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Μαθήµατα Κορµού (ΦΕ)

II 03. Ειςαγωγό ςτην Παγκϐςµια Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ03
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Ειςαγωγό ςτην Παγκϐςμια Ιςτορύα

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5

Εύκοςι (20) πρϐςθετεσ ώρεσ επιςκϋψεων, κατϊ τα
αββατοκϑριακα, ςε Μουςεύα, Εκκληςύεσ,
Φώρουσ Λατρεύασ, Μνημεύα. Ιςτορικϋσ
περιηγόςεισ.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS:
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH309
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικειμενο του μαθηματοσ ειναι η εξοικειωςη με την Παγκϐςμια Ιςτορύα.

Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 ϋχουν ςυνολικό αντύληψη τησ ροόσ τησ Ιςτορύασ
 αποκτοϑν βϊςη γνώςεων για τα μαθόματα Ιςτορύασ, Αρχαιολογύασ, Υιλολογύασ των επϐμενων
χρϐνων των ςπουδών των φοιτητών
 αποκτοϑν αύςθημα παγκϐςμιου πολύτη
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Διαδρομό αυτογνωςύασ και ετερογνωςύασ
 τοχαςμϐσ για την κοινωνύα, τον κϐςμο
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ ςκϋψησ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ευαιςθηςύα κοινωνικό
 Μεύωςη ρατςιςτικών και ςεξιςτικών προκαταλόψεων μϋςω τησ κατανϐηςησ τησ πορεύασ του
‘ϊλλου’
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 ϊρωςη τησ Παγκϐςμιασ Ιςτορύασ απϐ την γϋνεςη του ανθρώπινου εύδουσ μϋχρι ςόμερα.
Αντιμετωπύζονται:
 η γϋνεςη του ανθρώπου και ο εποικιςμϐσ των ηπεύρων τησ γησ
 η μετϊβαςη του ανθρώπου απϐ το ςτϊδιο του κυνηγοϑ και καρποςυλλϋκτη ςε εκεύνο του
γεωργοϑ
 οι πρωτοπϐροι γεωργικού πολιτιςμού του κϐςμου και η ςταδιακό διϊδοςη τησ γεωργύασ ςτον
κϐςμο. Η πορεύα των φυτών
 η ανϊπτυξη θεςμών και εξουςύασ ςτον γεωργικϐ κϐςμο
 οι θρηςκευτικϋσ κατευθϑνςεισ του γεωργικοϑ κϐςμου. Η ιςτορύα των μεγϊλων ςημερινών
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θρηςκειών και το περιεχϐμενϐ τουσ
η Ιςτορύα τησ Κύνασ / τησ Ρωςύασ / τησ Ευρώπησ μϋςα ςτον χρϐνο
η Ιςτορύα τησ Αμερικόσ, τησ Αφρικόσ και τησ Αυςτραλύασ μϋςα ςτον χρϐνο
η ανϊπτυξη του δυτικοευρωπαώκοϑ πολιτιςμοϑ μετϊ τον 11ο αιώνα
οι λϐγοι τησ ςταδιακόσ, μετϊ τον 15ον αιώνα, παγκϐςμιασ υπεροχόσ τησ Δυτικόσ Ευρώπησ –
ιδιαύτερα τησ ιςχυρϐτερησ δϑναμόσ του, τησ Αγγλύασ, και του αγγλοςαξωνικοϑ κϐςμου
η αποικιοκρατύα
ο 20ϐσ αι.: ο Α΄ και ο Β΄ Παγκϐςμιοσ Πϐλεμοσ
ο 20ϐσ αι.: ο Μεςοπϐλεμοσ, η Οκτωβριανό Επανϊςταςη, τα απολυταρχικϊ καθεςτώτα
ο 20ϐσ αι.: ο μεταπολεμικϐσ κϐςμοσ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο με τη βοόθεια του Παγκϐςμιου Φϊρτη
και κειμϋνων τησ κϊθε εποχόσ
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη
Βιβλιογραφία
Braudel, F. Η Γραμματικό των Πολιτιςμών, Αθόνα 2002
Marriott, E. Παγκϐςμια Ιςτορύα, Αθόνα 2015
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ΙΙ 04. Ειςαγωγό ςτισ Ιςτορικϋσ πουδϋσ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 04
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Ειςαγωγό ςτισ Ιςτορικϋσ πουδϋσ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλϋξεισ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Φειμερινϐ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΙΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5

Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH289/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτην εξοικεύωςη των φοιτητών με τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ των ιςτορικών
ςπουδών (χρϐνοσ, χώροσ, ιςτορικϐ γεγονϐσ, πηγϋσ, μνόμη κ.ϊ.) και τη μεθοδολογύα τουσ (χρόςη
πηγών, αρχειακό εργαςύα, διαςταϑρωςη, αξιολϐγηςη κ.ϊ.). Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτουσ
ςϑγχρονουσ προβληματιςμοϑσ για την ιςτορύα, καθώσ και ςτα νϋα ερευνητικϊ πεδύα μελϋτησ
τησ. Εξετϊζεται, ακϐμη, η ιςτορικό ςυγκρϐτηςη τησ ϋννοιασ των ιςτορικών ςπουδών, καθώσ και
η ςημερινό τουσ θϋςη ςτο πλαύςιο των ανθρωπιςτικών και κοινωνικών επιςτημών. Σϋλοσ,
ςυςτατικϐ ςτοιχεύο του μαθόματοσ αποτελεύ η εξοικεύωςη των φοιτητών με τισ ιςτορικϋσ
πηγϋσ και την κριτικό ανϊγνωςη τουσ, καθώσ και με τη ςυγγραφό ιςτορικών εργαςιών.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
• γνωρύζουν την ϋννοια τησ επιςτημονικόσ ιςτορύασ και τη διαφορϊ απϐ μια ϊλλη ςειρϊ
ςυναφεύσ ϋννοιεσ
• γνωρύζουν τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ Ιςτορύασ
• γνωρύζουν τουσ ςημαντικϐτερουσ ιςτορικοϑσ κλϊδουσ
• εύναι εξοικειωμϋνοι με την ϋννοια των ιςτορικών πηγών και την προςϋγγιςό τουσ
• γνωρύζουν τουσ ςημαντικϐτερουσ ςταθμοϑσ τησ διεθνοϑσ και ελληνικόσ ιςτοριογραφύασ
• θα εύναι εξοικειωμϋνοι με τη ςυγγραφό μιασ ιςτορικόσ εργαςύασ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Κατανϐηςη βαςικών εννοιών για την προςϋγγιςη του παρελθϐντοσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Καλλιϋργεια τησ αυτενϋργειασ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ιςτορύα-μνόμη-ιςτοριογραφύα
 Ιςτορικό κουλτοϑρα-ιςτορικό ςυνεύδηςη-ιςτορικό γνώςη
 Σο ιςτορικϐ γεγονϐσ-Ιςτορικό πληροφορύα και ιςτορικϐ πεδύο
 Ιςτορύα και χρϐνοσ
 Ιςτορύα και χώροσ
 Οι πηγϋσ. Σο αρχεύο
 Μνόμη και λόθη
 Ϊθνοσ-φυλό-τϊξη-φϑλο
 Η δημϐςια ιςτορύα
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Η ιςτοριογραφύα ϋωσ τον 19ο αιώνα
Η ςυγκρϐτηςη τησ ιςτορικόσ επιςτόμησ και οι ιςτορικϋσ ςπουδϋσ
Η ςυγκρϐτηςη τησ νεοελληνικόσ ιςτοριογραφύασ
Πώσ γρϊφουμε μια ιςτορικό εργαςύα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ KAI ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο / επιςκϋψεισ ςε αρχειακοϑσ φορεύσ
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη
Βιβλιογραφία
Αρώνη-Σςύχλη, Κ. Ιςτορικϋσ ςχολϋσ και μϋθοδοι. Ειςαγωγό ςτην ευρωπαώκό ιςτοριογραφύα,
Αθόνα 2008
Bloch, M. Απολογύα για την ιςτορύα. Σο επϊγγελμα του ιςτορικοϑ, μτφρ. Κ. Γαγανϊκησ, Αθόνα 1994
Encyclopédie de la Pléiade, Ιςτορύα και μϋθοδού τησ, διεϑθυνςη Charles Samaran, τ. Α΄, Αθόνα
1979-1988
Hobsbawm, E. Για την ιςτορύα, μτφρ. Π. Ματϊλασ, Αθόνα 1998
Καρρ, Ε.Φ. Σι εύναι η ιςτορύα;, μτφρ. Α. Παππϊσ, Αθόνα 1999
Λε Γκοφ, Ζ. Νορϊ, Π. Σο ϋργο τησ ιςτορύασ, 3 τϐμοι, μτφρ. Κλ. Μιτςοτϊκη, Αθόνα 1981-1988
_____. Ιςτορύα και μνόμη, Αθόνα 1998
Λιϊκοσ, Α. Πώσ το παρελθϐν γύνεται ιςτορύα;, Αθόνα 2007
Noiriel, G. Σι εύναι η ϑγχρονη Ιςτορύα;, μτφρ. Μ. Κοραςύδου, Αθόνα 2005
Samaran, Ch. (επιμ.). Ιςτορύα και μϋθοδού τησ, τ. Α΄, μτφρ. Ε. τεφανϊκη, Αθόνα 1979

8

ΙΙ 10. Αρχαύα Ιςτορύα Α΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ10
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Αρχαύα Ιςτορύα Α: Αρχαώκού και κλαςικού χρϐνοι
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
5
Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH626/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Πρϐκειται για βαςικϐ ειςαγωγικϐ μϊθημα ςτην Αρχαύα Ιςτορύα.
Η ϑλη του μαθόματοσ ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςε ζητόματα ιςτορύασ των αρχαώκών και κλαςικών
χρϐνων ϋωσ τα τϋλη του 5ου π.Φ. αι. και την αποκατϊςταςη του πολιτεϑματοσ ςτην Αθόνα.
Πραγματεϑεται θϋματα τησ πολιτικόσ, κοινωνικόσ και οικονομικόσ ιςτορύασ, εκτενώσ ςυζητϊ
θϋματα θεςμών, θρηςκευτικϊ ζητόματα και εκφϊνςεισ του πολιτιςμοϑ τησ περιϐδου.
Η διδαςκαλύα φιλοδοξεύ να ςυνδϋςει τισ πηγϋσ τησ Ιςτορύασ τησ περιϐδου (γραμματειακϋσ,
επιγραφικϋσ, νομιςματικϋσ) με την καταγραφό τησ Ιςτορύασ και να επιτρϋψει την εκμϊθηςη
τησ διαδικαςύασ τησ αξιολϐγηςόσ τουσ ςτουσ φοιτητϋσ, την ανϊλυςη και τη ςϑνθεςη των
δεδομϋνων.
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η επιςκϐπηςη τησ ιςτορύασ του ελληνικοϑ κϐςμου απϐ την
εμφϊνιςη των ανακτϐρων ϋωσ την πτώςη των Σριϊκοντα τυρϊννων (403 π.Φ.).
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν τισ διαδοχικϋσ περιϐδουσ τησ ιςτορύασ αυτών των χρϐνων και δϑνανται να
τοποθετόςουν τα γεγονϐτα ςτο ιςτορικϐ τουσ πλαύςιο
 αντιλαμβϊνονται τον τρϐπο προςϋγγιςησ των γραμματειακών και ϊλλων πηγών
(επιγραφικών, νομιςματικών, αρχαιολογικών) απϐ τισ οπούεσ αντλοϑμε πληροφορύεσ
 ϋχουν εντρυφόςει ςτισ ςυνθόκεσ που οδόγηςαν ςτη δημιουργύα τησ πϐλεωσ ωσ κυρύαρχησ
μορφόσ πολιτειακόσ οργϊνωςησ, τη γϋννηςη τησ νομοθεςύασ και του νομύςματοσ και ςε
φαινϐμενα ϐπωσ η τυραννύα και ο αποικιςμϐσ
 γνωρύζουν τισ εξελύξεισ ςτη Μικρϊ Αςύα και το πώσ δημιουργόθηκε το βαςύλειο των
Αχαιμενιδών και προϋκυψε η ςϑγκρουςη με τον ελληνικϐ κϐςμο και η μετϋπειτα ςϑγκρουςη
των δϑο μεγϊλων ελληνικών ςυναςπιςμών Αθόνασ και πϊρτησ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Aυτϐνομη εργαςύα
 Ωςκηςη κριτικόσ ικανϐτητασ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ.
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό: οι αρχαύεσ γραμματειακϋσ πηγϋσ, οι επιγραφϋσ, τα νομύςματα και τα αρχαιολογικϊ
δεδομϋνα
 Απϐ τον κϐςμο των ανακτϐρων ςτουσ ςκοτεινοϑσ αιώνεσ και την πϐλη (3 ώρεσ)
 Ο κϐςμοσ του Ομόρου και η ςϑνδεςό του με τα αρχαιολογικϊ κατϊλοιπα (3 ώρεσ)
 Η πϐλισ και ο νϐμοσ τησ πϐλεωσ
 Ο αποικιςμϐσ
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Η τυραννύα
πϊρτη και Αθόνα
Η ςϑγκρουςη με τουσ Πϋρςεσ
Ο ελληνικϐσ κϐςμοσ την επαϑριον των Μηδικών
Η Πεντηκονταετύα και η εξϋλιξη του πολιτεϑματοσ ςτην Αθόνα
Ο Πελοποννηςιακϐσ ό αττικϐσ πϐλεμοσ, αιτύεσ, αφορμϋσ και κατϊληξη

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ KAI ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη μαθηςιακἠσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Προφορικό εξϋταςη
 Ερωτόςεισ ςϑντομησ απϊντηςησ (αφοροϑν γεγονϐτα
και πρϐςωπα).
 Ερωτόςεισ εμβϊθυνςησ και ανϊλυςησ (αφοροϑν
θεςμοϑσ και κοινωνικϊ φαινϐμενα).
 Ερωτόςεισ κατανϐηςησ πηγών ςχετικών με την εποχό.
Βιβλιογραφία
Bury, J., Meiggs, R. Ιςτορύα τησ Αρχαύασ Ελλϊδασ μϋχρι το θϊνατο του Μεγϊλου Αλεξϊνδρου, Αθόνα
2011
Léfèvre, Fr. Η Ιςτορύα του Αρχαύου Ελληνικοϑ Κϐςμου, Αθόνα 2016
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ΙΙ 13. Βυζαντινό Ιςτορύα Α
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ13
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Βυζαντινό Ιςτορύα Α

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Φειμερινϐ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5

Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH154/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η διδαςκαλύα τησ μεθοδολογύασ, των πηγών και των βαςικών
φϊςεων τησ ιςτορύασ του βυζαντινοϑ κρϊτουσ και τησ κοινωνύασ κατϊ την πρώιμη και μϋςη
περύοδο (324-1081).
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 διακρύνουν τα χαρακτηριςτικϊ, καθώσ και τα βαςικϊ γεγονϐτα που ορύζουν τη φυςιογνωμύα
τησ περιϐδου.
 οριοθετόςουν/ςυγκρύνουν τη ςυγκεκριμϋνη περύοδο ςτα βαςικϊ τησ ςημεύα με τισ ϊλλεσ
περιϐδουσ τησ ιςτορύασ.
 γνωρύζουν ςφαιρικϊ την περύοδο τησ βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ κατϊ την πρώιμη (324-610)
και μϋςη (610-1081) περύοδο
 ϋχουν κατανοόςει τουσ θεςμοϑσ (διοικητικοϑσ, εκκληςιαςτικοϑσ, κοινωνικοϑσ) και τα
ςημαντικϊ πνευματικϊ-πολιτιςμικϊ επιτεϑγματα κατϊ την υπϐ εξϋταςη περύοδο
 αναγνωρύζουν πρωτογενεύσ πηγϋσ τησ περιϐδου
 γνωρύζουν τα ιςτοριογραφικϊ ϋργα αναφορϊσ για την περύοδο
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Περιεχϐμενο του μαθόματοσ και επεξηγόςεισ για τον τρϐπο διδαςκαλύασ
 Διαύρεςη τησ βυζαντινόσ ιςτορύασ ςε πρώιμη (324-610 ό 641), μϋςη (610 ό 641-1081 ό 1204)
και ϑςτερη εποχό (1081 ό 1204-1453).– Οι ϐροι Βυζϊντιο-βυζαντινϐσ, Ρωμαώκό αυτοκρατορύαρωμαύοσ, Ρωμανύα-ρωμιϐσ. – Σο ενδιαφϋρον για το Βυζϊντιο απϐ τουσ ευρωπαύουσ διανοητϋσ
 Η κρύςη τησ ρωμαώκόσ αυτοκρατορύασ κατϊ τον 3ο αι. Οι μεταρρυθμύςεισ Διοκλητιανοϑ και
Κωνςταντύνου Α΄
 Σα κϑρια θϋματα τησ πρώιμησ βυζαντινόσ εποχόσ Η ρωμαώκό αυτοκρατορύα ςτην εποχό του
Κωνςταντύνου Α΄: ο χώροσ, ο λαϐσ
 Σα κϑρια γεγονϐτα 305-324
 Ο Κωνςταντύνοσ και ο Φριςτιανιςμϐσ. Οι ιςτορικού τησ εποχόσ του Ευςϋβιοσ και Λακτϊντιοσ
 Σα εγκαύνια τησ Κωνςταντινοϑπολησ και οι ςυμβολιςμού
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Η Κωνςταντινοϑπολη
Σα κϑρια χαρακτηριςτικϊ τησ βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ
Σα γεγονϐτα απϐ τον Κωνςταντύνο Α΄ μϋχρι το 395
Απϐ τα τϋλη του 4ου αι. μϋχρι την οριςτικό απώλεια του δυτικοϑ τμόματοσ τησ αυτοκρατορύασ
(476)
Πολιτικό ιδεολογύα τησ βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ. Η θεωρύα περύ Οικουμϋνησ και η θϋςη του
βυζαντινοϑ αυτοκρϊτορα ςε αυτόν
Οι θεςμού: Αυτοκρϊτορασ και ιδεολογύα περύ αυτοκρϊτορα
ϑγκλητοσ, Δόμοι, τρατϐσ: διαχρονικό ανϊλυςη τησ λειτουργύασ και του πολιτειακοϑ ρϐλου
τουσ
Η Εκκληςύα και ο Πατριϊρχησ Κωνςταντινουπϐλεωσ. χϋςεισ πολιτικόσ και εκκληςιαςτικόσ
εξουςύασ
Η εποχό του Ιουςτινιανοϑ
Η ςτϊςη του Νύκα (532). Περιγραφό των γεγονϐτων και αιτιολϐγηςη. Μικρϐ απϐςπαςμα
κειμϋνου απϐ τη χρονογραφύα του Θεοφϊνη
Απϐ τον Ιουςτινιανϐ ςτον Ηρϊκλειο: τα τϋλη του 6ου και οι αρχϋσ του 7ου αι.
Ο 7οσ αιώνασ, εποχό αλλαγών ςτη βυζαντινό αυτοκρατορύα και ςτο διεθνϋσ περιβϊλλον. Γιατύ
θεωρεύται ςημαντικό τομό ςτη βυζαντινό ιςτορύα
Η τυραννύα του Υωκϊ
Ο ρϐλοσ των δόμων ςτη μετϊ τον Ιουςτινιανϐ εποχό. Η ϊνοδοσ του Ηρακλεύου ςτο θρϐνο Ο
ρϐλοσ τησ ςυγκλότου
Σο ϋργο του Ηρακλεύου
Η πολιορκύα τησ Κωνςταντινοϑπολησ απϐ Αβϊρουσ και λϊβουσ
Σο Ιςλϊμ – οι Ωραβεσ
Σο ϋργο του Ηρακλεύου ςτο εςωτερικϐ
Η ϊμεςη διαδοχό του Ηρακλεύου, η διαθόκη του αυτοκρϊτορα και τα προβλόματα
Οι Βοϑλγαροι και η ύδρυςη του πρώτου βουλγαρικοϑ κρϊτουσ ςε βυζαντινϊ εδϊφη
Η τ΄ Οικουμενικό ϑνοδοσ ςτην Κωνςταντινοϑπολη και το τϋλοσ των χριςτολογικών
αιρϋςεων
Σα χρϐνια τησ πολιτικόσ αςτϊθειασ (685-717): η πολιτικό του Ιουςτινιανοϑ Β΄ και ο
χαρακτηριςμϐσ του ωσ τυρϊννου
Η ςημαςύα του 7ου αι.
Η βυζαντινό κοινωνύα
Η υρικό δυναςτεύα ό δυναςτεύα των Ιςαϑρων (717-802). Η νομοθεςύα των «Ιςαϑρων»
Η Εικονομαχύα, η πρώτη φϊςη (726/730-787)
Βυζϊντιο και Δϑςη μϋχρι το 800
Η εποχό των τελευταύων αυτοκρατϐρων τησ υρικόσ δυναςτεύασ
Βυζϊντιο και Δϑςη ςτισ αρχϋσ του 9ου αι.
Γενικϋσ παρατηρόςεισ για την εποχό απϐ το 802-867 και τα κυριϐτερα γεγονϐτα
Σα τελευταύα χρϐνια τησ φρυγικόσ δυναςτεύασ
Η «Μακεδονικό δυναςτεύα»: τα πρώτα χρϐνια
Η βυζαντινό κοινωνύα κατϊ τον 10ο αι.-Οι Δυνατού και η πολιτικό των αυτοκρατϐρων
Ο Κωνςταντύνοσ Ζ΄, ο Πορφυρογϋννητοσ και η εποχό του
Οι «ςτρατιωτικού αυτοκρϊτορεσ» Νικηφϐροσ Υωκϊσ, Ιωϊννησ Σζιμιςκόσ & Βαςύλειοσ Β΄
Αναςκϐπηςη των ςχϋςεων Βυζαντύου και Δϑςησ απϐ τον 8ο-τον 10ο αι. Βυζϊντιο και Δϑςη
κατϊ το β΄ μιςϐ του 10ου αι.
Η Βυζαντινό Αυτοκρατορύα επύ εποχόσ του Βαςιλεύου Β΄
Γενικό αποτύμηςη τησ εποχόσ τησ Μακεδονικόσ δυναςτεύασ
Ο 11οσ αιώνασ μετϊ το θϊνατο του Βαςιλεύου και μϋχρι την ϊνοδο των Κομνηνών ςτο θρϐνο
Σο δεϑτερο μιςϐ του 11ου αι. (μϋχρι το 1081): Νορμανδού ςτη Δϑςη- ελτζοϑκοι Σοϑρκοι ςτην
Ανατολό
Η δεκαετύα 1071-1081

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
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ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
20
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ
ατομικϋσ
εργαςύεσ
28
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
38
ϑνολο Μαθόματοσ
125
Γραπτό τελικό εξϋταςη

Βιβλιογραφία
Ahrweiler, H. H πολιτικό ιδεολογύα τησ Bυζαντινόσ Aυτοκρατορύασ (α΄ ϋκδ. γαλλικϊ, Παρύςι 1975),
μτφρ. Aθόνα 1988
Beck, H.G. H βυζαντινό χιλιετύα (α΄ ϋκδ. γερμανικϊ, Mϐναχο 1978), μτφρ. Aθόνα 1992
Brown, P. O κϐςμοσ τησ ϑςτερησ αρχαιϐτητασ, μτφρ. Aθόνα 1998
Cheynet, J.-Cl. (επιμ.). Ο Βυζαντινϐσ Κϐςμοσ: Η Βυζαντινό Αυτοκρατορύα (641-1204) (α΄ ϋκδ. γαλλικϊ
2006), μτφρ. Αθόνα 2011
Dagron, G. Η γϋννηςη μιασ πρωτεϑουςασ. Η Κωνςταντινοϑπολη και οι θεςμού τησ απϐ το 330 ώσ το
451 (α΄ ϋκδ. Παρύςι 1974), μτφρ. Αθόνα 2000
James, L. (επιμ.). Εγχειρύδιο βυζαντινών ςπουδών (α΄ ϋκδ. αγγλικϊ 2010), μτφρ. Aθόνα 2014
Mango, C. Bυζϊντιο. H αυτοκρατορύα τησ Nϋασ Pώμησ (α΄ ϋκδ. αγγλικϊ, Λονδύνο 1980), μτφρ. Aθόνα
1988
Kazhdan, A.P., Epstein, A.W. Aλλαγϋσ ςτο βυζαντινϐ πολιτιςμϐ κατϊ τον 11ο και 12ο αιώνα (α΄ ϋκδ.
αγγλικϊ, Λονδύνο 1985), μτφρ., Aθόνα 1997
Morrisson, C. Ο Βυζαντινϐσ Κϐςμοσ Ι – Η Ανατολικό Ρωμαώκό Αυτοκρατορύα (330-641) (α΄ ϋκδ.
γαλλικϊ 2004), μτφρ. Aθόνα 2007
Xριςτοφιλοποϑλου, Aικ. Bυζαντινό Ιςτορύα, 3 τϐμοι, Θεςςαλονύκη 1992, 1993, 1997
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ΙΙ 17. Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςµοϑ Α΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 17
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςµοϑ Α΄

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, αςκόςεισ
3
5
Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH303/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο μϊθημα εύναι το βαςικϐ ειςαγωγικϐ ςτην ιςτορύα του νϋου ελληνιςμοϑ κατϊ τη διϊρκεια τησ
οθωμανικόσ κυριαρχύασ. τϐχοσ του εύναι να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με ϋννοιεσ και εργαλεύα
προςϋγγιςησ μιασ ιςτορικόσ περιϐδου, η πρϐςληψη τησ οπούασ ϋχει κατϊ κανϐνα διαμορφωθεύ
με βϊςη τουσ ϐρουσ μιασ ςυναιςθηματικϊ φορτιςμϋνησ δημϐςιασ και ϐχι επιςτημονικόσ
ιςτορύασ.
Κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ δύδεται ϋμφαςη ςτην ανϊδειξη του μη ενιαύου και ομοιϐμορφου
χαρακτόρα τησ οθωμανικόσ κατϊκτηςησ ςτον ελληνικϐ χώρο, τισ διαφορετικϋσ κατακτητικϋσ
δομϋσ ανϊ περιοχό, τη διαφορετικό ϋνταςη τησ κατϊκτηςησ μϋςα ςτον χρϐνο, αλλϊ και τη
διαφορετικό εμπειρύα τησ κατϊκτηςησ ανϊ κοινωνικό ομϊδα.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη:
 να διακρύνουν τα χαρακτηριςτικϊ, καθώσ και τα βαςικϊ γεγονϐτα που ορύζουν τη
φυςιογνωμύα τησ περιϐδου
 να οριοθετόςουν/ςυγκρύνουν τη ςυγκεκριμϋνη περύοδο ςτα βαςικϊ τησ ςημεύα με τισ ϊλλεσ
περιϐδουσ τησ ελληνικόσ ιςτορύασ, καθώσ και με ςϑγχρονεσ αυτόσ τησ ευρωπαώκόσ και
οθωμανικόσ ιςτορύασ
 να γνωρύζουν τα ιςτοριογραφικϊ ϋργα αναφορϊσ για την περύοδο
 να αναγνωρύζουν πρωτογενεύσ πηγϋσ τησ περιϐδου
 να αντιλαμβϊνονται την ιςτορικϐτητα ςϑγχρονων εννοιών και ταυτοτικών προςδιοριςμών
 να προςεγγύζουν αποφορτιςμϋνα την εν λϐγω ιςτορικό περύοδο
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα καλϑπτει την περύοδο απϐ τον 15ο ϋωσ τισ αρχϋσ του 19ου αιώνα. τϐχοσ του εύναι η
ανϊδειξη πτυχών που αφοροϑν την κοινωνικο-οικονομικό, πολιτικό, διανοητικό και εθνικό
ςυγκρϐτηςη του πληθυςμοϑ τησ ελληνικόσ χερςονόςου και τησ ελληνικόσ διαςπορϊσ ςτα χρϐνια
τησ οθωμανικόσ κυριαρχύασ, καθώσ και η ανύχνευςη των διαφορετικών αποτυπωμϊτων τησ
λεγϐμενησ Σουρκοκρατύασ ςτον ελληνικϐ χώρο.
Ειςαγωγικέσ παρατηρήςεισ
 Σι εύναι η «Ιςτορύα του Νϋου Ελληνιςμοϑ»;
 Σα ςυμβατικϊ ϐρια του χώρου και του χρϐνου
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 Οι πολλϋσ "τουρκοκρατύεσ"
Η οθωμανική αυτοκρατορία
 Γϋνεςη, επϋκταςη, οργϊνωςη και ιδεολογύα
 Ο χαρακτόρασ του οθωμανικοϑ κρϊτουσ
 Η κοινωνικό διϊρθρωςη τησ οθωμανικόσ αυτοκρατορύασ
 Η διοικητικό διϊρθρωςη τησ οθωμανικόσ αυτοκρατορύασ
Σο γεγονόσ τησ Άλωςησ
 Σο ιδεολογικϐ κλύμα τισ παραμονϋσ τησ Ωλωςησ
 Οι ιςτοριογρϊφοι και τα χρονικϊ τησ Ωλωςησ
 Η πολιορκύα τησ Κωνςταντινοϑπολησ
 Η μετατροπό τησ βυζαντινόσ Κωνςταντινοϑπολησ ςε οθωμανικό Ιςτανμποϑλ
 Σο "τραϑμα" τησ Ωλωςησ
Ο ελληνικόσ χώροσ και οι πληθυςμοί του
 Οθωμανικό κατϊκτηςη και πληθυςμιακϋσ ανακατατϊξεισ.
 Μεταναςτεϑςεισ, εποικιςμού, εξιςλαμιςμού
 Σο νϋο μωςαώκϐ των γλωςςών και των θρηςκειών ςτον ελληνικϐ χώρο.
Γαιοκτητικέσ ςχέςεισ
 Μορφϋσ γαιοκτηςύασ ςτην οθωμανικό αυτοκρατορύα
 Σο τιμαριωτικϐ ςϑςτημα
 Απϐ το τιμϊριο ςτο τςιφλύκι
 Ωλλεσ μορφϋσ αγροτικόσ οικονομύασ
Σα εξουςιαςτικά μορφώματα του ελληνικού πληθυςμού
 Σο Οικουμενικϐ Πατριαρχεύο
 Υαναριώτεσ
 Σοπικϋσ εξουςύεσ
 Ϊνοπλα ςώματα
Η οικονομία
 Εμπϐριο: τϑποι εμπορύου, περιοδολϐγηςη
 Η εμπορικό ναυτιλύα
 υντεχνύεσ
 18οσ αιώνασ και ελληνικό αςτικό ανϊπτυξη
 Η εμπορικό διαςπορϊ
Η ελληνική κοινωνία πριν την Επανάςταςη
 Παροικιακϐσ ελληνιςμϐσ
 Κοινωνικϋσ διεργαςύεσ
 Πνευματικϋσ διεργαςύεσ και ιδεολογικϊ ρεϑματα. Σο ςχόμα του Διαφωτιςμοϑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ KAI ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω ηλεκτρονικόσ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
45
Ωςκηςη με πρωτογενεύσ πηγϋσ που
30
ςτοχεϑει ςτην εμβϊθυνςη τησ
διδαχθεύςασ θεματικόσ
Αυτοτελόσ μελϋτη
50
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει:
-Ερωτόςεισ κατανϐηςησ (ωςτϐ-Λϊθοσ με δικαιολϐγηςη τησ
απϊντηςησ)
-Ερώτηςη ανϊπτυξησ
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Βιβλιογραφία
Αςδραχϊσ, π. κ.ϊ. Ελληνικό Οικονοµικό Ιςτορύα, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνεσ, τ. Α΄, Αθόνα 2002
Γκαρϊ, Ε., Σζεδϐπουλοσ, Γ. Φριςτιανού και μουςουλμϊνοι ςτην Οθωμανικό Αυτοκρατορύα: θεςμικϐ
πλαύςιο και κοινωνικϋσ δυναμικϋσ, Ελληνικϊ Ακαδημαώκϊ Ηλεκτρονικϊ υγγρϊμματα και
Βοηθόματα, Αθόνα 2015. Διαθϋςιμο ςτο https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2882
Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Έθνουσ, Εκδοτικό Αθηνών, τ. Ι΄- ΙΑ΄, Αθόνα 1975
Κιτροµηλύδησ, Π. Νεοελληνικϐσ ∆ιαφωτιςµϐσ. Οι πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ ιδϋεσ, Αθόνα 1999
Κονϐρτασ, Π. Οθωμανικϋσ θεωρόςεισ για το Οικουμενικϐ Πατριαρχεύο, Βερϊτια για τουσ
προκαθόμενουσ τησ Μεγϊλησ Εκκληςύασ 17οσ- αρχϋσ 20οϑ αιώνα, Αθόνα 1998
Παναγιωτϐπουλοσ, Β. (επιµ.). Ιςτορύα του Νϋου Ελληνιςµοϑ, 1770-2000, τ. 1-2, Αθόνα 2003
Παπαςταματύου, Δ., Κοτζαγεώργησ, Υ. Ιςτορύα του Νϋου Ελληνιςμοϑ κατϊ τη διϊρκεια τησ
οθωμανικόσ πολιτικόσ κυριαρχύασ, Ελληνικϊ Ακαδημαώκϊ Ηλεκτρονικϊ υγγρϊμματα και
Βοηθόματα, Αθόνα 2014. Διαθϋςιμο ςτο: http://hdl.handle.net/11419/4721
Πιζϊνιασ, Π. Η ιςτορύα των νϋων Ελλόνων (απϐ το 1400c. ϋωσ το 1821), Αθόνα 2014
Sugar, P. Η Νοτιοανατολικό Ευρώπη κϊτω απϐ οθωµανικό κυριαρχύα (1354-1804), μτφρ. Φρ. Π.
Μπαλουξό, τ. Α-Β, Αθόνα 1994
Φαςιώτησ, Ι. Κ. Μεταξϑ οθωμανικόσ κυριαρχύασ και ευρωπαώκόσ πρϐκληςησ: ο ελληνικϐσ κϐςμοσ ςτα
χρϐνια τησ Σουρκοκρατύασ, Θεςςαλονύκη 2001
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Τποχρεωτικά Μαθήματα Ειδίκευςησ (ΦΕ)

ΙΙ 25. Αρχαύα Ιςτορύα Γ΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 25
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Αρχαύα Ιςτορύα Γ΄. Ειςαγωγό και επιςκϐπηςη τησ Ρωμαώκόσ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιςτορύασ απϐ τισ αρχϋσ ϋωσ και την περύοδο του Διοκλητιανοϑ, Ι
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Ιςτορύασ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH701/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύ μϊθημα ειςαγωγόσ ςτη Ρωμαώκό Ιςτορύα.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τισ περιϐδουσ τησ Ρωμαώκόσ Ιςτορύασ και τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ καθεμύασ
 γνωρύζουν τισ βαςικϋσ πηγϋσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται η μελϋτη τησ Ρωμαώκόσ Ιςτορύασ
 κατανοοϑν τισ βαςικϋσ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ εξελύξεισ κατϊ τισ διϊφορεσ περιϐδουσ τησ
ιςτορύασ του ρωμαώκοϑ κρϊτουσ
 διακρύνουν τισ διαφορετικϋσ μορφϋσ κρατικόσ οργϊνωςησ και πολιτεϑματοσ που εμφανύζονται ςτη
Ρωμαώκό Ιςτορύα
 αποτιμοϑν κριτικϊ ςημαντικϊ γεγονϐτα τησ Ρωμαώκόσ Ιςτορύασ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα προςφϋρει μια επιςκϐπηςη τησ εξϋλιξησ τησ Ρωμαώκόσ Ιςτορύασ απϐ την ύδρυςη τησ Ρώμησ
(753 π.Φ.) ϋωσ και την Σετραρχύα του Διοκλητιανοϑ (305 μ.Φ.). Ειδικϐτερα, ϋμφαςη θα δοθεύ ςτα εξόσ
θϋματα:
 ςτουσ πολιτικοϑσ θεςμοϑσ, το πολύτευμα και την κοινωνικό οργϊνωςη τησ ρεπουμπλικανικόσ
Ρώμησ
 ςτην επϋκταςη τησ Ρώμησ ςτην Ιταλύα και τη Μεςϐγειο και τισ ςυνϋπειϋσ τησ
 ςτην κρύςη τησ ρωμαώκόσ res publica κατϊ τον ϑςτερο 2ο και τον 1ο αιώνα π.Φ.
 ςτη ςυγκρϐτηςη του καθεςτώτοσ τησ Ηγεμονύασ (principatus) επύ Αυγοϑςτου
 ςτη διοικητικό οργϊνωςη και την κοινωνικό διαςτρωμϊτωςη του Ρωμαώκοϑ Κρϊτουσ κατϊ τουσ
Αυτοκρατορικοϑσ Φρϐνουσ
 ςτην κρύςη του 3ου αιώνα μ.Φ.
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότη α
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη βιβλιογραφύασ
36
Αυτοτελόσ μη καθοδηγο μενη μελϋτη
50
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Προφορικό ό γραπτό τελικό εξϋταςη.
Οι φοιτητϋσ καλοϑνται να απαντόςουν ςε ερωτόςεισ ςχετικϋσ με την
ϑλη του μαθόματοσ. Αξιολογεύται ο βαθμϐσ κατανϐηςησ και
κριτικόσ αποτύμηςησ ςημαντικών φαινομϋνων τησ Ρωμαώκόσ
Ιςτορύασ. Σα κριτόρια αξιολϐγηςησ εξηγοϑνται κατϊ τη διϊρκεια
των μαθημϊτων και εύναι προςβϊςιμα ςτην ηλεκτρονικό ςελύδα
του μαθόματοσ
Βιβλιογραφία
Alföldy, G. Ιςτορύα τησ Ρωμαώκόσ κοινωνύασ, Αθόνα 1992
Garnsey, P. Saller, R. Η Ρωμαώκό Αυτοκρατορύα. Οικονομύα, κοινωνύα, πολιτιςμϐσ, Ηρϊκλειο 1995
Μπουραζϋλησ, Κ. Οι Σρϐφιμοι τησ Λϑκαινασ, Αθόνα 2017
Sartre, M. Ρωμαώκό Αυτοκρατορύα. Οι Ανατολικϋσ επαρχύεσ απϐ τον Αϑγουςτο μϋχρι τουσ εβόρουσ,
Αθόνα 2012
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ΙΙ 29. Μεθοδολογικϊ προβλόµατα τησ Ιςτορύασ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ29
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Μεθοδολογικϊ προβλόματα τησ Ιςτορύασ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Φειμερινϐ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5,5

Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH510/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι μια ςειρϊ απϐ ερωτόματα γϑρω απϐ την ιςτορικό επιςτόμη, τη
μεθοδολογύα τησ και τη ςυγκρϐτηςη τησ ιςτορικόσ επιςτόμησ. Πώσ απϐ τα ϊπειρα ςυμβϊντα και
φαινϐμενα του παρελθϐντοσ χρϐνου δημιουργοϑμε ςυνεκτικϋσ ιςτορύεσ, ιςτορύεσ με νϐημα; Εύναι η
ιςτορύα ο μοναδικϐσ τρϐποσ με τον οπούο οι ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ ςχετύζονται με το παρελθϐν;
Ποιοσ εύναι ο ρϐλοσ του μϑθου, τησ μνόμησ, τησ τϋχνησ; Σι ονομϊζουμε δημϐςια ιςτορύα; Σι εύναι η
ιςτορικό εμπειρύα; Σα μεγϊλα ρεϑματα ςτην ιςτορικό ςκϋψη: Ιςτοριςμϐσ και κοινωνικό ιςτορύα, οι
μεγϊλεσ διϊρκειεσ και ο δομιςμϐσ, απϐ την κουλτοϑρα ςτην πολιτιςμικό ιςτορύα, μικροώςτορύα και
κοινωνικό ανθρωπολογύα, μνημονικϋσ ςπουδϋσ, προφορικό ιςτορύα και ψυχανϊλυςη, φεμινιςμϐσ
και ϋμφυλη ιςτορύα, μετα-ιςτορύα και γλωςςικό ςτροφό. Μεταμοντερνιςμϐσ και το πρϐβλημα τησ
αλόθειασ. Δια-εθνικό ιςτορύα και ιςτοριογραφύα. Tι ςημαύνει το τϋλοσ τησ Ιςτορύασ, και ποιο το
μϋλλον των ιςτορικών ςπουδών και των ιςτορικών;
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν τισ βαςικϋσ μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ τησ ιςτορικόσ επιςτόμησ
 εύναι εξοικειωμϋνοι με τον ςϑγχρονο προβληματιςμϐ γϑρω απϐ την ιςτορικό ϋρευνα, τη
ςημαςύα και τισ μεθϐδουσ τησ
 εύναι εξοικειωμϋνοι με τον ςϑγχρονο προβληματιςμϐ γϑρω απϐ τισ ιςτορικϋσ πρακτικϋσ και
τη ςημαςύα τουσ
 θα ϋχουν εργαςτεύ με αρχειακϐ υλικϐ
 θα ϋχουν εξοικειωθεύ με τη μεθοδολογύα τησ ιςτορικόσ ϋρευνασ
 θα ϋχουν εκπαιδευθεύ ςτην εκπϐνηςη ατομικών και ςυλλογικών εργαςιών
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Δημιουργικό ςυνεργαςύα ςτο πλαύςιο ερευνητικών ομϊδων
 Καλλιϋργεια τησ αυτενϋργειασ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ ιςτορύασ (γεγονϐσ, χώροσ, χρϐνοσ κ.ϊ.)
 Βαςικϋσ ιςτορικϋσ αναλυτικϋσ κατηγορύεσ (ϋθνοσ, τϊξη, φυλό, κ.ϊ.)
 Η ελληνορωμαώκό κληρονομιϊ και η χριςτιανικό αντύληψη τησ ιςτορύασ. Απϐ τον μυθικϐ ςτον
εςχατολογικϐ χρϐνο
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Η ιςτοριογραφύα τησ Αναγϋννηςησ. Η γϋννηςη του ουμανιςμοϑ/Η ιςτοριογραφύα του
Διαφωτιςμοϑ. Η ϋννοια τησ προϐδου
Η ρομαντικό ιςτοριογραφύα/Ϊθνοσ και εθνικό ιςτορύα
Ο ιςτοριςμϐσ και η ςυγκρϐτηςη τησ ιςτορικόσ επιςτόμησ/Η μεθοδικό ςχολό ςτο τϋλοσ του 19ου
αιώνα
Μαρξιςμϐσ και ιςτοριογραφύα. Η ϋννοια τησ τϊξησ
Η ςχολό των Annales
Η ιςτορικό επιςτόμη μετϊ τον Β΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο
Σο μεταμοντϋρνο. Η γλωςςικό ςτροφό ςτην ιςτορύα
Ιςτορύα και τϋχνη
Διαδύκτυο και ιςτορύα. Η ιςτορύα ςτην ψηφιακό εποχό
Παγκοςμιοπούηςη και ιςτορύα. Η ιςτορικό επιςτόμη ςόμερα

