Learning 

USE OF INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY  

Use of ICT in teaching, laboratory education, 
communication with students 

E-learn platform 

TEACHING METHODS 
The manner and methods of teaching are 
described in detail. 
Lectures, seminars, laboratory practice, 
fieldwork, study and analysis of bibliography, 
tutorials, placements, clinical practice, art 
workshop, interactive teaching, educational 
visits, project, essay writing, artistic creativity, 
etc. 
 
The student's study hours for each learning 
activity are given as well as the hours of non-
directed study according to the principles of 

Activity Semester workload 
Lectures 39 
Interactive Teaching 20 
Study and class 
assignments 

20 

Project 46 
  
  

  



Διεργασία 4. Εσωτερική Αξιολόγηση 
Αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
Υπόδειγμα Β5 ΑΔΙΠ 
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the ECTS   

  
Course total 125 

 

STUDENT PERFORMANCE 
EVALUATION 

Description of the evaluation procedure 
 
Language of evaluation, methods of 
evaluation, summative or conclusive, multiple 
choice questionnaires, short-answer questions, 
open-ended questions, problem solving, 
written work, essay/report, oral examination, 
public presentation, laboratory work, clinical 
examination of patient, art interpretation, 
other 
 
Specifically-defined evaluation criteria are 
given, and if and where they are accessible to 
students. 

Language of Evaluation: English 
Methods: 
Short-answer questions mid-term (40%) 
Project with presentation: (60%). Students will 
present the sustainability challenges for a city of 
their choice using material from UN Habitat, the 
EU sustainable cities platform or additional 
sources. 
 

(4) ATTACHED BIBLIOGRAPHY 

- Suggested bibliography  
(for English speaking students): 
Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (2020), Sustainable Cities and 
Communities, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals Series, Springer 
International 
Flint, J., & Raco, M. (Eds.). (2012). The future of sustainable cities: Critical reflections. 
Policy Press. 
Knox, P., & Mayer, H. (2013). Small town sustainability: Economic, social, and 
environmental innovation. Walter de Gruyter. 
Knox, P., & Pinch, S. (2014). Urban social geography: an introduction. Routledge. 
Heynen, N., Kaika, M., & Swyngedouw, E. (Eds.). (2006). In the nature of cities: urban 
political ecology and the politics of urban metabolism (Vol. 3). Taylor & Francis. 
For the student project and examples 
(in Greek) 
Αθανασίου Ε. (2015) Πόλη και φύση : θεωρήσεις της φύσης στον πολεοδομικό 
σχεδιασμό, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
Καυκαλάς Γ., κα (2015), Βιώσιμες Πόλεις: προσαρμογή και ανθεκτικότητα σε 
περιόδους κρίσης, εκδ. Κάλλιπος https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2227 
- Related academic journals: 
Enviroment and Planning, International Journal of Urban and Regional Research, Urban 
Studies, Cities 
Γεωγραφίες, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 
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