To μϊθημα ςυνοδεϑεται απϐ υποχρεωτικό για τουσ φοιτητϋσ τησ Κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ πρακτικό
ϊςκηςη 16 ωρών που διεξϊγεται ςτο Ιςτορικϐ πουδαςτόριο τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ και ςτα
Ιςτορικϊ Αρχεύα του Πολιτιςτικοϑ Ιδρϑματοσ Ομύλου Πειραιώσ και του ΕΚΠΑ.
Σο πρϐγραμμα τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ περιλαμβϊνει:
Οι πηγϋσ. Πρακτικό Ωςκηςη επύ εγγρϊφων. Εξοικεύωςη ενϐσ εκϊςτου φοιτητό με αρχειακϐ φϊκελο
καθώσ και με ϋγγραφα διαφϐρων ιςτορικών περιϐδων (4 ώρεσ).
Οι πηγϋσ. Πρακτικό ϊςκηςη επύ εγγρϊφων. Μια πρώτη προςπϊθεια ςϑνθεςησ εργαςύασ (4 ώρεσ).
Η μϋτρηςη του χρϐνου ςτην Αρχαύα Ελλϊδα, ςτη Ρώμη, ςτο Βυζϊντιο, ςτον Ιςλαμικϐ κϐςμο. Σο
μετρικϐ ςϑςτημα των εν λϐγω πολιτιςμών. Αςκόςεισ επύ των παραπϊνω. / υγγραφό εργαςύασ:
υποςημειώςεισ, βιβλιογραφύα, ηλεκτρονικϊ εργαλεύα ϋρευνασ (4 ώρεσ).
Ελληνικό - Λατινικό Παλαιογραφύα. Πρώτεσ προςπϊθειεσ ανϊγνωςησ παλαιογραφικών κειμϋνων απϐ
τουσ κκ. φοιτητϋσ (4 ώρεσ).
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο / επιςκϋψεισ ςε αρχειακοϑσ φορεύσ
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
50
ό/και
ςϑντομεσ
προαιρετικϋσ
εργαςύεσ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
49
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Ι Γραπτό τελικό εξϋταςη
2 Απαραύτητη εύναι η βεβαύωςη παρακολοϑθηςησ των πρακτικών
αςκόςεων
Βιβλιογραφία
Αβδελϊ, Ϊ., Χαρϊ, Α. (επιμ.). ιωπηρϋσ ιςτορύεσ. Γυναύκεσ και φϑλο ςτην ιςτορικό αφόγηςη, Αθόνα
1997
Burke, P. Ιςτορύα και κοινωνικό θεωρύα, μτφρ. Υ. Σερζϊκησ, Αθόνα 2002
Burke, P. Σι εύναι πολιτιςμικό ιςτορύα;, μτφρ. π. ηφακϊκησ, Αθόνα 2009
Chậtelet, F. Η γϋννηςη τησ ιςτορύασ. Η διαμϐρφωςη τησ ιςτορικόσ ςκϋψησ ςτην αρχαύα Ελλϊδα,
Αθόνα 1992
Dosse, F. Η ιςτορύα ςε ψύχουλα. Απϐ τα «Annales» ςτη «Νϋα Ιςτορύα», μτφρ. Α. Βλαχοποϑλου,
Ηρϊκλειο 1993
άγκερσ, Γκ. Νϋεσ κατευθϑνςεισ ςτην ευρωπαώκό ιςτοριογραφύα (μτφρ.απϐ τη β΄ αγγλικό ϋκδοςη
1985 Βας. Οικονομύδησ), Αθόνα 1995
_____. Η ιςτοριογραφύα ςτον 20ϐ αιώνα, μτφρ. Π. Ματϊλασ, Νεφϋλη, Αθόνα 1999
Kαραμανωλϊκησ, Β. H ςυγκρϐτηςη τησ ιςτορικόσ επιςτόμησ και η διδαςκαλύα τησ Iςτορύασ ςτο
Πανεπιςτόμιο Aθηνών (1837-1932), Aθόνα 2006
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Λϋβιτ Κ. Σο νϐημα τησ ιςτορύασ. Η φιλοςοφύα τησ ιςτορύασ απϐ τισ βιβλικϋσ τησ απαρχϋσ ωσ τουσ
Μαρξ και Μποϑρκχαρντ, μτφρ. Μ. Μαρκύδησ, Γ. Λυκιαρδϐπουλοσ, Αθόνα 1985
Thompson, P. Υωνϋσ απϐ το Παρελθϐν. Προφορικό Ιςτορύα, μτφρ. Ρ.Β. Μποϑςχοτεν, Ν. Ποταμιϊνοσ,
Αθόνα 2002
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ΙΙ 19. Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα Β΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙI19
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα Β΄. Οι δυτικοευρωπαώκϋσ κοινωΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
νύεσ τησ Πρώιμησ Νεϐτερησ Περιϐδου (16οσ-18οσ αι.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH100/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η επιςκϐπηςη τησ κοινωνικόσ, οικονομικόσ, πολιτικόσ και
πολιτιςμικόσ ιςτορύασ τησ Πρώιμησ Νεϐτερησ Δϑςησ (1500-1800). Μϋςα απϐ επιλεγμϋνεσ
θεματικϋσ ενϐτητεσ, ϋμφαςη θα δοθεύ ςτον κοινωνικϐ-οικονομικϐ μεταςχηματιςμϐ, τισ
πολιτικϋσ ανακατατϊξεισ και το ρευςτϐ διανοητικϐ ςϑμπαν των δυτικών κοινωνιών τησ
Πρώιμησ Νεϐτερησ Δϑςησ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 Ϊχουν εξοικειωθεύ μα κεντρικϋσ ερμηνευτικϋσ προςεγγύςεισ τησ κοινωνικόσ, πολιτιςμικόσ
και κοινωνικόσ ιςτορύασ τησ Πρώιμησ Νεϐτερησ Περιϐδου.
 Ϊχουν μια αρκετϊ εκτενό εικϐνα τησ κοινωνικόσ, πολιτιςμικόσ και οικονομικόσ
πραγματικϐτητασ ςτισ δυτικϋσ κοινωνύεσ τησ Πρώιμησ Νεϐτερησ Περιϐδου.
 Εύναι ςε θϋςη να προβοϑν ςε ςυγκριτικό μελϋτη με ανϊλογα κοινωνικϊ, οικονομικϊ και
πολιτιςμικϊ φαινϐμενα τησ εποχόσ μασ, ϐπωσ λ.χ. το προςφυγικϐ, η θρηςκευτικό
μιςαλλοδοξύα, ο οικονομικϐσ και κοινωνικϐσ αποκλειςμϐσ και οι ςτερεοτυπικϋσ απεικονύςεισ
του «ϊλλου».
 Ϊχουν εξοικειωθεύ με την κριτικό χρόςη πρωτογενών πηγών και δευτερογενοϑσ διεθνοϑσ
βιβλιογραφύασ.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Ομαδικό εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ο αςτικϐσ χώροσ ςτην πρώιμη νεϐτερη Δϑςη, Ι, ΙΙ
 Ο αγροτικϐσ κϐςμοσ ςτην πρώιμη Νεϐτερη Δϑςη
 Γυναικεύοσ χώροσ και γυναικεύοσ λϐγοσ ςτην Πρώιμη Νεϐτερη Δϑςη
 Σα ευρωπαώκϊ κυνόγια μαγιςςών (1550-1750)
 Ωνθρωποσ και θϊνατοσ. Σελετουργύεσ ςτην Πρώιμη Νεϐτερη Δϑςη
 Φριςτιανού, Εβραύοι και αντιςημιτιςμϐσ ςτην Πρώιμη Νεϐτερη Δϑςη
 Ο δρϐμοσ προσ το ϊςυλο: τρϋλα και δυτικό κοινωνύα, 16οσ-18οσ αιώνασ
 Εξουςύα και ςϑμβολο ςτην Πρώιμη Νεϐτερη Δϑςη
 Νϋεσ θεωρόςεισ και πολιτικϋσ αντιμετώπιςησ τησ φτώχειασ ςτην Πρώιμη Νεϐτερη Δϑςη
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος
Δραστηριότητα
Εργασίας Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Ι. Γραπτό τελικό εξϋταςη
ΙΙ. Αξιολϐγηςη ατομικών εργαςιών εξϊςκηςησ
Βιβλιογραφία
Benveniste, R., Gaganakis, C. (επιμ.). «Heterodoxies: Construction of Identities and Otherness in
Medieval and Early Modern Europe», Historein 2 (2000)
Burke, P. Popular Culture in Early Modern Europe, London 1978
Cohn, S. Women in the Streets. Essays on Sex and Power in Renaissance Italy, Baltimore 1996
Davis, N.Z., Farge, A. (επιμ.). A History of Women in the West, III, Renaissance and Enlightenment
Paradoxes, Cambridge Mass. 1993
Diefendorf B., Hesse, C. (επιμ.). Culture and Identity in Early Modern Europe, Ann Arbor 1993
Wiesner-Hanks, M. Πρώιμη Νεϐτερη Ευρώπη, 1450-1789, Αθόνα 2008
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ΙΙ 31. Νεώτερη Ελληνικό Ιςτορύα Β´
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 31
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Νεώτερη Ελληνικό Ιςτορύα Β´

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλϋξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Ιςτορύασ

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

Όχι

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH304/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
 έρνπλ γλώζε ησλ βαζηθώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ηεο Νεώηεξεο θαη πξώηκεο Σύγρξνλεο Ειιεληθήο
Θζηνξίαο, από ην 1909 έσο ην 1940
 έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο βαζηθνύο κεραληζκνύο ησλ ηζηνξηθώλ εμειίμεσλ ζηελ Ειιάδα από ην
θίλεκα ζην Γνπδί έσο ηελ είζνδν ηεο ρώξαο ζηνλ Β´ Παγθόζκην Πόιεκν
 αλαιύνπλ ζπλνπηηθά θαη λα εξκελεύνπλ ηα θύξηα γεγνλόηα θαη ηηο ζεκαληηθόηεξεο (πνιηηηθέο,
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο) ηζηνξηθέο εμειίμεηο απηήο ηεο πεξηόδνπ ζηελ Ειιάδα θαη ηνλ
πεξίγπξό ηεο
 γλσξίδνπλ ηε βαζηθή βηβιηνγξαθία θαη ηνπο θύξηνπο ηζηνξηθνύο εξεπλεηέο κηαο ζεηξάο
ζεκειησδώλ ελνηήησλ ηεο Νεώηεξεο θαη Σύγρξνλεο Ειιεληθήο Θζηνξίαο
 είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηα βαζηθά εξγαιεία θαη ηηο κεζόδνπο ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, θαη λα
γλσξίδνπλ ηνπο βαζηθνύο ηόπνπο ηεο αξρεηαθήο κειέηεο ζηελ Ειιάδα
Σην ελ ιόγσ κάζεκα εμεηάδνληαη νη θπξηόηεξεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηεο
Νεώηεξεο Ειιεληθήο Θζηνξίαο από ην θίλεκα ηνπ Γνπδί (1909) έσο ηελ εκπινθή ηεο Ειιάδαο ζηνλ
Β´ Παγθόζκην Πόιεκν (1940). Σπγθεθξηκέλα, αλαιύνληαη νη αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: ην
θίλεκα ηνπ 1909, ν βεληδειηζκόο θαη ν αζηηθόο εθζπγρξνληζκόο, νη Εζληθνί Πόιεκνη (1912-1922)
θαη ε ζπγθξόηεζε ηεο κλήκεο ηνπο, ην Μηθξαζηαηηθό Ζήηεκα (1891-1922), ε απνθαηάζηαζε ησλ
πξνζθύγσλ (1923-1930), ε αγξνηηθή κεηαξξύζκηζε (1917), ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ,
ην θαζεζηώο Θ. Μεηαμά θ.ά.
Τν κάζεκα απνηειεί ην εηζαγσγηθό κάζεκα ζε βαζηθέο ζεκαηηθέο ηεο Νεώηεξεο θαη ηεο Σύγρξνλεο
Θζηνξίαο ηεο Ειιάδαο γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο Καηεύζπλζεο Θζηνξίαο. Καη γη’ απηό είλαη ππνρξεσηηθό
γηα όζνπο επηιέγνπλ απηήλ ηελ Καηεύζπλζε ζην πξώην πηπρίν ηνπο. Η επηιεγκέλε ύιε ηνπ
καζήκαηνο ζηνρεύεη ζην λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηε κεηάβαζε ηεο Ειιάδαο από ηνλ «καθξό»
19ν ζηνλ ειιεληθό 20ό αηώλα θαη ηε ζηαδηαθή δηακόξθσζε ηεο Σύγρξνλεο Ειιάδαο. Τν κάζεκα
ζθνπεύεη δειαδή λα εηζάγεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηνλ κεραληζκό ησλ βαζηθώλ ηζηνξηθώλ εμειίμεσλ
πνπ νδήγεζαλ ηελ Ειιάδα από ηελ ήηηα θαη ηελ ηαπείλσζε ηνπ 1897 ζηνλ ζξίακβν ησλ
Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ (1912-13) θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο Νέαο Μεγάιεο Ειιάδαο ηεο Σπλζήθεο
ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ (1913). Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ειιεληθνύ θαη δηεζλνύο ηζηνξηθνύ ιεμηινγίνπ
(όπσο βεληδειηζκόο, θηιειεύζεξνο ξηδνζπαζηηζκόο, ζπληεξεηηζκόο, εθζπγρξνληζκόο, πξνζθπγηθή
απνθαηάζηαζε, Μεγάιε Ύθεζε, θαζηζκόο θιπ.) αλαιύνληαη θαη επεμεγνύληαη πεξηεθηηθά, κε
ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο από ηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο
θαη ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζπλνιηθήο εηθόλαο ηνπ ηζηνξνύκελνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ ηζηνξηθνύ.
Ωο εθ ηνύηνπ, ην κάζεκα αλαθέξεηαη ζπλερώο ζε εηζαγσγηθέο έλλνηεο θαη ζε κεζνδνινγίεο ηεο
ηζηνξηθήο επηζηήκεο θαη ζηα εξγαιεία ηνπ ηζηνξηθνύ, νύησο ώζηε ν θνηηεηήο λα απνθηήζεη κηα
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ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο επηζηήκεο, πνπ θαιείηαη λα ζεξαπεύζεη ζην κέιινλ. Μέζα ζε απηά ηα
πιαίζηα, ν θνηηεηήο ελεκεξώλεηαη γηα ηε βαζηθή βηβιηνγξαθία, ηεο ζρεηηθήο κε εθάζηε ζεκαηηθή
ελόηεηα, θαη ηνπο αξρεηαθνύο ηόπνπο, όπνπ κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην κέιινλ γηα λα δηεπξύλεη ην
πεδίν ηεο έξεπλάο ηνπ.
Τέινο, ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε έληαμε ηεο Νεώηεξεο Ειιεληθήο Θζηνξίαο ζην επξύηεξν
(βαιθαληθό θαη επξσπατθό) πιαίζηό ηεο γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζή ηεο, αιιά θαη εξκελεία ηεο.
Οη ζπνπδαζηέο θαινύληαη λα αληηιεθζνύλ αθελόο ηνλ ζύλζεην θαη αθεηέξνπ ηνλ δηεζληθό
(transnational) ραξαθηήξα ησλ ηζηνξηθώλ θαηλνκέλσλ, κηα ζύγρξνλε πξνζέγγηζε ζην επηζηεκνληθό
πεδίν ηεο Θζηνξίαο.
 Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα:
 Έρεη γλώζε ησλ βαζηθώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ηεο Νεώηεξεο θαη πξώηκεο Σύγρξνλεο Ειιεληθήο
Θζηνξίαο, από ην 1909 έσο ην 1940.
 Έρεη θαηαλνήζεη ηνπο βαζηθνύο κεραληζκνύο ησλ ηζηνξηθώλ εμειίμεσλ ζηελ Ειιάδα από ην
θίλεκα ζην Γνπδί έσο ηελ είζνδν ηεο ρώξαο ζηνλ Β´ Παγθόζκην Πόιεκν.
 Αλαιύεη ζπλνπηηθά θαη λα εξκελεύεη ηα θύξηα γεγνλόηα θαη ηηο ζεκαληηθόηεξεο (πνιηηηθέο,
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο) ηζηνξηθέο εμειίμεηο απηήο ηεο πεξηόδνπ ζηελ Ειιάδα θαη ηνλ
πεξίγπξό ηεο.
 Γλσξίδεη ηε βαζηθή βηβιηνγξαθία θαη ηνπο θύξηνπο ηζηνξηθνύο εξεπλεηέο κηαο ζεηξάο ζεκειησδώλ
ελνηήησλ ηεο Νεώηεξεο θαη Σύγρξνλεο Ειιεληθήο Θζηνξίαο.
Είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηα βαζηθά εξγαιεία θαη ηηο κεζόδνπο ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, θαη λα γλσξίδεη
ηνπο βαζηθνύο ηόπνπο ηεο αξρεηαθήο κειέηεο ζηελ Ειιάδα.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Γενικό Ειςαγωγό – Σο κύνημα του 1909
 Ο βενιζελιςμϐσ τησ ανϐρθωςησ (1910-1920)
 Οι «εθνικού πϐλεμοι» (1912-1922) και η μνόμη τουσ
 Η Ϊξοδοσ και η αποκατϊςταςη των προςφϑγων
 Σο αγροτικϐ ζότημα και η αγροτικό μεταρρϑθμιςη του 1917
 Η κρύςη ςτην αγροτικό οικονομύα (Δεκ. 1920) και το ζότημα τησ ςιτϊρκειασ
 Βιομηχανύα και τρϊπεζεσ ςτην Ελλϊδα του Μεςοπολϋμου
 Η Ελλϊδα και η διεθνόσ οικονομικό κρύςη του 1929
 Η Β´ Ελληνικό Δημοκρατύα
 Ο ςτρατϐσ ςτην ελληνικό πολιτικό (1909-1940)
 Η γενιϊ του ’30
 Σο καθεςτώσ Ι. Μεταξϊ (1936-1941)
 Η «νϋα Μεγϊλη Ιδϋα» (1943-46) – υμπερϊςματα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
βιβλιογραφύασ
Βιβλιοπαρουςιϊςεισ
Εκπαιδευτικ σ Ε ιςκϋψεισ
Αυτοτελόσ μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
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Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
20
10
36
125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Γραπτό τελικό εξϋταςη (100%) που περιλαμβϊνει:
 Ερωτόςεισ Ανϊπτυξησ (90%)
 Φρονολϐγηςη, ανϊλυςη & ςχολιαςμϐ πρωτογενών
πηγών (κειμϋνων), χαρτών ό εικϐνων (10%).
Οι γραπτϋσ εξετϊςεισ πραγματοποιοϑνται ςτην Ελληνικό.
Η Ύλη των Εξετϊςεων και τα κριτόρια αξιολϐγηςησ εύναι
αναρτημϋνα (ςε μορφό document του Word) ςτο e-class
(ςτην κατηγορύα «Ϊγγραφα»).

Βιβλιογραφία
Αλιβιζϊτοσ, Ν.Κ. Σο ϑνταγμα και οι εχθρού του ςτη νεοελληνικό ιςτορύα, 1800-2010, Αθόνα 2011
Βερϋμησ, Θ., Κολιϐπουλοσ, Ι. Ελλϊσ: η ςϑγχρονη ςυνϋχεια, Αθόνα 2006
Gallant, Th.W. Νεϐτερη Ελλϊδα. Απϐ τον Πϐλεμο τησ Ανεξαρτηςύασ μϋχρι τισ μϋρεσ μασ, μτφρ. Γ.
καρβϋλη, επιςτημονικό επιμϋλεια: Δ. Λαμπροποϑλου, Κ. Γαρδύκα, Αθόνα 2017
Κωςτόσ, Κ. «Σα κακομαθημϋνα παιδιϊ τησ Ιςτορύασ»: η διαμϐρφωςη του νεοελληνικοϑ κρϊτουσ,
18οσ-21οσ αιώνασ, Αθόνα 2013
Μαυρογορδϊτοσ, Γ.Θ. 1915: ο Εθνικϐσ Διχαςμϐσ, Αθόνα 2015
_____. Μετϊ το 1922: η παρϊταςη του Διχαςμοϑ, Αθόνα 2017
Mazower, M. Η Ελλϊδα και η οικονομικό κρύςη του Μεςοπολϋμου, μτφρ. π. Μαρκϋτοσ, Αθόνα 2002
Μπϊλτα, Α., Βϐγλη, Ε., Φρηςτύδησ, Φρ. (επιμ.). Θϋματα ελληνικόσ ιςτορύασ (19οσ-20ϐσ αι.), Αθόνα
2016. διαθϋςιμο ςτο: http://hdl.handle.net/11419/5972
Πλουμύδησ, π.Γ. Σα μυςτόρια τησ ΑιγηϏδοσ: Σο Μικραςιατικϐ Ζότημα ςτην ελληνικό πολιτικό (18911922), Αθόνα 2016
Smith, M.L. Σο ϐραμα τησ Ιωνύασ: Η Ελλϊδα ςτη Μικρϊ Αςύα 1919-1922, μτφρ. Λ. Κϊςδαγλη, Αθόνα
2002
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Επιλεγόμενα εμιναριακά (ΦΕ)

Ι 91. Αρχαύα Iςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι 91
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Αρχαύα Ιςτορύα. Ιςτορικό ερμηνεύα πηγών τησ Αρχαύασ Ελληνικόσ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιςτορύασ. Κλαςικού χρϐνοι
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΙΙ10 Αρχαύα Ιςτορύα Α΄, ΙΙ11 Αρχαύα Ιςτορύα Β΄
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH428/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Πρϐκειται για ϋνα ςεμινϊριο με ςτϐχο την εμβϊθυνςη των ςπουδαςτών ςτισ γραμματειακϋσ κυρύωσ
πηγϋσ τησ Αρχαύασ Ελληνικόσ Ιςτορύασ, οι οπούεσ ςυχνϊ ςυμπληρώνονται απϐ επιγραφϋσ και
νομύςματα. Μετϊ απϐ μύα εκτενό ειςαγωγό η ειςηγότρια παρουςιϊζει θϋματα που διαθϋτουν
πολυπλοκϐτητα και θϋτει ερωτόματα που για να απαντηθοϑν χρειϊζεται εκτενόσ χρόςη
μεγϊλου αριθμοϑ πηγών, επεξεργαςύα τουσ, ανϊλυςη και ςϑνθεςη των δεδομϋνων. Εκ
παραλλόλου οι ςπουδαςτϋσ επεξεργϊζονται θϋματα που επιλϋγονται απϐ τουσ ύδιουσ με την
καθοδόγηςη τησ διδϊςκουςασ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν μεγϊλο αριθμϐ πηγών
 δϑνανται να αξιολογόςουν τϐςο τισ πηγϋσ ϐςο και τη ςχετικό με αυτϋσ βιβλιογραφύα
 τισ εντϊςςουν ςτο πλαύςιο που αρμϐζει
 αναλϑουν εισ βϊθοσ τα δεδομϋνα τουσ
 ςυνθϋτουν τα δεδομϋνα ώςτε να καταλόξουν ςε ςυμπερϊςματα
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Βιβλιογραφικό αναζότηςη
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
το ςϑνολο των 13 τρύωρων διαλϋξεων:
 οι δϑο πρώτεσ τρύωρεσ διαλϋξεισ: Η μελϋτη των γραμματειακών πηγών και η κριτικό των
πηγών. Οι πηγϋσ και η ςχετικό βιβλιογραφύα τουσ
 οι τϋςςερισ τρύωρεσ διαλϋξεισ: Παρουςύαςη τεςςϊρων διδακτικών ενοτότων απϐ τη
διδϊςκουςα με ςχετικϊ θϋματα
 οι επϐμενεσ επτϊ τρύωρεσ διαλϋξεισ αφιερώνονται ςτην παρουςύαςη των εργαςιών των
φοιτητών ςτην τϊξη.
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη τησ μαθηςιακἠσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
24
Επιτϐπιεσ αςκόςεισ
25
Αυτϐνομη μελϋτη
73
Εκπϐνηςη εργαςύασ
28
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Προφορικό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει προφορικό
παρουςύαςη τησ εργαςύασ, η οπούα παραδύδεται και
γραπτώσ, και ερωτόςεισ επ’ αυτόσ
ΕΕπικουρικϊ αξιολογεύται:
 Η ςυμμετοχό ςτισ αςκόςεισ που εκπονοϑνται κατϊ τη
διϊρκεια του εξαμόνου.
 Η ςυμμετοχό ςτο ςεμινϊριο και οι ερωτόςεισ γενικώσ
επύ των εργαςιών που παρουςιϊζονται.
Βιβλιογραφία
Asheri, D. κ.ϊ. A Commentary on Herodotus Books I-IV, Oxford 2007
HCT I = Gomme, A.W. A Historical Commentary on Thucydides I (Book I), Oxford 1945
HCT II = Gomme, A.W. A Historical Commentary on Thucydides II (Books II-III), Oxford 1956
HCT III = Gomme, A.W. A historical commentary on Thucydides. Vol. 3. The Ten Years War: Books VV24, Oxford 19694
HCT IV = Gomme, A.W., Andrewes, A., Dover, J.K. A Historical Commentary on Thucydides IV. Books V
25–VII, Oxford 1970
Melber, J. «Über die Quellen und den Wert der Stratagemensammlung Polyäns», Jahbücher fur
klassischen Philologie Supplbd. 14 (1885) 417-688
Rawlinson, G. κ.ϊ. The History of Herodotus, London 1875
Tuplin, C.J. The Failings of Empire: A Reading of Xenophon Hellenica 2.3.11-7.5.27, ‘Historia
Einzelschriften’ 76 (1993)
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Ι 78. Βυζαντινό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι 78
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Βυζαντινό Ιςτορύα. Πολιτιςμικϋσ ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτο φθύνον
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Βυζϊντιο και την Αναγεννηςιακό Ιταλύα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

ΙΙ 21 Βυζαντινό Ιςτορύα
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH450

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η μετϊδοςη ειδικών γνώςεων και η εξοικεύωςη των φοιτητών με τη
μεθοδολογύα τησ ιςτορικόσ ϋρευνασ και τη ςυγγραφό μύασ επιςτημονικόσ εργαςύασ μϋςα απϐ
τα ακϐλουθα βόματα: αναζότηςη και ςυγκϋντρωςη βιβλιογραφύασ με τον παραδοςιακϐ τρϐπο
και με τισ νϋεσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ˙ αναδύφηςη τησ βιβλιογραφύασ˙ οργϊνωςη και
διαχεύριςη των πληροφοριών˙ ςυγγραφό επιςτημονικόσ εργαςύασ.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
το ςϑνολο των 13 τρύωρων διαλϋξεων:
 Οι τρεισ πρώτεσ τρύωρεσ διαλϋξεισ: Ειςαγωγό ςτο θϋμα των διαπολιτιςμικών ςχϋςεων
Βυζαντύου - Δϑςησ με ϋμφαςη ςτο διϊςτημα 13οσ-15οσ αι., ϐταν ςημειώνεται ϊρςη τησ
πολιτιςμικόσ αποξϋνωςησ των δϑο τμημϊτων τησ Φριςτιανοςϑνησ και εγκαινιϊζονται
αμφύδρομεσ πολιτιςτικϋσ διαδρομϋσ ανϊμεςα ςτο φθύνον Βυζϊντιο και την Αναγεννηςιακό
Ιταλύα. Παρουςύαςη, ανϊλυςη και εξοικεύωςη των φοιτητών με την ειδικό για το θϋμα
βιβλιογραφύα
 Σϋταρτη διϊλεξη: Παρουςύαςη ςειρϊσ θεμϊτων ςχετικών με το ςεμινϊριο και μύασ
βιβλιογραφύασ εκκύνηςησ απϐ τα οπούα οι φοιτητϋσ επιλϋγουν ϋνα για ϋρευνα που εκπονοϑν
ςτη διϊρκεια του εξαμόνου με τελικϐ ςτϐχο τη ςυγγραφό μύασ εργαςύασ
 Πϋμπτη και ϋκτη διϊλεξη: Μεθοδολογύα ϋρευνασ. Υϊςεισ επιςτημονικόσ εργαςύασ. Αςκόςεισ
εξοικεύωςησ
 Οι επϐμενεσ επτϊ τρύωρεσ διαλϋξεισ αφιερώνονται ςτην παρουςύαςη των εργαςιών των
φοιτητών ςτην τϊξη.
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη Μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
Αναζότηςη
–
ϋρευνα
βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
μελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
Παρουςύαςη ςεμιναριακόσ εργαςύασ.
Αξιολϐγηςη ατομικών εργαςιών.

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
6
40
65
150

Βιβλιογραφία
Angold, M. «Byzantium and the West 1204-1453», ςτο M. Angold (επιμ.), The Cambridge History of
Christianity τ. 5, Cambridge 2006, 53-7.
Black, R. Humanism and Education in Medieval and Renaissance Italy: Tradition and Innovation in
Latin Schools from the Twelfth to the Fifteenth Century, Cambridge 2004
Geanakoplos, D.J. Byzantine East and Latin West. Two Worlds of Christendom in Middle Ages and
Renaissance. Studies in Ecclesiastical and Cultural History, New York 1966
_____. Interaction of the ‘’Sibling’’ Byzantine and Western Cultures in the Middle Ages and the Italian
Renaissance (330-1600), New Haven-London 1976
Μεργιαλό-αχϊ, . «Αμφύδρομεσ πολιτιςμικϋσ διαδρομϋσ ανϊμεςα ςτο Βυζϊντιο και την
αναγεννηςιακό Ιταλύα», Βυζαντινϊ 32 (2012) 227-244
Wilson, N.G. Απϐ το Βυζϊντιο ςτην Αναγϋννηςη. Ελληνικϋσ πουδϋσ κατϊ την Ιταλικό Αναγϋννηςη,
Αθόνα 1994
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Ι 57. Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςµοϑ Ι
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι 57
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςµοϑ. Πϐλη και Ύπαιθροσ ςτην ελληνοβεΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
νετικό Ανατολό (13οσ-18οσ αι.). Ο χώροσ, οι ϊνθρωποι, οι
θεςµού
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΙΙ30 Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςμοϑ Β΄
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=ARCH294

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η μελϋτη διαφϐρων ϐψεων του αςτικοϑ και αγροτικοϑ κϐςμου κατϊ
την περύοδο τησ βενετικόσ κυριαρχύασ ςτον ελληνικϐ χώρο (1204-1797): ςυγκρϐτηςη, μορφό και
τυπολογύα του αςτικοϑ και αγροτικοϑ τοπύου, κοινωνικό διαςτρωμϊτωςη και ςυςςωματώςεισ,
οικονομικϋσ λειτουργύεσ, πνευματικϋσ και πολιτιςμικϋσ εκδηλώςεισ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν εμβαθϑνει ςε εξειδικευμϋνεσ θεματικϋσ τησ περιϐδου τησ βενετικόσ κυριαρχύασ ςτον
ελληνικϐ χώρο (1204-1797), ςτο πλαύςιο τησ Ιςτορύασ του Νϋου Ελληνιςμοϑ αλλϊ και τησ
Βενετικόσ και ευρϑτερα τησ Ευρωπαώκόσ Ιςτορύασ
 ϋχουν εξοικειωθεύ με τισ πηγϋσ, αρχειακϋσ και ϊλλεσ, και τη βιβλιογραφύα τησ περιϐδου
 ϋχουν κατανοόςει θεωρητικοϑσ προβληματιςμοϑσ τησ ςϑγχρονησ ιςτοριογραφύασ για ςειρϊ
ζητημϊτων
 ϋχουν δοκιμϊςει την κριτικό ικανϐτητα και τισ δυνατϐτητϋσ τουσ ςτον χειριςμϐ τησ
επιςτημονικόσ μεθϐδου
 ϋχουν κατακτόςει τη μεθοδολογύα και τισ τεχνικϋσ ςυγγραφόσ μιασ ιςτορικόσ μελϋτησ
 ϋχουν αςκηθεύ ςτην προφορικό παρουςύαςη μιασ ςεμιναριακόσ εργαςύασ με τη μορφό
διδαςκαλύασ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
Ι. ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
 Ειςαγωγό - Κατανομό εργαςιών
 Η Βενετύα και οι βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ. Ιςτορύα και ιςτοριογραφύα
 Αρχεύα και Βιβλιοθόκεσ
 υγγραφό εργαςύασ και η τεχνικό των παραπομπών
ΙΙ. ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΕΜΙΝΑΡΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ
 Σο παρϊδειγμα του Φϊνδακα. Σο παρϊδειγμα του Ρεθϑμνου. Σο παρϊδειγμα τησ Κϋρκυρασ
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.Δημογραφύα και αςτικϐσ - αγροτικϐσ χώροσ
Πϐλη και εξουςύεσ: πολεοδομικό οργϊνωςη και δημϐςιοσ χώροσ
Πϐλη και οικονομύα: εμπϐριο και ναυτιλύα
Πϐλη και κοινωνύα: ευγενεύσ και «πολύτεσ». Εβραύοι και εβραώκϋσ ςυνοικύεσ (ghetto). Γυναύκα
και κοινωνικϐσ χώροσ
 Ύπαιθροσ και κοινωνύα
 υλλογικϐτητεσ ςτην πϐλη και την ϑπαιθρο: ο θεςμϐσ των αδελφοτότων και ο θεςμϐσ των
ςυντεχνιών
 .Η πϐλη ςε γιορτό: το παρϊδειγμα του Φϊνδακα και το παρϊδειγμα τησ Κϋρκυρασ
 Πϐλη, ϋνδεια και κοινωνικό προςταςύα: ιδρϑματα δανειςμοϑ (Μonti di Piet{)
 Πϐλη ϋνδεια και κοινωνικό προςταςύα: ιδρϑματα περύθαλψησ φτωχών, ιδρϑματα περύθαλψησ
απροςτϊτευτων παιδιών, λεπροκομεύα
 Πϐλη, υγεύα και κοινωνικό προςταςύα: λοιμού και λοιμοκαθαρτόρια
 Πϐλη, ϊμυνα και υγεύα: ςτρατϐσ και ςτρατιωτικϊ νοςοκομεύα
 Πϐλη και ρυθμιςτικού κανϐνεσ: καθαριϐτητα και ϑδρευςη
 Πϐλη και πολιτιςμϐσ: Ο θεςμϐσ των Ακαδημιών. Θϋατρο και πϐλη. Σϋχνη και πϐλη
ΙΙΙ. ΤΝΟΧΗ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ. ΑΚΗΗ
 ϑνοψη του μαθόματοσ. Γραπτό ϊςκηςη επύ του μαθόματοσ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
39
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
6
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
40
Αυτοτελόσ
μη
καθοδηγοϑμενη
65
μελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Αξιολογεύται η προφορικό παρουςύαςη τησ εργαςύασ του
φοιτητό, οι απαντόςεισ του επύ τυχϐν ερωτόςεων και η
ενεργϐσ ςυμμετοχό του ςτο μϊθημα.
Η αξιολϐγηςη του φοιτητό ςτο μϊθημα διαμορφώνεται με βϊςη
την ϐλη ςυμμετοχό του, την προφoρικό παρουςύαςη τησ
ςεμιναριακόσ εργαςύασ κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου και
την τελικό γραπτό μορφό τησ εργαςύασ αυτόσ, που θα
αποδεικνϑει την ικανϐτητϊ του ςτον χειριςμϐ τησ
επιςτημονικόσ μεθϐδου, ςτον εντοπιςμϐ ζητημϊτων που
ενδιαφϋρουν ερευνητικϊ και ςτην κριτικό τοποθϋτηςη
απϋναντι ςτο εξεταζϐμενο θϋμα, καθώσ και την τόρηςη τησ
ακαδημαώκόσ δεοντολογύασ. Επιπλϋον, ςυνυπολογύζεται και η
επύδοςη του φοιτητό ςτην τελικό ϊςκηςη επύ του μαθόματοσ.
Οι φοιτητϋσ ενημερώνονται για τα παραπϊνω κριτόρια
αξιολϐγηςησ κατϊ την ϋναρξη αλλϊ και κατϊ τη διϊρκεια του
μαθόματοσ.
Βιβλιογραφία
Αρβανιτϊκησ, Δ.Δ. Κοινωνικϋσ αντιθϋςεισ ςτην πϐλη τησ Ζακϑνθου. Σο Ρεμπελιϐ των Ποπολϊρων
(1628), Αθόνα 2001
Georgopoulou, M. Venice’s Mediterranean Colonies. Architecture and Urbanism, Cambridge 2001
Karapidakis, N. Civis fidelis: L’avènement et l’affirmation de la citoyenneté corfiote (XVIème-XVIIème
siècles), Francfurt am Main 1992
Κωνςταντινύδου, Κ. «Για τουσ ςτρατιώτεσ, τουσ φτωχοϑσ και τα αθώα βρϋφη». Νοςοκομειακού
θεςμού ςτη βενετικό Κϋρκυρα (17οσ-18οσ αι.), Aθόνα 2012
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Λαμπρινϐσ, Κ. Ε. Κοινωνύα και διούκηςη ςτο βενετοκρατοϑμενο Ρϋθυμνο: Σο ανώτερο κοινωνικϐ
ςτρώμα των ευγενών (1571-1646), αδημ. διδακτορικό διατριβό, Κϋρκυρα 1999
Μϊλλιαρησ, Α. Η Πϊτρα κατϊ τη βενετικό περύοδο, 1687-1715: γη, πληθυςμού, κοινωνύα ςτη Β.Δ.
Πελοπϐννηςο, Βενετύα 2008
Μαλτϋζου, Φρ. (επιςτημ. διεϑθυνςη). Βενετοκρατοϑμενη Ελλϊδα. Προςεγγύζοντασ την ιςτορύα τησ, Δ.
Βλϊςςη, Α. Σζαβϊρα (επιμ. κειμϋνων), τ. 1-2, Αθόνα-Βενετύα 2010
Παναγιωτϐπουλοσ, Β. Πληθυςμϐσ και οικιςμού τησ Πελοποννόςου. 13οσ-18οσ αιώνασ, μετϊφρ.
Φριςτύνα Αγριαντώνη, Αθόνα 1985
Πανοποϑλου, Α. υντεχνύεσ και θρηςκευτικϋσ αδελφϐτητεσ ςτη βενετοκρατοϑμενη Κρότη, ΑθόναΒενετύα 2012
Παπαδύα-Λϊλα, Α. Ο θεςμϐσ των αςτικών κοινοτότων ςτον ελληνικϐ χώρο κατϊ την περύοδο τησ
βενετοκρατύασ (13οσ-18οσ αι.). Μια ςυνθετικό προςϋγγιςη, Βενετύα 2008²
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Ι 219. Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςµοϑ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι 219
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςμοϑ. Ο ελεϑθεροσ χρϐνοσ ςτο βενετικϐ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Λεβϊντε (14οσ-18οσ)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΙΙ 30 Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςμοϑ Β΄
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH306/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
To μϊθημα ϋχει ωσ αντικεύμενο τον ελεϑθερο χρϐνο ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ
απϐ τον 14ο ϋωσ τον 18ο αιώνα. Μετϊ την ολοκλόρωςη του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ:
 ϋχουν εξοικειωθεύ με τη ςϑγχρονη ιςτοριογραφικό παραγωγό που ϋχει ωσ αντικεύμενο το
ζότημα του ελεϑθερου χρϐνου κατϊ τον ϑςτερο μεςαύωνα και την πρώιμη νεϐτερη εποχό
 αντιλαμβϊνονται τη ιςτορικϐτητα τησ ϋννοιασ του ελεϑθερου χρϐνου και ςυνεπώσ μποροϑν
να την ςημαςιολογόςουν ςτισ ποικύλεσ ςυντεταγμϋνεσ (πολιτικϋσ, κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ)
τησ υπϐ εξϋταςη περιϐδου
 αντιλαμβϊνονται τον προβληματιςμϐ ςχετικϊ με την ϑπαρξη ό μη του ελεϑθερου χρϐνου ωσ
ϋννοιασ και ωσ εμπειρύασ κατϊ τον ϑςτερο μεςαύωνα και την πρώιμη νεϐτερη εποχό, την
"ανακϊλυψη" και τη νοηματοδϐτηςό του
 αντιλαμβϊνονται τη ςυγκρϐτηςη τησ ϋννοιασ του ελεϑθερου χρϐνου ςε αντύςτιξη με τον
χρϐνο εργαςύασ
 εφαρμϐζουν θεωρητικϊ και ερμηνευτικϊ ςχόματα αναφορικϊ με τον ελεϑθερο χρϐνο ςτο
πεδύο τησ ιςτορύασ των βενετοκρατοϑμενων ελληνικών περιοχϋσ
 αντιλαμβϊνονται την κοινωνικό και ϋμφυλη διϊςταςη του ελεϑθερου χρϐνου ςτισ υπϐ
εξϋταςη περιοχϋσ
 αντιλαμβϊνονται τον προβληματιςμϐ ςχετικϊ με τον ϋλεγχο και τη διαχεύριςό του ελεϑθερου
χρϐνου απϐ την εξουςύα, την κανονικοπούηςό του, τισ διαφορετικϋσ ϐψεισ και την εξϋλιξό του
ςτη διϊρκεια τησ υπϐ εξϋταςησ περιϐδου ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ
 κατανοοϑν τη ςϑνδεςη τησ ιςτορύασ του ελεϑθερου χρϐνου με ιςτορικϊ πεδύα ϐπωσ εκεύνα
τησ οικονομικόσ ιςτορύασ, τησ ιςτορύασ των θεςμών, τησ ιςτορύασ τησ εργαςύασ, τησ ιςτορύασ
του φϑλου, τησ μουςικόσ, του θεϊτρου, του χοροϑ και τησ τϋχνησ
 μποροϑν να αναλϑςουν και να επεξεργαςτοϑν ιςτορικϋσ πηγϋσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και κριτικόσ ςκϋψησ.
 Ερευνητικό δραςτηριϐτητα
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Ανϊπτυξη κοινωνικό ευαιςθηςύασ
 Ανϊπτυξη υπευθυνϐτητασ και επιςτημονικόσ δεοντολογύασ
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Διαλϋξεισ:
 Ιςτορικϐ περύγραμμα των βενετοκρατοϑμενων ελληνικών περιοχών
 Ειςαγωγό ςτην ϋννοια του ελεϑθερου χρϐνου-ιςτοριογραφικϋσ προςεγγύςεισ- τομϋσ και
ρόξεισ
 Ορολογύα και ελεϑθεροσ χρϐνοσ (ϑςτεροσ μεςαύωνασ πρώιμη νεϐτερη εποχό)- ανϊπτυξη
διακριτόσ κουλτοϑρασ αναφορικϊ με τον ελεϑθερο χρϐνο
Δραςτηριϐτητεσ με τουσ φοιτητϋσ:
 Οδηγύεσ ςυγγραφόσ ςεμιναριακόσ εργαςύασ - αςκόςεισ
 Παρουςύαςη επιςτημονικών ϊρθρων και βιβλύων
 Εντοπιςμϐσ και μελϋτη ιςτορικών πηγών τησ περιϐδου τησ βενετοκρατύασ (νϐμοι -διατϊξεισ ημερολϐγια - απομνημονεϑματα- θεατρικϊ ϋργα κ.ϊ.)
 Επεξεργαςύα και παρουςύαςη των ακϐλουθων θεμϊτων:
 Οι μηχανϋσ του χρϐνου: τα δημϐςια ρολϐγια ςτισ πϐλεισ των βενετοκρατοϑμενων ελληνικών
περιοχών και η ϋλλογη χρόςη του χρϐνου
 Ο ελεϑθεροσ χρϐνοσ των ανώτερων και των κατώτερων κοινωνικών ςτρωμϊτων
 Η ςχϐλη ςτον βενετικϐ Φϊνδακα
 Ελεϑθεροσ χρϐνοσ και ϊνδρασ
 Ελεϑθεροσ χρϐνοσ και γυναύκα
 Η ςχϐλη και ο ελεϑθεροσ χρϐνοσ ςτα κεύμενα τησ κρητικόσ κωμωδύασ
 Σα τυχερϊ παιγνύδια και ελεϑθεροσ χρϐνοσ ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ περιοχϋσ
 Περιηγητιςμϐσ-αρχαιολογικϊ ενδιαφϋροντα-ςυγγραφό και ελεϑθεροσ χρϐνοσ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
3) Επύςκεψη ςτην αύθουςα ψηφιακόσ διδαςκαλύασ.
4) Επύςκεψη ςτη βιβλιοθόκη και εξοικεύωςη των φοιτητών με
τον OPAC του ΕΚΠΑ.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
39
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
6
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
40
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
65
μελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γλώςςα Αξιολϐγηςησ: Ελληνικό (ό αγγλικό για τουσ φοιτητϋσ
Erasmus)
Μϋθοδοσ
αξιολϐγηςησ:
ϑνθεςη
γραπτόσ
εργαςύασ,
παρουςύαςη
εργαςύασ
ςτην
τϊξη,
παρουςύαςη
επιςτημονικών ϊρθρων και βιβλύων, βαθμϐσ ςυμμετοχόσ
ςτο μϊθημα με γϐνιμεσ παρατηρόςεισ, ερωτόςεισ κ.ϊ.
Για τον τρϐπο αξιολϐγηςησ, οι φοιτητϋσ ενημερώνονται απϐ το
πρώτο μϊθημα. Επιπλϋον, γύνεται ανϊρτηςη ςχετικών
ανακοινώςεων ςτην ηλεκτρονικό τϊξη.
Σα κριτόρια αξιολϐγηςησ εύναι αναρτημϋνα ςτην ηλεκτρονικό
τϊξη.
Βιβλιογραφία
Burke, P. «The invention of Leisure in Early Modern Europe», Past and Present 146 (1995) 136-150
Caillois, R. Ta παιχνύδια και οι ϊνθρωποι, μτφρ. Ν. Κοϑρκουλοσ, Αθόνα 2001
Marfany, J.L. «Debate. The Invention of Leisure in Early Modern Europe», Past and Present 156/1
(1997) 174-191
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Πανοποϑλου, Α. «Xρϐνοσ εργαςύασ και ελεϑθεροσ χρϐνοσ των επαγγελματιών του Xϊνδακα την
ϑςτερη βενετικό περύοδο», ϑμμεικτα 16 (2003-2004) 115-131
Παπαδϐπουλοσ, Σζ. τον καιρϐ τησ χϐλησ. Αναμνόςεισ απϐ την Κρότη του 17ου αι., Al. Vincent
(επιμ.-ϋκδ.), μτφρ. Ν. Δεληγιαννϊκη, Ηρϊκλειο 2012
Thompson, Ε.P. Φρϐνοσ, εργαςιακό πειθαρχύα και βιομηχανικϐσ καπιταλιςμϐσ, μτφρ. Β. Σομανϊσ,
Αθόνα 1994

36

Ι 55. Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι55
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα. Σο ευρωπαώκϐ κυνόγι μαγιςςών,
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1550-1750
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΙΙ 19 Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα Β΄
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/modules/contact/index.php?course_id=252
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η εμβϊθυνςη ςτα κυνόγια μαγιςςών που εξαπολϑθηκαν ςτη
Δϑςη την περύοδο 1550-1750. Ϊμφαςη θα δοθεύ ςτη ρητορικό περύ φϑλου, ςτον «καταςτατικϐ
μιςογυνιςμϐ» τησ περιϐδου, ςτον μικρϐκοςμο των δυτικών αγροτικών κοινοτότων, ςτη
ςυνϑπαρξη του επύςημου Φριςτιανιςμοϑ με ανιμιςτικϋσ παραδϐςεισ του δυτικοϑ παγανιςτικοϑ
παρελθϐντοσ, ςτισ ςτρατηγικϋσ θρηςκευτικόσ ομογενοπούηςησ τησ Καθολικόσ Εκκληςύασ και των
Προτεςταντικών Εκκληςιών, ςτισ ςτρατηγικϋσ εδραύωςησ τησ εθνικόσ, μοναρχικόσ εξουςύασ ςτισ
δυτικϋσ επικρϊτειεσ, ςτα προβλόματα που πυροδϐτηςαν οι θρηςκευτικού πϐλεμοι και η οξεύα
οικονομικό κρύςη του 16ου και 17ου αιώνα.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν εξοικειωθεύ μα κεντρικϋσ ερμηνευτικϋσ προςεγγύςεισ των ευρωπαώκών κυνηγιών
μαγιςςών τησ περιϐδου 1550-1750, απϐ το χώρο τησ κοινωνικόσ και πολιτιςμικόσ ιςτορύασ, τησ
ιςτορύασ του φϑλου και τησ ιςτορικόσ ανθρωπολογύασ.
 ϋχουν εξοικειωθεύ με την κριτικό επεξεργαςύα πρωτογενών πηγών του ευρωπαώκοϑ 16ου και
17ου αιώνα
 ϋχουν μυηθεύ ςτη διαλογικό αντιπαρϊθεςη ςτο πλαύςιο μιασ ερευνητικόσ κοινϐτητασ, με την
προετοιμαςύα ειςηγόςεων απϐ διαφορετικϋσ μεθοδολογικϋσ αφετηρύεσ και ερευνητικϋσ οπτικϋσ.
 ϋχουν μελετόςει ςε βϊθοσ πτυχϋσ τησ κοινωνικόσ και πολιτιςμικόσ ιςτορύασ των αγροτικών
κυρύωσ κοινωνιών τησ Πρώιμησ Νεϐτερησ Περιϐδου.
Γενικέσ Ικανότητεσ

Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών

Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ

Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον

Ομαδικό εργαςύα

Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
Ιςτοριογραφικό διερεϑνηςη
 Η ιςτορικό-ανθρωπολογικό προςϋγγιςη: το «αφόγημα τησ ϊρνηςησ» και οι ςϑγχρονεσ εκδοχϋσ
του
 Η παρϋμβαςη τησ ψυχοώςτορύασ: εφαρμοςτικϐτητα των ψυχαναλυτικών εργαλεύων ςτη
διερεϑνηςη του κυνηγιοϑ των μαγιςςών. Η μαγεύα ωσ παρϊθυρο ςτη ψυχικό ςυγκρϐτηςη των
ανθρώπων τησ πρώιμησ νεωτερικϐτητασ. Ζητόματα ιςτορικόσ ετερϐτητασ
 Η ιςτοριογραφύα τησ ςυγκρϐτηςησ του διωκτικοϑ λϐγου ςτουσ κϐλπουσ των ελύτ: απϐ τη
διανοητικό ιςτορύα ςτη δημιουργύα φουκωώκών «γενεαλογιών» τησ δαιμονοποιητικόσ θεώρηςησ
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τησ μαγεύασ και τησ περιθωριακϐτητασ
Η κοινωνικϐ-πολιτιςμικό προςϋγγιςη ωσ ςυμπλόρωμα τησ ανθρωπολογικόσ: «Μϊγιςςεσ και
γεύτονεσ» ό το μϋγα δρϊμα τησ επιβύωςησ
Υεμινιςτικό ιςτοριογραφύα και ιςτορύα ςυγκρϐτηςησ φϑλων και ϋμφυλων ρϐλων: ςυνϋχειεσ και
αποκλύςεισ
Η μαγεύα ωσ γλωςςικό κατηγορύα: ο λϐγοσ τησ κοινϐτητασ, ο λϐγοσ του δικαςτό και ο λϐγοσ του
ιςτορικοϑ. Απϐ το μεγϊλο αφόγημα του 1960 ςτη μικροώςτορύα του 1990 και ςτισ νϋεσ
προςεγγύςεισ ςτισ «γλώςςεσ τησ μαγεύασ» το 2000

Πεδύα ιςτορικόσ διερεϑνηςησ
 Σο μαγικϐ ςϑμπαν των Ευρωπαύων τησ πρώιμησ νεώτερησ περιϐδου: Λϐγιεσ και λαώκϋσ
θεωρόςεισ, προςβϊςεισ και χρόςεισ τησ μαγεύασ ςτην καθημερινϐτητα των ανθρώπων
 Ο ομογενοποιητικϐσ διωκτικϐσ λϐγοσ τησ εκκληςιαςτικόσ και κοςμικόσ ελύτ και οι λαώκϋσ
προςλόψεισ τησ μαγεύασ: Sabbath και maleficium
 Κοινϐτητεσ και δικαςτϋσ ςτισ αγγλικϋσ δύκεσ μαγεύασ: ςυγκλύςεισ και αποκλύςεισ του αγγλικοϑ
κυνηγιοϑ των μαγιςςών ςε ςχϋςη με την ηπειρωτικό πραγματικϐτητα. Η αυτενϋργεια τησ
κοινϐτητασ και η εργαλειοπούηςη τησ μαγεύασ
 Η ϋμφυλη διϊςταςη του κυνηγιοϑ των μαγιςςών: Καταςτατικϐσ μιςογυνιςμϐσ, αντιπαραθϋςεισ
μεταξϑ γυναικών
 Μαγεύα, φτώχεια και περιθωριακϐτητα: Κοινωνικϐ-οικονομικϐσ μεταςχηματιςμϐσ και η
ανϊδυςη νϋων αξιακών ςυςτημϊτων ςτισ αςτικϋσ κοινϐτητεσ τησ Δϑςησ
 Η πολιτικό χρηςιμϐτητα του κυνηγιοϑ των μαγιςςών
 Αμφιςβητόςεισ τησ ϑπαρξησ μϊγων και μαγιςςών και εναντιώςεισ ςτο κυνόγι των μαγιςςών,
απϐ τον Weyer ςτουσ Scot και Spee
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
51
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη
60
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ  Εβδομαδιαύεσ παρουςιϊςεισ ςε ομϊδεσ ςυζότηςησ
 Αξιολϐγηςη ατομικών ό ομαδικών ςεμιναριακών εργαςιών
Βιβλιογραφία
Barry, J., Davis, O. (επιμ.). Palgrave Advances in Witchcraft Historiography, London 2007
Behringer, W. Witchcraft Persecutions in Bavaria, Cambridge 2002
Briggs, R. Witches and Neighbours, London 1996
Clark, S. Σhinking With Demons, Oxford 1997
Gaskill, M. Witchcraft. A Very Short Introduction, Oxford 2010
Gibson, M. Witchcraft and Society in England and America, 1550-1750, Ithaca-New York 2003
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Ι 119. Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
I119
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα. Αυτοκρατορύα, εθνϐτητεσ, ϋθνη και
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
εθνικιςμού ςτην Κεντρικό και Κεντροανατολικό Ευρώπη, 17801938
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναρικϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΙΙ 14 Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα Α΄

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH134

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του ςεμιναριακοϑ μαθόματοσ αποτελεύ η ιςτορύα τησ Αψβουργικόσ Μοναρχύασ ωσ
πολυεθνικόσ αυτοκρατορύασ, οι διαδικαςύεσ αφϑπνιςησ των ςυςτατικών τησ εθνοτότων και η
ανϊδυςη-πορεύα του/των εθνικιςμοϑ, -ών ςτα εδϊφη τησ απϐ τα τϋλη του 18ου αιώνα, περύοδο
εδραύωςησ μιασ κεντρικϊ διοικοϑμενησ αυτοκρατορύασ με κυρύαρχο το γερμανικϐ ςτοιχεύο, ωσ τη
διϊλυςό τησ (1918) και τη διαμϐρφωςη των διαδϐχων τησ Αυςτροουγγαρύασ «εθνικών κρατών»
κατϊ την περύοδο του Μεςοπολϋμου.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του ςεμιναριακοϑ μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 κατανοοϑν το χαρακτόρα, τουσ παρϊγοντεσ ςυνοχόσ, υπονϐμευςησ και διϊλυςησ τησ
αυτοκρατορύασ των Αψβοϑργων
 γνωρύζουν και θα ςυγκρύνουν τισ διαδικαςύεσ εθνογϋνεςησ, τισ κοινωνικο-οικονομικϋσ ςυνθόκεσ,
τισ διεκδικόςεισ και ςτοχεϑςεισ των ςυςτατικών εθνοτότων τησ αυτοκρατορύασ
 κατανοοϑν και ερμηνεϑουν με εθνικοϑσ ϐρουσ τη φυςιογνωμύα και την πορεύα των διαδϐχων τησ
Αυςτροουγγαρύασ «εθνικών κρατών», κυρύωσ τησ Αυςτρύασ, τησ Ουγγαρύασ και τησ
Σςεχοςλοβακύασ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών με τη χρόςη και των απαραύτητων
τεχνολογιών
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Εργαςύα ςε διεθνϋσ περιβϊλλον
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Καλλιϋργεια αυτοπεπούθηςησ και ενθϊρρυνςη πρωτοβουλιών
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1ο - 2ο μϊθημα: Ειςαγωγό
 Οργϊνωςη, ϊξονεσ και θεματικό ςεμιναρύου
 ειςαγωγικϋσ παρατηρόςεισ για τον εθνικιςμϐ ςτην Κεντρικό Ευρώπη
 Καθοριςμϐσ θεματικών πεδύων για εργαςύεσ
 Διανομό και ςχολιαςμϐσ βιβλιογραφύασ, ντοςιϋ μαθόματοσ,
 Ανϊγνωςη κι επεξόγηςη ιςτορικών χαρτών
 οδηγύεσ εκπϐνηςησ εργαςιών - προγραμματιςμϐσ παρουςιϊςεων
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3ο - 8ο μϊθημα: Ειςηγόςεισ διδϊςκοντοσ – ςυζότηςη με βϊςη κεύμενα μελϋτησ και παρουςύαςό τουσ
απϐ τουσ φοιτητϋσ
 Γενικϊ περύ τον εθνικιςμϐ
 Όψεισ του εθνικιςμοϑ ςτην Κεντρικό Ευρώπη
 Ειςαγωγικϊ ςτοιχεύα για την ιςτορύα τησ Αψβουργικόσ Μοναρχύασ
9ο - 13ο μϊθημα: Παρουςιϊςεισ-ςχολιαςμϐσ των εργαςιών των φοιτητών
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
39
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
6
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
40
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη /
65
ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γλώςςα: ελληνικϊ (ό αγγλικϊ για τουσ φοιτητϋσ Erasmus)
Μϋθοδοι:
 Αξιολϐγηςη τησ ςυμμετοχόσ ςτο ςεμινϊριο (δηλ. τησ
παρουςύαςησ κειμϋνων του ςεμιναρύου και τησ ςυμμετοχό
τουσ ςτη ςυζότηςη και το ςχολιαςμϐ τουσ)
 Προφορικό παρουςύαςησ του θϋματοσ τησ γραπτόσ εργαςύασ
 Γραπτό ςεμιναριακό εργαςύα
Βιβλιογραφία
Armour, I. Ιςτορύα τησ Ανατολικόσ Ευρώπησ 1740-1918, Θεςςαλονύκη 2016
Brix, E., Koch, K., Vyslonzil, E. (επιμ.). The Decline of Empires, Vienna 2001
Cornwall, M. (επιμ.). The Last Years of Austria-Hungary, Exeter 2002
Gellner, E. Έθνη και Εθνικιςμϐσ, Αθόνα 1992
Hobsbawm, E. Έθνη και Εθνικιςμϐσ απϐ το 1780 μϋχρι ςόμερα, Αθόνα 1994
Judson, P.M. The Habsburg Empire. A New History, Harvard 2016
Mason, J. The dissolution of the Austro-Hungarian Empire, 1867-1918, London 1997
Okey, R. The Habsburg monarchy, c. 1765-1918: from enlightenment to eclipse, Houndmills 2001
Smith, A. Εθνικό Σαυτϐτητα, Αθόνα 2000
Woolf, S. Ο εθνικιςμϐσ ςτην Ευρώπη, Αθόνα 1999
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Ι 210. Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
I 210
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα: Η Ευρώπη κατϊ τον Πρώτο
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Παγκϐςμιο Πϐλεμο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΙΙ14 Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα Α΄
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH273

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του ςεμιναριακοϑ μαθόματοσ αποτελεύ η ιςτορύα τησ Ευρώπησ κατϊ τον Α΄ Παγκϐςμιο
Πϐλεμο, 1914-1918. Εξετϊζονται τα αύτια, οι αφορμϋσ καθώσ και τισ πολιτικο-ςτρατιωτικϋσ,
γεωπολιτικϋσ, οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ ϐψεισ και ςυνϋπειεσ του «Μεγϊλου
Πολϋμου» ςτην Ευρώπη
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του ςεμιναριακοϑ μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 κατανοοϑν το πολυδιϊςτατο χαρακτόρα, τη ςημαςύα και την κληρονομιϊ του Α΄ Παγκοςμύου
Πολϋμου για την Ευρώπη (και τον κϐςμο)
 γνωρύζουν τουσ ποικύλουσ παρϊγοντεσ που προκϊλεςαν και ευνϐηςαν την ϋκρηξό του
 αναγνωρύζουν το ρϐλο, τα ςυμφϋροντα και τη ςυμβολό των δυνϊμεων των δϑο ςυναςπιςμών
 γνωρύζουν το ρϐλο και τισ καταςτροφικϋσ ςυνϋπειεσ τησ πολεμικόσ τεχνολογύασ και τησ κοϑρςασ
των εξοπλιςμών
 διακρύνουν μεταξϑ του μετώπου και των κοινωνιών των μετϐπιςθεν
 κατανοοϑν τον ϋμφυλο χαρακτόρα και τισ ϋμφυλεσ διαςτϊςεισ του πολϋμου
 να ερμηνεϑουν τισ πολιτικϋσ μεταβολϋσ και ανατροπϋσ κατϊ τη διϊρκεια του πολϋμου
 γνωρύζουν για το χαρακτόρα, το αντικεύμενο και τα αποτελϋςματα των υνδιαςκϋψεων Ειρόνησ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών με τη χρόςη και των απαραύτητων
τεχνολογιών.
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Εργαςύα ςε διεθνϋσ περιβϊλλον
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Καλλιϋργεια αυτοπεπούθηςησ και ενθϊρρυνςη πρωτοβουλιών
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Οργϊνωςη, ϊξονεσ και θεματικό ςεμιναρύου
 ειςαγωγικϋσ παρατηρόςεισ για τον Α΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο
 Καθοριςμϐσ θεματικών πεδύων για εργαςύεσ
 Διανομό και ςχολιαςμϐσ βιβλιογραφύασ, ντοςιϋ μαθόματοσ,
 Εξοικεύωςη με πρωτογενϋσ υλικϐ και πηγϋσ
 Προβολό και ςχολιαςμϐσ ντοκιμαντϋρ
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οδηγύεσ εκπϐνηςησ εργαςιών - προγραμματιςμϐσ παρουςιϊςεων
Ειςηγόςεισ διδϊςκοντοσ
ςυζότηςη με βϊςη κεύμενα μελϋτησ και παρουςύαςό τουσ απϐ τουσ φοιτητϋσ
Παρουςιϊςεισ-ςχολιαςμϐσ των εργαςιών των φοιτητών, -ριών

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
6
40

εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
Αναζότηςη
–
ϋρευνα
βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
65
μελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
Γλώςςα: Ελληνικϊ (ό αγγλικϊ για τουσ φοιτητϋσ Erasmus)
Μϋθοδοι:
Ι.
Αξιολϐγηςη τησ ςυμμετοχόσ ςτο ςεμινϊριο (δηλ. τησ
παρουςύαςησ κειμϋνων του ςεμιναρύου και τησ ςυμμετοχόσ
τουσ ςτη ςυζότηςη και το ςχολιαςμϐ τουσ)
ΙΙ. Προφορικό παρουςύαςησ του θϋματοσ τησ γραπτόσ εργαςύασ
ΙΙΙ. Γραπτό ςεμιναριακό εργαςύα

Βιβλιογραφία
Clark, C. Οι Τπνοβϊτεσ. Πώσ η Ευρώπη πόγε ςτον πϐλεμο το 1914, Αθόνα 2014
Evans, R., Strandmann, H., (επιμ.). The Coming of the First World War, Oxford 1988
Ferro, M. Ο πρώτοσ Παγκϐςμιοσ Πϐλεμοσ 1914-1918, Αθόνα 1993
Ferguson, N. Α΄ Παγκϐςμιοσ Πϐλεμοσ, Αθόνα 2008
Gerwarth, R., Manels, E. (επιμ.). Αυτοκρατορύεσ ςε πϐλεμο 1911–1923, Αθόνα 2014
Howard, M. Ο Πρώτοσ Παγκϐςμιοσ Πϐλεμοσ, Θεςςαλονύκη 2004
Macmillan, M. Οι Ειρηνοποιού, Αθόνα 2005
Robson, S. Ο Πρώτοσ Παγκϐςμιοσ Πϐλεμοσ, Αθόνα 2009
Stone, N. υνοπτικό Ιςτορύα του Πρώτου παγκοςμύου Πολϋμου, Αθόνα 2010
Winter, J. (επιμ.). The Cambridge History of First World War, 3 τϐμοι, Cambridge 2014
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Ι 06. ϑγχρονη Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι 06
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
ϑγχρονη Ιςτορύα. Προφορικό Ιςτορύα: ερευνητικϊ ερωτόματα,
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
πρακτικϋσ εφαρμογϋσ, θεωρητικού ςτοχαςμού
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, εβδομαδιαύεσ παρουςιϊςεισ φοιτητών
3
6
μικρών
βιβλιογραφικών
εργαςιών,
παρουςιϊςεισ
ςεμιναριακών
εργαςιών
φοιτητών
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH482/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο ςεμινϊριο αποτελεύ ειςαγωγό ςτα κεντρικϊ μεθοδολογικϊ και θεωρητικϊ ζητόματα τησ
προφορικόσ ιςτορύασ: Πώσ ςυγκροτόθηκε η προφορικό ιςτορύα ωσ ιδιαύτερο γνωςτικϐ πεδύο; Σι
εύναι αυτϐ που την κϊνει διαφορετικό; Ποια χαρακτηριςτικϊ ϋχουν οι προφορικϋσ μαρτυρύεσ ωσ
ιςτορικϊ τεκμόρια; Με ποιουσ τρϐπουσ μποροϑν να φωτύςουν την ιςτορύα του πρϐςφατου
παρελθϐντοσ; Σι εύδουσ προκλόςεισ φϋρνουν ςτο ϋργο των ιςτορικών οι προφορικϋσ μαρτυρύεσ;
Με την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ οι φοιτητέσ θα είναι ςε θέςη να:
 oργανώνουν και να διεξϊγουν ςυνεντεϑξεισ προφορικϋσ ιςτορύασ
 ελϋγχουν τισ τεχνικϋσ τησ ςυνϋντευξησ, τα θεωρητικϊ και μεθοδολογικϊ προβλόματϊ τησ, καθώσ
και τα ζητόματα δεοντολογύασ που ςυνδϋονται με την ϋρευνα τησ προφορικόσ ιςτορύασ
 ςχεδιϊζουν ϋρευνεσ προφορικόσ ιςτορύασ ςε διαφορετικϊ περιβϊλλοντα (επιςτημονικό ϋρευνα,
ςχολικό εκπαύδευςη, ομϊδεσ προφορικόσ ιςτορύασ ςε επύπεδο πϐλησ, γειτονιϊσ ό θεματικοϑ
ενδιαφϋροντοσ)
 γνωρύζουν τη βαςικό ελληνικό και διεθνό βιβλιογραφύα ςχετικϊ με την προφορικό ιςτορύα
 κατανοοϑν ςϑνθετεσ θεωρητικϋσ ϋννοιεσ και ερωτόματα, ϐπωσ εύναι η ςχϋςη ανϊμεςα ςτη μνόμη
και την ιςτορύα, η μνημονικό διαδικαςύα ωσ πηγό τησ ταυτϐτητασ, η ςχϋςη ανϊμεςα ςτο ατομικϐ
και το ςυλλογικϐ πεδύο, οι ςτρατηγικϋσ τησ προφορικόσ αφόγηςησ.
 εργϊζονται ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον αξιοποιώντασ μεθϐδουσ ϊλλων επιςτημονικών
κλϊδων
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Οργϊνωςη ιςτορικόσ ϋρευνασ. Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Δημϐςια παρουςύαςη μιασ ϋρευνασ
 Ανϊπτυξη ικανϐτητασ επικοινωνύασ μϋςα απϐ την αλληλεπύδραςη μεταξϑ ερευνητό/νότριασ και
πληροφορητό/ρότριασ
 Ομαδικό εργαςύα
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ και του επιςτημονικοϑ
διαλϐγου
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αναςτοχαςμϐσ ςχετικϊ με το ερευνητικϐ ϋργο και τον κοινωνικϐ ρϐλο των ιςτορικών
 Αυτϐνομη εργαςύα
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Η χρόςη τησ προφορικόσ μαρτυρύασ ωσ πηγόσ για το παρελθϐν. Ο κοινωνικϐσ ςκοπϐσ τησ
προφορικόσ ιςτορύασ. Σα επιτεϑγματα τησ προφορικόσ ιςτορύασ
 Η προφορικό μαρτυρύα ωσ τεκμόριο. Η ιδιαιτερϐτητα τησ προφορικόσ μαρτυρύασ ωσ ιςτορικόσ
πηγόσ. Η ςχϋςη ανϊμεςα ςτη μαρτυρύα και την ταυτϐτητα των αφηγητών-τριών
 Τποκειμενικϐτητα: ο ϐροσ, η ςημαςύα του και οι περιοχϋσ ςτισ οπούεσ η υποκειμενικϐτητα δύνει
νϐημα ςτο παρελθϐν
 Μαρτυρύα και υποκειμενικϐτητα ςτην ιςτορύα τησ εργαςύασ και τησ εργατικόσ τϊξησ
 Η ιςτοριογραφύα του ιςπανικοϑ εμφυλύου και ο ρϐλοσ τησ προφορικόσ ιςτορύασ
 Η ςυνϋντευξη: μια ςχϋςη μεθοδικόσ και ενεργητικόσ ακρϐαςησ. Θεωρητικϊ και πρακτικϊ
ζητόματα ςτη ςχϋςη ερευνητό και πληροφορητό. Ηθικϊ και δεοντολογικϊ ζητόματα τησ
ςυνϋντευξησ
 Προφορικϋσ μαρτυρύεσ επιζώντων του Ολοκαυτώματοσ και η μνόμη τησ Shoah
 Προφορικό μνόμη και δεκαετύα του 1940: οι πολιτικϋσ τησ μνόμησ
 Η ερμηνεύα των προφορικών τεκμηρύων: η δημιουργύα τησ Ιςτορύασ. Ιςτορικοποιώντασ τον
μϊρτυρα και τη μαρτυρύα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
3) Οπτικοακουςτικϐ υλικϐ και ψηφιοποιημϋνο αρχειακϐ υλικϐ
αναρτημϋνο ςτο διαδύκτυο
4) Φρόςη των υποδομών του Εργαςτηρύου Πληροφορικόσ του
Σομϋα Ιςτορύασ (πλόρησ πρϐςβαςη ςτο αρχεύο προφορικών
μαρτυριών του USC Shoah Foundation Visual History Archive)
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
39
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
6
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
40
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη /
65
ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ
1) υμμετοχό ςτο ςεμινϊριο
2) Παρουςύαςη μικρών βιβλιογραφικών εργαςιών
3) Παρουςύαςη – δημϐςια ςυζότηςη τησ ςεμιναριακόσ
εργαςύασ
4) Γραπτό ςεμιναριακό εργαςύα
Βιβλιογραφία
Abrams, L. Θεωρύα προφορικόσ ιςτορύασ, μτφρ. Λ. Ρινϐπουλοσ, Αθόνα 2016
Βαν Μπουςχϐτεν, Ρ., Βερβενιώτη, Σ., Λαμπροποϑλου, Δ., Μοϑλιου, Μ., Φαντζαροϑλα, Π. (επιμ.). Η
μνόμη αφηγεύται την πϐλη. Προφορικό ιςτορύα και η μνόμη του αςτικοϑ χώρου, Αθόνα 2016
Van Boeschoten, R., Danforth, L. Παιδιϊ του ελληνικοϑ Εμφυλύου. Πρϐςφυγεσ και πολιτικό τησ
μνόμησ, Αθόνα 2015
Κοϑνιο-Αμαρύλιο, Ε., Ναρ, Α. Προφορικϋσ μαρτυρύεσ των Εβραύων τησ Θεςςαλονύκησ, Θεςςαλονύκη
1998
Λαμπροποϑλου, Δ. Οικοδϐμοι. Οι ϊνθρωποι που ϋχτιςαν την Αθόνα 1950-1967, Αθόνα 2009
Παςςερύνι, Λ. παρϊγματα του 20οϑ αιώνα. Η Ιςτορύα ωσ βιωμϋνη εμπειρύα, μτφρ. Ο. Βαρών, Ι.
Λαλιώτου, Ι. Πεντϊζου, Αθόνα 1998
Portelli, A. The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History, Όλμπανι
1991
Ritchie, D. (επιμ.). The Oxford Handbook of Oral History, Οξφϐρδη και Νϋα Τϐρκη 2012
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Thompson, P. Υωνϋσ απϐ το παρελθϐν. Προφορικό ιςτορύα, μτφρ. Ρ.Βαν Μπουςχϐτεν, Ν.
Ποταμιϊνοσ, Αθόνα 2002
Φαντζαροϑλα, Π. μιλεϑοντασ την υποταγό. Οι ϋμμιςθεσ οικιακϋσ εργϊτριεσ ςτην Ελλϊδα το πρώτο
μιςϐ του εικοςτοϑ αιώνα, Αθόνα 2012
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Επιλεγόμενα Μη εμιναριακά (ΦΕ)

II 125. Βυζαντινό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
II 125
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Βυζαντινό Ιςτορύα. Σο φαινϐμενο του αγύου ωσ ςυνιςτώςα για
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
την ιςτορύα τησ Παλαιολϐγειασ εποχόσ (1261-1453)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
5,5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΙΙ21 Βυζαντινό Ιςτορύα
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH496

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η προςϋγγιςη του βυζαντινοϑ αγύου ωσ ιςτορικοϑ φαινομϋνου
με φϐντο το πολιτικϐ, κοινωνικϐ και πολιτιςτικϐ ςκηνικϐ των δϑο τελευταύων αιώνων του
Βυζαντύου και παρϊλληλα η ανϊδειξη νευραλγικών γεγονϐτων και εξελύξεων τησ εποχόσ μϋςα
απϐ την οπτικό των αγιολογικών πηγών.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ:
 θα ϋχουν εξοικειωθεύ με το εξαιρετικϊ επύκαιρο θϋμα του βυζαντινοϑ αγύου ςτη διεθνό
βιβλιογραφύα (Βλ. Dumbarton Oaks Hagiography Database Project)
 θα ϋχουν προςεγγύςει το δημοφιλϋςτερο εύδοσ τησ βυζαντινόσ λογοτεχνύασ, την αγιολογύα,
μϋςα απϐ την ιςτορικό οπτικό
 θα εύναι ςε θϋςη να χρηςιμοποιοϑν τα αγιολογικϊ κεύμενα ωσ πηγϋσ ϋμμεςησ πληροφϐρηςησ
για την ιδεολογύα, την κοινωνικό ψυχολογύα, τον υλικϐ πολιτιςμϐ, τισ νοοτροπύεσ, τη
ςεξουαλικϐτητα, την ιατρικό, τισ αρρώςτιεσ, τη θϋςη τησ γυναύκασ ςτην κοινωνύα
 θα ϋχουν αποκτόςει μύα πολϑ καλό εποπτεύα τησ ιςτορύασ και τησ κοινωνύασ των δϑο
τελευταύων αιώνων του Βυζαντύου
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 ταθμού ςτη βυζαντινό αγιϐτητα. Η αγιολογύα ωσ κλϊδοσ τησ ιςτορικόσ επιςτόμησ. Η
επιςτημονικό ςπουδό του αγύου και η επικαιρϐτητα του θϋματοσ ςτη διεθνό βιβλιογραφύα
 Γεγονϐτα που φϋρνουν ςτο προςκόνιο τησ Παλαιολϐγειασ εποχόσ (1261-1453) τον ϊγιο
 Η ςυμβολό τησ αγιολογικόσ βιογραφύασ ςτην ιςτορικό προςϋγγιςη τησ Παλαιολϐγειασ
εποχόσ. Ιςτορικϊ γεγονϐτα τησ Παλαιολϐγειασ εποχόσ μϋςα απϐ την οπτικό των αγύων και
των βιογρϊφων τουσ
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Η πειρατεύα ςτην ανατολικό Μεςϐγειο τον 13ο και 14ο αι. και οι επιπτώςεισ τησ ςτον
βυζαντινϐ κϐςμο
Καταλανού μιςθοφϐροι ςτην υπηρεςύα του Βυζαντύου και οι ολϋθριεσ ςυνϋπειεσ τησ
παρουςύασ τουσ ςε βυζαντινϐ ϋδαφοσ
Ο ιδιϐρρυθμοσ μοναχιςμϐσ ωσ αντιπροςωπευτικό ϋκφανςη τησ μοναςτικόσ ζωόσ κατϊ την
Παλαιολϐγεια εποχό
Επιβιώςεισ τησ αύρεςησ του Βογομιλιςμοϑ και του Μαςςαλιανιςμοϑ τον 14ο αι.
τη δύνη των λιμών και του Μαϑρου Θανϊτου τον 14ο αι.
Οι απαρχϋσ τησ πρακτικόσ του παιδομαζώματοσ
Εκφϊνςεισ αγιοπούηςησ ςτην Παλαιολϐγεια εποχό
Καταγωγό, κοινωνικϐ προφύλ και μορφωτικϐ επύπεδο των αγύων
Η Peregrinatio religiosa ωσ βαςικό πρακτικό ςτην πνευματικό πορεύα των αγύων
Ο βιογρϊφοσ αγύων και η αγιολογικό παραγωγό τησ Παλαιολϐγειασ εποχόσ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη
20
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ
ατομικϋσ
28
εργαςύεσ εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
61
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη. Ερωτόςεισ ανϊπτυξησ
δοκιμύων
Βιβλιογραφία
Efthymiadis, S. Research Companion to Byzantine Hagiography, τ. I: Periods and Places, Burlington
2011
Hackel, S. (επιμ.). The Byzantine Saint, New York 2001
Laiou-Thomadakis, A.E. «Saints and Society in the Late Byzantine Empire», ςτο Charanis Studies.
Essays in Honor of Peter Charanis, New Brunswick 1980, 84-114
Malamut, É. Sur la route des saints byzantins, Paris 1993
Μεργιαλό-αχϊ, . Γρϊφοντασ ιςτορύα με τουσ αγύουσ. Απϐ την κοινωνύα των αγύων ςτην κοινωνύα
των Παλαιολϐγων (1261-1453), Αθόνα 2014
Wilson, S. Saints and their Cults. Studies in Religious Sociology, Folklore and History, Cambridge 1983
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ΙΙ 99. Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςµοϑ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 99
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςμοϑ. Περιβϊλλοντα φτώχειασ ςτην
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ελληνοβενετικό Ανατολό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
5,5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΙΙ30 Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςμοϑ Β΄
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH503/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο μϊθημα ϋχει ωσ αντικεύμενο την ιςτορύα τησ φτώχειασ ςτην ελληνοβενετικό Ανατολό απϐ τον
14ο ϋωσ τον 18ο αιώνα.
Μετϊ την ολοκλόρωςη του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ εύναι ςε θϋςη:
 να γνωρύζουν τη ςϑγχρονη ιςτοριογραφικό παραγωγό που ϋχει ωσ αντικεύμενο το φαινϐμενο
τησ φτώχειασ κατϊ τον ϑςτερο μεςαύωνα και την πρώιμη νεϐτερη εποχό
 να αντιληφθοϑν την ιςτορικϐτητα των εννοιών τησ φτώχειασ και του φτωχοϑ και ςυνεπώσ
δυνατϐτητα ςημαςιολϐγηςό τουσ ςτισ ποικύλεσ ςυντεταγμϋνεσ τησ υπϐ εξϋταςη περιϐδου
 να προςεγγύςουν τισ ποικύλεσ εκδοχϋσ και αναγνώςεισ του φαινομϋνου τησ φτώχειασ απϐ τισ
ςϑγχρονϋσ τησ κοινωνύεσ τησ και να αναγνωρύςουν τισ πρακτικϋσ διαχεύριςόσ του
 να αντιληφθοϑν το ιςτορικϐ υπϐβαθρο των ςϑγχρονων κοινωνικών προβλημϊτων του
δυτικοϑ κϐςμου με κυρύαρχο εκεύνο τησ φτώχειασ
 να ςυνδϋςουν την ιςτορύα τησ φτώχειασ με την πολιτικό και οικονομικό ιςτορύα, την ιςτορύα
των θεςμών, την ιςτορύα του φϑλου, την ιςτορύα τησ παιδικόσ ηλικύασ, την ιςτορύα των
ςυναιςθημϊτων, την ιςτορύα τησ υγεύασ, την ιςτορύασ τησ κοινωνικόσ πρϐνοιασ
 να θϋτουν ερωτόματα αναφορικϊ με το φαινϐμενο τησ φτώχειασ και τη διαχεύριςό του ςτισ
βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ
 να ςυνδϋςουν το φαινϐμενο τησ φώχειασ ςτισ υπϐ εξϋταςη περιοχϋσ με τισ ιδιαύτερεσ πολιτικϋσ,
κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ ςυνθόκεσ που διαμορφώθηκαν απϐ τη βενετικό κυριαρχύα
 να εντϊξουν το φαινϐμενο τησ φτώχειασ ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ ςτο
ευρϑτερο ευρωπαώκϐ πλαύςιο
 να μελετοϑν, να αναλϑουν και να επεξεργϊζονται ιςτορικϋσ πηγϋσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ και κριτικόσ ςκϋψησ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Ανϊπτυξη κοινωνικό ευαιςθηςύασ, υπευθυνϐτητασ και επιςτημονικόσ δεοντολογύασ
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ιςτορύα τησ Ιςτοριογραφύα τησ Υτώχειασ
 Σο φαινϐμενο τησ φτώχειασ ςτην Ευρώπη απϐ τον ϑςτερο μεςαύωνα ϋωσ το τϋλοσ τησ
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πρώιμησ νεϐτερησ εποχόσ
Η φτώχεια ςτη Βυζαντινό Αυτοκρατορύα
Η διαχεύριςη τησ φτώχειασ και των φτωχών ςτην πϐλη τησ Βενετύασ
Η φτώχεια ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ η πολιτικό διαχεύριςόσ τησ
Νοηματοδϐτηςη τησ ϋννοιασ φτώχεια ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ. Όροι και
ορολογύα
Πηγϋσ για τη μελϋτη του φαινομϋνου τησ φτώχειασ ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ
περιοχϋσ
Κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ δομϋσ και το φαινϐμενο τησ φτώχειασ κατϊ την περύοδο τησ
Βενετοκρατύασ
υλλογικϐτητεσ (αςτικϋσ κοινϐτητεσ, αδελφϐτητεσ, ςυντεχνύεσ) και διαχεύριςη του
φαινομϋνου τησ φτώχειασ
Αςθϋνεια και φτώχεια
Παιδικό ηλικύα και φτώχεια
Νοςοκομειακό περύθαλψη και φτώχεια
ιταποθόκεσ, ενεχυροδανειςτόρια κ.ϊ. και ο ρϐλοσ του ςτη διαχεύριςη του φαινομϋνου τησ
φτώχειασ
ϑνοψη μαθόματοσ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
3) Επιςκϋψη ςτην αύθουςα ψηφιακόσ διδαςκαλύασ.
Επύςκεψη ςτη βιβλιοθόκη και εξοικεύωςη των φοιτητών με
τον OPAC του ΕΚΠΑ.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
20

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

ϑντομεσ
ατομικϋσ
εργαςύεσ
28
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
51
ϑνολο Μαθόματοσ
138
Γλώςςα Αξιολϐγηςησ: Ελληνικό (ό αγγλικό για τουσ φοιτητϋσ
Erasmus)
Μϋθοδοσ αξιολϐγηςησ: Προφορικό εξϋταςη με ερωτόςεισ
ςϑντομησ απϊντηςησ και ερωτόςεισ ανϊπτυξησ.
Για τον τρϐπο αξιολϐγηςησ, οι φοιτητϋσ ενημερώνονται απϐ
το πρώτο μϊθημα. Επιπλϋον, γύνεται ανϊρτηςη ςχετικών
ανακοινώςεων ςτην ηλεκτρονικό τϊξη.
Σα κριτόρια αξιολϐγηςησ και η εξεταςτϋα ϑλη εύναι
αναρτημϋνα ςτην ηλεκτρονικό τϊξη.

Βιβλιογραφία
Δικαύοσ, Κ. (επιμ.). Ιςτορύα Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, Αθόνα 2010
Jütte, R. Poverty and Deviance in Early Modern Europe, Cambridge 1996
Κωςταντινύδου, Κ. «Θεςμού κοινωνικόσ πρϐνοιασ ςτην ελληνοβενετικό Ανατολό», ςτο Φρ.Α.
Μαλτϋζου (επιμ.), Βενετοκρατοϑμενη Ελλϊδα. Προςεγγύζοντασ την ιςτορύα τησ, τ. Α, Αθόνα και
Βενετύα 2010, 187-210.
_____. Για τουσ ςτρατιώτεσ, τουσ φτωχοϑσ και τα αθώα βρϋφη. Νοςοκομειακό πολιτικό ςτη βενετικό
Κϋρκυρα (17οσ-18οσ αι.), Αθόνα 2012
Μαλτϋζου, Φρ. Α. (επιμ.). Πλοϑςιοι και Υτωχού ςτην κοινωνύα τησ ελληνολατινικόσ Ανατολόσ, Βενετύα
1998
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Παπαδύα-Λϊλα, Α. «Οι ‘φτωχού’ ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ. Ορολογύα, αντιλόψεισ,
πραγματικϐτητεσ», ςτο Φρ.Α. Μαλτϋζου (επιμ.), Πλοϑςιοι και Υτωχού ςτην κοινωνύα τησ
ελληνολατινικόσ Ανατολόσ, Βενετύα 1998, 91-99.
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ΙΙ 88. ϑγχρονη Ελληνικό Πολιτικό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 88
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
ϑγχρονη Ελληνικό Πολιτικό Ιςτορύα. Σο ελληνικϐ πολιτικϐ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ςϑςτημα, 1929-1967
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
13
5,5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH271/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο μϊθημα εξετϊζει την εξϋλιξη του ελληνικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ κατϊ την περύοδο απϐ την
Παγκϐςμια Οικονομικό Κρύςη και τη χρεωκοπύα τησ χώρασ (1932) ϋωσ την επιβολό τησ
δικτατορύασ των ςυνταγματαρχών (1967). Αναλϑονται οι πολιτικϋσ δυνϊμεισ και οι μετεξελύξεισ
τουσ, τα αύτια τησ πτώςησ τησ δημοκρατύασ το 1936, η διενϋργεια των μεταπολεμικών εκλογών,
η αναζότηςη νϋων κατευθϑνςεων και αναπτυξιακών ςτρατηγικών ςτη μεταπολεμικό εποχό, η
επιρροό διεθνών ιδεολογικών τϊςεων, η επιρροό του εμφυλύου πολϋμου και η μετεμφυλιακό
πραγματικϐτητα, τα αύτια τησ πτώςησ τησ δημοκρατύασ το 1967. Επιπλϋον, εξετϊζονται οι
ςυγκλύςεισ και αποκλύςεισ του ελληνικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ με τα αντύςτοιχα
δυτικοευρωπαώκϊ τησ μεταπολεμικόσ εποχόσ, με ϋμφαςη ςτη Γαλλύα και την Ιταλύα.
Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τα βαςικϊ γεγονϐτα τησ ελληνικόσ πολιτικόσ ιςτορύασ ςε μια περύοδο κατϊ την
οπούα ςημειώθηκαν μεγϊλεσ πολιτικϋσ αναταρϊξεισ (επιβολό δϑο δικτατοριών, πϐλεμοσ και
κατοχό) και παρϊλληλα η χώρα ςταδιακϊ υπερϋβη μια τερϊςτιασ ϋκταςησ κρύςη που
ανακυκλώθηκε απϐ το 1932 ϋωσ το 1949, για να ειςϋλθει ςε μια περύοδο ανϊπτυξησ και
ϋνταξησ ςτη Δϑςη
 παρακολουθοϑν την επιρροό των οικονομικών κρύςεων και των αναπτυξιακών δυναμικών
ςτην ϊνοδο και την πτώςη των πολιτικών δυνϊμεων
 ερμηνεϑουν την επιρροό τησ ιδεολογύασ και των νϋων μεθϐδων διακυβϋρνηςησ ςτην ϊνοδο και
την πτώςη των πολιτικών δυνϊμεων
 αντιλαμβϊνονται τη ςημαςύα τησ προςαρμογόσ τησ χώρασ ςτισ νϋεσ μεθοδολογύεσ
διακυβϋρνηςησ που αναδϑονται την εποχό αυτό, πρωτύςτωσ ςτισ αρχϋσ του παρεμβατικοϑ
κρϊτουσ
 παρακολουθοϑν και ερμηνεϑουν την εξϋλιξη τησ κρύςησ νομιμοπούηςησ τησ δεκαετύασ του
1930, του Δευτϋρου Παγκοςμύου Πολϋμου και του Χυχροϑ Πολϋμου ςτην εςωτερικό ελληνικό
πολιτικό ςκηνό
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγικϊ: δυναμικϋσ του ελληνικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ ϋωσ το 1932 και η επιρροό τησ
βενιζελικόσ μεταρρϑθμιςησ καθώσ και του Εθνικοϑ Διχαςμοϑ
 Η χρεωκοπύα του 1932 και η αναβύωςη του Εθνικοϑ Διχαςμοϑ, 1933-35
 Η διατϑπωςη κριτικόσ ςτο πολιτικϐ ςϑςτημα, 1932-36: Γιώργοσ Θεοτοκϊσ, Γεώργιοσ
Παπανδρϋου και Παναγιώτησ Κανελλϐπουλοσ
 Η αποτυχύα του ελληνικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ: επιβολό τησ δικτατορύασ του Μεταξϊ, το
καθεςτώσ και οι επιδρϊςεισ του
 Σα χρϐνια τησ Κατοχόσ: ϊνοδοσ δϑο νϋων πολιτικών δυνϊμεων – ΕΑΜ και αςτού ριζοςπϊςτεσ
 Οι μετακατοχικϋσ εξελύξεισ: απϐ τα Δεκεμβριανϊ ςτισ εκλογϋσ του 1946 και τον εμφϑλιο
πϐλεμο
 Ο εμφϑλιοσ πϐλεμοσ, η αμερικανικό παρϋμβαςη και το χϋδιο Μϊρςαλ: μετεμφυλιακϋσ
θεςμικϋσ αλλοιώςεισ και το πρϐβλημα τησ προςαρμογόσ ςτη νϋα δυτικό διακυβϋρνηςη
 Οι κεντρώεσ κυβερνόςεισ, 1950-52 και η ςταθεροπούηςη τησ οικονομύασ
 Η κυβϋρνηςη του Ελληνικοϑ υναγερμοϑ: η πρωτϐλεια μορφό τησ μετεμφυλιακόσ Δεξιϊσ και
η εύςοδοσ ςτην ανϊπτυξη
 Η περύοδοσ τησ κυριαρχύασ του Κ. Καραμανλό: ύδρυςη τησ ΕΡΕ, οικονομικϋσ εξελύξεισ και η
ϑνδεςη με την ΕΟΚ, 1955-63
 Η περύοδοσ τησ κυριαρχύασ του Κ. Καραμανλό: επιδρϊςεισ ςτο πολιτικϐ ςϑςτημα, το ςοκ των
εκλογών του 1958 και η αποτυχημϋνη πρϐταςη για ςυνταγματικό μεταρρϑθμιςη
 Ωνοδοσ και πτώςη τησ Ϊνωςησ Κϋντρου, 1961-1965
 Η πορεύα προσ τη δικτατορύα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Παρακολοϑθηςη παραδϐςεων
39
Μελϋτη κατϊ τη διϊρκεια του
39
εξαμόνου
(για
την
παρακολοϑθηςη
των
παραδϐςεων)
Μελϋτη για τισ εξετϊςεισ
60
ϑνολο μαθόματοσ (25 ώρεσ
φϐρτου ανϊ πιςτωτικό
138
μονϊδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη
Βιβλιογραφία
Νικολακϐπουλοσ, Η. Η καχεκτικό δημοκρατύα: κϐμματα και εκλογϋσ, 1946-1967, Αθόνα 2001
Φατζηβαςιλεύου, Ε. Ελληνικϐσ φιλελευθεριςμϐσ: το ριζοςπαςτικϐ ρεϑμα, 1932-1979, Αθόνα 2010
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ΙΙ 135. Νεϐτερη Ελληνικό Ιςτορύα.
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 135
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Νεϐτερη Ελληνικό Ιςτορύα. Η Ελλϊδα ςτον Β΄ Παγκϐςμιο
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Πϐλεμο: Κατοχό, Αντύςταςη, Απελευθϋρωςη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ – Διαλϋξεισ προςκεκλημϋνων ειδικών
3
5,5
ςτο γνωςτικϐ πεδύο
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH663/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Ο Β΄ Παγκϐςμιοσ Πϐλεμοσ αποτϋλεςε μύα απϐ τισ κεντρικϋσ ιςτορικϋσ εμπειρύεσ του εικοςτοϑ αιώνα
ςε πλανητικϐ επύπεδο, ςτην Ευρώπη και ςτην Ελλϊδα. Σο μϊθημα προςεγγύζει τισ ςυνθόκεσ ςτην
κατεχϐμενη Ελλϊδα ςε ςϑγκριςη με την υπϐλοιπη υπϐ ναζιςτικό κατοχό Ευρώπη, καθώσ και τισ
κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ αλλαγϋσ που ςυνϋβηςαν ςτον ελληνικϐ χώρο κατϊ τη διϊρκεια τησ
Κατοχόσ. Θύγει επύςησ ζητόματα που αφοροϑν τη θϋςη του πολϋμου, τησ Κατοχόσ και τησ
Αντύςταςησ ςτη ςυλλογικό μνόμη και τη δημϐςια ιςτορύα.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν αποκτόςει βαςικϋσ γνώςεισ για τον Β΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο
 γνωρύζουν τισ ςημαντικϐτερεσ πτυχϋσ τησ ιςτορύασ τησ Κατοχόσ ςτην Ελλϊδα (την οικονομικό
αποδιϊρθρωςη και την πεύνα, την πολιτικό των κατοχικών δυνϊμεων και την τρομοκρατύα ςε
βϊροσ του ϊμαχου πληθυςμοϑ, την εξϐντωςη των ελλόνων Εβραύων, το πολϑπτυχο φαινϐμενο
του δωςιλογιςμοϑ, την ανϊπτυξη του κινόματοσ τησ Αντύςταςησ, τισ εμφϑλιεσ ςυγκροϑςεισ ςτη
διϊρκεια τησ Κατοχόσ, τα Δεκεμβριανϊ και τισ ςυνϊφειεσ ανϊμεςα ςτην περύοδο τησ Κατοχόσ και
ςε εκεύνη του ελληνικοϑ εμφϑλιου πολϋμου)
 ϋχουν ειςαχθεύ ςτην πλοϑςια βιβλιογραφύα που ϋχει παραχθεύ κατϊ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ
ςτην Ελλϊδα και διεθνώσ, καθώσ και ςτην ποικιλομορφύα και τισ ιδιαιτερϐτητεσ των ιςτορικών
πηγών που ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ
 γνωρύζουν βαςικϋσ ϐψεισ τησ ιςτοριογραφικών ςυζητόςεων γϑρω απϐ την υπϐ εξϋταςη περύοδο
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Ανϊπτυξη διεπιςτημονικόσ προςϋγγιςησ
 Κατανϐηςη του δημϐςιου ρϐλου τησ ιςτορύασ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ναζιςμϐσ, φαςιςμϐσ, πϐλεμοσ: ςκιαγραφώντασ το ιςτορικϐ πλαύςιο και τισ ερμηνευτικϋσ
κατευθϑνςεισ
 Ϊνα «δϑςκολο παρελθϐν». Ιςτοριογραφύα, δημϐςια ιςτορύα και μνόμη τησ δεκαετύασ του 1940
 Ο ελληνο-ιταλικϐσ πϐλεμοσ, η γερμανικό ειςβολό και η πρώτη περύοδοσ τησ Κατοχόσ. «Σο
οργανωμϋνο χϊοσ»: ζώνεσ κατοχόσ και κατοχικό διακυβϋρνηςη
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Η αποδιϊρθρωςη τησ οικονομύασ. Ο λιμϐσ
Οικονομικϋσ πολιτικϋσ για την κατεχϐμενη Ελλϊδα. Επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ και μαϑρη
αγορϊ. Καταναγκαςτικό εργαςύα: εργϊτεσ του Σρύτου Ρϊιχ, εργϊτεσ ςτο Σρύτο Ρϊιχ
Η εξϐντωςη των ελλόνων Εβραύων. Οι ϋλληνεσ Εβραύοι και η τελικό λϑςη. Η οϊ ςτην ελληνικό
ιςτοριογραφύα
Αντύςταςη: Αλληλεγγϑη για την επιβύωςη. Οι οργανώςεισ τησ Αντύςταςησ. Νϋοι και γυναύκεσ
ειςβϊλλουν ςτο πολιτικϐ πεδύο. Πϐλεισ και ϑπαιθροσ. Η ϋνοπλη αντύςταςη. Θεςμού λαώκόσ
διακυβϋρνηςησ
Οι «ϊλλοι» Ϊλληνεσ. Εθνοτικϋσ ταυτϐτητεσ ςτην Κατοχό
Δωςιλογιςμϐσ: ϋνα πολϑπτυχο φαινϐμενο. Πολιτικϋσ, οικονομικϋσ, ιδεολογικϋσ διαςτϊςεισ του
δωςιλογιςμοϑ ςτην κατεχϐμενη Ελλϊδα
Η λογικό τησ βύασ και τησ τρομοκρατύασ: 1943-1944. Σα αντύποινα και οι μαζικϋσ ςφαγϋσ
Οι εμφϑλιεσ ςυγκροϑςεισ ςτη διϊρκεια τησ Κατοχόσ
Δεκϋμβρησ 1944: τϋλοσ και αρχό;

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
3) Οπτικοακουςτικϐ υλικϐ και ψηφιοποιημϋνο αρχειακϐ υλικϐ
αναρτημϋνο ςτο διαδύκτυο
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
50
Βιβλιογραφύασ
ό/και
ςϑντομεσ
προαιρετικϋσ
εργαςύεσ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
49
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Ι. Γραπτό τελικό εξϋταςη
Βιβλιογραφία
Βαν Μπουςχϐτεν, Ρ. Ανϊποδα χρϐνια. υλλογικό μνόμη και ιςτορύα ςτο Ζιϊκα Γρεβενών 1900-1950,
Αθόνα 1997
Βαρών-Βαςϊρ, Ο. Η ενηλικύωςη μιασ γενιϊσ. Νϋοι και νϋεσ ςτην Κατοχό και ςτην Αντύςταςη, Αθόνα
2009
Βϐγλησ, Π. Η ελληνικό κοινωνύα ςτην Κατοχό 1941-1944, Αθόνα 2010
Δορδανϊσ, . Έλληνεσ εναντύον Ελλόνων. Ο κϐςμοσ των Σαγμϊτων Αςφαλεύασ ςτην κατοχικό
Θεςςαλονύκη 1941-1944, Θεςςαλονύκη 2006
Mazower, M. την Ελλϊδα του Φύτλερ. Η εμπειρύα τησ Κατοχόσ, μτφρ. Κ. Κουρεμϋνοσ, Αθόνα 1994
Μπενβενύςτε, Ρ. Αυτού που επϋζηςαν. Αντύςταςη, εκτϐπιςη, επιςτροφό. Θεςςαλονικεύσ Εβραύοι ςτη
δεκαετύα του 1940, Αθόνα 2014
Σζοϑκασ, Β. Οι οπλαρχηγού του ΕΔΕ ςτην Ήπειρο 1942-44. Σοπικϐτητα και πολιτικό ϋνταξη, Αθόνα
2013
Υλϊιςερ, Φ. τϋμμα και ςβϊςτικα. Η Ελλϊδα τησ Κατοχόσ και τησ Αντύςταςησ 1941-1944 (2 τϐμοι),
Αθόνα 1989
Φαραλαμπύδησ, Μ. Η εμπειρύα τησ Κατοχόσ και τησ Αντύςταςησ ςτην Αθόνα, Αθόνα 2012
Φατζηιωςόφ, Φρ. (επιμ.). Ιςτορύα τησ Ελλϊδασ του 20οϑ αιώνα. Σ. Γ1-Γ2: Β΄ Παγκϐςμιοσ Πϐλεμοσ
1940-1945 Κατοχό-Αντύςταςη, Αθόνα 2007
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Μαθήµατα Κορµού (ΕΕ)

ΙΙ 11. Αρχαύα Ιςτορύα B΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 11
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Αρχαύα Ιςτορύα: Τςτεροκλαςικού και ελληνιςτικού χρϐνοι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Εαρινϐ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5

Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με εξϋταςη ςε αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH538/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Πρϐκειται για βαςικϐ ειςαγωγικϐ μϊθημα ςτην Αρχαύα Ιςτορύα.
Η ϑλη του μαθόματοσ ςτοχεϑει ςτην ειςαγωγό των ςπουδαςτών ςε θϋματα τησ ιςτορύασ του 4ου
αιώνα και των ελληνιςτικών χρϐνων. Υϋρνει τουσ φοιτητϋσ ςε επαφό με θϋματα τησ
πολιτικόσ, κοινωνικόσ και οικονομικόσ ιςτορύασ, καθώσ επύςησ με ζητόματα θεςμών και με
θρηςκευτικϊ και πολιτιςτικϊ φαινϐμενα.
Σϋλοσ, ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η ςϑνδεςη των διαφϐρων πρωτογενών πηγών
(γραμματειακών, επιγραφών, νομιςμϊτων και παπϑρων) με την ιςτορύα και η εξοικεύωςη των
φοιτητών με την ϊντληςη πληροφοριών απϐ αυτϋσ τισ πηγϋσ και με την αξιολϐγηςό τουσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν κατανοόςει τα βαςικϊ γεγονϐτα και τα ςϑνθετα φαινϐμενα αυτόσ τησ ιςτορικόσ
περιϐδου
 εντοπύζουν και αναλϑουν τισ μεταβολϋσ-εξελύξεισ τησ ελληνιςτικόσ περιϐδου ςε ςχϋςη με την
προηγηθεύςα κλαςικό ςε επύπεδο πολιτειακϐ, κοινωνικϐ, οικονομικϐ, θρηςκευτικϐ
 μποροϑν να τοποθετοϑν τισ εξελύξεισ αυτϋσ ςτο ιςτορικϐ τουσ πλαύςιο και να τισ ερμηνεϑουν
 ϋχουν γνώςη των βαςικών πρωτογενών πηγών τησ ιςτορικόσ περιϐδου και των μεθϐδων με
τισ οπούεσ τισ προςεγγύζουμε
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Aυτϐνομη εργαςύα
 Ωςκηςη κριτικόσ ικανϐτητασ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Οι πηγϋσ: Γραμματειακϋσ πηγϋσ, επιγραφϋσ, πϊπυροι, νομύςματα
 Ο ςϑντομοσ 4οσ αιώνασ: Η ηγεμονύα τησ πϊρτησ. Σο τϋλοσ τησ παρτιατικόσ ηγεμονύασ και η
ςϑντομη ηγεμονύα τησ Θόβασ. Η ϊνοδοσ τησ Μακεδονύασ
 Οι δημιουργού του ελληνιςτικοϑ κϐςμου: Η εκςτρατεύα του Αλϋξανδρου, οι κατακτόςεισ και η
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διαχεύριςη των κατακτημϋνων περιοχών. Η εποχό των Διαδϐχων.
Οι βαςικού πυλώνεσ: Σα βαςύλεια των Πτολεμαύων και των ελευκιδών, τα βαςύλεια των
Αντιγονιδών και των Ατταλιδών, ο κϐςμοσ των ελληνιςτικών πϐλεων και ςυμπολιτειών
Δομϋσ, ϊνθρωποι και αντιλόψεισ: Θεςμού του ελληνιςτικοϑ κϐςμου, δύκτυα ςχϋςεων,
πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ, κοινωνικϋσ δομϋσ και πραγματικϐτητεσ, θρηςκευτικϋσ αντιλόψεισ,
λατρεύεσ
Η ανατροπό: Εμφϊνιςη και κυριαρχύα των Ρωμαύων, οι ςυνϋπειεσ των ρωμαώκών
κατακτόςεων

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
38
Αυτοτελόσ
μη
καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Προφορικό ό γραπτό εξϋταςη
- Ερωτόςεισ ςϑντομησ απϊντηςησ (αφοροϑν γεγονϐτα και
πρϐςωπα).
- Ερωτόςεισ εμβϊθυνςησ και ανϊλυςησ (αφοροϑν θεςμοϑσ
και κοινωνικϊ φαινϐμενα).
- Ερωτόςεισ κατανϐηςησ πηγών ςχετικών με την εποχό.
Βιβλιογραφία
Ανεζύρη, . (επιμ.). Ανθολϐγιο. Επιλογό επιγραφών και παπϑρων τησ ελληνιςτικόσ και ρωμαώκόσ
περιϐδου, Αθόνα 2018
Carlier, P. Le IVe siècle grec jusqu’{ la mort d’Alexandre, Paris, μτφρ. Μ. τεφϊνου, Αθόνα 1995
Lefèvre, F. Histoire du monde grec antique, μτφρ. Α. Κεφαλϊ, Αθόνα 2007
Shipley, G. The Greek World after Alexander (323-30 BC), μτφρ. Μ. Ζαχαριϊδου, Αθόνα 1999
Walbank, F.W. The Hellenistic World, μτφρ. Σ. Δαρβϋρη, επιμ. Λ. Μυλωνϐπουλου και Π. Νύγδελη,
Θεςςαλονύκη 1993
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ΙΙ 12. Μεςαιωνικό Ιςτορύα τησ Δϑςεωσ Α΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 12
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Μεςαιωνικό Ιςτορύα Δϑςεωσ. Επιςκϐπηςησ τησ Μεςαιωνικόσ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιςτορύασ τησ Δϑςεωσ (5οσ-15οσ αι.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH102/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν αποκτόςει επαφό και εξοικεύωςη με τη γενικό ιςτορικό διαδρομό των μεςαιωνικών
κοινωνιών του δυτικοϑ ευρωπαώκοϑ χώρου
 ϋχουν εμπεδώςει τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και
πολιτιςμικών δομών και του μεταςχηματιςμοϑ τουσ μϋςα ςτουσ αιώνεσ
 ϋχουν ειςαχθεύ ςτισ βαςικϋσ προβληματικϋσ τησ ιςτοριογραφύασ για τον Μεςαύωνα
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 Παρϊγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ ακϐλουθεσ ενϐτητεσ:
Πολιτικϋσ και κοινωνικοοικονομικϋσ δομϋσ τησ Μεςαιωνικόσ Δϑςεωσ (5οσ-15οσ αιώνασ)
 Ειςαγωγό. Φρονολογικϊ ϐρια. Γεωγραφικό περιοχό. Τποπερύοδοι. ημαςύα του Μεςαύωνα
 Η ρωμαώκό Γαλατύα τισ παραμονϋσ των βαρβαρικών επιδρομών. Διούκηςη. Δημοςιονομικϊ.
τρατϐσ. Εκκληςύα. Κοινωνικοοικονομικό κατϊςταςη
 Οι Βϊρβαροι τισ παραμονϋσ των επιδρομών. Κυριϐτεροι θεςμού. Βαρβαρικϊ κρατύδια
 Υρϊγκοι. Μεροβύγγειοι (ωσ το 750). Οργϊνωςη. Διούκηςη. Δικαιοςϑνη. τρατϐσ. Αρχϋσ
φεουδαρχικοϑ ςυςτόματοσ
 Καρολύδεσ (750-10οσ αιώνα). Οργϊνωςη. Καρολύδεια αναγϋννηςη. Διαμελιςμϐσ καρολύγγειασ
αυτοκρατορύασ. υνθόκη του Verdun (843). Κοινωνικοοικονομικό κατϊςταςη επύ Καρολιδών
 Νϋεσ επιδρομϋσ (Οϑγγρων, Νορμανδών, αρακηνών)
 Μεταρρυθμιςτικϋσ κινόςεισ ςτουσ κϐλπουσ τησ παπικόσ Εκκληςύασ (Cluny - Γρηγοριανό). Η
δρϊςη των επαιτικών ταγμϊτων. Σο πρϐβλημα τησ παγκϐςμιασ κυριαρχύασ (dominium mundi).
Iδεολογύα τησ αυτοκρατορύασ
 Γερμανικό αυτοκρατορύα. Ϊριδα τησ περιβολόσ. Κονκορδϊτο τησ Βορματύασ
 Γαλλύα. Καπετύδεσ. Οργϊνωςη του βαςιλεύου. Θεςμού
 Αγγλύα. Οργϊνωςη του βαςιλεύου. Εκατονταετόσ πϐλεμοσ
 Επεκτατικϋσ κινόςεισ τησ παπικόσ εκκληςύασ. Εποικιςμϐσ βορειοανατολικόσ Ευρώπησ.
Ανακατϊκτηςη (Reconquista) ιβηρικόσ χερςονόςου. ταυροφορύεσ ςτουσ Αγύουσ Σϐπουσ.
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Δημιουργύα λατινικών κρατιδύων ςτην Ανατολικό Μεςϐγειο και εμφϑτευςη δυτικών θεςμών
 Κοινωνύα και οικονομύα ςτη Δϑςη ωσ το 13ο αιώνα. Κοινωνικό διαςτρωμϊτωςη. Ευγενεύσ.
Αγρϐτεσ. Εδαφικϐ πριγκιπϊτο. Φωροδεςποτεύα. Εξϋλιξη αςτικοϑ φαινομϋνου. Οργϊνωςη.
υντεχνύεσ. Ανϊπτυξη και οργϊνωςη εμπορύου
 Παιδεύα. Πανεπιςτόμια. Αγώνεσ ςτο πανεπιςτόμιο τησ Bologna και ςτο Παρύςι. Πνευματικό
ζωό
 Κοινωνικοοικονομικό κρύςη 14ου αιώνα. υνϋπειεσ
 Ανϊκαμψη 15ου αιώνα. Κοινωνύα. Οικονομύα. Πολιτικό. Διαμϐρφωςη κρατών
 Επύλογοσ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1. Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό ppt
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2. Τποςτόριξη τησ μαθηςιακόσ διδαςκαλύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
διαδικτυακόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
20
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ
ατομικϋσ
18
εργαςύεσ εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
48
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη
Βιβλιογραφία
David, N. Η Εξϋλιξη του Μεςαιωνικοϑ Κϐςμου, 312-1500, Κοινωνύα, Διακυβϋρνηςη και κϋψη ςτην
Ευρώπη, μτφρ. Μ. Σζιαντζό, Αθόνα 2013
Le Goff, J. O Πολιτιςμϐσ τησ Μεςαιωνικόσ Δϑςησ, μτφρ. Ρ. Μπενβενύςτε, Αθόνα 1993
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II 21. Βυζαντινό Ιςτορύα Β΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
II 21
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Βυζαντινό Ιςτορύα. Ιςτορύα του βυζαντινοϑ κρϊτουσ 1081-1453

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλϋξεισ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Εαρινϐ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΑΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5

Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH357

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η επιςκϐπηςη τησ ιςτορύασ των τεςςϊρων τελευταύων
αιώνων του Βυζαντύου (1081-1453). Θα δοθεύ ϋμφαςη ςτη θϋςη του Βυζαντύου ςτη διεθνό
ςκηνό, ςτισ ραγδαύεσ γεωπολιτικϋσ αλλαγϋσ και ςτα τρύα του μϋτωπα, ςτο ρϐλο τησ
Κωνςταντινοϑπολησ ωσ πολυπολιτιςμικοϑ κϋντρου και ωσ κϋντρου διεθνοϑσ εμπορύου, ςτην
ιταλικό οικονομικό διεύςδυςη ςτην ανατολικό Μεςϐγειο, ςτη διϊβρωςη και υπονϐμευςη τησ
οικονομικόσ ζωόσ τησ αυτοκρατορύασ, ςτον ςταδιακϐ θρηςκευτικϐ και πολιτιςμικϐ
μεταςχηματιςμϐ τησ βυζαντινόσ Μικρϊσ Αςύασ, ςτισ γενικϐτερεσ εξελύξεισ ςτον μεςαιωνικϐ
κϐςμο.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν την πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιςτικό ιςτορύα τησ περιϐδου 10811454
 θα ϋχουν επαρκό γνώςη των πηγών και τησ βαςικόσ βιβλιογραφύασ για την κατανϐηςη τησ
περιϐδου
 θα εύναι εξοικειωμϋνοι με ϐλεσ τισ δυνϊμεισ που βρϋθηκαν ςτο ιςτορικϐ προςκόνιο του
Βυζαντύου
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό ςτον ϑςτερο βυζαντινϐ κϐςμο, ςτισ κϑριεσ χρονικϋσ τομϋσ, ςτον γεωγραφικϐ
χώρο, ςτα γεγονϐτα-ςταθμοϑσ, ςτισ δημογραφικϋσ εξελύξεισ, ςτην αιφνύδια κλιματικό
αλλαγό και ςτισ επιπτώςεισ τησ, ςτισ εμβληματικϋσ προςωπικϐτητεσ
 Η θϋςη του Βυζαντύου ςτη διεθνό ςκηνό, τα τρύα ''θερμϊ'' μϋτωπα (Δϑςη, Βαλκϊνια, Μικρϊ
Αςύα), οι γεωπολιτικϋσ αλλαγϋσ και η γεωςτρατηγικό του κρϊτουσ
 Η βυζαντινό κοινωνύα ςτην εξελικτικό τησ πορεύα
 Κοινωνικϋσ και εθνοτικϋσ ομϊδεσ ςτην Κωνςταντινοϑπολη των Κομνηνών και των
Παλαιολϐγων
 Η πολιτιςμικό ζωό, οι εκπαιδευτικού θεςμού, η ποιϐτητα τησ μϐρφωςησ και οι
προτεραιϐτητϋσ τησ, η βυζαντινό ςυλλογικό ταυτϐτητα
 Αποκρυφιςμϐσ, αιρϋςεισ, αςτρολογύα, ειδωλολατρικϋσ εκφϊνςεισ
 Κρατικϐσ μηχανιςμϐσ και αυλικϊ αξιώματα
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Οικονομύα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
20
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ ατομικϋσ εργαςύεσ
28
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
38
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη. Ερωτόςεισ ανϊπτυξησ δοκιμύων
Βιβλιογραφία
Ahrweiler, Η. Η πολιτικό ιδεολογύα τησ Βυζαντινόσ Αυτοκρατορύασ, Αθόνα 1988
Angold, M. Η Βυζαντινό αυτοκρατορύα απϐ το 1025 ϋωσ το 1204. Μύα πολιτικό ιςτορύα, Αθόνα 2008
ΛαϏου, Α. Η αγροτικό κοινωνύα ςτην ϑςτερη βυζαντινό εποχό, Αθόνα 1987
Laiou, A. Morisson, C. Η Βυζαντινό οικονομύα, Αθόνα 2011
Nicol, D. Οι τελευταύοι αιώνεσ του Βυζαντύου. 1261-1453, Αθόνα 1996
Βρυώνησ, π. Η παρακμό του Μεςαιωνικοϑ Ελληνιςμοϑ τησ Μικρϊσ Αςύασ και η διαδικαςύα του
εξιςλαμιςμοϑ (11οσ ϋωσ 15οσ αιώνασ), Αθόνα 1996
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ΙΙ 14. Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα Α΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
II 14
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα. Ειςαγωγό ςτην ιςτορύα τησ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ευρώπησ κατϊ την περύοδο 1789-1989
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH480/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν μϊθει και κατανοόςει τισ βαςικϋσ διαδικαςύεσ μεταςχηματιςμοϑ τησ
δυτικόσ/βορειοδυτικόσ Ευρώπησ απϐ τη Γαλλικό Επανϊςταςη και μετϊ και τησ απόχηςόσ
τουσ ςτο ςϑνολο τησ ευρωπαώκόσ ηπεύρου (εκβιομηχϊνιςη, αςτικοπούηςη, εκδημοκρατιςμϐσ,
ςυγκρϐτηςη εθνικών κρατών, αποικιοκρατύα)
 κατανοοϑν και ερμηνεϑουν κομβικϊ γεγονϐτα τησ νεϐτερησ ευρωπαώκόσ ιςτορύασ ϐπωσ η
Γαλλικό Επανϊςταςη, οι επαναςτϊςεισ του 1848, οι δϑο παγκϐςμιοι πϐλεμοι, η Οκτωβριανό
Επανϊςταςη
 μποροϑν να εντϊςςουν επιμϋρουσ ιςτορικϋσ εξελύξεισ ςε μεμονωμϋνεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ ςτο
ευρϑτερο ιςτορικϐ τουσ πλαύςιο
 κατανοϑν τα κοινϊ ςτοιχεύα αλλϊ και τισ ιδιαιτεροτότεσ-διαφορϋσ τησ ιςτορικόσ πορεύασ των
ευρωπαώκών χωρών - ςτα πεδύα τησ οικονομύασ, τησ πολιτικόσ και τησ κοινωνύασ.
 κατανοοϑν τα ςϑγχρονα χαρακτηριςτικϊ τησ Ευρώπησ μϋςα απϐ τη ςϑνδεςό τουσ με τισ
διαδικαςύεσ μεταςχηματιςμοϑ απϐ τον ϑςτερο 18ο αιώνα και εξόσ
 μποροϑν να εντϊςςουν φαινομϋνα και διαδικαςύεσ τησ ευρωπαώκόσ ςτην παγκϐςμια ιςτορύα,
καθώσ και να προςλαμβϊνουν την ευρωπαώκό ωσ τμόμα τησ παγκϐςμιασ ιςτορύασ ςε ϐλα τα
επύπεδα και εμφανϋςτερα μϋςω τησ ιςτορύασ τησ ευρωπαώκόσ εξϊπλωςησ ςτον εξωευρωπαώκϐ κϐςμο
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Αυτϐνομη Εργαςύα
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Επύδειξη κοινωνικόσ και ηθικόσ υπευθυνϐτητασ και ευαιςθηςύασ ςε θϋματα φϑλου
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψη
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Επιςκϐπηςη τησ ευρωπαώκόσ ιςτορύασ απϐ τη Γαλλικό Επανϊςταςη μϋχρι το τϋλοσ του Χυχροϑ
Πολϋμου, με ϋμφαςη ςτην περύοδο ϋωσ την ϋναρξη του Δεϑτερου Παγκϐςμιου Πολϋμου:
 Ειςαγωγό: Ϊννοιολϐγηςη-ιςτορικϐτητα ϐρων Ευρώπη και νεϐτερη ιςτορύα. τοιχεύα
μεςαιωνικόσ και πρώιμησ νεϐτερησ ευρωπαώκόσ Ιςτορύασ, 7οσ-18οσ αι.
 Βιομηχανικό Επανϊςταςη, οικονομύα και ευρωπαώκϋσ κοινωνύεσ, τϋλη 18ου αι.-μϋςα 19ου αι.
 Γαλλικό Επανϊςταςη, Ναπολεϐντειοι Πϐλεμοι, υνϋδριο Βιϋννησ και «Ιερό υμμαχύα»
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Ιδεολογύα και πολιτικό κατϊ το α΄ μιςϐ του 19ου αιώνα – Επαναςτατικϊ κινόματα 18201848
Εθνικιςμϐσ: Απαρχϋσ, ϋννοιεσ και πρώιμεσ εκφϊνςεισ του (–1850), Ιταλικό και γερμανικό
ενοπούηςη, εθνικϊ ζητόματα 1850-1914
Δημογραφικϊ δεδομϋνα, αςτικοπούηςη και μετανϊςτευςη κατϊ τον 19ο αιώνα. Σεχνολογύα,
εκβιομηχϊνιςη και οικονομύα, 1850-1914
Ευρωπαώκϋσ κοινωνύεσ, 1850-1914: ευγενεύσ, αςτού, αγρϐτεσ, εργϊτεσ, γυναύκεσ
Προσ μια φιλελεϑθερη, κοινοβουλευτικό και δημοκρατικό Ευρώπη (1848-1914). Εκλογικϐ
δικαύωμα, πολιτεϑματα, ςυνδικαλιςμϐσ και ςοςιαλιςτικϐ κύνημα
Αποικιοκρατύα: Διαςτϊςεισ, μορφϋσ, κύνητρα και φορεύσ. Επιδρϊςεισ ςτη μητροπολιτικό
Ευρώπη και ςτον αποικιοκρατοϑμενο κϐςμο
Διεθνόσ πολιτικό και διπλωματύα 1871-1914. Α΄ Παγκϐςμιοσ Πϐλεμοσ (1914-1918) –
υνθόκεσ ειρόνησ/ςυνϋπειεσ Α΄ Παγκοςμύου Πολϋμου
Κρύςη, αμφιςβότηςη και πολιτικϋσ ανατροπϋσ ςτη μεςοπολεμικό Ευρώπη. Οκτωβριανό
επανϊςταςη ςτη Ρωςύα (1917) και δημιουργύα ΕΔ. Υαςιςμϐσ, εθνικοςοςιαλιςμϐσ και
αυταρχικϊ καθεςτώτα
Οικονομύα, κοινωνύα και διπλωματικϋσ εξελύξεισ ςτη μεςοπολεμικό Ευρώπη. Β΄ Παγκϐςμιοσ
Πϐλεμοσ
Η μεταπολεμικό Ευρώπη: Χυχρϐσ Πϐλεμοσ, διπολιςμϐσ, απϐ αποικιοπούηςη

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
38
Αυτοτελόσ
μη
καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γλώςςα: Ελληνικϊ (ό αγγλικϊ για τουσ φοιτητϋσ Erasmus)
Μϋθοδοι: Γραπτϋσ Εξετϊςεισ με ερωτόςεισ ανϊπτυξησ. Οι
μϋθοδοι αξιολϐγηςησ διαμορφώνονται με βϊςη τον
υψηλϐτατο αριθμϐ των φοιτητών -τριών, τον
προαιρετικϐ χαρακτόρα παρακολοϑθηςησ του μαθόματοσ
και τη διαθεςιμϐτητα των αμφιθεϊτρων. Οι φοιτητϋσ
ενημερώνονται για την ϑλη των εξετϊςεων μϋςω τησ
πλατφϐρμασ η-τϊξη και για τον τρϐπο εξϋταςησ όδη κατϊ
το πρώτο μϊθημα.
Βιβλιογραφία
Berstein, S., Milza, P. Ιςτορύα τησ Ευρώπησ, τομ. 2-3, Αθόνα 1997
Burns, E. Ευρωπαώκό Ιςτορύα. Ο Δυτικϐσ Πολιτιςμϐσ: Νεϐτεροι Φρϐνοι, τομ. 2, Αθόνα-Θεςαλονύκη
2006
Davies, Ν. Ιςτορύα τησ Ευρώπησ, 2 τϐμοι, Αθόνα 2009/2010
Duby, G. Παγκϐςμιοσ Ιςτορικϐσ Άτλασ, Αθόνα 2006
Hobsbawm, E.J. Η εποχό των Επαναςτϊςεων, 1789-1848, Αθόνα 1997
_____. Η εποχό του Κεφαλαύου, 1848-1875, Αθόνα 1996
_____. Η εποχό των Αυτοκρατοριών, 1875-1914, Αθόνα 2000
_____. Η εποχό των ϊκρων. Ο ςϑντομοσ 20ϐσ αιώνασ, 1914-1991, Αθόνα 2002
Ρϊπτησ, Κ. Γενικό Ιςτορύα τησ Ευρώπησ, τομ. Β΄, Πϊτρα 2000
Roberts, J.M. The Penguin History of Europe, Λονδύνο 1997
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ΙΙ 18. Νεϐτερη Ελληνικό Ιςτορύα Α΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 18
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Νεϐτερη Ελληνικό Ιςτορύα. Η ςυγκρϐτηςη του ελληνικοϑ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
κρϊτουσ (1830-1910)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH353/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο μϊθημα ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ κϑριεσ πολιτικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ εξελύξεισ που
ςημϊδεψαν τον πρώτο αιώνα τησ ζωόσ του ελληνικοϑ κρϊτουσ, απϐ την επύτευξη τησ
ανεξαρτηςύασ του ϋωσ το 1910, οπϐτε ειςϋρχεται ςε μια νϋα φϊςη εςωτερικών και διεθνών
ςυνθηκών.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν τισ ςημαντικϐτερεσ πτυχϋσ τησ ελληνικόσ ιςτορύασ του δϋκατου ϋνατου και των
αρχών του εικοςτοϑ αιώνα: πώσ ςυγκροτόθηκαν και πωσ εξελύχθηκαν οι θεςμού, το πολιτικϐ
ςϑςτημα και οι πολιτικϋσ δυνϊμεισ του κρϊτουσ, πώσ διαμορφώθηκαν οι κοινωνικϋσ ςχϋςεισ και
οι κοινωνικϋσ τϊξεισ, πώσ αναπτϑχθηκαν οι πϐλεισ και το αςτικϐ δύκτυο, ποιοι όταν οι
βηματιςμού τησ οικονομύασ, ποια η κοινωνικό και παραγωγικό λειτουργύα του αγροτικοϑ χώρου,
ποιεσ διεργαςύεσ επηρϋαςαν την εξϋλιξη του πληθυςμοϑ, ποιοσ όταν ο ρϐλοσ και οι φορεύσ
διαμϐρφωςησ και διϊδοςησ τησ εθνικόσ ιδεολογύασ, ποιεσ οι ευρϑτερεσ ιδεολογικϋσ ζυμώςεισ τησ
εποχόσ
 εύναι ςε θϋςη να εντϊςςουν τισ ιςτορικϋσ διεργαςύεσ που εξετϊςτηκαν ςτο ευρωπαώκϐ και το
βαλκανικϐ πλαύςιϐ τουσ
 κατανοοϑν την ιςτορύα τησ ςυγκρϐτηςησ του ελληνικοϑ κρϊτουσ εντϐσ του ευρϑτερου ιςτορικοϑ
πλαιςύου διαμϐρφωςησ των εθνικών κρατών
 γνωρύζουν βαςικϋσ ϐψεισ τησ ιςτοριογραφικών ςυζητόςεων γϑρω απϐ την υπϐ εξϋταςη περύοδο
και τισ ειδικϐτερεσ θεματικϋσ ενϐτητεσ
 προςεγγύζουν και αναλϑουν πηγϋσ τησ υπϐ εξϋταςη ιςτορικόσ περιϐδου
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Ανϊπτυξη διεπιςτημονικόσ προςϋγγιςησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Σο γενικϐ περύγραμμα τησ περιϐδου 1830-1923. Ζητόματα περιοδολϐγηςησ. Σο ςχόμα τησ
ιςτοριογραφικόσ εξϋλιξησ τησ ςχετικόσ με την ιςτορύα τησ νεϐτερησ και ςϑγχρονησ Ελλϊδασ:
Ζητόματα περιοδολϐγηςησ  ςυμβατικϋσ χρονικϋσ τομϋσ  Ο «μακρϐσ 19οσ αιώνασ»  Η ϋννοια
τησ «νεωτερικϐτητασ»  Σο ςχόμα τησ ιςτοριογραφικόσ εξϋλιξησ τησ ςχετικόσ με την ιςτορύα τησ
νεϐτερησ και ςϑγχρονησ Ελλϊδασ  Οι περύοδοι ςτισ οπούεσ εξελύςςεται η ιςτοριογραφύα του
νεϐτερου ελληνιςμοϑ απϐ τα μϋςα του 19ου αιώνα μϋχρι ςόμερα.  Κεντρικού προβληματιςμού
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και οπτικϋσ προςϋγγιςησ  Θεματικϋσ περιοχϋσ ιςτοριογραφικόσ μελϋτησ
Σο κρϊτοσ. Έννοιεσ και θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ. Σο εθνικϐ κρϊτοσ: Σι εύναι κρϊτοσ  Εύδη
κρατών  Η ϋννοια τησ κυριαρχύασ  Κλαςικϋσ θεωρύεσ περύ κρϊτουσ και κυριαρχύασ  Κρατικϊ
ςυςτόματα και διεθνϋσ πλαύςιο  υγκροτημϋνο/ςυγκεντρωτικϐ κρϊτοσ  Μονοπωλιακό
ϊςκηςη εξουςύασ  Ϊθνοσ. Θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ
Η ανθρωπογεωγραφύα του ελλαδικοϑ χώρου: τοιχεύα για τισ πληθυςμιακϋσ μεταβολϋσ τησ
περιϐδου 1830-1923  Πηγϋσ τησ ιςτορικόσ δημογραφύασ  Οι πληθυςμιακϋσ εξελύξεισ ςτο
ελληνικϐ κρϊτοσ  Η εξϋλιξη των φυςικών ιςοζυγύων  Φωρικό κατανομό του πληθυςμοϑ 
Φαρακτηριςτικϊ τησ κοινωνικόσ διϊρθρωςησ του αγροτικοϑ χώρου  Υϊςεισ ςτη διαδικαςύα
«δημογραφικόσ μετϊβαςησ»  Μετανϊςτευςη  Πϐλεισ
Σο διεθνϋσ πλαύςιο: Η ευρωπαώκό κοινωνύα τον «μακρϐ 19ο αιώνα»  Η Γαλλικό Επανϊςταςη, οι
Ναπολεϐντειοι Πϐλεμοι, η Παλινϐρθωςη  Οι κληρονομιϋσ τησ Γαλλικόσ Επανϊςταςησ  Η
βιομηχανικό επανϊςταςη  Ιδεολογικϊ ρεϑματα και ζυμώςεισ  Σο «Ανατολικϐ Ζότημα» και οι
Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ
Σο «Ανατολικϐ Ζότημα» και η Ελλϊδα: Υϊςεισ του «Ανατολικοϑ Ζητόματοσ» και διαμϐρφωςη τησ
ελληνικόσ πολιτικόσ  Αλυτρωτιςμϐσ και εξωτερικό πολιτικό  Η διττό υπϐςταςη του
ελληνιςμοϑ: Ϊλληνεσ του βαςιλεύου, Ϊλληνεσ τησ Αυτοκρατορύασ
Πολιτικό και ςυγκρϐτηςη κρϊτουσ, 1830-1910. Πολιτικϋσ δομϋσ και θεςμού: Πολιτικό και
ςυγκρϐτηςη κρϊτουσ  Οθωνικό περύοδοσ (απϐλυτη μοναρχύα, το ϑνταγμα του 1844,
ςυνταγματικό μοναρχύα)  Βαςιλευϐμενη δημοκρατύα (μεςοβαςιλεύα, το ϑνταγμα του 1864, η
πολιτικό του Γεωργύου Α΄)  Η τρικουπικό περύοδοσ. Κοινωνύα και πολιτικό, εκςυγχρονιςτικϊ
ϋργα  Η χρεωκοπύα του 1893, ο ελληνοτουρκικϐσ πϐλεμοσ του 1897 και η όττα, η Διεθνόσ
Οικονομικό Επιτροπό  Η τομό του 1909  Πολύτευμα, πολιτικϋσ διαδικαςύεσ, θεςμού και
κρατικϐσ μηχανιςμϐσ  Η ιςτοριογραφικό ςυζότηςη για τισ πελατειακϋσ ςχϋςεισ  Νϋεσ
κοινωνικϋσ δυνϊμεισ και πολιτικϋσ ςυλλογικϐτητεσ ςτον ϑςτερο δϋκατο ϋνατο αιώνα,
αςτικϐτητα και μορφϋσ δημϐςιασ κοινωνικϐτητασ
Πολιτικό και ςυγκρϐτηςη κρϊτουσ, 1910-1920. Ανακατατϊξεισ και μεταμορφώςεισ τησ πολιτικόσ
ςκηνόσ: Σο ϑνταγμα του 1911  Οι βενιζελικϋσ μεταρρυθμύςεισ  Σο «κοινωνικϐ ζότημα» και οι
ιδεολογικϋσ ζυμώςεισ μϋχρι τουσ Βαλκανικοϑσ Πολϋμουσ  Νϋα πολιτικϊ ερωτόματα και
αναδιαμϐρφωςη των πολιτικών δυνϊμεων
Γαιοκτητικϋσ ςχϋςεισ και αγροτικϐ ζότημα: Μορφϋσ ιδιοκτηςύασ τησ γησ, η εξϋλιξη του
γαιοκτητικοϑ καθεςτώτοσ  Κοινωνικϋσ ςχϋςεισ και κοινωνικϋσ δυνϊμεισ ςτον αγροτικϐ χώρο 
Αγροτικϋσ μεταρρυθμύςεισ 1835-1917
Όψεισ τησ ελληνικόσ οικονομύασ το 19ο αιώνα: Σα γενικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ελληνικόσ
οικονομύασ  Σο διεθνϋσ οικονομικϐ πλαύςιο  Οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ  Ο δημϐςιοσ δανειςμϐσ  Η
ελληνικό βιομηχανύα το 19ο αιώνα  Τποδομϋσ και εκςυγχρονιςμϐσ  Ναυτιλύα  Αγροτικό
οικονομύα  Η εμφϊνιςη του κρατικοϑ παρεμβατιςμοϑ ςτην ελληνικό οικονομύα
Μιςθωτό εργαςύα και κοινωνικϐ ζότημα: Εργατικϐ κύνημα και κοινωνικού αγώνεσ απϐ τον δϋκατο
ϋνατο ςτον εικοςτϐ αιώνα
Η ιςτορύα των γυναικών: Οικογενειακϋσ ςχϋςεισ, ιδιωτικό και δημϐςια ςφαύρα  Ο ϋμφυλοσ
καταμεριςμϐσ τησ εργαςύασ  Η παρουςύα των γυναικών ςτο δημϐςιο χώρο  Γυναύκεσ και
εθνικιςμϐσ ςτο γϑριςμα του δϋκατου ϋνατου αιώνα  Η φεμινιςτικό ιςτοριογραφύα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
3) Οπτικοακουςτικϐ υλικϐ και ψηφιοποιημϋνο αρχειακϐ υλικϐ
αναρτημϋνο ςτο διαδύκτυο
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
38
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη
48
ϑνολο Μαθόματοσ
125

64

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Ι. Γραπτό τελικό εξϋταςη

Βιβλιογραφία
Αρώνη-Σςύχλη, Κ. Σο ςταφιδικϐ Ζότημα και οι Κοινωνικού Αγώνεσ. Πελοπϐννηςοσ 1893-1905, Αθόνα
1999
Βϐγλη, Ε. «Έλληνεσ το γϋνοσ»: Η ταυτϐτητα και η ιθαγϋνεια ςτο εθνικϐ κρϊτοσ των Ελλόνων, 18211844, Ηρϊκλειο 2007
Γαρδύκα, Κ., Κεχριώτησ, Β., Λοϑκοσ, Φ., Λυριντζόσ, Φ., Μαρωνύτη, Ν. Η ςυγκρϐτηςη του ελληνικοϑ
κρϊτουσ. Διεθνϋσ πλαύςιο, εξουςύα και πολιτικό τον 19ο αιώνα, Αθόνα 2008
Γιαννιτςιώτησ, Γ. Η κοινωνικό ιςτορύα του Πειραιϊ. Η ςυγκρϐτηςη τησ αςτικόσ τϊξησ 1860-1910,
Αθόνα 2006
Gallant, Th.W. Νεϐτερη Ελλϊδα. Απϐ τον Πϐλεμο τησ Ανεξαρτηςύασ μϋχρι τισ μϋρεσ μασ, μτφρ. Γ.
καρβϋλη, Αθόνα 2017
Δερτιλόσ, Γ.Β. Ιςτορύα του ελληνικοϑ κρϊτουσ 1830-1920 (2 τϐμοι), Αθόνα 2009
Κωςτόσ, Κ., Πετμεζϊσ, . (επιμ.). Η ανϊπτυξη τησ ελληνικόσ οικονομύασ τον 19ο αιώνα (1830-1914),
Αθόνα 2006
Λιϊκοσ, Α. Η ιταλικό ενοπούηςη και η Μεγϊλη Ιδϋα 1859-1862, Αθόνα 1985
Petropulos, J. Πολιτικό και ςυγκρϐτηςη κρϊτουσ ςτο ελληνικϐ βαςύλειο (1833-1843) (2 τϐμοι),
Αθόνα 1985
κοπετϋα, Ϊ. Σο «πρϐτυπο βαςύλειο» και η Μεγϊλη Ιδϋα. Όψεισ του εθνικοϑ προβλόματοσ ςτην
Ελλϊδα (1830-1880), Αθόνα 1988
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Τποχρεωτικά Μαθήματα Ειδίκευςησ (ΕΕ)

ΙΙ 22. Μεςαιωνικό Ιςτορύα τησ Δϑςεωσ Β΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 22
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Μεςαιωνικό Ιςτορύα τησ Δϑςεωσ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH679/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν κατανοόςει τισ βαθϑτερεσ δομϋσ τησ μεςαιωνικόσ Δ. Ευρώπησ και του μεςαιωνικοϑ
πολιτιςμοϑ
 ϋχουν εξοικειωθεύ με ιςτορικϊ μεθοδολογικϊ εργαλεύα και δευτερογενό βιβλιογραφύα
ςχετικϊ με το θϋμα, καθώσ και με μεθοδολογικϊ εργαλεύα τησ ιςτορικόσ και θρηςκευτικόσ
ανθρωπολογύασ, τησ κοινωνικόσ ιςτορύασ και τησ μικροώςτορύασ
 ϋχουν αξιοποιόςει πρωτογενρύσ πηγϋσ ςτη λατινικό γλώςςα
 ϋχουν ενθαρρυνθεύ για περαιτϋρω ερευνητικό δραςτηριϐτητα ςτον ευρϑτερο τομϋα των
μεςαιωνικών ςπουδών
 ϋχουν εμβαθϑνει ςε διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Παρϊγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Πρωταρχικϐ αντικεύμενο μελϋτησ αποτελεύ η διαδικαςύα αςτικοπούηςησ του δυτικοευρωπαώκοϑ
χώρου κατϊ τουσ μεςαιωνικοϑσ χρϐνουσ και η προώθηςη των εξουςιαςτικών μηχανιςμών
απϐ τουσ εκκληςιαςτικοϑσ φορεύσ ςτουσ αςτικοϑσ παρϊγοντεσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ
ςτον ρϐλο του θρηςκευτικοϑ ςτοιχεύου, ορθϐδοξου και ετερϐδοξου, κατϊ την περύοδο του
ϑςτερου Μεςαύωνα (13οσ-15ο αι.) και ςτη ςυμβολό του ςτη διαμϐρφωςη του δυτικοϑ
αςτικοϑ ευρωπαώκοϑ πολιτιςμοϑ. Ψσ εκ τοϑτου, οι διαλϋξεισ θα κινηθοϑν θεματικϊ ςε
ζητόματα που ϊπτονται του "διαλϐγου" μεταξϑ θρηςκευτικοϑ, κοινωνικοϑ και πολιτικοϑ ςτην
ευρεύα γεωγραφικό περιοχό τησ δυτικόσ Ευρώπησ, αλλϊ με ιδιαύτερη επικϋντρωςη ςτη
γαλλικό περύπτωςη, καθώσ αποτελεύ τη χαρακτηριςτικϐτερη ϋκφραςη των
υςτερομεςαιωνικών εξελύξεων
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
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Ειςαγωγικό διϊλεξη
Η ανϊδυςη των πϐλεων
Σο θρηςκευτικϐ υπϐβαθρο του Μεςαύωνα
Υτώχεια και εκκληςιαςτικό φιλανθρωπύα
Η φιλανθρωπύα ςτισ νϋεσ αςτικϋσ ςυνθόκεσ
Οι Επαύτεσ: Υραγκιςκανού και Δομινικανού εντϐσ τησ μεςαιωνικόσ πϐλησ
Υιλανθρωπύα και η φροντύδα για τουσ λεπροϑσ
Αςτικϐ κοινωνικϐ περιθώριο και δυτικό "διωκτικό κοινωνύα": φτωχού, λεπρού, αιρετικού
Ευαγγελικϋσ αιρϋςεισ του ϑςτερου Μεςαύωνα: μια κοινωνικό προςϋγγιςη
Φιλιαςμϐσ και κοινωνικό αμφιςβότηςη τησ θεςμοθετημϋνησ εξουςύασ
Ιερϊ Εξϋταςη: ϋνασ προνεωτερικϐσ μηχανιςμϐσ αςτυνϐμευςησ τουσ αποκλύνοντοσ
θρηςκευτικοϑ υποκειμϋνου
Εκκληςιαςτικϐ δύκαιο και πολιτικό θεωρύα
Προετοιμϊζοντασ τη Μεταρρϑθμιςη

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ υμμετοχό ςτο μϊθημα
Γραπτό τελικό εξϋταςη
Βιβλιογραφία
Γιαντςό, Ν. Ο φτωχϐσ ανϊμεςα ςτην Εκκληςύα και την Πϐλη: η αςτικό φιλανθρωπύα ςτη Δυτικό
Ευρώπη κατϊ τον Μεςαύωνα, Αθόνα 2011
Bloch, Μ. Η φεουδαλικό κοινωνύα: η διαμϐρφωςη των ςχϋςεων εξϊρτηςησ, οι τϊξεισ και η
διακυβϋρνηςη των ανθρώπων, Αθόνα 1987
Cohn, Ν. Αγώνεσ για την ϋλευςη τησ χιλιετοϑσ βαςιλεύασ του Θεοϑ. Επαναςτϊτεσ χιλιαςτϋσ και
μυςτικιςτϋσ αναρχικού του Μεςαύωνα, Θεςςαλονύκη 1999
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ΙΙ 30. Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςμοϑ Β΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 30
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Εαρινϐ
Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςμοϑ Β. Ιςτορύασ των βενετοκρατουµενων
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ελληνικών περιοχών (13οσ-18οσ αι.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=ARCH172

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η μελϋτη τησ ιςτορύασ των βενετοκρατοϑµενων ελληνικών περιοχών
(13οσ-18οσ αι.): πολιτικϐ περιβϊλλον, ιδεολογύα, διοικητικού θεςμού και εκκληςιαςτικό πολιτικό,
κοινωνικό διαςτρωμϊτωςη και ςυςςωματώςεισ, οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ, πολιτιςμικϐσ
βύοσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύςουν ςφαιρικϊ την περύοδο τησ βενετικόσ κυριαρχύασ ςτον ελληνικϐ χώρο (1204-1797)
ωσ τμόμα τησ Ιςτορύασ του Νϋου Ελληνιςμοϑ αλλϊ και τησ Βενετικόσ και ευρϑτερα τησ
Ευρωπαώκόσ Ιςτορύασ
 κατανοόςουν τουσ ιδιϐμορφουσ θεςμοϑσ και τα ςημαντικϊ πνευματικϊ-πολιτιςμικϊ
επιτεϑγματα του ελληνικοϑ χώρου κατϊ την υπϐ εξϋταςη περύοδο
 προςεγγύςουν τισ πηγϋσ, αρχειακϋσ και ϊλλεσ, και τη βαςικό βιβλιογραφύα τησ περιϐδου
 ϋλθουν ςε επαφό με θεωρητικοϑσ προβληματιςμοϑσ τησ ςϑγχρονησ ιςτοριογραφύασ για ςειρϊ
ζητημϊτων
 κατακτόςουν μεθοδολογικϊ εργαλεύα για την ιςτορικό προςϋγγιςη τησ περιϐδου
 εξαςκηθοϑν ςε τεχνικϋσ εκπϐνηςησ μιασ ιςτορικόσ μελϋτησ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Η ιςτορύα των ελληνικών περιοχών κατϊ την περύοδο τησ βενετικόσ κυριαρχύασ, ςτο
πλαύςιο τησ δυτικοευρωπαώκόσ και τησ νεϐτερησ ελληνικόσ ιςτορύασ
 Η οργϊνωςη του μαθόματοσ
 Βενετύα και Ανατολό. Ιςτορικό ειςαγωγό
 Η Βενετύα και η Δ΄ ταυροφορύα
 υνοπτικό ιςτορύα των βενετοκρατοϑμενων ελληνικών περιοχών (1204-1797)
 Πηγϋσ και βιβλιογραφύα – Σα Αρχεύα και οι Βιβλιοθόκεσ
 Υροντιςτόριο αποδελτύωςησ
 Σο διοικητικϐ ςϑςτημα ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ
 Η εκκληςιαςτικό πολιτικό ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ
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Σο γαιοκτητικϐ ςϑςτημα ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ. Υεουδαρχύα και
ελεϑθερη ιδιοκτηςύα
Η ςτρατιωτικό οργϊνωςη ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ
Η πϐλη και η κοινωνύα τησ: Αςτικϋσ κοινϐτητεσ, ευγενεύσ και πολύτεσ. Λαϐσ» και
ςυντεχνύεσ. Κοινωνικϋσ ςυγκροϑςεισ ςτην πϐλη
Η Κοινωνύα τησ Τπαύθρου
Η θϋςη των Εβραύων
H θϋςη τησ γυναύκασ και του παιδιοϑ
Θεςμού κοινωνικόσ πρϐνοιασ
Κοςμικϋσ και θρηςκευτικϋσ εορτϋσ
Η Οικονομύα ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ: Δημοςιονομικϐ
ςϑςτημα.Αγροτικό Οικονομύα. Μεταπούηςη. Eμπϐριο – Ναυτιλύα
Πνευματικϐ - πολιτιςμικϐ περιβϊλλον: Βιβλιοθόκεσ. Ακαδημύεσ. Ενδιαφϋρον για την
Ιςτορύα και την Αρχαιολογύα
Εκπαιδευτικού μηχανιςμού: χολεύα, δϊςκαλοι, πανεπιςτημιακό εκπαύδευςη
Πνευματικϐ - πολιτιςμικϐ περιβϊλλον: α) Κρητικό Λογοτεχνύα: Πρώιμη περύοδοσ. Η
περύοδοσ τησ ακμόσ. β) Σϋχνη: Αρχιτεκτονικό - Γλυπτικό - Μικροτεχνύα - Ζωγραφικό. γ)
Μουςικό
Η ελληνικό παροικύα τησ Βενετύασ
ϑνοψη του μαθόματοσ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Αςκόςεισ επύ πηγών και βιβλιογραφύασ, με τη ςυμμετοχό
φοιτητών κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ.
Η αξιολϐγηςη των φοιτητών ςτηρύζεται κατϊ κϑριο λϐγο
ςε γραπτό εξϋταςη -και κατ’ εξαύρεςη ςε προφορικό
εξϋταςη-, κατϊ τη διϊρκεια των θεςπιςμϋνων
εξεταςτικών περιϐδων. Σα θϋματα ςτα οπούα
καλοϑνται να απαντόςουν οι φοιτητϋσ ϋχουν τον
χαρακτόρα των ερωτόςεων ςϑντομησ απϊντηςησ και
ερωτόςεων ςχετικών με ιςτορικϊ προβλόματα τα
οπούα τουσ τύθενται.
Προϒπϐθεςη για τη βαθμολϐγηςη του φοιτητό αποτελεύ η
βεβαιωμϋνη παρϊδοςη τησ υποχρεωτικόσ εργαςύασ
αποδελτύωςησ.
την
τελικό
βαθμολϐγηςη
ςυνυπολογύζεται
η
(προαιρετικό, αλλϊ ϐχι απαλλακτικό απϐ την εξϋταςη)
εκπϐνηςη ςυνθετικόσ εργαςύασ.
Κϑριο κριτόριο αξιολϐγηςησ των φοιτητών εύναι οι πιςτοποιημϋνεσ απϐ τισ απαντόςεισ τουσ γνώςεισ τουσ επύ
τησ θεματικόσ του μαθόματοσ. Επύςησ, για την αξιολϐγηςη λαμβϊνονται υπϐψη ςτοιχεύα ϐπωσ η διατϑπωςη,
η ςϑνταξη και η ορθογραφύα του γραπτοϑ τουσ.
Οι φοιτητϋσ ενημερώνονται για τα παραπϊνω κατϊ τη
διϊρκεια των μαθημϊτων αλλϊ και κατϊ την ϋναρξη

69

τησ εξϋταςησ.
Σα ςχετικϊ με την υποχρεωτικό αποδελτύωςη και την
προαιρετικό ςυνθετικό εργαςύα ανακοινώνονται
ςτουσ φοιτητϋσ κατϊ την ϋναρξη του μαθόματοσ και
αναγρϊφονται ςε Ϊγγραφο αναρτημϋνο ςτην
ιςτοςελύδα του μαθόματοσ.
Βιβλιογραφία
Αρβανιτϊκησ, Δ.Δ. Κοινωνικϋσ αντιθϋςεισ ςτην πϐλη τησ Ζακϑνθου. Σο Ρεμπελιϐ των Ποπολϊρων
(1628), Αθόνα 2001
Arbel, Β. «Venice’s Maritime Empire in the Early Modern Period», ςτο E.R. Dursteler (επιμ.), A
Companion to Venetian History, 1400-1797, Leiden και Boston 2013, 125-253
Γϊςπαρησ, Φ. Η γη και οι αγρϐτεσ ςτη Μεςαιωνικό Κρότη. 13οσ-14οσ αι., Αθόνα 1997
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II 24 Ιςτορύα τησ Οθωµανικόσ Αυτοκρατορύασ II
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 24
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Εαρινϐ
Ιςτορύα τησ Οθωµανικόσ Αυτοκρατορύασ και του πρώιµου
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
τουρκικοϑ κρϊτουσ (19οσ αι. - 1946)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH489/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
το μϊθημα εκτύθενται καταρχϊσ εν ςυντομύα οι ςυνθόκεσ δημιουργύασ του Οθωμανικοϑ Εμιρϊτου
και τησ μετεξϋλιξόσ του ςε αυτοκρατορύα, καθώσ και οι βαςικού θεςμού τησ ωσ τον 16ο αιώνα,
ϐπωσ και οι παρϊγοντεσ που ςυνετϋλεςαν ςτην βαθμιαύα απύςχνανςη τησ κεντρικόσ διούκηςησ
και ςτην αλλούωςη των βαςικών δομών τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ (17οσ-18οσ αι.). την
ςυνϋχεια αναλϑονται οι διαδικαςύεσ που οδόγηςαν ςτην πορεύα εκδυτικιςμοϑ και
εκςυγχρονιςμοϑ τησ Αυτοκρατορύασ μϋςω των λεγομϋνων Μεταρρυθμύςεων (Tanzimat), οι
οπούεσ επηρϋαςαν ςημαντικϊ την οικονομύα, την κοινωνύα, την πολιτικό, την ιδεολογύα, το
θεςμικϐ πλαύςιο, καθώσ και την λογοτεχνύα και την τϋχνη. Σα παραπϊνω ςυμβαύνουν ςε
ςυνδυαςμϐ με την προώοϑςα οικονομικό και πολιτικό εξϊρτηςη τησ Αυτοκρατορύασ απϐ τα
χριςτιανικϊ ευρωπαώκϊ κρϊτη και το δυτικοευρωπαώκϐ κυρύωσ κεφϊλαιο. Ακολοϑθωσ δύνεται
ϋμφαςη ςτην θϋςη των μη μουςουλμϊνων και ςτην γϋννηςη και διϊδοςη εθνικιςτικών
κινημϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνου και του τουρκικοϑ εθνικιςμοϑ. Σα κινόματα αυτϊ οδόγηςαν,
ανϊμεςα ςε ϊλλουσ παρϊγοντεσ, ςτο τϋλοσ τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ και ςτην γϋννηςη
του τουρκικοϑ εθνικοϑ κρϊτουσ (1923). Σϋλοσ, εξετϊζονται οι βαςικϋσ δομϋσ του
πρώιμου τουρκικοϑ κρϊτουσ και τησ τουρκικόσ κοινωνύασ κατϊ την περύοδο που ονομϊζεται
«περύοδοσ του μονοκομματικοϑ κρϊτουσ» (1923- 1946).
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύςουν τισ ςυνθόκεσ που οδόγηςαν ςτην δημιουργύα (τϋλη 13ου-14οσ αι.) ςτην ακμό
(15οσ-16οσ αι.), ςτην απύςχνανςη τησ κεντρικόσ διούκηςησ (17οσ-18οσ αι.) και ςτισ
προςπϊθειεσ διατόρηςησ τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ μϋςω του εκδυτικιςμοϑ (19οσ αι. 1923), καθώσ και ςτουσ βαςικοϑσ τησ θεςμοϑσ ανϊ περύοδο
 γνωρύςουν ανϊ περύοδο το νομικϐ καθεςτώσ των μη μουςουλμϊνων υπηκϐων των ουλτϊνων
-και ιδιαύτερα των Ορθοδϐξων-, ςτο πλαύςιο των οθωμανικών θεςμών και ςε ςυνϊρτηςη με
αυτϐ, ςε δυναμικό και ϐχι ςτατικό διϊςταςη
 κατανοόςουν τουσ ιδιϐμορφουσ θεςμοϑσ του οθωμανικοϑ κρϊτουσ και την επιρροό που αυτού
ϊςκηςαν ςτισ υπϐ την οθωμανικό κυριαρχύα ελληνορθϐδοξεσ κοινωνύεσ, δύνοντασ μια επιπλϋον
διϊςταςη ςτην Νεοελληνικό αλλϊ και ςτην Βαλκανικό Ιςτορύα
 προςεγγύςουν τισ πηγϋσ, αρχειακϋσ και ϊλλεσ, και τη βαςικό βιβλιογραφύα τησ οθωμανικόσ
ιςτορύασ
 ϋλθουν ςε επαφό με θεωρητικοϑσ προβληματιςμοϑσ τησ ςϑγχρονησ ιςτοριογραφύασ για ςειρϊ
ζητημϊτων
 κατακτόςουν μεθοδολογικϊ εργαλεύα για την ιςτορικό προςϋγγιςη τησ περιϐδου
 εξαςκηθοϑν ςε τεχνικϋσ εκπϐνηςησ μιασ ιςτορικόσ μελϋτησ

71

Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ιςτορύα των τουρκικών λαών μϋχρι την εμφϊνιςό κϊποιων απϐ αυτοϑσ ςτην Μικρϊ Αςύα
(νομαδικϐσ βύοσ και οικονομύα, φυλετικό οργϊνωςη, εξιςλαμιςμϐσ, τουρκοπερςικό παρϊδοςη)
 ελτζουκικϐ ουλτανϊτο του Ρουμ. Εξιςλαμιςμϐσ και ςταδιακϐσ εκτουρκιςμϐσ του
μεγαλϑτερου μϋρουσ του μικραςιατικϐϑ πληθυςμοϑ. υγκρητιςτικϋσ τϊςεισ ανϊμεςα ςτον
Φριςτιανιςμϐ και το Ιςλϊμ ςτην Μικρϊ Αςύα. Σουρκομογγολικό παρϊδοςη
 Σο πρώιμο οθωμανικϐ κρϊτοσ
 Η Οθωμανικό Αυτοκρατορύα απϐ τον 15ο ωσ τον 16ο αι.
 Η Οθωμανικό Αυτοκρατορύα απϐ τον 17ο ωσ τισ αρχϋσ του 19ου αι.
 Πρώτεσ προςπϊθειεσ μεταρρυθμύςεων με ςτϐχο ιςχυρό κεντρικό εξουςύα και
φιλελευθεροπούηςη τησ οικονομύασ
 Η οθωμανικό οικονομύα ςτην περιφϋρεια του ευρωπαώκοϑ καπιταλιςτικοϑ ςυςτόματοσ. Σο
Οθωμανικϐ Δημϐςιο Φρϋοσ
 Οι κυρύωσ θεςμικϋσ μεταρρυθμύςεισ (1839-1876). Η ιδεολογύα του Οθωμανιςμοϑ. Σο πρώτο
οθωμανικϐ ϑνταγμα
 Οι μη μουςουλμϊνοι ςτην Αυτοκρατορύα και η εμφϊνιςη και ϊνοδοσ μη μουςουλμανικών
κυρύωσ αςτικών ςτρωμϊτων
 Η απολυταρχύα του ουλτϊνου Αβδοϑλ Φαμύτ Β΄ (1878-1908)
 Οι θρηςκευτικϋσ και εθνοτικϋσ ομϊδεσ ςτην Οθωμανικό Αυτοκρατορύα. Ο θεςμϐσ των μιλλϋτ
και η γϋννηςη και διϊδοςη αλυτρωτικών και εθνικιςτικών κινημϊτων καθώσ και εθνικιςτικών
ςυγκροϑςεων
 Σο Ορθϐδοξο Μιλλϋτ και η υπϋρ των ςυμφερϐντων των αςτικών ςτρωμϊτων αναμϐρφωςό
του. Η διϊςπαςό του και η δημιουργύα τησ Βουλγαρικόσ Εξαρχύασ και του Βλϊχικου Μιλλϋτ και
τϋλοσ η ςταδιακό επικρϊτηςη ςτουσ κϐλπουσ του ελληνικών εθνικών οραματιςμών
 Σο κύνημα των Νεοτοϑρκων και οι επιπτώςεισ του ςτην οθωμανικό κοινωνύα. Ο τουρκιςμϐσ
αρχύζει να αποτελεύ ιδεολογύα ςημαντικών τμημϊτων τησ οθωμανικόσ μουςουλμανικόσ ελύτ
 Η διϊλυςη τησ Αυτοκρατορύασ, η επϋμβαςη των Δυνϊμεων τησ Αντϊντ, η γϋννηςη του
τουρκικοϑ εθνικιςτικοϑ κινόματοσ, η επικρϊτηςό του (1918-1923) και οι επιπτώςεισ τησ
 Σο πρώιμο τουρκικϐ εθνικϐ κρϊτοσ (1923-1946). Δομϋσ, οικονομύα και ιδεολογικϊ ρεϑματα
 ϑνοψη του μαθόματοσ.
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυς
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Αςκόςεισ επύ πηγών και βιβλιογραφύασ, με τη ςυμμετοχό
φοιτητών κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ.
Η αξιολϐγηςη των φοιτητών ςτηρύζεται κατϊ κϑριο λϐγο ςε
γραπτό εξϋταςη -και κατ’ εξαύρεςη ςε προφορικό εξϋταςη-,
κατϊ τη διϊρκεια των θεςπιςμϋνων εξεταςτικών περιϐδων.
Σα θϋματα ςτα οπούα καλοϑνται να απαντόςουν οι
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φοιτητϋσ ϋχουν τον χαρακτόρα των ερωτόςεων ςϑντομησ
απϊντηςησ και ερωτόςεων ςχετικών με ιςτορικϊ προβλόματα τα οπούα τουσ τύθενται.
την τελικό βαθμολϐγηςη ςυνυπολογύζεται η (προαιρετικό,
αλλϊ ϐχι απαλλακτικό απϐ την εξϋταςη) εκπϐνηςη ςυνθετικόσ εργαςύασ.
Κϑριο κριτόριο αξιολϐγηςησ των φοιτητών εύναι οι
πιςτοποιημϋνεσ απϐ τισ απαντόςεισ τουσ γνώςεισ τουσ επύ
τησ θεματικόσ του μαθόματοσ. Επύςησ, για την αξιολϐγηςη
λαμβϊνονται υπϐψη ςτοιχεύα ϐπωσ η διατϑπωςη, η ςϑνταξη
και η ορθογραφύα του γραπτοϑ τουσ.
Οι φοιτητϋσ ενημερώνονται για τα παραπϊνω κατϊ τη διϊρκεια
των μαθημϊτων αλλϊ και κατϊ την ϋναρξη τησ εξϋταςησ.
Βιβλιογραφία
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Lowry, H., Η φϑςη του πρώιμου οθωμανικοϑ κρϊτουσ (μτφρ. τϋφανοσ Παπαγεωργύου), Αθόνα
2004
Ortayli, I., Ο πιο μακρϑσ αιώνασ τησ Αυτοκρατορύασ. Ο Οθωμανικϐσ 19οσ αιώνασ. Η πορεύα προσ τον
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ΙΙ 84. Ιςτορύα του Μεταπολεµικοϑ κϐςµου
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 84
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Ιςτορύα του Μεταπολεμικοϑ κϐςμου

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλϋξεισ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Εαρινϐ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
13

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5

Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Ιςτορύασ
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH114/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Ιςτορύα των διεθνών ςχϋςεων απϐ το τϋλοσ του δευτϋρου παγκοςμύου πολϋμου το 1945 ϋωσ τη
διϊλυςη τησ οβιετικόσ Ϊνωςησ το 1991. τα χρϐνια αυτϊ, ςημειώθηκαν ςτο διεθνϋσ πεδύο τρεισ
μεύζονοσ ςημαςύασ διεργαςύεσ: ο Χυχρϐσ Πϐλεμοσ, η αποαποικιοπούηςη και η ευρωπαώκό
ενοπούηςη. Σο μϊθημα επικεντρώνεται ςτον Χυχρϐ Πϐλεμο, και παρακολουθεύ την εξϋλιξό του
απϐ το 1946/47 ϋωσ το 1991. Αναλϑονται τα βαςικϊ επειςϐδια του ανταγωνιςμοϑ μεταξϑ
ανατολικοϑ και δυτικοϑ ςυναςπιςμοϑ, τϐςο ςτον ευρωπαώκϐ χώρο (π.χ. κρύςεισ ςτο Βερολύνο,
μεταπολεμικό αναςυγκρϐτηςη, η ύδρυςη και λειτουργύα του ΝΑΣΟ και του υμφώνου τησ
Βαρςοβύασ) ϐςο και ςτην περιφϋρεια (π.χ. ϊνοδοσ τησ κομμουνιςτικόσ Κύνασ, οι πϐλεμοι τησ
Κορϋασ και του Βιετνϊμ, το Μεςανατολικϐ ζότημα). Εξετϊζονται επύςησ οι θεωρύεσ για την
ϋναρξη του Χυχροϑ Πολϋμου, καθώσ και η επιρροό ςημαντικών προςωπικοτότων (τϊλιν, Σζ. Υ.
Κϋννεντυ, Φ. Κύςινγκερ, Μ. Γκορμπατςώφ).
Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τουσ βαςικοϑσ ςταθμοϑσ τησ διεθνοϑσ μεταπολεμικόσ ιςτορύασ.
 παρακολουθοϑν τη ςυζότηςη για τα αύτια του Χυχροϑ Πολϋμου, ςτο ςτρατηγικϐ και το
ιδεολογικϐ επύπεδο.
 ερμηνεϑουν τη ςημαςύα τησ μειωμϋνησ κατανϐηςησ των δϑο κϐςμων (ανατολικοϑ και δυτικοϑ)
ςχετικϊ με τισ προθϋςεισ και τα ϐρια τησ ϊλλησ πλευρϊσ.
 ερμηνεϑουν την ϋνταςη τησ ςϑγκρουςησ των δϑο κϐςμων ςε κρύςιμα γεωγραφικϊ πεδύα
(Κεντρικό Ευρώπη και Ωπω Ανατολό) το 1947-53.
 αντιλαμβϊνονται τη ςχετικό ςταθεροπούηςη που ϋφερε η επύτευξη ςυμβιβαςμών ϋωσ το 1953
και η μεταφορϊ των ψυχροπολεμικών εντϊςεων ςτην περιφϋρεια τη δεκαετύα του 1950 και
1960 (Μ. Ανατολό, Βιετνϊμ/ΝΑ Αςύα, Αφρικό).
 παρακολουθοϑν τη ςυζότηςη περύ των πυρηνικών ϐπλων (με κορϑφωςη την κρύςη τησ
Κοϑβασ) και του ειρηνιςτικοϑ κινόματοσ.
 ερμηνεϑουν τισ φυγϐκεντρεσ τϊςεισ που προκϊλεςε ςτουσ δϑο ςυναςπιςμοϑσ η αναζότηςη τησ
ϑφεςησ κατϊ τη δεκαετύα του 1960 (γαλλικό αποςταςιοπούηςη απϐ το ΝΑΣΟ, ςινοςοβιετικό
ρόξη).
 παρακολουθοϑν τισ κρύςιμεσ εξελύξεισ κατϊ την περύοδο τησ διεθνοϑσ ϑφεςησ ςτη δεκαετύα του
1970 (πετρελαώκϋσ κρύςεισ, ςινοαμερικανικό προςϋγγιςη, Διϊςκεψη του Ελςύνκι).
 αντιλαμβϊνονται τα αύτια τησ λόξησ τησ περιϐδου τησ ϑφεςησ – πυρηνικϊ ϐπλα και ςοβιετικό
ειςβολό ςτο Αφγανιςτϊν.
 παρακολουθοϑν τισ εντϊςεισ του «Δεϑτερου Χυχροϑ Πολϋμου» κατϊ το πρώτο μιςϐ τησ
δεκαετύασ του 1980, την ϊνοδο και αποτυχύα του Μ. Γκορμπατςώφ και το τϋλοσ του Χυχροϑ
Πολϋμου.
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Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγικϊ: το διεθνϋσ ςϑςτημα τον 19ο και τον 20ϐ αιώνα – βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του
μεταπολεμικοϑ κϐςμου (διπολιςμϐσ, ιδεολογικό φϐρτιςη, πυρηνικϊ ϐπλα, ατελόσ διεθνόσ
οργϊνωςη)
 Η ϋννοια και τα ςτϊδια του Χυχροϑ Πολϋμου – η ςυζότηςη για τα αύτιϊ του. Οι διαςκϋψεισ των
Σριών Μεγϊλων κατϊ τον Πϐλεμο
 Προσ τον Χυχρϐ Πϐλεμο: το ζότημα τησ Ανατολικόσ Ευρώπησ και τησ Γερμανύασ – το Δϐγμα
Σροϑμαν
 Σο χϋδιο Μϊρςαλ και η ϋναρξη του Χυχροϑ Πολϋμου – επιπτώςεισ ςε Δϑςη και Ανατολό
 Οι κρύςεισ του 1947-49: πραξικϐπημα τησ Πρϊγασ, αποκλειςμϐσ του Βερολύνου, ύδρυςη του
ΝΑΣΟ και των δϑο γερμανικών κρατών
 Κρύςη ςτην Ωπω Ανατολό: η νύκη των κομμουνιςτών ςτην Κύνα και ο πϐλεμοσ τησ Κορϋασ
 Η δεκαετύα του 1950: μεταφορϊ των ψυχροπολεμικών ανταγωνιςμών ςτην Μ. Ανατολό
 Η ανϋγερςη του Σεύχουσ του Βερολύνου και η κρύςη τησ Κοϑβασ
 Ο πϐλεμοσ του Βιετνϊμ
 Η αναζότηςη τησ ϑφεςησ, οι φυγϐκεντρεσ τϊςεισ ςτο εςωτερικϐ των δϑο ςυναςπιςμών και η
αλλαγό εποχόσ – «1968»
 Η ϑφεςη: η γερμανικό οςτπολιτύκ, η ςινοαμερικανικό προςϋγγιςη, η ςυμφωνύα SALT I και η
Σελικό Πρϊξη του Ελςύνκι
 Σο τϋλοσ τησ ϑφεςησ: πυρηνικϊ ϐπλα, ιρανικό επανϊςταςη και η ςοβιετικό ειςβολό ςτο
Αφγανιςτϊν
 Ο Δεϑτεροσ Χυχρϐσ Πϐλεμοσ, 1980-1985. Η ϊνοδοσ και η πολιτικό του Μ. Γκορμπατςώφ
 Σο τϋλοσ του Χυχροϑ Πολϋμου
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος
Δραστηριότητα
Εργασίας Εξαμή ου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη
Βιβλιογραφία
Βαληνϊκησ, Γ.Γ., Μπϐτςιου, Κ.Ε. Διεθνεύσ ςχϋςεισ και ςτρατηγικό ςτην πυρηνικό εποχό,
Θεςςαλονύκη 2000
Φατζηβαςιλεύου, Ε. Ειςαγωγό ςτην ιςτορύα του μεταπολεμικοϑ κϐςμου, Αθόνα 2001
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Επιλεγόμενα εμιναριακά (ΕΕ)

Ι 54. Βυζαντινό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι 54
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Βυζαντινό Ιςτορύα: Ο δημϐςιοσ και ο ιδιωτικϐσ χώροσ την εποχό
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
τησ Μακεδονικόσ δυναςτεύασ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και παρουςιϊςεισ φοιτητών
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH630/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
το πλαύςιο του μαθόματοσ εξετϊζονται θϋματα απϐ τον δημϐςιο και τον ιδιωτικϐ βύο των
«πρωταγωνιςτών» τησ εποχόσ, οι οπούοι ςυνϋβαλαν ςτη διαμϐρφωςη των χαρακτηριςτικών τησ.
Μελετώνται επύςησ ζητόματα ςχετικϊ με τισ κοινωνικϋσ, θρηςκευτικϋσ, ϋμφυλεσ, επαγγελματικϋσ
κ.ϊ. ομϊδεσ, τον ρϐλο τουσ ςτην εξϋλιξη τησ αυτοκρατορύασ αλλϊ και με την αντιμετώπιςό τουσ
απϐ την κεντρικό εξουςύα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τα κϑρια μεθοδολογικϊ εργαλεύα και ερευνητικϋσ δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται για τη
μελϋτη τησ Βυζαντινόσ Ιςτορύασ
 οριοθετόςουν/ςυγκρύνουν τη ςυγκεκριμϋνη περύοδο ςτα βαςικϊ τησ ςημεύα με τισ ϊλλεσ
περιϐδουσ τησ βυζαντινόσ ιςτορύασ
 διακρύνουν τα χαρακτηριςτικϊ, καθώσ και τα βαςικϊ γεγονϐτα που ορύζουν τη φυςιογνωμύα τησ
περιϐδου 867-1054
 εργϊζονται ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον, αξιοποιώντασ μεθϐδουσ ϊλλων κλϊδων
 ϋλθουν ςε επαφό με θεωρητικοϑσ προβληματιςμοϑσ τησ ςϑγχρονησ ιςτοριογραφύασ για ςειρϊ
ζητημϊτων (π.χ. η ςυγκρϐτηςη των ταυτοτότων)
 εξαςκηθοϑν ςε τεχνικϋσ εκπϐνηςησ μιασ ιςτορικόσ μελϋτησ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
τα δϑο πρώτα ειςαγωγικϊ τρύωρα γύνονται:
 Ειςαγωγό - Κατανομό εργαςιών
 Ιςτορικό επιςκϐπηςη τησ υπϐ εξϋταςη περιϐδου
το τρύτο τρύωρο δύδονται:
 Οδηγύεσ για τη ςυγγραφό εργαςύασ και την τεχνικό των παραπομπών και των υποςημειώςεων.
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τα υπϐλοιπα 10 τρύωρα παρουςιϊζονται τα εξόσ θϋματα:
 Ο Βαςύλειοσ Α΄, ιδρυτόσ τησ Μακεδονικόσ δυναςτεύασ (καταγωγό, ρϐλοσ ςτην εποχό του Μιχαόλ
Γ΄, ανϊδειξό του ςτον θρϐνο)
 Βαςιλεύοσ Α΄ και Ευδοκύα Ιγγερύνα. Η ιςτορύα ενϐσ γϊμου
 Οι ςχϋςεισ του Λϋοντοσ τ΄ με τον Βαςύλειο Α΄ (οικογενειακό κατϊςταςη, ςυνομωςύεσ, τιμωρύεσ,
οι πρώτεσ ενϋργειεσ του Λϋοντοσ ωσ αυτοκρϊτορα)
 Ο πρώτοσ γϊμοσ του Λϋοντοσ τ΄ με τη Θεοφανώ (ςυζυγικϋσ ςχϋςεισ, τεκνοπούηςη, θϊνατοσ τησ
Θεοφανοϑσ, αγιοπούηςό τησ)
 Λϋων τ΄ και Ζωό Καρβουνοψύνα (προβλόματα με την Εκκληςύα και τον πατριϊρχη,
νομιμοπούηςη Κωνςταντύνου Z΄, αναγνώριςη τησ Ζωόσ, αντιβαςιλεύα τησ Ζωόσ μετϊ τον θϊνατο
του Λϋοντοσ)
 Προςωπικϐτητα και ιδιωτικϐσ βύοσ του Λϋοντοσ τ΄, ϐπωσ αποτυπώνεται ςτον Βύο του
πατριϊρχη Ευθυμύου
 Η Εκπαύδευςη ςτην Κωνςταντινοϑπολη κατϊ τον 10ο αιώνα (ο Κωνςταντύνοσ Ζ΄ και η Παιδεύα, ο
ρϐλοσ του δαςκϊλου ςτο ςχολεύο, η ςχολικό εκπαύδευςη των Βυζαντινών)
 Η αυτοκρϊτειρα Θεοφανώ (καταγωγό, γϊμοι, αντιβαςιλεύα)
 Νικηφϐροσ Υωκϊσ: δημϐςιοσ και ιδιωτικϐσ βύοσ (καταγωγό, ςταδιοδρομύα, γϊμοι)
 Ιωϊννησ Σζιμιςκόσ: δημϐςιοσ και ιδιωτικϐσ βύοσ (καταγωγό, ςταδιοδρομύα, γϊμοι)
 Η μονό τησ Αγύασ Λαϑρασ ςτο Ωγιο Όροσ, ο Αθανϊςιοσ Αθωνύτησ και οι αυτοκρϊτορεσ Νικηφϐροσ
Υωκϊσ και Ιωϊννησ Σζιμιςκόσ.
 Η θϋςη των «Δυνατών» ςτη βυζαντινό κοινωνύα: Η οικογϋνεια των κληρών και των Υωκϊδων
κατϊ τα τϋλη του 10ου αιώνα
 Ζωό Πορφυρογϋννητη: Ο δημϐςιοσ και ιδιωτικϐσ βύοσ τησ
 Κωνςταντύνοσ Θ΄ Μονομϊχοσ, Ζωό Πορφυρογϋννητη και Μαρύα κλόραινα. Η ιςτορύα ενϐσ γϊμου
και μιασ εξωςυζυγικόσ ςχϋςησ
 Θεοδώρα Πορφυρογϋννητη: Ο δημϐςιοσ και ιδιωτικϐσ βύοσ τησ
 Ο παρακοιμὠμενοσ και παραδυναςτεϑων Βαςύλειοσ Λακαπηνϐσ και ο ρϐλοσ του ςτην ϊςκηςη
τησ εξουςύασ
 Ο Μιχαόλ Χελλϐσ και το ϋργο του (ςταδιοδρομύα, ςυγγραφικϐ ϋργο, αποτύμηςη)
 Σο Επαρχικϐν Βιβλύον Λϋοντοσ τ΄ και ο επιςιτιςμϐσ τησ Κωνςταντινοϑπολησ
 Περιθωριακού ςτη βυζαντινό κοινωνύα: Λεπρού-ανύατοι-ανϊπηροι
 Λαώκϋσ εκδηλώςεισ λατρεύασ και μύςουσ προσ τουσ πρωταγωνιςτϋσ τησ πολιτικόσ ζωόσ κατϊ τουσ
10ο και 11ο αιώνεσ
το τελευταύο τρύωρο μϊθημα γύνεται ςυζότηςη επύ τησ εποχόσ των Μακεδϐνων και αποτύμηςη του
περιεχομϋνου του μαθόματοσ ϐπωσ και του τρϐπου προετοιμαςύασ και παρουςύαςησ των ειδικών
θεμϊτων που εξετϊςτηκαν
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
40
2
40
68

εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη /
ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
1) υμμετοχό ςτο ςεμινϊριο
2) Παρουςύαςη – δημϐςια ςυζότηςη εργαςύασ
3) εμιναριακό εργαςύα
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Ι 75. Βυζαντινό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι 75
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Εαρινϐ
Βυζαντινό Ιςτορύα. Η βυζαντινό διπλωματύα τησ Παλαιολϐγειασ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
εποχόσ (1261-1453)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΙΙ 21 Βυζαντινό Ιςτορύα
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH319

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η μετϊδοςη ειδικών γνώςεων και η εξοικεύωςη των φοιτητών με τη
μεθοδολογύα τησ ιςτορικόσ ϋρευνασ και τη ςυγγραφό μύασ επιςτημονικόσ εργαςύασ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα μποροϑν να προβαύνουν ςε:
 αναζότηςη και ςυγκϋντρωςη βιβλιογραφύασ με τον παραδοςιακϐ τρϐπο και με τισ νϋεσ
τεχνολογικϋσ εξελύξεισ
 αναδύφηςη τησ βιβλιογραφύασ
 οργϊνωςη και διαχεύριςη των πληροφοριών
 ςυγγραφό επιςτημονικόσ εργαςύασ.
Γενικέσ Ικανότητεσ
Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των απαραύτητων
τεχνολογιών
Αυτϐνομη εργαςύα
Προαγωγό τησ ελεϑθερησ , δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
το ςϑνολο των 13 τρύωρων διαλϋξεων:
 Οι τρεισ πρώτεσ τρύωρεσ διαλϋξεισ: Ειςαγωγό ςτισ αρχϋσ, τισ μεθϐδουσ και τουσ κϑριουσ
ςταθμοϑσ τησ Βυζαντινόσ διπλωματύασ με ϋμφαςη ςτην τελευταύα φϊςη τησ (1261-1453).
Παρουςύαςη, ανϊλυςη και εξοικεύωςη των φοιτητών με την ειδικό για το θϋμα βιβλιογραφύα
 Σϋταρτη διϊλεξη: Παρουςύαςη ςειρϊσ θεμϊτων ςχετικών με το ςεμινϊριο και μύασ
βιβλιογραφύασ εκκύνηςησ απϐ τα οπούα οι φοιτητϋσ επιλϋγουν ϋνα για ϋρευνα, το οπούο
εκπονοϑν ςτη διϊρκεια του εξαμόνου με τελικϐ ςτϐχο τη ςυγγραφό μύασ εργαςύασ
 Πϋμπτη και ϋκτη διϊλεξη: Μεθοδολογύα ϋρευνασ. Υϊςεισ επιςτημονικόσ εργαςύασ. Αςκόςεισ
εξοικεύωςησ
 Οι επϐμενεσ επτϊ τρύωρεσ διαλϋξεισ αφιερώνονται ςτην παρουςύαςη των εργαςιών των
φοιτητών ςτην τϊξη
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα
Φόρ ο Εργασίας Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
40
υνεργαςύα
με
τον
2
διδϊςκοντα
Αναζότηςη
–
ϋρευνα
40
βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ
μη
68
καθοδηγοϑμενη μελϋτη /
ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
Παρουςύαςη ςεμιναριακόσ εργαςύασ. Αξιολϐγηςη ατομικών
εργαςιών.

Βιβλιογραφία
Mergiali-Sahas, S. «A Byzantine ambassador to the West and his office during the fourteenth and
fifteenth centuries: a profile», Byzantinische Zeitschrift 94 (2001) 588-604
_____. «Manuel Chrysoloras (ca. 1350-1415), an Ideal Model of a Scholar-Ambassador», Byzantine
Studies/Etudes Byzantines 3 (1998) 1-12
_____. «An ultime wealth for inauspicious times: Holy relics in rescue of Manuel II Palaeologus’
reign’», Byzantion 76 (2006) 264-275
_____. «Σο ϊλλο πρϐςωπο τησ αυτοκρατορικόσ διπλωματύασ: ο Βυζαντινϐσ αυτοκρϊτορασ ςτο ρϐλο
του πρεςβευτό τον 14ο και 15ο αι.», Βυζαντιακϊ 25 (2005-6) 237-259
_____. «Η διπλωματύα την εποχό των Παλαιολϐγων (1261-1453)», ςτο Σ. Λουγγόσ και Ε. Kislinger
(επιμ.), Βυζϊντιο. Ιςτορύα και πολιτιςμϐσ. Ερευνητικϊ πορύςματα, τ. Β΄. Τλικϋσ και ιδεολογικϋσ
δομϋσ, Αθόνα 2015, 233-246
Oikonomides, N. «Byzantine diplomacy, A.D. 1204-1453: means and ends», ςτο J. Shepard και S.
Franklin (επιμ.), Byzantine diplomacy. Papers from the 24th Spring Symposium of Byzantine
Studies (Cambridge, March 1990), Aldershot 1992, 73-87
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Ι 218. Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςµοϑ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι 218
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςµοϑ. Εκπαύδευςη, πολιτιςµικϋσ δρϊςεισ και
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ςυγκρϐτηςη ταυτοτότων ςτον ελληνοβενετικϐ κϐςµο (13οσ18οσ αι.).
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΙΙ 30. Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςμοϑ Β’
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=ARCH294
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να μελετηθοϑν οι εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ εντϐσ και εκτϐσ του
υπϐ τουσ Βενετοϑσ ελληνικοϑ χώρου καθώσ και το πολιτιςμικϐ περιβϊλλον, ςε ςϑνδεςη με τισ
πολιτικϋσ κατευθϑνςεισ τησ Βενετύασ και ωσ παρϊγοντεσ διαμϐρφωςησ αυτοπροςδιοριςμών,
ετερϐτητασ και ιδεολογικών θϋςεων ςτην κοινωνύα τησ ελληνοβενετικόσ Ανατολόσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 εμβαθϑνουν ςε εξειδικευμϋνεσ θεματικϋσ τησ περιϐδου τησ βενετικόσ κυριαρχύασ ςτον ελληνικϐ
χώρο (1204-1797), ςτο πλαύςιο τησ Ιςτορύασ του Νϋου Ελληνιςμοϑ αλλϊ και τησ Βενετικόσ και
ευρϑτερα τησ Ευρωπαώκόσ Ιςτορύασ
 εξοικειωθοϑν με τισ πηγϋσ, αρχειακϋσ και ϊλλεσ, και τη βιβλιογραφύα τησ περιϐδου
 κατανοόςουν θεωρητικοϑσ προβληματιςμοϑσ τησ ςϑγχρονησ ιςτοριογραφύασ για ςειρϊ
ζητημϊτων, με επύκεντρο τη ςυγκρϐτηςη των ταυτοτότων και τη διαμϐρφωςη ιδεολογύασ, ςε
ςυνϊρτηςη με την εκπαύδευςη, την παιδεύα και τον πολιτιςμϐ
 δοκιμϊςουν την κριτικό ικανϐτητα και τισ δυνατϐτητϋσ τουσ ςτον χειριςμϐ τησ επιςτημονικόσ
μεθϐδου
 κατακτόςουν τη μεθοδολογύα και τισ τεχνικϋσ ςυγγραφόσ μιασ ιςτορικόσ μελϋτησ
 αςκηθοϑν ςτην προφορικό παρουςύαςη μιασ ςεμιναριακόσ εργαςύασ με τη μορφό διδαςκαλύασ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
Ι. ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
 Ειςαγωγό - Κατανομό εργαςιών
 Ιςτορύα τησ Βενετύασ - Ιςτορύα των βενετοκρατοϑμενων ελληνικών περιοχών (Βιβλιογραφικό
Επιςκϐπηςη)
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 Αρχεύα και Βιβλιοθόκεσ
 υγγραφό εργαςύασ και η τεχνικό των παραπομπών
ΙΙ. ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΕΜΙΝΑΡΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ
 Eκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ, α) τησ Κρότησ, β)
των Ιϐνιων Νηςιών
 Η χολό του Ιακώβου Διαςςωρινοϑ ςτην Κϑπρο
 Η χολό του Βικϋντιου Δαμοδοϑ ςτην Κεφαλονιϊ
 Σο «Κοινϐν Υροντιςτόριον» ςτην Κϋρκυρα
 Σο Ελληνικϐ Κολλϋγιο τησ Ρώμησ
 Η Υλαγγύνειοσ χολό τησ Βενετύασ
 Σο Πανεπιςτόμιο τησ Πϊδοβασ
 .Οι Ακαδημύεσ ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ περιοχϋσ τησ Κρότησ και των Ιϐνιων Νηςιών
 .Σα Ελληνικϊ Συπογραφεύα ςτη Βενετύα
 .Οι Bιβλιοθόκεσ ςτη βενετοκρατοϑμενη Κρότη και .ςτη βενετοκρατοϑμενη Κϋρκυρα
 .Ο νοτϊριοσ ςτο κοινωνικϐ-πνευματικϐ περιβϊλλον των βενετοκρατοϑμενων ελληνικών
περιοχών
 .Αρχαιολογικϊ ενδιαφϋροντα ςτη βενετοκρατοϑμενη Κρότη και ςτη βενετοκρατοϑμενη
Πελοπϐννηςο
 .Η Ιςτοριογραφύα ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ
 .Λογοτεχνύα και ςυλλογικϋσ ταυτϐτητεσ ςτισ βενετοκρατοϑμενεσ ελληνικϋσ περιοχϋσ:
α). Η πρώιμη περύοδοσ τησ Κρητικόσ Λογοτεχνύασ
β) Η Κρητικό Λογοτεχνύα κατϊ την περύοδο τησ ακμόσ: Ο «Ερωτϐκριτοσ» και το ιδεολογικϐ του
υπϐβαθρο
γ) Σα ιςτορικϊ ποιητικϊ ϋργα
δ) Σο Κρητικϐ Θϋατρο (Σραγωδύα)
ε) Σο Κρητικϐ Θϋατρο (Κωμωδύα)
ςτ) Σο Θϋατρο ςτα Ιϐνια Νηςιϊ
ΙΙΙ. ΤΝΟΧΗ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ. ΑΚΗΗ
 ϑνοψη του μαθόματοσ. Γραπτό ϊςκηςη επύ του μαθόματοσ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2)
Τποςτόριξη
μαθηςιακόσ
διαδικαςύασ
μϋςω
τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
39
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
6
Αναζότηςη
–
ϋρευνα
42
βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
63
ελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Αξιολογεύται η προφορικό παρουςύαςη τησ εργαςύασ του
φοιτητό, οι απαντόςεισ του επύ τυχϐν ερωτόςεων και η
ενεργϐσ ςυμμετοχό του ςτο μϊθημα.
Η αξιολϐγηςη του φοιτητό ςτο μϊθημα διαμορφώνεται με βϊςη
την ϐλη ςυμμετοχό του, την προφoρικό παρουςύαςη τησ
ςεμιναριακόσ εργαςύασ κατϊ τη διϊρκεια του εξαμόνου και
την τελικό γραπτό μορφό τησ εργαςύασ αυτόσ, που θα
αποδεικνϑει την ικανϐτητϊ του ςτον χειριςμϐ τησ
επιςτημονικόσ μεθϐδου, ςτον εντοπιςμϐ ζητημϊτων που
ενδιαφϋρουν ερευνητικϊ και ςτην κριτικό τοποθϋτηςη
απϋναντι ςτο εξεταζϐμενο θϋμα, καθώσ και την τόρηςη τησ
ακαδημαώκόσ δεοντολογύασ. Επιπλϋον, ςυνυπολογύζεται και η
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επύδοςη του φοιτητό ςτην τελικό ϊςκηςη επύ του μαθόματοσ.
Οι φοιτητϋσ ενημερώνονται για τα παραπϊνω κριτόρια
αξιολϐγηςησ κατϊ την ϋναρξη αλλϊ και κατϊ τη διϊρκεια του
μαθόματοσ.
ημειώνεται ϐτι τα γενικϊ κριτόρια αξιολϐγηςησ του μαθόματοσ
ιςχϑουν για ϐλα τα ςεμιναριακϊ μαθόματα και αναγρϊφονται
και ςτον ετόςιο Οδηγϐ του Σμόματοσ.
Βιβλιογραφία
Βαρζελιώτη, Γ. Κρητικό κωμωδύα και καθημερινό ζωό: ςχϋςη ςκηνικόσ εικϐνασ και κοινωνύασ ςτο
βενετοκρατοϑμενο Φϊνδακα, Αθόνα και Βενετύα 2011
Βελουδόσ, Γ. Σο ελληνικϐ τυπογραφεύο των Γλυκόδων ςτην Βενετύα(1670-1854): υμβολό ςτη
μελϋτη του ελληνικοϑ βιβλύου κατϊ την εποχό τησ Σουρκοκρατύασ, [χ.τ.] 1987
Holton, D. (επιμ.). Λογοτεχνύα και κοινωνύα ςτην Κρότη τησ Αναγϋννηςησ, μτφρ. Ν. Δεληγιαννϊκη,
Ηρϊκλειο 1997
Kακλαμϊνησ, τ. (ειςαγωγό, ϋκδοςη κειμϋνου, ςχϐλια και απϐδοςη ςτα ελληνικϊ), Francesco
Barozzi, Descrittione dell’isola di Creta (Περιγραφό τησ Κρότησ) 1577/8. Μια γεωγραφικό και
αρχαιολογικό περιγραφό τησ Κρότησ ςτα χρϐνια τησ Αναγϋννηςησ, Ηρϊκλειο 2004
Καραθανϊςησ, Αθ.Ε. Η Υλαγγύνειοσ χολό τησ Βενετύασ, Θεςςαλονύκη 1975
Μαλτϋζου, Φρ. (επιςτ. διεϑθυνςη). Βενετοκρατοϑμενη Ελλϊδα. Προςεγγύζοντασ την ιςτορύα τησ, Δ.
Βλϊςςη, Α. Σζαβϊρα (επιμ. κειμ.), τ. 1-2, Αθόνα και Βενετύα 2010
Παναγιωτϊκησ, Ν.Μ. Ο ποιητόσ του «Ερωτοκρύτου» και ϊλλα βενετοκρητικϊ μελετόματα, Ηρϊκλειο
1989
τεργϋλλησ, Αρ.Π. Tα δημοςιεϑματα των Ελλόνων ςπουδαςτών του Πανεπιςτημύου τησ Πϊδοβασ τον
17ο και 18ο αι., διδακτορικό διατριβό, Αθόνα 1970
Σζιβϊρα, Π. χολεύα και δϊςκαλοι ςτη βενετοκρατοϑμενη Κϋρκυρα (16oσ-18οσ αι.), Αθόνα 2003
Σςιρπανλόσ, Ζ.Ν. Σο Ελληνικϐ Κολλϋγιο τησ Ρώμησ και οι μαθητϋσ του (1576-1700): ςυμβολό ςτη
μελϋτη τησ μορφωτικόσ πολιτικόσ του Βατικανοϑ, Θεςςαλονύκη 1980
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Ι 102. Αρχειακϋσ Πηγϋσ και Ϊρευνα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ (με την ςυνεπικουρύα τησ κασ Φ. Μπαλό, μϋλουσ
ΕΔΙΠ του Σμόματοσ
Ι 102
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Eαρινϐ
Αρχειακϋσ πηγϋσ και ϋρευνα

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλϋξεισ και επιςκϋψεισ ςε αρχεύα
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
6

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν κατακόςει δεξιϐτητεσ ςτην ανϊγνωςη πρωτογενοϑσ
αποκωδικοπούηςη του περιεχομϋνου του
 θα γνωρύζουν τη λειτουργύα ενϐσ αρχειακοϑ χώρου

υλικοϑ

και

ςτην

Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Παραγωγό ερευνητικών ιδεών
 Αυτϐνομη εργαςύα
 ϑνθεςη επιςτημονικόσ εργαςύασ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Προβληματιςμϐσ πϊνω ςτη χρόςη και αξιοπούηςη πρωτογενοϑσ ιςτορικοϑ υλικοϑ
 Αξιοπούηςη τεκμηρύων για τη ςυγγραφό εργαςύασ
 Αξιοπούηςη βιβλιογραφύασ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη.
Δρϊςη επύ των τεκμηρύων.
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Αξιοπούηςη του Διαδικτϑου
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Δραστηριότητα
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
Αναζότηςη
–
ϋρευνα
βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
μελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
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Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
40
2
40
68
150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

1) υμμετοχό ςτο ςεμινϊριο
2) Παρουςύαςη – δημϐςια ςυζότηςη εργαςύασ
3) εμιναριακό εργαςύα

Βιβλιογραφία
Σο μϊθημα ςτηρύζεται ςτην πρακτικό ϊςκηςη των φοιτητών ςε πραγματικϐ πρωτογενϋσ αρχειακϐ
υλικϐ.
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Ι 223. Ιςτορύα του Νϋου Ελληνιςµοϑ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι 223
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Ιςτορύα του Νϋου Ελληνιςμοϑ. Οι επιςτόμεσ ςτον ελληνικϐ χώρο,
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
17οσ-19οσ αι.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, αςκόςεισ, προφορικϋσ παρουςιϊςεισ
3
6
εργαςιών
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με γραπτό εργαςύα ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH323/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο μϊθημα εύναι ςεμιναριακϐ και ςτοχεϑει ςτην εμβϊθυνςη γνώςεων που αποκτόθηκαν ςτο
πλαύςιο του ειςαγωγικοϑ μαθόματοσ Ιςτορύα του Νϋου Ελληνιςμοϑ Α΄. Κατϊ τη διϊρκεια του
ςεμιναρύου οι φοιτότριεσ/ϋσ εξοικειώνονται με ϋννοιεσ και εργαλεύα τησ ιςτορύασ των
επιςτημών, αλλϊ και με τη χρόςη και επεξεργαςύα πρωτογενών πηγών.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη:
 να γνωρύζουν τα νεώτερα πορύςματα για την ιςτορύα των επιςτημών ςτον ελληνικϐ χώρο
μεταξϑ του 17ου και του 19ου αιώνα
 να ςυςχετύζουν το ελληνικϐ παρϊδειγμα με αντύςτοιχα ςτον ευρωπαώκϐ χώρο
 να παρουςιϊζουν κριτικϊ επιςτημονικϊ ϊρθρα ςχετικϊ με το θϋμα
 να ςυντϊςςουν μικρϋσ ςυνθετικϋσ εργαςύεσ, βαςιςμϋνεσ ςε πρωτογενεύσ πηγϋσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
τϐχοσ του ςεμιναρύου εύναι να μελετόςει την ιςτορικό διαμϐρφωςη τησ επιςτημονικόσ ςκϋψησ και
πρακτικόσ ςε ϋναν χώρο, ϐπωσ ο ελληνικϐσ, αλλϊ και ο ευρϑτεροσ βαλκανικϐσ και o χώροσ τησ
ανατολικόσ Μεςογεύου, που βριςκϐταν ςτην περιφϋρεια των επιςτημονικών εξελύξεων των
νεϐτερων χρϐνων. τη βϊςη τησ πλοϑςιασ βιβλιογραφύασ για τον νεοελληνικϐ διαφωτιςμϐ, αλλϊ
και επιςτημονικών και φιλοςοφικών κειμϋνων τησ περιϐδου, διερευνηθοϑνται η ςχϋςη μεταξϑ
ελληνικοϑ επιςτημονικοϑ ςτοχαςμοϑ και επιςτημονικών ρευμϊτων ςτον ευρωπαώκϐ χώρο, οι
τρϐποι οικειοπούηςησ και διϊχυςησ των επιςτημονικών ιδεών, η κοινωνικό υποδοχό τησ
επιςτημονικόσ και τεχνικόσ καινοτομύασ, καθώσ και το κοινωνικϐ και ιδεολογικϐ υπϐβαθρο των
επιςτημονικών διαμαχών ςτον ελληνικϐ χώρο ςε μια περύοδο διαμϐρφωςησ τησ ςϑγχρονησ
ιδϋασ τησ επιςτόμησ
Πρόγραμμα μαθημάτων
 Ειςαγωγή Ι. Βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ ιςτορύασ τησ επιςτόμησ. Ο μακρϑσ αιώνασ τησ επιςτημονικόσ
επανϊςταςησ: ςυνϋχειεσ και τομϋσ
 Ειςαγωγή ΙΙ. Επιςτόμεσ και Διαφωτιςμϐσ. Οι επιςτόμεσ ςτον ελληνικϐ χώρο, 17οσ - 19οσ αι.:
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γενικϊ ζητόματα
Ειςαγωγή ΙΙΙ. Ιςτοριογραφικϊ ζητόματα τησ ιςτορύασ των επιςτημών ςτον ελληνικϐ χώρο.
Εξοικεύωςη με τισ πηγϋσ
Παρουςίαςη Ι. Πρώιμη επιςτημονικό ςκϋψη ςτον ελληνικϐ χώρο: η περύπτωςη του Θ.
Κορυδαλϋα
Εξοικείωςη με πηγέσ. Εξοικεύωςη με βϊςεισ δεδομϋνων τησ ιςτορύασ τησ επιςτόμησ ςτο
ψηφιακϐ εργαςτόριο
Παρουςίαςη ΙΙ. Ο επιςτημονικϐσ ςτοχαςμϐσ ςτην εποχό του νεοελληνικοϑ Διαφωτιςμοϑ
Επεξεργαςία πηγών. Λϐγιεσ ςταδιοδρομύεσ
Παρουςίαςη ΙΙΙ. Επιςτόμη και Εκκληςύα
Επεξεργαςία πηγών. Επιςτημονικϋσ διαμϊχεσ
Επεξεργαςία πηγών. Επιςτημονικϊ ϋντυπα και περιοδικϊ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Σρεισ ειςαγωγικϋσ διαλϋξεισ ςτην αύθουςα, αςκόςεισ με
ιςτορικϋσ πηγϋσ.
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω ηλεκτρονικόσ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
πλατφϐρμασ e-class και χρόςη τησ αύθουςασ ψηφιακόσ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
διδαςκαλύασ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
40
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
2
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
40
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη /
68
ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ -Ενεργϐσ ςυμμετοχό ςτο ςεμινϊριο (20%)
-Προφορικό παρουςύαςη ϊρθρων και εργαςύασ (20%)
-Γραπτό εργαςύα 7.000-8.000 λϋξεων (60%)
Βιβλιογραφία
Αργυροποϑλου, Ρ. Ο Βενιαμύν Λϋςβιοσ και η ευρωπαώκό ςκϋψη του 18ου αιώνα, Αθόνα 1983
Βλαχϊκησ, Γ. Νικολαώδησ, Ε. (επιμ.). Bυζϊντιο-Bενετύα-Nεώτεροσ Eλληνιςμϐσ. Mια περιπλϊνηςη ςτον
κϐςμο τησ ελληνικόσ επιςτημονικόσ ςκϋψησ, πρακτικϊ ςυνεδρύου, Aθόνα 2004
Γαβρϐγλου, Κ. Σο παρελθϐν των επιςτημών ωσ ιςτορύα, Ηρϊκλειο 2004
Ηλιοϑ, Υ. Κοινωνικού αγώνεσ και Διαφωτιςμϐσ: Ή περύπτωςη τησ μϑρνησ (1819), Αθόνα 1988
Καρϊσ, Γ. Οι επιςτόμεσ ςτην Σουρκοκρατύα, τϐμοι 1-3, Αθόνα 1992-1994
Κιτρομηλύδησ, Π. Ιώςηποσ Μοιςιϐδαξ. Οι ςυντεταγμϋνεσ τησ βαλκανικόσ ςκϋψησ τον 18ο αιώνα,
Αθόνα 1985
Κονδϑλησ, Π. «Σὸ ἡλιοκεντρικὸ ςϑςτημα καὶ ἡ πληθὺσ τῶν κϐςμων. Μύα κοςμοθεωρητικὴ μϊχη
ςτὸν ἑλληνικὸ 18ο αἰ.», ςτο Αμητϐσ ςτη μνόμη Υώτη Αποςτολϐπουλου, Αθόνα 1984, 79-96.
Πατηνιώτησ, Μ. τοιχεύα Υυςικόσ Υιλοςοφύασ: Ο ελληνικϐσ επιςτημονικϐσ ςτοχαςμϐσ τον 17ο και
18ο αιώνα, Αθόνα 2013
_____. «Textbooks at the Crossroads: Scientific and philosophical textbooks in 18th century Greek
education», Science and Education 15 (2006) 801-822
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Ι 146. Νεϐτερη Ελληνικό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι 146
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Νεϐτερη Ελληνικό Ιςτορύα. Ιδεολογύα, νοοτροπύεσ και πολιτιςτικϋσ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
πρακτικϋσ ςτον 19ο αιώνα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και παρουςιϊςεισ εργαςιών
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH673/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο ςεμινϊριο επιχειρεύ να προςεγγύςει ϋναν ολϐκληρο κϐςμο που ςυνόθωσ η ιςτοριογραφύα αφόνει
ϋξω απϐ την προβληματικό τησ. Πώσ ςτρώνανε το μεςημεριανϐ τουσ τραπϋζι οι ϊνθρωποι του
19ου αιώνα; Πϐτε οι Αθηναύοι αγϐραζαν πιϊνο για το ςπύτι τουσ; Πώσ ϋνασ κϊτοικοσ ενϐσ μικροϑ
χωριοϑ ςτον 19ο αιώνα μϋτραγε το χρϐνο; Σι ςόμαιναν οι ετοιμαςύεσ για ϋνα γϊμο; Πώσ
αντιμετώπιζε ϋνασ απϐφοιτοσ του Γυμναςύου την αρχαύζουςα γλώςςα των πανεπιςτημιακών
παραδϐςεων; Μϋςα απϐ αρχειακϋσ μαρτυρύεσ, αυτοβιογραφικϊ και λογοτεχνικϊ κεύμενα ςτο
ςεμινϊριο θα επιχειρόςουμε να μελετόςουμε ζητόματα που αφοροϑν τη ςχϋςη ιδεολογύασ και
νοοτροπιών, καθημερινόσ ζωόσ και πολιτιςτικών πρακτικών ςε ϋναν αιώνα διαρκών ιδεολογικών
μετατοπύςεων και κοινωνικών μεταςχηματιςμών.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του ςεμιναρύου οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ ιςτορύασ τησ ιςτοριογραφύασ (νοοτροπύεσ, ιδεολογύα κ.ϊ.)
 γνωρύζουν το πώσ μποροϑμε να μελετόςουμε τισ ϋννοιεσ αυτϋσ ςε ςυγκεκριμϋνα ιςτορικϊ
περιβϊλλοντα
 εξοικειώνονται με τη ςτροφό ςε ϊλλα εύδη ιςτορύασ (πολιτιςμικό, ιςτορύα τησ καθημερινϐτητα)
 γνωρύζουν ϊλλεσ πτυχϋσ τησ ιςτορύασ του 19ου αιώνα, πϋρα απϐ την πολιτικό (ιςτορύα τησ
καθημερινϐτητασ, ιςτορύα τησ υγεύασ, ιςτορύα του θεϊτρου κ.ϊ)
 γνωρύζουν πώσ να μελετόςουν και πώσ να γρϊψουν μια ιςτορικό εργαςύα
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Δημιουργικό ςυνεργαςύα ςτο πλαύςιο ερευνητικών ομϊδων
 Καλλιϋργεια τησ αυτενϋργειασ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο ςεμινϊριο αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Η ϋννοια των νοοτροπιών και η θϋςη τησ ςτην ιςτοριογραφύα
 Η εθνικό ιδεολογύα
 Η ςϑνδεςη των νοοτροπιών και τησ εθνικόσ ιδεολογύασ
 Η ιςτορύα τησ καθημερινϐτητασ
 Η ςυγκρϐτηςη των εθνικών κρατών και η αναδιαμϐρφωςη τησ ζωόσ των πολιτών
 Η ϋννοια τησ επινοημϋνησ παρϊδοςησ
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Η Μεγϊλη Ιδϋα και η εφαρμογό τησ ςτον 19ο αιώνα
Η ςυγκρϐτηςη τησ Αθόνασ ωσ πρωτεϑουςασ
Πανεπιςτόμιο και φοιτητικό ζωό ςτον 19ο αιώνα
Η εκπαύδευςη των κοριτςιών ςτον 19ο αιώνα
Η αντιμετώπιςη των φρενοβλαβών ςτον 19ο αιώνα
Σο θϋατρο ςτην Αθόνα του 19ου αιώνα
Οι εθνικϋσ γιορτϋσ ςτο ελληνικϐ κρϊτοσ του 19ου αιώνα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
40
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
2
Αναζότηςη – ϋρευνα βι ιογρα ύασ
40
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη /
68
ςϑνθεςη
ϑνολοΜαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ 1) υμμετοχό ςτο ςεμινϊριο
2) Παρουςύαςη – δημϐςια ςυζότηςη εργαςύασ
3) εμιναριακό εργαςύα
Βιβλιογραφία
Βαρύκα, Ε. Η εξϋγερςη των κυριών. Η γϋνεςη μιασ φεμινιςτικόσ ςυνεύδηςησ ςτην Ελλϊδα 18331907, Αθόνα 2011
Γιοχϊλασ, Θ., Καφετζϊκη, Σ. Αθόνα. Ιχνηλατώντασ την πϐλη με οδηγϐ την ιςτορύα και τη
λογοτεχνύα, Αθόνα 2013
Θαναηλϊκη, Π. Αμερικό και προτεςταντιςμϐσ. Η "Ευαγγελικό Αυτοκρατορύα" και οι οραματιςμού
των Αμερικανών μιςιονϊριων για τη Ελλϊδα το 19ο αιώνα, Αθόνα 2005
Καραμανωλϊκησ, Β. «Σο ΔρομοκαϏτειο Υρενοκομεύο: 1887-1903. Όψεισ τησ εγκατϊςταςησ ενϐσ
ιδρυματικοϑ θεςμοϑ», Μνόμων 20 (1998) 45-66
Koραςύδου, M. Oι ϊθλιοι των Aθηνών και οι θεραπευτϋσ τουσ. Υτώχεια και φιλανθρωπύα ςτην
ελληνικό πρωτεϑουςα το 19ο αιώνα, Aθόνα 1995 (αναρτημϋνο ςτο διαδύκτυο)
Μπιρησ, Κ. Αι Αθόναι. Απϐ του 19ου εισ τον 20ο αιώνα, Αθηνα 1999
Παπαθεοδώρου, Γ. Ρομαντικϊ πεπρωμϋνα. Ο Αριςτοτϋλησ Βαλαωρύτησ ωσ "εθνικϐσ ποιητόσ",
Αθόνα 2009
Πλουμπύδησ, Δ. Iςτορύα τησ ψυχιατρικόσ ςτην Eλλϊδα. Θεςμού, ιδρϑματα και κοινωνικϐ πλαύςιο
1850-1920, Aθόνα 1989
Πολύτησ, Α. Ρομαντικϊ Φρϐνια. Ιδεολογύεσ και Νοοτροπύεσ ςτην Ελλϊδα του 1830-1880, Αθόνα
1993³
Υουρναρϊκη, Ε. Εκπαύδευςη και αγωγό των κοριτςιών. Ελληνικού προβληματιςμού (1830-1910).
Ένα ανθολϐγιο, Αθόνα 1987
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Ι 18. Νεϐτερη Ελληνικό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Ι 18
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Νεϐτερη Ελληνικό Ιςτορύα. Ελληνικό ςυνταγματικό ιςτορύα:
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
20ϐσ αιώνασ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
εμιναριακϐ μϊθημα. Διαλϋξεισ και παρουςιϊςεισ
3
6
εργαςιών απϐ τουσ φοιτητϋσ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH581/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Εξϋταςη τησ λειτουργύασ του υντϊγματοσ ςτην ελληνικό ιςτορύα του 20οϑ αιώνα. Δύνεται ϋμφαςη
ςτην εξϋταςη τησ λειτουργύασ του υντϊγματοσ ςτισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, ςτισ ςυνταγματικϋσ
μεταρρυθμύςεισ του 1911, 1927, 1952 και 1975, ςτισ προτϊςεισ αναθεώρηςησ του υντϊγματοσ,
καθώσ και ςτην επιρροό των δϑο διχαςμών (Εθνικϐσ Διχαςμϐσ και εμφϑλιοσ πϐλεμοσ) που
ςυγκροτοϑν την ελληνικό «κρύςη των θεςμών» του 1915-1974.
Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τουσ βαςικοϑσ ςταθμοϑσ τησ ςυνταγματικόσ ιςτορύασ τησ χώρασ ςτον 20ϐ αιώνα
 αποτιμοϑν την επιρροό του υντϊγματοσ, ςε ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςυγκυρύα, ςτην πορεύα τησ
χώρασ
 διαχειρύζονται τισ κρύςιμεσ ϋννοιεσ τησ ςυνταγματικόσ οργϊνωςησ, τησ επιρροόσ και των ορύων
τησ ςτη διαμϐρφωςη τησ πολιτικόσ ςκηνόσ και τησ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ
 εύναι ςε θϋςη να οργανώςουν βιβλιογραφικό ϋρευνα με ςκοπϐ τη ςυγγραφό ατομικόσ
εργαςύασ
 εύναι ςε θϋςη να πραγματοποιόςουν προφορικό παρουςύαςη τησ εργαςύασ του/τησ μϋςα ςε
οριςμϋνο χρϐνο, καθώσ και να απαντόςουν ςε ςχετικϊ ερωτόματα του καθηγητό και των
ςυμφοιτητών/τριών του/τησ
 ςυγγρϊφουν επιςτημονικό εργαςύα, με τη μορφό μικροϑ επιςτημονικοϑ ϊρθρου, ςτην οπούα να
παρουςιϊζουν ϋνα ςημαντικϐ ιςτορικϐ θϋμα καθώσ και, τεκμηριωμϋνη επιςτημονικϊ, τη δικό
του/τησ επιςτημονικό ϊποψη επ’ αυτοϑ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Διαλέξεισ:
 Ειςαγωγό (το θϋμα του μαθόματοσ) – κατανομό εργαςιών – οδηγύεσ για ςυγγραφό εργαςύασ
 Σο ϑνταγμα: ϋνα φαινϐμενο τησ νεωτερικϐτητασ. Η ιδϋα του υντϊγματοσ και η λειτουργύα
του ςτο πολιτειακϐ επύπεδο. Σι εύναι το ϑνταγμα; Ποια εύναι η λειτουργύα του ςτην πολιτικό

90























και κοινωνικό ζωό; Αμαρτύεσ τησ υπερβολόσ: η «ςυνταγματικοπούηςη» τησ πολιτικόσ ζωόσ.
Παγύδεσ και πειραςμού: salus populi suprema lex. Η ςχϋςη μεταξϑ υντϊγματοσ και κοινωνικόσ
ανϊπτυξησ. «Καλϐ» ϑνταγμα και ομαλό ςυνταγματικό ζωό: επώδυνεσ διαφορϋσ
Σο ϑνταγμα ςτην Ευρώπη και τη Βϐρεια Αμερικό. Απϐ τη Magna Carta, ςτο «We, the people»
και ςτην κληρονομιϊ τησ Γαλλικόσ Επανϊςταςησ. Διϊκριςη εξουςιών και κρϊτοσ δικαύου. Η
βρετανικό ιδιαιτερϐτητα και η ϊνοδοσ του κοινοβουλευτικοϑ ςυςτόματοσ. Σα ευρωπαώκϊ
οδοφρϊγματα: απϐ τουσ Αθλύουσ του Β.Ουγκώ ςτο 1848. Οι εφιϊλτεσ τησ Βαώμϊρησ.
Χευδεπύγραφα υντϊγματα του 20οϑ αιώνα. Ευρωπαώκϊ υντϊγματα των ημερών μασ
ϑνταγμα και Ελλϊδα. Απϐ τον Ρόγα ςτον Γεώργιο Α΄. υντϊγματα τησ Επανϊςταςησ. Η αρχό
τησ δεδηλωμϋνησ. Σο κύνημα ςτο Γουδύ. Σο αντικεύμενο του μαθόματοσ: η «κρύςη των θεςμών»
του 20οϑ αιώνα
.Παρουςιάςεισ εργαςιών
Σο ϑνταγμα του 1911
α. Οργϊνωςη του κρϊτουσ
β. Εκπαύδευςη και γλώςςα
γ. Σα δικαιώματα των πολιτών – το ζότημα των προϒποθϋςεων τησ απαλλοτρύωςησ
Η αναύρεςη του υντϊγματοσ του 1911: Εθνικϐσ Διχαςμϐσ
α. Οι διπλϋσ εκλογϋσ του 1915: «τισ πταύει»;
β. Δϑο ελληνικϊ κρϊτη, 1916-1917: το ζότημα τησ νομιμϐτητασ
γ. Η υνταγματικό υνϋλευςη των αντιβενιζελικών, 1921
Σο ϑνταγμα του 1927
α. Η ανακόρυξη τησ Δημοκρατύασ, 1924
β. Η δικτατορύα του Πϊγκαλου
γ. Οργϊνωςη του κρϊτουσ
Η αναύρεςη του υντϊγματοσ του 1927
α. τρατιωτικϊ κινόματα, 1933-35
β. «Εκλογϋσ» και εκλογϋσ, 1935-36
γ. Η επιβολό τησ δικτατορύασ του Μεταξϊ
Αναζητώντασ ϋνα νϋο ϑνταγμα, 1941-1946
α. υνταγματικϐ καθεςτώσ, απϐ το 1941 ωσ το τελοσ του εμφυλύου πολϋμου
β. Οι ιδϋεσ του Γιώργου Θεοτοκϊ και του Γεωργύου Παπανδρϋου, 1942-1944
γ. Ο Κωνςταντύνοσ Σςϊτςοσ και το ϑνταγμα, 1942-1944
Σο ϑνταγμα του 1952
α. Οργϊνωςη του κρϊτουσ
β. Σο «παραςϑνταγμα»
γ. Η πρϐταςη τησ «βαθεύασ τομόσ», 1963
Σο ϑνταγμα του 1975
α. Οργϊνωςη του κρϊτουσ – δομό τησ εξουςύασ, ατομικϊ και κοινωνικϊ δικαιώμα
β. Σο ζότημα των «υπερεξουςιών» του προϋδρου τησ Δημοκρατύασ
γ. Σο τϋλοσ τησ «κρύςησ των θεςμών». Παρϊγοντεσ υπϋρβαςόσ τησ
Η Σρύτη Δημοκρατύα
α. ϑνταγμα και Ευρώπη
β. Η αναθεώρηςη του 1985/86
γ. Σο πολιτικϐ ςϑςτημα και η δομό τησ εξουςύασ μετϊ το 1986
Αναςκϐπηςη του μαθόματοσ.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2)
Τποςτόριξη
μαθηςιακόσ
διαδικαςύασ
μϋςω
τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
40
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
2
Αναζότηςη
–
ϋρευνα
40
βιβλιογραφύασ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Αυτοτελόσ μη
αθοδηγοϑμενη
μελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
1) υμμετοχό ςτο ςεμινϊριο
2) Παρουςύαςη – δημϐςια ςυζότηςη εργαςύασ
3) εμιναριακό εργαςύα

68
150

Βιβλιογραφία
Αλιβιζϊτοσ, Ν. Σο ϑνταγμα και οι εχθρού του ςτη νεοελληνικό ιςτορύα, Αθόνα 2011
Βατςϊκη, Α., Σςαπϐγασ, Μ. (επιμ.). Ο Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ και οι ςυνταγματικϋσ αναθεωρόςεισ απϐ
το χθεσ ςτο ςόμερα, Αθόνα και Κομοτηνό 2008
Βενιζϋλοσ, Ε.Β., Η λογικό του πολιτεϑματοσ και η δομό τησ εκτελεςτικόσ εξουςύασ ςτο ϑνταγμα του
1975, Θεςςαλονύκη 1980
Βοϑλγαρησ, Γ. Η Ελλϊδα τησ μεταπολύτευςησ, 1974-1990: ςταθερό δημοκρατύα ςημαδεμϋνη απϐ τη
μεταπολεμικό ιςτορύα, Αθόνα 2002
[Βουλό των Ελλόνων] 30 χρϐνια απϐ το ϑνταγμα του 1975: τα ελληνικϊ υντϊγματα απϐ το Ρόγα
ϋωσ ςόμερα, Αθόνα 2004
Μϊνεςησ, Α.Ι., Η εξϋλιξη των πολιτικών θεςμών ςτην Ελλϊδα: αναζητώντασ μια δϑςκολη
νομιμοπούηςη, Αθόνα και Κομοτηνό 1987
Νικολακϐπουλοσ, Η. Η καχεκτικό δημοκρατύα: κϐμματα και εκλογϋσ, 1946-1967, Αθόνα 2001
Ριζϊσ, . Η ελληνικό πολιτικό μετϊ τον εμφϑλιο πϐλεμο: κοινοβουλευτιςμϐσ και δικτατορύα, Αθόνα
2008
βώλοσ, Α. Σα ελληνικϊ υντϊγματα, 1822-1952, Αθόνα 1972
Φατζηβαςιλεύου, Ε. Ελληνικϐσ φιλελευθεριςμϐσ: το ριζοςπαςτικϐ ρεϑμα, 1932-1979, Αθόνα 2010
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Επιλεγόμενα Μη εμιναριακά (ΕΕ)

ΙΙ 89. Αρχαύα Iςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 89
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Αρχαύα Ιςτορύα. Ειςαγωγό ςτην Αρχαύα Ελληνικό Επιγραφικό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5,5
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
και κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ (ελεϑθερη επιλογό και για
τουσ Υιλολϐγουσ)
Όχι, αλλϊ καλϐ θα όταν οι φοιτητϋσ να ϋχουν παρακολουθόςει
τα μαθόματα ΙΙ10 και ΙΙ11.

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH533/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Πρϐκειται για ϋνα ειςαγωγικϐ μϊθημα ςτισ θεματικϋσ, τισ μεθϐδουσ και τα εργαλεύα τησ Αρχαύασ
Ελληνικόσ Επιγραφικόσ.
Η ϑλη του μαθόματοσ ςτοχεϑει ςτην ειςαγωγό των φοιτητών ςτισ διϊφορεσ θεματικϋσ των
αρχαύων ελληνικών επιγραφών, ςτισ απαρχϋσ του ελληνικοϑ αλφαβότου και ςτα πρώτα
δεύγματα γραφόσ.
Σο μϊθημα αναφϋρεται επύςησ ςτισ μεθϐδουσ, ςτη βιβλιογραφύα και ςτα ηλεκτρονικϊ εργαλεύα τησ
Αρχαύασ Ελληνικόσ Επιγραφικόσ.
τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η εξοικεύωςη των φοιτητών με αυτό την κατηγορύα ϊμεςων πηγών τησ
Αρχαύασ Ιςτορύασ και με τη χρόςη τουσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 αναγνωρύζουν επιγραφϋσ και να τισ κατατϊςςουν ςε κατηγορύεσ ανϊλογα με το περιεχϐμενϐ
τουσ
 γνωρύζουν τη διαδικαςύα που ακολουθοϑμε για τη ςυμπλόρωςη των επιγραφών και να
ςυμπληρώνει απλϊ κεύμενα
 να χρονολογοϑν επιγραφϋσ
 να αναζητοϑν δημοςιεϑςεισ και βιβλιογραφύα επιγραφών
 να κατανοοϑν επιγραφϋσ γραμμϋνεσ ςε αρχαώκϊ αλφϊβητα
 να τοποθετοϑν τισ επιγραφϋσ ςτο ιςτορικϐ και θεςμικϐ τουσ πλαύςιο
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Aυτϐνομη εργαςύα
 Ωςκηςη κριτικόσ ικανϐτητασ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Η μελϋτη των λύθων: Μϋθοδοι προςϋγγιςησ των επιγραφών, τα εργαλεύα του επιγραφικοϑ
 Δημοςιεϑςεισ και βιβλιογραφύα των επιγραφών
 Επιγραφικό και διαδύκτυο
 Ζητόματα χρονολϐγηςησ
 τισ απαρχϋσ των ελληνικών επιγραφών: αρχαώκϊ αλφϊβητα
 Σα ψηφύςματα των ελληνικών πϐλεων. Διαδικαςύεσ και περιεχϐμενο
 Λατρεϑοντασ τουσ θεοϑσ – τιμώντασ τουσ ανθρώπουσ: αναθηματικϋσ και τιμητικϋσ επιγραφϋσ
 Η μνόμη των νεκρών: επιτϑμβιεσ επιγραφϋσ
 Η ϋκφραςη των μεταφυςικών αναγκών: προςκυνόματα, ιϊςεισ εξομολογόςεισ, χρηςμού, ευχϋσ
και κατϊρεσ
 Κατϊλογοι προςώπων και πραγμϊτων. Η ςυμβολό τουσ ςτην προςωπογραφύα και την
ονοματολογύα
 Νομικϊ ζητόματα ςε επιγραφϋσ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη και ςτο Επιγραφικϐ Μουςεύο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη τησ μαθηςιακἠσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
3) Επιςκϋψεισ ςτη Μονϊδα Πληροφορικόσ ό/και ςτην Αύθουςα
ψηφιακόσ διδαςκαλύασ του Σμόματοσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Επιτϐπιεσ αςκόςεισ
10
Αυτϐνμη μελϋτη
73
Εκπϐνηςη εργαςύασ
16
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει
 Ερωτόςεισ γνώςεων και θεωρύασ
 Αςκόςεισ επύ ςυγκεκριμϋνων επιγραφικών κειμϋνων
ΕΕπικουρικϊ αξιολογεύται
 Η ςυμμετοχό ςτισ αςκόςεισ που εκπονοϑνται κατϊ τη
διϊρκεια του εξαμόνου
 Η εκπϐνηςη προαιρετικόσ γραπτόσ εργαςύασ
Βιβλιογραφία
Ανεζύρη, . (επιμ.). Ανθολϐγιο. Επιλογό επιγραφών και παπϑρων τησ ελληνιςτικόσ και ρωμαώκόσ
περιϐδου, Αθόνα 2018
Guarducci, M. L’epigrafia greca dalle origini al tardo impero, μτφρ. Κ. Κουρεμϋνοσ,
εποπτεύα/βιβλιογρ. ενημϋρωςη . Ανεζύρη, Φ. Κριτζϊσ, Κ. Μπουραζϋλησ, Αθόνα 1987
McLean, B.H. An introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from
Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 Β.C.-A.D. 337). Ann Arbor 2002
Οικονομϊκη, Ν. Σζιφϐπουλοσ, Γ.Ζ. Ειςαγωγό ςτην Ελληνικό Επιγραφικό απϐ τον 8ο αιώνα π.Φ. ωσ
την Ύςτερη Αρχαιϐτητα, Θεςςαλονύκη 2015
Woodhead, A.G. The Study of Greek Inscriptions, μτφρ. Ε. Κουρύνου, Υλ. Πύκουλα, επιμ. Γ. Πύκουλασ,
Αθόνα 20082
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ΙΙ 91. Αρχαύα Iςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 91
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Αρχαύα Ιςτορύα. Ειςαγωγό ςτην Αρχαύα Ελληνικό Νομιςματικό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
5,5
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ και
κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ (ελεϑθερη επιλογό και για τουσ
Υιλολϐγουσ)
Όχι, αλλϊ καλϐ θα όταν οι φοιτητϋσ να ϋχουν παρακολουθόςει τα
μαθόματα ΙΙ10 και ΙΙ11.

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Ελληνικό
https://eclass.uoa.gr/courses

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Πρϐκειται για ϋνα ειςαγωγικϐ μϊθημα ςτην Αρχαύα Ελληνικό Νομιςματικό
Η ϑλη του μαθόματοσ καλϑπτει την επινϐηςη του νομύςματοσ εντϐσ ςυγκεκριμϋνου ιςτορικοϑ πλαιςύου,
τα πρώτα νομύςματα και το τεχνητϐ τουσ κρϊμα, την υιοθϋτηςη αργυρών και χρυςών νομιςμϊτων,
την υιοθϋτηςη του νομύςματοσ απϐ τισ ελληνύδεσ πϐλεισ, τη λειτουργύα του εντϐσ του πλαιςύου τησ
πϐλεωσ ςε ςυνϊρτηςη με τουσ θεςμοϑσ αφενϐσ και την οικονομύα αφετϋρου, τη ςϑμφωνα με τον
νϐμο λειτουργύα και χρόςη του. Περαιτϋρω εξετϊζει το νϐμιςμα ωσ τρϐπο ϋκφραςησ τησ κρατικόσ
εξουςύασ και προβολόσ του θρηςκευτικοϑ και μυθολογικοϑ υπϐβαθρου κϊθε πϐλεωσ. Οι
διαφορετικϋσ αξύεσ του νομύςματοσ, η ςχϋςη μεταξϑ των μετϊλλων, οι αλλαγϋσ τησ αξύασ τουσ και το
πωσ αυτό επηρεϊζει τισ νομιςματοκοπύεσ, η νομιςματικό πολιτικό των διαφορετικών πολιτειακών
οργανώςεων
Σο μϊθημα επικεντρώνεται επύςησ ςτισ μεθϐδουσ, τη βιβλιογραφύα και τα ηλεκτρονικϊ εργαλεύα τησ
Αρχαύασ Ελληνικόσ Νομιςματικόσ αλλϊ και ςε πρακτικϊ θϋματα, ϐπωσ η ςϑγκριςη των ςφραγύδων, η
δημιουργύα των αλυςύδων και ο υπολογιςμϐσ του ϐγκου μύασ νομιςματικόσ ϋκδοςησ.
τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η εξοικεύωςη των φοιτητών με αυτό την κατηγορύα ϊμεςων πηγών τησ
Αρχαύασ Ιςτορύασ
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 αναγνωρύζουν νομύςματα απϐ τουσ τϑπουσ τουσ
 χρονολογοϑν νομύςματα
 τοποθετοϑν τα νομύςματα ςτο ιςτορικϐ τουσ πλαύςιο
 αναζητοϑν δημοςιεϑςεισ και βιβλιογραφύα νομιςματοκοπιών
 να γνωρύζουν τη διαδικαςύα που ακολουθοϑμε για τη εκπϐνηςη μύασ ςχετικόσ με τη
νομιςματοκοπύα μύασ πϐλεωσ μελϋτησ
Γενικέσ Ικανότητεσ
Αυτϐνομη εργαςύα
Βιβλιογραφικό αναζότηςη
Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Η μελϋτη των νομιςμϊτων: Πώσ προςεγγύζουμε τα νομύςματα και τι εύναι η Νομιςματικό.
Νομιςματικό βιβλιογραφύα, νομιςματικϊ corpora και δημοςιεϑςεισ νομιςματικών ςυλλογών,
Νομιςματικό και διαδύκτυο
 Η επινϐηςη του νομύςματοσ, το τεχνητϐ του κρϊμα, ςε τύ αυτϐ χρηςύμευε
 Η εγκατϊλειψη του ηλϋκτρου – τα χρυςϊ και αργυρϊ νομύςματα των Λυδών. Σο νϐμιςμα ωσ
κατ’εξοχόν ελληνικϐ φαινϐμενο
 Οι τρεισ αξύεσ του νομύςματοσ, τα μϋταλλα, ο μονομεταλλιςμϐσ τησ Ελληνικόσ Αρχαιϐτητασ και οι
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εξαιρϋςεισ του
Η ονομαςτικό αξύα του νομύςματοσ, η εκδϐτρια αρχό και η χϊραξη απϐ αυτόν τησ νομιςματικόσ
πολιτικόσ
Σύ εύναι η νομιςματικό πολιτικό
Νομύςματα ευρϋωσ αποδεκτϊ κατϊ την Αρχαιϐτητα, μαρτυρύεσ, κατανϐηςη του φαινομϋνου και
πώσ αυτϊ λειτουργοϑςαν
Νϐμοσ και νϐμιςμα
Εικονογραφύα
ταθμητικού κανϐνεσ
Ο αθηναώκϐσ νϐμοσ για τα μϋτρα και τα ςταθμϊ
Θηςαυρού και η νομιςματικό κυκλοφορύα, οι επικοπϋσ και τα υςτερϐςημα, τα μονογρϊμματα, τα
ονϐματα υπευθϑνων: ο ϋλεγχοσ του νομύςματοσ απϐ την κρατικό εξουςύα για τη διαςφϊλιςη τησ
οικονομύασ και τησ κοινωνύασ. Σο νϐμιςμα ωσ θεςμϐσ τησ πϐλεωσ
Σαυτύςεισ μητρών, ςφραγύδεσ, υπολογιςμϐσ τησ νομιςματικόσ παραγωγόσ: ο νομιςματολϐγοσ επύ
το ϋργον

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη, ςε μουςεύα και ςε ςυλλογϋσ νομιςμϊτων
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη τησ μαθηςιακἠσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
50
Βιβλιογραφύασ
ό/και
ςϑντομεσ
προαιρετικϋσ
εργαςύεσ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
49
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Προφορικό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει
 Ερωτόςεισ γνώςεων και θεωρύασ
 Αςκόςεισ επύ ςυγκεκριμϋνων νομιςμϊτων και ερωτόςεισ
ςχετικϊ με τη νομιςματικό πολιτικό και πωσ αυτό
παρακολουθεύται μϋςα απϐ τα νομύςματα και τα θηςαυρικϊ
ςϑνολα
Ε Επικουρικϊ αξιολογεύται
 Η ςυμμετοχό ςτισ αςκόςεισ που εκπονοϑνται κατϊ τη διϊρκεια
του εξαμόνου
 Η εκπϐνηςη προαιρετικόσ γραπτόσ εργαςύασ
Βιβλιογραφία
Babelon, E. Traité de monnaies grecques et romaines, 4 vol., Paris 1901-1933
Head, B. V. Historia Numorum, London 1911², και ηλεκτρονικϊ: http://www.snible.org/coins/hn/
Howgego, C. “Why Did Ancient States Strike Coins”, Numismatic Chronicle 1990, 1 ff.
Kraay, C. M. Archaic and Classical Greek Coins, Berkeley and London, 1976
Le Rider, G. A propos d’un passage de Poroi de Xenophon, Kraay Mørkholm Essays, Wetteren 1989
Le Rider, G. « Contremarques et surfrappes dans l’Antiquité grecque, Numismatique antique;
problèmes et méthodes», Actes du colloque organisé { Nancy du 27 septembre au 2 octobre 1971,
Etudes d’archéologie classique IV = Annales de l’Est, Mém. No 44, Nancy/Louvain, 1975, 27-56
Le Rider G. La naissance de la monnaie, Paris, 2001
Martin, T.R. Sovereignty and Coinage in Classical Greece, Princeton, New Jersey 1985
Mørkholm, O. Early Hellenistic Coinage, Cambridge, 1991
Thompson, M., O. Mørkholm, and C. M. Kraay. (eds.). An Inventory of Greek Coin Hoards, New York
1973
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ΙΙ 118. Μεςαιωνικό Ιςτορύα τησ Δϑςεωσ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 118
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Μεςαιωνικό Ιςτορύα τησ Δϑςεωσ. Λαώκϊ εξεγερτικϊ κινόματα ςτην
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ευρώπη του ϑςτερου Μεςαύωνα (12οσ-15οσ αιώνασ)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5,5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH676/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν αποκτόςει ςτϋρεα και ςφαιρικό ιςτορικό αντύληψη των βαςικών γνωριςμϊτων των
κοινωνιών τησ υςτερομεςαιωνικόσ περιϐδου
 ϋχουν εξοικειωθεύ με τα βαςικϊ ιςτοριογραφικϊ ρεϑματα τα οπούα εξετϊζουν τισ μεςαιωνικϋσ
κοινωνύεσ
 ϋχουν εμπεδώςει το ιςτορικϊ προςδιοριςμϋνο περιεχομϋνο το οπούο εύχαν ςτον Μεςαύωνα οι
κατηγορύεσ τησ τϊξησ και του κοινωνικοϑ υποκειμϋνου
 ϋχουν ϋλθει ςε επαφό με τη ςχϋςη μεταξϑ του κοινωνικοϑ και του πολιτικοϑ, ϐπωσ αυτό
αναπτυςςϐταν κατϊ τον Μεςαύωνα
 θα ϋχουν αφομοιώςει τον ιδιαύτερο και καθοριςτικϐ ρϐλο τησ Εκκληςύασ και τησ θρηςκεύασ για τη
ςυγκρϐτηςη του μεςαιωνικοϑ κϐςμου
 θα ϋχουν εμπεδώςει τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τα οπούα ϋλαβε ο κοινωνικϐσ ανταγωνιςμϐσ ςτον
Μεςαύωνα και τα κοινωνικϊ και πολιτικϊ ζητόματα επύ των οπούων εκτυλιςςϐταν
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 Παρϊγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Εςτιϊζοντασ ςτισ ςημαντικϐτερεσ λαώκϋσ εξεγϋρςεισ οι οπούεσ ςτιγμϊτιςαν την ιςτορύα τησ
υςτερομεςαιωνικόσ Ευρώπησ, το μϊθημα αναδεικνϑει τισ βαςικϋσ πτυχϋσ τησ ςυγκρϐτηςησ του
μεςαιωνικοϑ κϐςμου. Οι ιςτορικϋσ διεργαςύεσ οι οπούεσ τύθενται ςτο επύκεντρο τησ προςοχόσ,
προςεγγύζονται μϋςα απϐ ϋνα πολλαπλϐ ιςτοριογραφικϐ πρύςμα το οπούο ςυνδυϊζει και
ςυνθϋτει τισ βαςικϋσ κατευθϑνςεισ τησ κοινωνικόσ, διανοητικόσ και πολιτιςμικόσ ιςτορύασ και
τησ ιςτορύασ των εννοιών. Σα εξεταζϐμενα θϋματα αναφϋρονται ςε μύα ευρεύα γεωγραφικό
περιοχό η οπούα καλϑπτει ςχεδϐν ολϐκληρη τη δυτικό Ευρώπη, ςτοιχεύο το οπούο ςυμβϊλλει
ςτην απϐκτηςη ςφαιρικόσ αντύληψησ για την υςτερομεςαιωνικό ευρωπαώκό ιςτορύα.
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ ακϐλουθεσ ενϐτητεσ:
 Η κοςμογονύα τησ Γρηγοριανόσ Μεταρρϑθμιςησ και η διϊρρηξη τησ κοινωνύασ των τριών
«ordines» (12οσ αιώνασ)
 Η εμφϊνιςη νϋων κοινωνικών υποκειμϋνων-κοινωνικϐσ ανταγωνιςμϐσ ςτισ πϐλεισ τησ
Βϐρειασ Ιταλύασ κατϊ τον 13ο αιώνα
 Λαώκϋσ αντιςτϊςεισ και αιρετικϐτητα: το Ντολτςινικϐ κύνημα
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Η «ταυροφορύα των Βοςκών» (1320-21)
Eξεγϋρςεισ ςτη Υλϊνδρα (1323-28)
Κοινωνικϋσ ςυγκροϑςεισ ςτο εςωτερικϐ των ιταλικών πϐλεων και η μετϊβαςη ςτισ
«τυραννύδεσ»
H «Jacquerie» του 1358
Η «Αναταραχό των Ciompi» (1378)
Ο «English Rising» (1381)
Αύρεςη και εξϋγερςη ςτην κεντρικό Ευρώπη του 15ου αιώνα: Οι «Φουςιτικού Πϐλεμοι»
Λαώκϋσ αντιδρϊςεισ ςτην «Αναγϋννηςη»: η περύπτωςη τησ εξουςύασ του αβοναρϐλα ςτην
Υλωρεντύα
Σο ιςτοριογραφικϐ debate για την μετϊβαςη απϐ τον φεουδαλιςμϐ ςτον καπιταλιςμϐ
Η μεςαιωνικό εξεγερτικϐτητα ςτο νεωτερικϐ και ςϑγχρονο φανταςιακϐ και ςτη δημϐςια
ιςτορύα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ
1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό ppt
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
2) Τποςτόριξη τησ μαθηςιακόσ διδαςκαλύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
διαδικτυακόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

ανϊλυςη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20

εργαςύεσ

28

Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ
Μελϋτη
και
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ
ατομικϋσ
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Γραπτό τελικό εξϋταςη

51
138

Βιβλιογραφία
Ακινϊτησ Θωμϊσ, Μαρςύλιοσ τησ Πϊδοβα, Μπϊρτολοσ του αξοφερρϊτο, Ύςτερη Μεςαιωνικό
Πολιτικό Θεωρύα. Ανθολογύα Κειμϋνων, Ειςαγωγικϊ κεύμενα και επιμϋλεια: Ε. Σοϑντα και Υ.
Παιονύδησ, μτφρ. Ε. Σοϑντα, Θεςςαλονύκη 2016
Baron, Η. The Crisis of the Early Italian Renaissance, Princeton και New Jersey 1955
Boone, M. «Urban Space and Political Conflict in Late Medieval Flanders», Journal of
Interdisciplinary History 32/4 (2002) 621-640.
Cohn, S. Popular Protest in Late Medieval Europe, Italy, France and Flanders, Manchester και New
York 2004
Cohn, S. Lust for Liberty: The Politics of Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425, Ιtaly, France
and Flanders, Cambridge Mass. και London 2008
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ΙΙ 213. Βυζαντινό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 213
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Βυζαντινό Ιςτορύα. Η γυναύκα ςτο Βυζϊντιο

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Εαρινϐ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5,5

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH183/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
το πλαύςιο του μαθόματοσ μελετώνται ο ρόλοσ και η θϋςη τησ γυναίκασ ςτην πολιτική και
κοινωνική ιςτορία του Βυζαντίου, ιδιαίτερα κατά τη μέςη εποχή. Ειδικϐτερα γύνεται λϐγοσ για τη
νομική θέςη τησ γυναίκασ ςε ςχέςη με την κοινωνική πρακτική, για τη γυναίκα ςτην οικογένεια,
ςτην κοινωνική και οικονομική ζωή τησ αυτοκρατορίασ και για το φαινϐμενο άςκηςησ εξουςίασ
από γυναίκεσ. Η τεκμηρύωςη επιτυγχϊνεται με τον ιςτορικϐ
ςχολιαςμϐ επιλεγμένων
αποςπϊςματων κειμενικών πηγών.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν διακρύνει τον γυναικεύο χώρο, δημϐςιο και ιδιωτικϐ, ςτο Βυζϊντιο
 ϋχουν κατανοόςει τον τρϐπο ςυγκρϐτηςησ των ϋμφυλων ταυτοτότων ςτισ κοινωνύεσ
 ϋχουν οριοθετόςει/ςυγκρύνει τη θϋςη και τον ρϐλο των γυναικών ςτην κοινωνύα, το κρϊτοσ και
τον πολιτιςμϐ, ςτα βαςικϊ ςημεύα τουσ, κατϊ τη ςυγκεκριμϋνη περύοδο ςε ςχϋςη με ϊλλεσ
περιϐδουσ τησ ιςτορύασ
 γνωρύζουν πρωτογενεύσ πηγϋσ τησ περιϐδου για το θϋμα
 ϋχουν διακρύνει τη βυζαντινό ιδιαιτερϐτητα ϐςον αφορϊ το φαινϐμενα τησ ϊςκηςησ εξουςύασ
απϐ γυναύκεσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
το μϊθημα μελετώνται τα εξόσ θϋματα:
 Η ιςτορικό διϊςταςη του Βυζαντύου – Ειςαγωγό ςτο βυζαντινϐ πολύτευμα. Αυτοκρατορικό
ιδεολογύα
 υμβαςιλεύα – Ο θεςμϐσ τησ Αντιβαςιλεύασ
 Η θϋςη και ο ρϐλοσ τησ γυναύκασ ςτη βυζαντινό κοινωνύα. Προβλόματα τησ ϋρευνασ – πηγϋσ –
θϋματα προσ εξϋταςη
 Η γυναύκα ςτην οικογϋνεια – Ο ρϐλοσ ςτην πατρικό οικογϋνεια
 Η ϋγγαμη Βυζαντινό – Ο γϊμοσ ςτη βυζαντινό κοινωνύα.
Μνηςτεύα – Γϊμοσ – Διαζϑγιο
 Η μητϋρα – Η ςϑζυγοσ – Η χόρα
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 Γυναικεύα επαγγϋλματα
 Γυναύκεσ και εξουςύα:
Γυναικεύεσ μορφϋσ του 6ου αι. Θεοδώρα ςϑζυγοσ Ιουςτινιανοϑ, οφύα ςϑζυγοσ Ιουςτύνου Β΄.
Μαρτύνα. Σα μετϊ τον Ηρϊκλειο – Πρώτη προςπϊθεια επιβολόσ τησ κληρονομικόσ διαδοχόσ.
Ειρόνη Αθηναύα πιςτὸσ βαςιλεὺσ.
Θεοδώρα ςϑζυγοσ του Θεοφύλου.
Οι ςϑζυγοι του Λϋοντοσ Σ΄ – Σο πρϐβλημα τησ τεταρτογαμύασ του αυτοκρϊτορα.
Δϑο περιπτώςεισ αντιβαςιλεύασ το 10ο αι.: Ζωό Καρβουνοψύνα – Θεοφανώ.
Ζωό Πορφυρογϋννητη – Η ζωό και τα ϋργα τησ ϐπωσ τα εύδαν ο Μιχαόλ Χελλϐσ και ο κυλύτζησ.
Θεοδώρα Πορφυρογϋννητη–Διαμϊχη για την εξουςύα–Λαώκϋσ αντιδρϊςεισ (11οσ αι.).
Ευδοκύα Μακρεμβολύτιςςα.
 Αντιλόψεισ των Βυζαντινών για την ϊςκηςη εξουςύασ απϐ γυναύκεσ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

ανϊλυςη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20

εργαςύεσ

28

Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ
Μελϋτη
και
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ
ατομικϋσ
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Γραπτό τελικό εξϋταςη

51
138

Βιβλιογραφία
Beaucamp, J.. Le statut de la femme { Byzance (4e-7e siècle), II: Les pratiques sociales, Paris 1992
Duby, G. O Iππϐτησ, η Γυναύκα και ο Iερϋασ. O γϊμοσ ςτη φεουδαρχικό Eυρώπη, μτφρ. E. BαλερόMπενβενύςτε, Hρϊκλειο 1996
Garland, L. Βυζαντινϋσ αυτοκρϊτειρεσ. Γυναύκεσ και εξουςύα ςτο Βυζϊντιο (527-1204), μτφρ. Αθόνα
2000
Herrin, J. Γυναύκεσ ςτην πορφϑρα. Hγεμϐνεσ του μεςαιωνικοϑ Bυζαντύου, μτφρ. Aθόνα 2002
James, L. (επιμ.). Women, Men and Eunuchs. Gender in Byzantium, London και New York 1997
Laiou, A. Gender, Society and Economic Life in Byzantium, Brookfield 1992
Nικολϊου, K. Η γυναύκα ςτη μϋςη βυζαντινό εποχό. Κοινωνικϊ πρϐτυπα και καθημερινϐσ βύοσ ςτα
αγιολογικϊ κεύμενα, Αθόνα 2005
Nικολϊου, K., Xρόςτου, Ειρ. «Oι αντιλόψεισ των Bυζαντινών για την ϊςκηςη τησ εξουςύασ απϐ
γυναύκεσ (780-1056)» ϑμμεικτα 13 (1999) 49-67
Σρωιϊνοσ, π. Ειςηγόςεισ βυζαντινοϑ δικαύου, Αθόνα 2014
Xριςτοφιλοποϑλου, Aικ. «H Aντιβαςιλεύα εισ το Bυζϊντιον», ϑμμεικτα 2 (1970) 1-144 (και ςτο
Αικ. Φριςτοφιλοποϑλου, Βυζαντινό Αυτοκρατορύα-Νεϐτεροσ Ελληνιςμϐσ, Αθόνα 2006, τ. Α΄,
117-278)
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ΙΙ 07. Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςµοϑ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 07
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Ιςτορύα Νϋου Ελληνιςμοϑ. Η Επανϊςταςη του 1821
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5,5
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH385

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Mε την επιτυχό ολοκλόρωςη των μαθημϊτων οι φοιτητϋσ θα:
 κατανοοϑν βαλκανικϊ και ελληνικϊ φαινϐμενα του 19ου αιώνα
 αποκτόςουν αυτογνωςύα και ετερογνωςύα
 αναπτϑξουν κριτικό ςκϋψη
Γενικέσ Ικανότητεσ
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σα φαινϐμενα και οι κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ προεκτϊςεισ των γεγονϐτων τησ Ελληνικόσ
Επανϊςταςησ του 1821. υγκεκριμϋνα, αντιμετωπύζεται:
 Η προεπαναςτατικό ελληνικό κοινωνύα
 Η Οθωμανικό Αυτοκρατορύα κατϊ τουσ 18ο και 19ο αιώνεσ
 Σο Ανατολικϐ Ζότημα
 Οι προεπαναςτατικϋσ εξεγϋρςεισ και κινόματα των Ελλόνων
 Η ερβικό Επανϊςταςη ωσ προϊγγελοσ εξελύξεων ςτην Βαλκανικό
 Η αποςταςύα του Αλό Παςϊ των Ιωαννύνων και η ςημαςύα τησ για την εκκύνηςη τησ
Επανϊςταςησ
 Η Υιλικό Εταιρεύα
 Η Επανϊςταςη ςτην Μοδοβλαχύα και το ϊδοξο τϋλοσ τησ
 Η Επανϊςταςη ςτην ελληνικό χερςϐνηςο και τα νηςιϊ και οι τϑχεσ τησ
 Σα πολεμικϊ γεγονϐτα τησ Επανϊςταςησ
 Σα πολιτικϊ γεγονϐτα τησ Επανϊςταςησ
 Οι εμφϑλιοι πϐλεμοι
 Η Διεθνόσ Διπλωματύα, το Υιλελληνικϐ κύνημα και η Επανϊςταςη των Ελλόνων
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Μελϋτη
και
ανϊλυςη
20
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ
ατομικϋσ
εργαςύεσ
28
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
51
ϑνολο Μαθόματοσ
138
Προφορικό εξϋταςη με ερωτόςεισ και ςυζότηςη

Βιβλιογραφία
Βακαλϐπουλοσ, Απ. Σα ελληνικϊ ςτρατεϑματα του 1821. Οργϊνωςη, ηγεςύα, τακτικό, όθη,
ψυχολογύα, Θεςςαλονύκη 1991
Βακαλϐπουλοσ, Απ. Ιςτορύα τησ Ελληνικόσ Επανϊςταςησ του 1821, Αθόνα 2007
Πιζϊνιασ, Π. (επιμ.). Η Ελληνικό Επανϊςταςη του 1821. Ένα ευρωπαώκϐ γεγονϐσ, Αθόνα 2009
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ΙΙ 140. Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 140
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα. Ιςτορύα τησ παιδικόσ ηλικύασ και
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
τησ νεϐτητασ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5,5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
ΙΙ14 Νεϐτερη Ευρωπαώκό Ιςτορύα Α’
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH481/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη των μαθημϊτων οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν εξοικειωθεύ με κϑρια επιςτημονικϊ ερωτόματα περύ την ιςτορύα τησ παιδικόσ ηλικύασ
και, κατϊ δεϑτερο λϐγο, τησ νεϐτητασ, καθώσ και με τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ μϋχρι
ςόμερα
 κατανοοϑν την ιςτορικϐτητα (του μεταβαλλϐμενου περιεχομϋνου) των εννοιών «παιδιϊ»,
«παιδικό ηλικύα», (αλλϊ και «νϋοι / νϋεσ», «νεϐτητα»), μϋςα ςτον ιςτορικϐ χωρϐχρονο, και τη
χρηςιμϐτητϊ τουσ ωσ αναλυτικών εργαλεύων τησ ιςτορικόσ επιςτόμησ
 κατανοοϑν το ιςτορικϐ υπϐβαθρο τησ ςϑγχρονησ ευρωπαώκόσ (και ευρϑτερα δυτικόσ)
αντύληψησ για τα παιδιϊ και τουσ νϋουσ, το ιςτορικϐ υπϐβαθρο τησ αντιμετώπιςόσ τουσ απϐ
τισ ευρωπαώκϋσ (και ευρϑτερα δυτικϋσ) κοινωνύεσ, τϋλοσ το ιςτορικϐ υπϐβαθρο τησ εμπειρύασ
τησ παιδικόσ ηλικύασ και, κατϊ δεϑτερο λϐγο, τησ νεϐτητασ, μϋςα απϐ τη ςϑγκριςη παρϐντοσ
– πρώιμου νεϐτερου και νεϐτερου ιςτορικοϑ παρελθϐντοσ
 ϋχουν εμβαθϑνει ςτη ςχϋςη τησ παιδικόσ ηλικύασ και τησ νεϐτητασ με θεμελιώδεισ
κοινωνικοϑσ και κρατικοϑσ θεςμοϑσ, ϐπωσ η οικογϋνεια, το ςχολεύο, το προνοιακϐ ςϑςτημα
 κατανοοϑν την οργανικό ςϑνδεςη τησ ιςτορύασ τησ παιδικόσ ηλικύασ και τησ νεϐτητασ, με
ϊλλα, παλαιϐτερα ό νεϐτερα πεδύα τησ ιςτορικόσ επιςτόμησ, ϐπωσ η πολιτικό ιςτορύα, η
οικονομικό ιςτορύα, η ιςτορύα του φϑλου, η ιςτορύα τησ εκπαύδευςησ, η ιςτορύα τησ εργαςύασ,
η ιςτορύα τησ κοινωνικόσ πρϐνοιασ, η ιςτορύα τησ υγεύασ, η δημογραφικό ιςτορύα, η ιςτορύα
του υλικοϑ πολιτιςμοϑ και αντιςτρϐφωσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Αυτϐνομη Εργαςύα
 Ανϊπτυξη γϐνιμων επικοινωνιακών δεξιοτότων μϋςα απϐ την επιςτημονικό ςυζότηςη
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Επύδειξη κοινωνικόσ, επαγγελματικόσ και ηθικόσ υπευθυνϐτητασ και ευαιςθηςύασ ςε θϋματα
φϑλου
 Ανϊπτυξη κριτικόσ ςκϋψησ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Οι ϐροι και το περιεχϐμενϐ τουσ - Ιςτορύα και Θεωρύα τησ Ιςτοριογραφύασ
 Θϋςεισ και ςυζητόςεισ περύ την παιδικό ηλικύα μϋχρι τισ πρώτεσ δεκαετύεσ του 19ου αιώνα:
Μεςαύωνασ, Ουμανιςμϐσ, Προτεςταντιςμϐσ, Καθολικιςμϐσ, Διαφωτιςμϐσ, Ρομαντιςμϐσ
 Σα παιδιϊ των αςτικών και των αριςτοκρατικών οικογενειών απϐ τον ϑςτερο 19ο μϋχρι τον
πρώιμο 20ϐ αιώνα
 Σα παιδιϊ των εργατικών και των αγροτικών οικογενειών απϐ τον ϑςτερο 19ο μϋχρι τον
πρώιμο 20ϐ αιώνα
 ΄Ϊκθετα και Εγκαταλειμμϋνα Παιδιϊ (απϐ την πρώιμη νεϐτερη περύοδο μϋχρι και το
μεςοπϐλεμο)
 χολεύο: Απϐ τον Μεςαύωνα μϋχρι τισ αρχϋσ του 19ου αιώνα
 χολεύο: Απϐ τισ αρχϋσ του 19ου αιώνα μϋχρι και τον μεςοπϐλεμο
 Εργαςύα ςτο πλαύςιο τησ βιομηχανικόσ επανϊςταςησ και ευρϑτερα τησ εκβιομηχϊνιςησ
 Εργαςύα ςτην αγροτικό ϑπαιθρο, ςτο ςπύτι και ςτον τριτογενό τομϋα
 Υιλανθρωπύα, Πρϐνοια και ο ρϐλοσ του Κρϊτουσ
 Πολιτιςμικϋσ Εκφρϊςεισ και Τλικϐσ Πολιτιςμϐσ
 Νεανικϋσ Οργανώςεισ
 Επαναληπτικϐ μϊθημα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτροΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
νικόσ πλατφϐρμασ e-class
3) Επιςκϋψεισ ςτη Μονϊδα Πληροφορικόσ ό/και ςτην Αύθουςα ψηφιακόσ διδαςκαλύασ του Σμόματοσ
Επικοινωνύα με τουσ φοιτητϋσ μϋςω τησ πλατφϐρμασ η-τϊξη.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
20
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ ατομικϋσ εργαςύεσ
28
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
51
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γλώςςα: ελληνικϊ (αγγλικϊ για τουσ φοιτητϋσ Erasmus)
Μϋθοδοσ αξιολϐγηςησ: υμπεραςματικό: Γραπτϋσ Εξετϊςεισ
(ερωτόςεισ ανϊπτυξησ)
Διευκρύνηςη: Ο τρϐποσ αξιολϐγηςησ εύναι ςυμβατϐσ με τον
τϑπο του μαθόματοσ, τον προαιρετικϐ χαρακτόρα τησ
παρακολοϑθηςησ και τη διαθεςιμϐτητα των αιθουςών.
Περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτουσ φοιτητϋσ / τισ φοιτότριεσ
κατϊ το πρώτο μϊθημα.
Οι φοιτητϋσ/φοιτότριεσ ενημερώνονται ςχετικϊ απϐ την
περιγραφό του μαθόματοσ ςτον οδηγϐ ςπουδών και
αναλυτικϊ κατϊ το πρώτο μϊθημα.
Βιβλιογραφία
Αριϋσ, Υ. Αιώνεσ Παιδικόσ Ηλικύασ, Αθόνα 1990
Becchi, E., Julia, D. (επιμ.). Storia dell’ infanzia – Histoire de l’enfance en Occident, 2 τϐμοι, Roma και
Bari 1996 / Paris 1998
Fass, P.S. (επιμ.). Encyclopedia of Children and Childhood: In History and Society, Α-Ζ, 3 τϐμοι, New
York και London 2004
Fass, P.S. (επιμ.). The Routledge History of Childhood in the Western World, New York 2015
Foyster, E. Marten, J., (επιμ.). A Cultural History of Childhood, 6 τϐμοι, New York 2010
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Heywood, C. A History of Childhood, Cambridge και Oxford 2001Κϊνινγκχαμ, Φ. Παιδιϊ και Παιδικό
Ηλικύα ςτην Δυτικό Κοινωνύα απϐ το 1500, μτφρ. Π. Μαρκϋτου, Αθόνα 2016
Μακρυνιώτη, Δ. (επιμ.). Παιδικό Ηλικύα, Αθόνα 1997
Ντεμώζ, Λ. Ιςτορύα τησ Παιδικόσ Ηλικύασ, Αθόνα 1978
Stearns, P.N. Childhood in World History, New York 2010
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II 126. Ιςτορύα τησ εκπαύδευςησ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
II 126
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Ιςτορύα τησ εκπαύδευςησ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Εαρινϐ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5,5

Επιλογό ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH528/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Η εκπαιδευτικό διαδικαςύα ςυντελεύται πϊντοτε εντϐσ ενϐσ ςυγκεκριμϋνου ιςτορικοϑ πλαιςύου
ϊμεςα ςυνδεδεμϋνου με την πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιςμικό ςυγκυρύα. Σο μϊθημα αποςκοπεύ
ςτη μελϋτη ζητημϊτων που αφοροϑν ςτην ιςτορύα τησ εκπαύδευςησ επικεντρωμϋνη ςτον 19ο και
20ϐ αιώνα ςτο ελληνικϐ κρϊτοσ. Ενδεικτικϊ: οι θεωρύεσ που διαμϐρφωςαν την εκπαύδευςη, η
εκπαύδευςη ςτο μεταβαλλϐμενο γεωγραφικϐ και πολιτικϐ ςκηνικϐ, εγγραμματοςϑνη και
μϐρφωςη, οργϊνωςη και τρϐποσ λειτουργύασ τησ εκπαύδευςησ, κοινωνικϐσ χαρακτόρασ τησ
παιδεύασ, μϋθοδοι διδαςκαλύασ και μϊθηςησ, εκπαιδευτικϋσ μεταρρυθμύςεισ. ημαντικϋσ ενϐτητεσ
του μαθόματοσ θα αφιερωθοϑν ςτη ςυγκριτικό εξϋταςη των προηγοϑμενων και ϊλλων
θεματικών ςε παλαιϐτερεσ χρονικϋσ περιϐδουσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ ιςτορύασ τησ εκπαύδευςησ
 ϋχουν ςυνειδητοποιόςει τη ςϑνδεςη τησ εξϋλιξησ τησ εκπαύδευςησ με τισ πολιτικϋσ και
κοινωνικϋσ αλλαγϋσ
 γνωρύζουν ςημαντικοϑσ ςταθμοϑσ τησ ιςτορύασ τησ εκπαύδευςησ ςτη διαχρονύα
 γνωρύζουν την ιςτορύα τησ νεοελληνικόσ εκπαύδευςησ
Γενικέσ Ικανότητεσ

Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών

Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ

Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον

Δημιουργικό ςυνεργαςύα ςτο πλαύςιο ερευνητικών ομϊδων

Καλλιϋργεια τησ αυτενϋργειασ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Βαςικϋσ ϋννοιεσ και ιςτοριογραφικϋσ οπτικϋσ τησ ιςτορύασ τησ εκπαύδευςησ
 Η παιδεύα ςτο Βυζϊντιο
 Η εκπαύδευςη ςτον οθωμανικϐ κϐςμο
 Η εκπαύδευςη ςτον βενετοκρατοϑμενο ελληνιςμϐ
 Η εκπαύδευςη ςτον 18ο αιώνα ϋωσ και τη ςυγκρϐτηςη του ελληνικοϑ κρϊτουσ
 Σο ελληνικϐ κρϊτοσ και το εκπαιδευτικϐ ςχϋδιο του Ιωϊννη Καποδύςτρια
 Η βαυαρικό δυναςτεύα και η οργϊνωςη τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ
 Σο Πανεπιςτόμιο Αθηνών και η οργϊνωςη τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ
 Σο δεϑτερο μιςϐ του 19ου αιώνα: ςταςιμϐτητα και κριτικό
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Ο εκπαιδευτικϐσ δημοτικιςμϐσ και το βενιζελικϐ ςτρατϐπεδο
Η δικτατορύα του Μεταξϊ και η εμπειρύα τησ δεκαετύασ του '40
Ο μεταπολεμικϐσ κϐςμοσ και οι εκπαιδευτικϋσ μεταρρυθμύςεισ
Η εκπαύδευςη ςτη Μεταπολύτευςη. Θεςμικϋσ αλλαγϋσ και ιδεολογικού αναπροςανατολιςμϐ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
Βιβλιογραφύασ ό / και
ςϑντομεσ
προαιρετικϋσ
εργαςύεσ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Ι Γραπτό τελικό εξϋταςη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
50

49
138

Βιβλιογραφία
Δημαρϊσ Α. (επιμ.). Η μεταρρϑθμιςη που δεν ϋγινε (Σεκμόρια Ιςτορύασ), τ. 1-2, Αθόνα 1973
_____. Ιςτορύα τησ Νεοελληνικόσ Εκπαύδευςησ, Αθόνα 2013
Κουλοϑρη, Φρ. Iςτορύα και γεωγραφύα ςτα ελληνικϊ ςχολεύα (1834-1914). Γνωςτικϐ αντικεύμενο
και ιδεολογικϋσ προεκτϊςεισ. Aνθολϐγιο κειμϋνων. Βιβλιογραφύα ςχολικών εγχειριδύων,
Aθόνα 1988
Κυπριανϐσ, Π. υγκριτικό Ιςτορύα τησ Νεοελληνικόσ Εκπαύδευςησ, Αθόνα 2004
Μπουζϊκησ, . (επιμ.). Πανϐραμα ιςτορύασ τησ εκπαύδευςησ. Όψεισ και Απϐψεισ, 2 τϐμοι, Αθόνα
2011
Νοϑτςοσ, Φ. Ιδεολογύα και εκπαιδευτικό πολιτικό, Αθόνα 1986
Παπαπϊνοσ, Κ. Xρονικϐ - Iςτορύα τησ Aνωτϊτησ μασ Eκπαιδεϑςεωσ, Aθόνα 1970
ταυρύδη-Πατρικύου, Ρ. Γλώςςα, εκπαύδευςη και πολιτικό, Αθόνα 1999
Υραγκουδϊκη, Ω. Εκπαιδευτικό μεταρρϑθμιςη και φιλελεϑθεροι διανοοϑμενοι. Άγονοι αγώνεσ και
ιδεολογικϊ αδιϋξοδα ςτο μεςοπϐλεμο, Αθόνα 2018
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ΙΙ 112. Ιςτορύα των Βαλκανικών Κρατών (19οσ-20ϐσ αιώνασ)
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 112
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Ιςτορύα των Βαλκανικών Κρατών (19οσ-20ϐσ αι.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5,5
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
Ιςτορύασ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH347/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
το εν λϐγω μϊθημα εξετϊζονται οι κυριϐτερεσ πολιτικϋσ και διπλωματικϋσ εξελύξεισ τησ
Νεώτερησ και τησ ϑγχρονησ Βαλκανικόσ Ιςτορύασ απϐ την ερβικό Επανϊςταςη (1804)
ϋωσ τον Πϐλεμο ςτο Κϐςοβο (1999). υγκεκριμϋνα, αναλϑονται οι ακϐλουθεσ θεματικϋσ
ενϐτητεσ: Αρχικώσ, η εθνικό «αφϑπνιςη» των βαλκανικών λαών, η ςυγκρϐτηςη των
νεωτερικών εθνικών ταυτοτότων και οι εθνικοαπελευθερωτικϋσ επαναςτϊςεισ (ϋρβων,
Βουλγϊρων), οι κϑριεσ πολιτικϋσ και πολιτειακϋσ παρϊμετροι των νϋων εθνικών κρατών και
οι αλληλοςυγκρουϐμενοι εθνικιςμού. τη ςυνϋχεια, παρουςιϊζεται η εξϋλιξη των
βαλκανικών κρατών ςτον Μεςοπϐλεμο, οι βαςιλικϋσ δικτατορύεσ και το ρεϑμα του
ρεβιζιονιςμοϑ. Σϋλοσ, θα ςυζητηθεύ η δομό των ςοςιαλιςτικών καθεςτώτων (με ϋμφαςη
ςτην ιδιοτυπύα τησ Γιουγκοςλαβύασ) και οι παρϊγοντεσ που οδόγηςαν ςτην πτώςη τουσ
καθώσ και οι πϐλεμοι τησ γιουγκοςλαβικόσ διαδοχόσ.
Σο μϊθημα αποτελεύ το ειςαγωγικϐ μϊθημα ςε βαςικϋσ θεματικϋσ τησ Νεώτερησ Βαλκανικόσ
Ιςτορύασ για τουσ φοιτητϋσ τησ Κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ του Σμόματοσ Ιςτορύασ και
Αρχαιολογύασ τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ του Εθνικοϑ και Καποδιςτριακοϑ Πανεπιςτημύου
Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σο εν λϐγω μϊθημα εύναι Επιλεγϐμενο. Η επιλεγμϋνη ϑλη του μαθόματοσ
ςτοχεϑει ςτο να γνωρύςουν οι φοιτητϋσ τισ βαςικϋσ παραμϋτρουσ τησ Ιςτορύασ των
Βαλκανύων, απϐ την «ανακϊλυψό» τουσ απϐ τουσ Δυτικοϑσ περιηγητϋσ τον 19ο αιώνα ϋωσ
τη ςϑγχρονη περύοδο, που επικαθορύςτηκε απϐ την πτώςη των καθεςτώτων του υπαρκτοϑ
ςοςιαλιςμοϑ ςτην Ανατολικό Ευρώπη. Σο εν λϐγω μϊθημα ςκοπεϑει δηλαδό να ειςϊγει κατ’
αρχόν τουσ φοιτητϋσ ςτον μηχανιςμϐ των βαςικών ιςτορικών εξελύξεων που οδόγηςαν
ςτην αποτύναξη τησ οθωμανικόσ κυριαρχύασ ςτην περιοχό τησ Βαλκανικόσ και ςτη
ςυγκρϐτηςη των χριςτιανικών εθνικών κρατών (ερβύασ, Ελλϊδασ, Ρουμανύασ, Βουλγαρύασ,
Αλβανύασ κλπ.). Κατϊ δεϑτερον, εξετϊζονται οι βαςικϋσ παρϊμετροι τησ εςωτερικόσ
πολιτικόσ ζωόσ των νεϐτευκτων εθνικών κρατών τησ Βαλκανικόσ Φερςονόςου (π.χ. η
ςϑγκρουςη υντηρητικών και Υιλελευθϋρων πολιτικών δυνϊμεων, ρωςϐφιλων και
ρωςϐφοβων). Όροι, ϐπωσ π.χ. Βαλκϊνια και βαλκανιςμϐσ (ωσ ιςτοριογραφικό καταςκευό
και πρϐςληψη τησ Δϑςησ), εθνικιςμϐσ, Ανατολικϐ Ζότημα, Μακεδονικϐ Ζότημα, Αλβανικϐ
Ζότημα κ.ϊ., αναλϑονται και επεξηγοϑνται περιεκτικϊ, με ςτϐχο την αποτελεςματικϐτερη
διαχεύριςη τησ ιςτορικόσ γνώςησ απϐ τουσ προπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ και την καλϑτερη
κατανϐηςη τησ ςυνολικόσ εικϐνασ του ιςτοροϑμενου αντικειμϋνου.
Επιπλϋον, το μϊθημα αναφϋρεται ςυνεχώσ ςε ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ και ςε μεθοδολογύεσ τησ
ιςτορικόσ επιςτόμησ και ςτα εργαλεύα του ιςτορικοϑ, οϑτωσ ώςτε ο φοιτητόσ να αποκτόςει
μια ςυνολικό αντύληψη τησ επιςτόμησ, που καλεύται να θεραπεϑςει ςτο μϋλλον. Μϋςα ςε
αυτϊ τα πλαύςια, ο φοιτητόσ ενημερώνεται για τη βαςικό βιβλιογραφύα, τησ ςχετικόσ με
εκϊςτη θεματικό ενϐτητα, και τουσ αρχειακοϑσ τϐπουσ, ϐπου μπορεύ να ανατρϋξει ςτο
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μϋλλον για να διευρϑνει το πεδύο τησ ϋρευνϊσ του.
Σϋλοσ, ςτϐχοσ του μαθόματοσ αποτελεύ η ϋνταξη τησ Νεώτερησ Βαλκανικόσ Ιςτορύασ ςτο
ευρϑτερο (ευρωπαώκϐ) πλαύςιϐ τησ για την καλϑτερη κατανϐηςό τησ, αλλϊ και ερμηνεύα τησ.
Οι ςπουδαςτϋσ καλοϑνται να αντιληφθοϑν αφενϐσ τον ςϑνθετο και αφετϋρου τον διεθνικϐ
(transnational) χαρακτόρα των ιςτορικών φαινομϋνων, μια ςϑγχρονη προςϋγγιςη ςτο
επιςτημονικϐ πεδύο τησ Ιςτορύασ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 ϋχουν γνώςη των βαςικών θεματικών ενοτότων τησ Νεώτερησ και τησ ϑγχρονησ
Βαλκανικόσ Ιςτορύασ, απϐ το 1804 ϋωσ το 1999
 ϋχουν κατανοόςει τουσ βαςικοϑσ μηχανιςμοϑσ των ιςτορικών εξελύξεων ςτη Φερςϐνηςο
του Αύμου απϐ την Επανϊςταςη των ϋρβων ϋωσ τη διϊλυςη τησ ςοςιαλιςτικόσ
Γιουγκοςλαβύασ
 αναλϑουν ςυνοπτικϊ και να ερμηνεϑουν τα κϑρια πολιτικϊ γεγονϐτα και τισ
ςημαντικϐτερεσ διπλωματικϋσ (αλλϊ και οριςμϋνεσ θεμελιώδεισ κοινωνικϋσ και
οικονομικϋσ) ιςτορικϋσ εξελύξεισ αυτόσ τησ περιϐδου ςτα Βαλκϊνια
 γνωρύζουν τη βαςικό βιβλιογραφύα και τουσ κϑριουσ ιςτορικοϑσ ερευνητϋσ μιασ ςειρϊσ
θεμελιωδών ενοτότων τησ Νεώτερησ Βαλκανικόσ Ιςτορύασ
 εύναι εξοικειωμϋνοι με τα βαςικϊ εργαλεύα και τισ μεθϐδουσ τησ ιςτορικόσ ϋρευνασ, και
να γνωρύζει τουσ βαςικοϑσ τϐπουσ τησ επιςτημονικόσ μελϋτησ των Βαλκανύων ςτην
Ελλϊδα
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Η «ανακϊλυψη» των Βαλκανύων απϐ τη Δϑςη
 Η ερβικό Επανϊςταςη
 Η πολιτικό εξϋλιξη τησ ερβύασ (19οσ αι.)
 Η εθνικό «αναγϋννηςη» των Βουλγϊρων
 Σο Μακεδονικϐ Ζότημα
 Η πολιτικό εξϋλιξη τησ Βουλγαρύασ (19οσ αι.)
 Σο εθνικϐ κύνημα των Ρουμϊνων τησ Σρανςυλβανύασ
 Ιςτορύα του Μαυροβουνύου
 Η ςλαβομακεδονικό εθνογϋνεςη
 Σα βαλκανικϊ κρϊτη ςτον Μεςοπϐλεμο
 Σα Βαλκϊνια κατϊ τον Β´ Παγκϐςμιο Πϐλεμο (1939-1945)
 Σα ςοςιαλιςτικϊ Βαλκϊνια (1945-1991)
 Οι πϐλεμοι τησ γιουγκοςλαβικόσ διαδοχόσ (δεκ. 1990)
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη βιβλιογραφύασ
20
Βιβλιοπαρουςιϊςεισ
20
Εκπαιδευτικϋσ Επιςκϋψεισ
10
Αυτοτελόσ μελϋτη
49
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ
Γραπτό τελικό εξϋταςη (100%) που περιλαμβϊνει:
 Ερωτόςεισ Ανϊπτυξησ (90%)
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 Φρονολϐγηςη, ανϊλυςη & ςχολιαςμϐ πρωτογενών
πηγών (κειμϋνων), χαρτών ό εικϐνων (10%).
Η Ύλη των Εξετϊςεων και τα κριτόρια αξιολϐγηςησ εύναι
αναρτημϋνα (ςε μορφό document του Word) ςτο E-Class
(ςτην κατηγορύα «Ϊγγραφα»).
Βιβλιογραφία
Castellan, G. Ιςτορύα των Βαλκανύων (14οσ – 20ϐσ αι.), Αθόνα 1991
Goldsworthy, V. Ruritania: Ανακαλϑπτοντασ τα Βαλκϊνια, Θεςςαλονύκη 2004
Jelavich, B. Ιςτορύα των Βαλκανύων, Αθόνα 2006
Pavlowitch, St.K., Ιςτορύα των Βαλκανύων 1804-1945, Θεςςαλονύκη 2005
Ristelhueber, R. Ιςτορύα των Βαλκανικών Λαών, Αθόνα 2003
φϋτασ, π. Ειςαγωγό ςτη Βαλκανικό Ιςτορύα, 2 τϐμοι, Θεςςαλονύκη 2009-2011
ταυριανϐσ, Λ.. Σα Βαλκϊνια μετϊ το 1453, Θεςςαλονύκη 2007
Todorova, M. Βαλκϊνια: Η δυτικό φανταςύωςη, Θεςςαλονύκη 2005
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ΙΙ 06 ϑγχρονη ιςτορύα.
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΙ 06
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
ϑγχρονη ιςτορύα. Ειςαγωγό ςτην κοινωνικό ιςτορύα: ϋννοιεσ,
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
μϋθοδοι, προβληματιςμού
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ - Διαλϋξεισ προςκεκλημϋνων ειδικών ςτο
3
5,5
γνωςτικϐ πεδύο
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Ιςτορύασ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH365/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο μϊθημα επιδιώκει να ειςαγϊγει τουσ φοιτητϋσ και τισ φοιτότριεσ ςτισ θεματικϋσ περιοχϋσ, τα
αναλυτικϊ εργαλεύα, τη μεθοδολογύα, το ϑφοσ και τη γλώςςα τησ ιςτορικόσ ανϊλυςησ και
ερμηνεύασ που ςυνδϋονται με την κοινωνικό ιςτορύα, ϐπωσ αυτό αναπτϑχθηκε διεθνώσ κυρύωσ
απϐ τη δεκαετύα του 1960 και μετϋπειτα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ οι φοιτητέσ/τήτριεσ θα είναι ςε θέςη να:
 γνωρύζουν τα κϑρια ιςτοριογραφικϊ ρεϑματα τησ κοινωνικόσ ιςτορύασ, καθώσ και τουσ τρϐπουσ
με τουσ οπούουσ ϋχουν εξελιχθεύ τα ιςτοριογραφικϊ ερωτόματα ςτο πλαύςιο αυτόσ τησ οπτικόσ
 κατανοοϑν βαςικϋσ θεωρητικϋσ ϋννοιεσ και αναλυτικϊ εργαλεύα που χρηςιμοποιοϑνται ςτο
πεδύο τησ κοινωνικόσ ιςτορύασ, καθώσ και τη ςϑνδεςη τησ τελευταύασ με ϊλλα επιςτημονικϊ
πεδύα, ϐπωσ αυτϊ τησ ανθρωπολογύασ, τησ κοινωνιολογύασ, των πολιτιςμικών ςπουδών και τησ
λογοτεχνικόσ θεωρύασ
 προςεγγύζουν ιςτορικϊ βαςικϋσ θεματικϋσ τησ κοινωνικόσ ιςτορύασ, ϐπωσ εύναι οι πρϊξεισ και οι
ιδϋεσ τησ εργατικόσ τϊξησ, των χωρικών, των γυναικών, των νϋων, των φυλετικών και
εθνοπολιτιςμικών μειονοτότων
 διατυπώνουν ερωτόματα και αναζητοϑν πηγϋσ που μποροϑν να ςυμβϊλλουν ςτη δημιουργύα
τησ ιςτορύασ «απϐ τα κϊτω»
 γνωρύζουν οριςμϋνα βαςικϊ ϋργα απϐ το χώρο τησ διεθνοϑσ και τησ ελληνικόσ ιςτοριογραφύασ
ςτο πεδύο τησ κοινωνικόσ ιςτορύασ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ και του επιςτημονικοϑ
διαλϐγου
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αναςτοχαςμϐσ ςχετικϊ με το ερευνητικϐ ϋργο και τον κοινωνικϐ ρϐλο των ιςτορικών
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Η ιςτορύα ωσ κοινωνικό επιςτόμη ςτο α΄ μιςϐ του εικοςτοϑ αιώνα: Η αλλαγό των ιςτορικών
αντιλόψεων και ερωτημϊτων ςτο γϑριςμα απϐ το δϋκατο ϋνατο ςτον εικοςτϐ αιώνα  Η
πρϐκληςη των κοινωνικών επιςτημών  Η επύδραςη του μαρξιςμοϑ  Η επύδραςη τησ
κοινωνιολογύασ, τησ κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ, τησ ψυχολογύασ  Οι εμπειρύεσ του Α΄
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Παγκοςμύου Πολϋμου και τησ Οκτωβριανόσ Επανϊςταςησ  Η ςχολόσ των Annales
Ο θρύαμβοσ τησ κοινωνικόσ ιςτορύασ μετϊ τον Β΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο: Μεταμορφώςεισ ςτη
ςυνεύδηςη (η εμπειρύα του Β΄ Παγκοςμύου Πολϋμου, το Ολοκαϑτωμα, η αποαποικιοπούηςη) και η
επύδραςό τουσ ςτην ιςτορικό ματιϊ και την ιςτορικό γραφό  Η βρετανικό κοινωνικό ιςτορύα
Η δεκαετύα του 1960. Ένα ςημεύο καμπόσ: Γερμανικό ιςτορύα, κοινωνικό επιςτόμη  Σο «1968»
και η ανϊδυςη νϋων ςυλλογικών υποκειμϋνων
Αμφιςβητόςεισ τησ ηγεμονύασ απϐ τη δεκαετύα του 1970 και μετϋπειτα: η ςτροφό ςτην
«εμπειρύα»  Η πρϐκληςη τησ ιςτορύασ των γυναικών και του φϑλου  Η μακρϊσ διϊρκειασ
ςτροφό προσ τον πολιτιςμϐ: η ιταλικό μικροώςτορύα, η γερμανικό ιςτορύα τησ καθημερινόσ ζωόσ,
η νϋα πολιτιςμικό ιςτορύα
Κατευθϑνςεισ ςτην ελληνικό κοινωνικό ιςτορύα απϐ τη μεταπολύτευςη μϋχρι ςόμερα
Η «τϊξη» ωσ ιςτορικό κατηγορύα: Η «τϊξη» ωσ μοντϋλο και εργαλεύο κοινωνικόσ ανϊλυςησ  Η
ιςτορικϐτητα τησ ϋννοιασ «τϊξη»  Σο ϋργο του E.P. Thompson  Σο ιςτοριογραφικϐ ρεϑμα που
δημιουργόθηκε ςτη βϊςη των ςυμβολών του E. P. Thompson και του E. Hobsbawm 
Παραδεύγματα απϐ την ελληνικό ιςτορικό παραγωγό
Σο «φϑλο» ωσ ιςτορικό κατηγορύα: Ιςτορύα των γυναικών, ιςτορύα του φϑλου  Joan Wallach
Scott, «Σο φϑλο: μια χρόςιμη κατηγορύα τησ ιςτορικόσ ανϊλυςησ»  Ιςτορικϋσ εκδοχϋσ τησ
θηλυκϐτητασ και του ανδριςμοϑ  Παραδεύγματα απϐ την ελληνικό ιςτορικό παραγωγό
Η εξϋλιξη τησ μιςθωτόσ εργαςύασ και τησ εργαςύασ των γυναικών απϐ τον δϋκατο ϋνατο αιώνα ώσ
τον Μεςοπϐλεμο: υμβολϋσ απϐ τη διεθνό και την ελληνικό ιςτοριογραφύα
Οι ταξικϋσ και οι ϋμφυλεσ γλώςςεσ τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ: ελληνικϋσ και διεθνεύσ
ιςτοριογραφικϋσ ςυμβολϋσ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
3) Οπτικοακουςτικϐ υλικϐ και ψηφιοποιημϋνο αρχειακϐ υλικϐ
αναρτημϋνο ςτο διαδύκτυο
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
50
Βιβλιογραφύασ ό/και ςϑντομεσ
προαιρετικϋσ εργαςύεσ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
49
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Ι. Γραπτό τελικό εξϋταςη
ΙΙ. Αξιολϐγηςη ατομικών εργαςιών εξϊςκηςησ
Βιβλιογραφία
Αβδελϊ, Ϊ. «Η κοινωνικό τϊξη ςτη ςϑγχρονη ιςτοριογραφύα: απϐ το οικονομικϐ δεδομϋνο ςτην
πολιτιςμικό καταςκευό», Σα Ιςτορικϊ 12/22 (1995) 173-204
Αβδελϊ, Ϊ., Χαρρϊ, Α. (επιμ.). ιωπηρϋσ ιςτορύεσ. Γυναύκεσ και φϑλο ςτην ιςτορικό αφόγηςη, Αθόνα
1997
Βαρύκα, Ε. «Εννοιολογόςεισ του κοινωνικοϑ και του πολιτικοϑ ςτην ιςτορύα», Μνόμων 21 (1999)
221-236
Λιϊκοσ, Α. Εργαςύα και πολιτικό ςτην Ελλϊδα του Μεςοπολϋμου. Σο Διεθνϋσ Γραφεύο Εργαςύασ και η
ανϊδυςη των κοινωνικών θεςμών, Αθόνα 1993
Burke, P. Ιςτορύα και κοινωνικό θεωρύα, μτφρ. Υ. Σερζϊκησ, Αθόνα 2002
Canning, K. Languages of Labor and Gender. Female Factory work in Germany, 1850-1914, άθακα
1996
Hobsbawm, E. Για την ιςτορύα, μτφρ. Π. Ματϊλασ, Αθόνα 1999
Sewell, W.H. Jr, «How Classes are Made: Reflections on E. P. Thompson’s Theory of Working-class
Formation», ςτο H.J. Kaye και K. McClelland (επιμ.), E.P. Thompson. Critical Perspectives,
Κϋιμπριτζ 1990, 50-77
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Thompson, E.P., The Making of the English Working Class, Φϊρμοντςγουερθ 1980
Yannitsiotis, Y. “Social History in Greece: New Perspectives”, East Central Europe/ECE 34-35 (20072008) 101-130
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ
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Μαθήµατα Κορµού (ΦΕ)

ΙΑ 04. Ειςαγωγό ςτην Επιςτόµη τησ Αρχαιολογύασ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 04
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Ειςαγωγό ςτην Επιςτόμη τησ Αρχαιολογύασ: οριςμού, αρχϋσ,
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
μϋθοδοι και πρακτικϋσ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα και Αρχ. Φώρουσ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH284
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι μύα ςυνοπτικό και ςυνολικό θεώρηςη τησ Επιςτόμησ τησ
Αρχαιολογύασ. Παρουςιϊζονται οι οριςμού, οι αρχϋσ, οι μϋθοδοι και οι πρακτικϋσ. Εξετϊζονται οι
κυριϐτεροι τρϐποι εντοπιςμοϑ, αποκϊλυψησ, χρονολϐγηςησ και μελϋτησ των αρχαιολογικών
καταλούπων. Επύςησ παρουςιϊζονται ςτοιχεύα που ςχετύζονται με την αρχαιολογικό
δεοντολογύα, τη διαχεύριςη τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, τη ςημαςύα τησ επιςτόμησ τησ
αρχαιολογύασ και την αξύα τησ μελϋτησ του παρελθϐντοσ για το παρϐν και το μϋλλον των
ςϑγχρονων κοινωνιών.
Για την καλϑτερη κατανϐηςη των παραπϊνω παρουςιϊζονται μελϋτεσ περιπτώςεων απϐ την
αρχαιολογικό ϋρευνα του ελληνικοϑ (και ϐχι μϐνο) χώρου. ημειώςεισ, παρουςιϊςεισ και
βιβλιογραφύα αναρτώνται ςτο η-Σϊξη (ARCH284). Επύςησ, ςτο πλαύςιο του μαθόματοσ γύνονται
προαιρετικϋσ επιςκϋψεισ και ξεναγόςεισ ςε μουςεύα και αρχαιολογικοϑσ χώρουσ (Μυκόνεσ,
Επύδαυροσ, Ελευςύνα και Αγορϊ Αρχαύασ Αθόνασ).
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοοϑν τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ, αρχϋσ και μεθϐδουσ τησ επιςτόμησ τησ Αρχαιολογύασ
 να γνωρύζουν τα βαςικϊ ςτϊδια τησ εξϋλιξησ τησ αρχαιολογικόσ επιςτόμησ
 να αντιλαμβϊνονται τη ςημαςύα τησ αρχαιολογύασ και την αξύα τησ μελϋτησ του παρελθϐντοσ
για το παρϐν και το μϋλλον των ςϑγχρονων κοινωνιών
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Αναγνώριςη τησ αξύασ τησ διεπιςτημονικόσ ϋρευνασ
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα (μϋςω τησ μελϋτησ των
αλληλεπιδρϊςεων των αρχαύων πολιτιςμών)
 εβαςμϐσ ςτο φυςικϐ περιβϊλλον (λϐγω τησ ςτενόσ ςχϋςησ μεταξϑ τησ προςταςύασ τησ
πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ και του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ)
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
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Ειςαγωγό. Οριςμού, αρχϋσ, ερωτόματα και ςτϐχοι τησ αρχαιολογικόσ επιςτόμησ
Αρχαιολογικϋσ μαρτυρύεσ, ςτρωματογραφύα και αρχαιολογικϐ πλαύςιο
Μϋθοδοι εντοπιςμοϑ και ανεϑρεςησ τησ αρχαιολογικόσ μαρτυρύασ
Αρχαιολογικό αναςκαφό
Μϋθοδοι χρονολϐγηςησ
Μεταναςκαφικό μελϋτη
Αρχαιολογύα και Αρχαιομετρύα
Ιςτορύα τησ αρχαιολογικόσ επιςτόμησ. Η αρχαιολογύα ςόμερα
Διαχεύριςη πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ. Δημϐςια αρχαιολογύα. Αρχαιολογύα και πολιτικό
Μεγϊλεσ ςτιγμϋσ τησ ελληνικόσ αρχαιολογύασ: Ακρϐπολη και Αγορϊ Αθηνών
Μεγϊλεσ ςτιγμϋσ τησ ελληνικόσ αρχαιολογύασ: Ολυμπύα και Δελφού
Μεγϊλεσ ςτιγμϋσ τησ ελληνικόσ αρχαιολογύασ: Μυκόνεσ και Κνωςϐσ
Μεγϊλεσ ςτιγμϋσ τησ ελληνικόσ αρχαιολογύασ: Διμόνι, ϋςκλο και Ακρωτόρι

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα & Φώρουσ
25
Μελϋτη και ανϊλυςη βιβλιογραφύασ
21
Αυτοτελόσ Μελϋτη
40
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη
Βιβλιογραφία
Bahn, P. Αρχαιολογύα. Οδηγϐσ ςτο παρελθϐν και ςτουσ θηςαυροϑσ του κϐςμου, Αθόνα 2004
_____. Αρχαιολογύα: Όλα ϐςα πρϋπει να γνωρύζετε, Αθόνα 2007
Βαλαβϊνησ, Π. (επιμ.). Μεγϊλεσ τιγμϋσ τησ Ελληνικόσ Αρχαιολογύασ, Αθόνα 2007
Κουκουζϋλη, Α., Μανακύδου, Ε., μπϐνιασ, Κ. Αρχαιολογύα ςτον Ελληνικϐ Φώρο, Σϐμοσ Α’, Πϊτρα
1999
Renfrew, C., Bahn, P. Αρχαιολογύα: Θεωρύεσ, Μεθοδολογύα και Πρακτικϋσ Εφαρμογϋσ, Αθόνα 2001
ακελλαρϊκησ, Γ. Αναςκϊπτοντασ το παρελθϐν, Αθόνα 1999
Φουρμουζιϊδησ, Γ. Λϐγια απϐ χώμα, Θεςςαλονύκη 1999

116

ΙΑ 11. Κλαςικό Αρχαιολογύα A΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 11
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Φειμερινϐ
Κλαςικό Αρχαιολογύα. Ειςαγωγό ςτην Αρχαιολογύα και
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
επιςκϐπηςη των πρώιμων και αρχαώκών χρϐνων (περ. 1050480 π.Φ.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

Όχι

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH441/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Ειςαγωγό ςτην επιςτόμη τησ Αρχαιολογύασ και ςυνοπτικό επιςκϐπηςη τησ περιϐδου 1050-480 π.Φ.
ςϑμφωνα με τα αρχαιολογικϊ δεδομϋνα. Αρχιτεκτονικό, γλυπτικό, μεταλλοτεχνύα και κεραμικόαγγειογραφύα. Ανϊλυςη των βαςικών προβλημϊτων τησ ϋρευνασ. Προαιρετικϋσ επιςκϋψεισ ςε
μουςεύα και αρχαιολογικοϑσ χώρουσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοοϑν τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ επιςτόμησ τησ κλαςικόσ αρχαιολογύασ
 κατανοοϑν τισ βαςικϋσ μεθϐδουσ ςτη μελϋτη τησ αρχαύασ ελληνικόσ τϋχνησ
 αναγνωρύζουν τισ κϑριεσ κατηγορύεσ τησ αρχαύασ ελληνικόσ τϋχνησ και την εξϋλιξό τουσ κατϊ
την περύοδο 1200-480 π.Φ.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. Ειςαγωγικϊ
2. Μεθοδολογύα και πηγϋσ
3. Η μελϋτη του κλαςικοϑ παρελθϐντοσ ςόμερα
4. Πρώιμη Εποχό του ιδόρου α΄
5. Πρώιμη Εποχό του ιδόρου β΄
6. Πρώιμη Εποχό του ιδόρου γ΄
7. Αρχαώκό Εποχό: 7οσ αι. π.Φ. α΄
8. Αρχαώκό Εποχό: 7οσ αι. π.Φ. β΄
9. Αρχαώκό Εποχό: 7οσ αι. π.Φ. γ΄
10. Αρχαώκό Εποχό: 6οσ αι. π.Φ. α΄
11. Αρχαώκό Εποχό: 6οσ αι. π.Φ. β΄
12. Αρχαώκό Εποχό: 6οσ αι. π.Φ. γ΄
13. Γενικό επιςκϐπηςη – ςυμπερϊςματα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Πρϐςωπο με πρϐςωπο
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ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ
μη
48
καθοδηγοϑμενη μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
Γραπτό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει:
1) Ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ
2) ϑντομη ανϊλυςη ςυγκεκριμϋνων ϋργων
3) Ανϊπτυξη κειμϋνου

Βιβλιογραφία
Alcock S.E., Osborne, R. Classical Archaeology, Οξφϐρδη 2007
Beard, M., Henderson, J. Classical Art. From Greece to Rome, Οξφϐρδη 2001
Biers, W.R. The Archaeology of Greece, Λονδύνο 19962
Boardman, J. Greek Art, Λονδύνο και Νϋα Τϐρκη 19964
Πλϊντζοσ, Δ. Ελληνικό τϋχνη και αρχαιολογύα 1200-30 π.Φ., Αθόνα 20162
ημαντώνη-Μπουρνιϊ, Ε. Αρχαιολογύα των πρώιμων ελληνικών χρϐνων, Αθόνα 1997
Smith, T.J., Plantzos, D. A Companion to Greek Art, Οξφϐρδη 2012
Whitley, J. The Archaeology of Ancient Greece, Cambridge 2001
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ΙΑ 13. Βυζαντινό Αρχαιολογύα A΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
IA 13
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Βυζαντινό Αρχαιολογύα. Αρχαιολογύα και Σϋχνη τησ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Πρωτοβυζαντινόσ Περιϐδου (4οσ-7οσ αι. μ.Φ.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH272/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Γνωριµύα µε τον κλϊδο τησ Βυζαντινόσ Αρχαιολογύασ: απϐ την ιςτορύα τησ Φριςτιανικόσ τϋχνησ του
19ου αι. ςτισ διεπιςτηµονικϋσ προςεγγύςεισ του 21ου αι. Μελϋτη τησ κοςμικόσ και εκκληςιαςτικόσ
αρχιτεκτονικόσ, τησ μνημειακόσ ζωγραφικόσ και τησ μικροτεχνύασ τησ πρωτοβυζαντινόσ περιϐδου
(4οσ-7οσ αι. μ.Φ.).
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη:
 να κατανοοϑν τισ βαςικϋσ αρχϋσ και ϐρουσ του επιςτημονικοϑ κλϊδου τησ βυζαντινόσ
αρχαιολογύασ
 να κατανοοϑν τη μεθοδολογύα προςϋγγιςησ των βυζαντινών καταλούπων
 να γνωρύζουν την ιςτορύα τησ χριςτιανικόσ και βυζαντινόσ αρχαιολογύασ
 να μποροϑν να αναςυνθϋςουν τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του δομημϋνου περιβϊλλοντοσ κατϊ
τουσ πρωτοβυζαντινοϑσ χρϐνουσ
 να αναγνωρύζουν την τυπολογύα των κοςμικών και θρηςκευτικών αρχιτεκτονικών μνημεύων
 να αναγνωρύζουν τισ κϑριεσ καταβολϋσ, αρχϋσ και τϊςεισ τησ βυζαντινόσ μνημειακόσ ζωγραφικόσ
ϋτςι ϐπωσ θεμελιώθηκαν τουσ πρώτουσ αιώνεσ
 να αναγνωρύζουν τϋχνεργα τησ πρωτοβυζαντινόσ περιϐδου, ιδιαύτερα τησ κεραμικόσ και να
κατανοοϑν την κοινωνικό και ιςτορικό τουσ διϊςταςη
 να προβληματύζονται γϑρω απϐ το ρϐλο του βυζαντινοϑ παρελθϐντοσ ςτη ςυγκρϐτηςη τησ
πολιτιςμικόσ μασ ταυτϐτητασ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 εβαςμϐσ ςτο φυςικϐ περιβϊλλον
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό ςτον κλϊδο τησ Βυζαντινόσ Αρχαιολογύασ
 Ιςτορικϐ πλαύςιο
 Η αντιμετώπιςη του Βυζαντύου και τησ Βυζαντινόσ Αρχαιολογύασ ανϊ τουσ αιώνεσ
 Απϐ την ιςτορύα τησ χριςτιανικόσ τϋχνησ του 19ου αι. ςτισ διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ τουσ
21ου αι.
 Σο δομημϋνο περιβϊλλον κατϊ την πρωτοβυζαντινό περύοδο. Κοςμικό Αρχιτεκτονικό
 Εκκληςιαςτικό Αρχιτεκτονικό και Αρχιτεκτονικό Γλυπτικό
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Μνημειακό Ζωγραφικό, Χηφιδωτϊ και Εικϐνεσ
Μικροτεχνύα (Μεταλλοτεχνύα, Κεραμικό, Τφαντουργύα)

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ
1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
2) Τποςτόριξη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Υϐρτοσ Εργαςύασ
Δραςτηριϐτητα
Εξαμόνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
38
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη
48
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό εξϋταςη ςτην Ελληνικό γλώςςα με δυνατϐτητα επιλογόσ και
ςυγκεκριμϋνα:
 περιγραφό κϊτοψησ ό/και ϐψησ αρχιτεκτονικοϑ μνημεύου
 ερωτόςεισ ςϑντομησ ό εκτενϋςτερησ ανϊπτυξησ που μπορεύ να
αφοροϑν την αρχιτεκτονικό, τη ζωγραφικό, τη γλυπτικό ό τη
μικροτεχνύα
Οι φοιτητϋσ Erasmus μποροϑν να αξιολογηθοϑν και με κατϊθεςη
δοκιμύου με θϋμα που αναλαμβϊνουν ςτην αρχό του εξαμόνου
Βιβλιογραφία
Bowersock, G.W, Brown, P., Grabar. O. Late Antiquity. A Guide to the Postclassical world, Harvard
1999
Drandaki, A. «From Center to Periphery and Beyond: The Diffusion of Models in Late Antique
Metalware», ςτο L. James και A. Eastmond (επιμ.), Wonderful Things: Byzantium through its Art,
London 2013, 163-84
James, L. Mosaics in the Medieval World: From Late Antiquity to the Fifteenth Century, Cambridge
2017
Kitzinger, E. Η Βυζαντινό Σϋχνη εν τω γενϋςθαι. Σα κϑρια τεχνοτροπικϊ ρεϑματα ςτην περιοχό τησ
Μεςογεύου, 3οσ-7οσ αι., Ηρϊκλειο 2015.
Mango, C. Byzantine Architecture, London 1986
Μποϑρασ, Φ., Ιςτορύα τησ Αρχιτεκτονικόσ. 2οσ τϐμοσ, Αρχιτεκτονικό ςτο Βυζϊντιο, το Ιςλαμ και τη
Δυτικό Ευρώπη κατϊ το Μεςαύωνα, Αθόνα 2001, 13-140
Πετρύδησ, Π. «Παρατηρόςεισ ςτισ πϐλεισ και τισ αςτικϋσ οικύεσ τησ Ύςτερησ Αρχαιϐτητασ ςτον
ελλαδικϐ χώρο», ΔΦΑΕ ΚΘ΄ (2008) 247-258
Πετρύδησ, Π. Πρωτοβυζαντινό κεραμικό του ελλαδικοϑ χώρου, Αθόνα 2013
τουφό-Πουλημϋνου, Ι. Φριςτιανικό και Βυζαντινό Αρχαιολογύα και Σϋχνη, Αθόνα 2011
Weitzmann, K. (επιμ.). Age of Spirituality. The Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh
Century, New York 1979
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ΙΑ 15. Ιςτορύα τησ Σϋχνησ Α΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
IA 15
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Ιςτορύα τησ Σϋχνησ. H τϋχνη τησ Αναγϋννηςησ και του
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Μανιεριςμοϑ (15οσ-16οσ αι.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH200

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η εξϋταςη τησ Ζωγραφικόσ, Γλυπτικόσ και Αρχιτεκτονικόσ ςτα
μεγϊλα καλλιτεχνικϊ κϋντρα τησ Ιταλύασ (Υλωρεντύα, Ρώμη, Βενετύα) κατϊ τον 15ο και 16ο αιώνα,
με αφετηρύα την ανϊπτυξη του «Υυςικοϑ Ύφουσ» και την καλλιτεχνικό παραγωγό του Giotto
κατϊ τον 14ο αιώνα.
Ϊμφαςη θα δοθεύ επύςησ ςτα θεωρητικϊ κεύμενα περύ Σϋχνησ την περύοδο αυτό, κυρύωσ ςτισ
πραγματεύεσ περύ ζωγραφικόσ του Leon Battista Alberti (Della Pittura, Υλωρεντύα 1436) και του
Leonardo da Vinci (Trattato della Pittura Παρύςι 1651).
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν την περιοδολϐγηςη Αναγϋννηςησ και Μανιεριςμοϑ, τη ςχετικό ορολογύα και το
ιςτορικοκοινωνικοπολιτικϐ πλαύςιο του 15ου και 16ου αιώνα ςτην Ιταλύα.
 γνωρύζουν τα βαςικϊ καλλιτεχνικϊ εργαςτόρια τησ Ιταλύασ και τα χαρακτηριςτικϊ τουσ.
 αναγνωρύζουν τα ϋργα των μεγϊλων καλλιτεχνών και τα χαρακτηριςτικϊ τουσ.
 τη θεωρύα τησ τϋχνησ τησ Ιταλικόσ Αναγϋννηςησ.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Όψιμη μεςαιωνικό ζωγραφικό ςτην Ιταλύα
 Giotto – Παρεκκλόςιο Scrovegni- Υυςικϐ Ύφοσ
 Υλωρεντύα 15οσ αιώνασ: ζωγραφικό
 Υλωρεντύα 15οσ αιώνασ: γλυπτικό
 Υλωρεντύα 15οσ αιώνασ : αρχιτεκτονικό
 Ρώμη 16οσ αιώνασ: Βατικανϐ, μεγϊλα εικονογραφικϊ ςϑνολα
 Ρώμη 16οσ αιώνασ: Γλυπτικό - Αρχιτεκτονικό
 Βενετύα 15οσ-16οσ αιώνασ: Ζωγραφικό - Γλυπτικό- Αρχιτεκτονικό
 Υλωρεντινϐσ Μανιεριςμϐσ
 Μανιεριςμϐσ ςτη Ρώμη και ςτη Βενετύα
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

ϑντομεσ ατομικϋσ εργαςύεσ εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Προφορικό τελικό εξϋταςη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
28
38
125

Βιβλιογραφία
Beck, H.J. Italian Renaissance Painting, Könemann 1999
Hartt, F., Wilkins, G.D. Renaissance Art. Painting-Sculpture-Architecture, Pearson 20117
Paoletti, T.J., Radke, M.G. Art in Renaissance Italy, Laurence King Publishing, London 20114
Richardson, M.C. (επιμ.). Locating Renaissance Art, New Haven και London 2007
Woods, W.K. (επιμ.). Making Renaissance Art, New Haven και London 2007
_____. (επιμ.), Viewing Renaissance Art, New Haven και London 2007
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Τποχρεωτικά Μαθήματα Ειδίκευςησ (ΦΕ)

ΙΑ 42. Αρχαιολογύα των Ανατολικών Πολιτιςµών
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 42
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Αρχαιολογύα των Ανατολικών Πολιτιςμών

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
τησ Σϋχνησ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH275

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η επιςκϐπηςη τησ ιςτορύασ και αρχαιολογύασ τησ Εγγϑσ
Ανατολόσ απϐ την 3η ϋωσ και πρώιμη 1η χιλιετύα π.Φ. Θα δοθεύ ϋμφαςη ςτην Ανατολύα
(Φεττιτικό αυτοκρατορύα, Υρυγύα, Λυδύα), την υροπαλαιςτύνη (Τςτεροχεττιτικϊ και
Αραμαώκϊ βαςύλεια, Ιςραόλ/ Υιλιςταύοι, Φαναανύτεσ/ Υούνικεσ, Αςςυριακό εξϊπλωςη) και την
Αύγυπτο (Παλαιϐ, Μϋςο και Νϋο Βαςύλειο). Ιδιαύτερεσ αναφορϋσ θα γύνουν ςτα κεύμενα τησ
Ανατολόσ που αναφϋρονται ςτο Αιγαύο (Ahhiyawa, Keftiu, Tanaja).
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν τα κϑρια γεωγραφικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου και τησ
ευρϑτερησ Εγγϑσ Ανατολόσ
 γνωρύζουν τα κϑρια βαςύλεια που αναπτϑχθηκαν ςτην Εγγϑσ Ανατολό κατϊ τη 2η και
πρώιμη 1η χιλιετύα π.Φ.
 αναγνωρύζουν τα ςημαντικϐτερα ςωζϐμενα μνημεύα και τα χαρακτηριςτικϊ των ϋργων
τϋχνησ ςτην Εγγϑσ Ανατολό κατϊ τη 2η και πρώιμη 1η χιλιετύα π.Φ.
 αντιλαμβϊνονται τον ρϐλο των γραπτών πηγών για την κατανϐηςη τησ κοινωνύασ ςτην
Εγγϑσ Ανατολό κατϊ τη 2η και πρώιμη 1η χιλιετύα π.Φ.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό: η Εγγϑσ Ανατολό κατϊ την Πρώιμη Εποχό του Φαλκοϑ
 Αύγυπτοσ: το Μϋςο Βαςύλειο και η 2η Ενδιϊμεςη Περύοδοσ
 Αύγυπτοσ: το Νϋο Βαςύλειο
 Μεςοποταμύα: Περύοδοσ Ur III, Μϋςη Εποχό του Φαλκοϑ
 Μεςοποταμύα: Ύςτερη Εποχό του Φαλκοϑ
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Ανατολύα: το βαςύλειο των Φετταύων
Σο Αιγαύο μϋςα απϐ τα κεύμενα τησ Εγγϑσ Ανατολόσ
Η κατϊρρευςη των ανακτορικών κϋντρων τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου
Η Πρώιμη Εποχό του ιδόρου ςτην Εγγϑσ Ανατολό
Αςςυρύα (Νεοαςςυριακό Περύοδοσ)

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20

Διαλϋξεισ
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ ατομικϋσ εργαςύεσ
28
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
38
ϑνολο Μαθόματοσ
125
Ι. Γραπτό τελικό εξϋταςη
ΙΙ. Αξιολϐγηςη ατομικών εργαςιών εξϊςκηςησ

Βιβλιογραφία
Bard, B. An introduction to the archaeology of ancient Egypt, Malden 2007
Κοπανιϊσ, Κ. Ειςαγωγό ςτην Ιςτορύα και Αρχαιολογύα τησ Εγγϑσ Ανατολόσ (3100-330 π.Φ.), Αθόνα
2016
Kuhrt, A. The Ancient Near East: c. 3000-330 B.C., London και New York 1995
Mieroop, M. Van De. A History of ancient Egypt, Malden 2011
_____. Ιςτορύα τησ Αρχαύασ Εγγϑσ Ανατολόσ, μτφρ. Κ. Κοπανιϊσ, Αθόνα 2016
Shaw, I. The Oxford history of ancient Egypt, Oxford 2000
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ΙΑ 43Α. Εµβϊθυνςη ςτην Αρχαιολογύα και την Ιςτορύα τησ Σϋχνησ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 43
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Εμβϊθυνςη ςτην Αρχαιολογύα και την Ιςτορύα τησ Σϋχνησ.
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Θεωρια τησ αρχαιολογικησ επιςτημησ: Κυρια ρευματα και
ςχολεσ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ και
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH325/
http://opencourses.uoa.gr/courses/ARCH12/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικειμενο του μαθηματοσ ειναι η εξοικειωςη με τισ κυριοτερεσ κατευθυνςεισ τησ αρχαιολογικησ
ςκεψησ, οπωσ η Ιςτορια του Πολιτιςμου, η Νεα η Διαδικαςτικη Αρχαιολογια, η Μεταδιαδικαςτικη
Αρχαιολογια και οι τρεχουςεσ νεο-υλιςτικεσ ταςεισ. Σο μαθημα εξεταζει επιςησ τη ςυμβολη
φιλοςοφικων ρευματων, οπωσ ο θετικιςμοσ, ο εξελικτικιςμοσ, ο μαρξιςμοσ και η φαινομενολογια
ςτην αρχαιολογικη ερευνα. τοχοσ του μαθηματοσ ειναι η κριτικη παρουςιαςη του θεωρητικου
πλαιςιου, μεςα ςτο οποιο εγγραφεται καθε ειδοσ αρχαιολογικησ ερευνασ. Η πραγματευςη
θεωρητικων ζητηματων ςτηριζεται ςε ενδεικτικα παραδειγματα κυριωσ αλλα οχι αποκλειςτικα
απο το προιςτορικο Αιγαιο.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τα κϑρια ρεϑματα αρχαιολογικόσ ςκϋψησ
 εντοπύζουν και να αξιολογοϑν κριτικϊ το θεωρητικϐ υπϐβαθρο μύασ αρχαιολογικόσ ϋρευνασ
 διακρύνουν, να αξιολογοϑν και να εύναι ςε θϋςη να αξιοποιοϑν ερμηνευτικϊ διαφορετικοϑσ
τϑπουσ αρχαιολογικόσ μαρτυρύασ
 αξιολογοϑν κριτικϊ διαφορετικοϑσ τρϐπουσ αρχαιολογικόσ ερμηνεύασ.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προςαρμογό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Αυτϐνομη εργαςύα (προαιρετικό)
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 εβαςμϐσ ςτο φυςικϐ περιβϊλλον
 Επύδειξη κοινωνικόσ, επαγγελματικόσ και ηθικόσ υπευθυνϐτητασ και ευαιςθηςύασ ςε θϋματα
φϑλου
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό. Οριςμϐσ τησ θεωρύασ ςτην αρχαιολογύα. Παραδοςιακό αρχαιολογύα
 Νϋα ό διαδικαςτικό αρχαιολογύα. Κϑρια χαρακτηριςτικϊ
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Η αρχαιολογύα ωσ (θετικό) επιςτόμη
Η ενδιϊμεςη θεωρύα και η χρόςη τησ αναλογύασ ςτην αρχαιολογύα
Οι ϋννοιεσ του πολιτιςμοϑ και τησ διαδικαςύασ ςτην αρχαιολογύα
Η ϋρευνα για τη ςημαςύα τησ ιδεολογύασ και τησ ςκϋψησ κατϊ το παρελθϐν: δομιςμϐσ,
μαρξιςμϐσ, νοηςιαρχύα (δϑο μαθόματα)
Μεταδιαδικαςτικό αρχαιολογύα. Κϑρια χαρακτηριςτικϊ
Η θεωρύεσ τησ δραςτικϐτητασ και τησ πρακτικόσ δρϊςησ
υγκειμενικό αρχαιολογύα. Οριςμϐσ, αρχϋσ, μϋθοδοι ϋρευνασ
Αρχαιολογύα του φϑλου
Η ϋννοια τησ πολιτιςμικόσ εξϋλιξησ
Μετανθρωπιςτικϋσ προςεγγύςεισ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
40
ό/και ςϑντομεσ προαιρετικϋσ
εργαςύεσ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
46
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Ι. Γραπτό τελικό εξϋταςη (100%) που περιλαμβϊνει:
 3 Ερωτόςεισ Ανϊπτυξησ Δοκιμύων, απϐ τισ οπούεσ
επιλϋγονται οι 2
 ϑγκριςη διαφορετικών θεωρητικών και ερμηνευτικών
ρευμϊτων τησ αρχαιολογύασ με παρϊθεςη των κϑριων
αρχών τουσ και ςϑντομη περιγραφό ςχετικών
αρχαιολογικών παραδειγμϊτων
ΙΙ. Προαιρετικό η γραπτό εργαςύα με ςυμβολό ϋωσ και 20% ςτην
τελικό αξιολϐγηςη
Βιβλιογραφία
Alberti, B., Meirion Jones, A., Pollard, J. (επιμ). Archaeology after interpretation: returning materials
to archaeological theory, London και New York 2015
Hodder, I., Hutson, S. Διαβϊζοντασ το παρελθϐν: Σρϋχουςεσ ερμηνευτικϋσ προςεγγύςεισ ςτην
αρχαιολογύα, μτφρ. Ν. Κοϑρκουλοσ, Αθόνα 2010
Johnson, M. Archaeological theory. An introduction, Chichester 20102
Praetzellis, A. Death by Theory. A Tale of Mystery and Archaeological Theory, Lanham 2010
Trigger, B. Μια ιςτορύα τησ αρχαιολογικόσ ςκϋψησ, μτφρ. Β. Λαλιώτη, Αθόνα 2005
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ΙΑ 43Β. Εµβϊθυνςη ςτην Αρχαιολογύα και την Ιςτορύα τησ Σϋχνησ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 43
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Φειμερινϐ
Εμβϊθυνςη ςτην Αρχαιολογύα και την Ιςτορύα τησ Σϋχνησ.
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαύα ελληνικό ναοδομύα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και ςυναντόςεισ
3
5
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ και
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)

https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH702/ θαη ARCH 336

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Εξετϊζονται οι ναού και τα ιερϊ τησ Ελλϊδασ απϐ το 600 π.Φ. ϋωσ τον 1ο αιώνα π.Φ. Γύνεται
επιςκϐπηςη των ςυςτατικών των ιερών και αποτυπώνεται με τρϐπο ςυςτηματικϐ η καταγωγό
και η εξϋλιξη του δωρικοϑ και του ιωνικοϑ ρυθμοϑ. Θύγεται το ζότημα τησ οργϊνωςησ του ιεροϑ,
τησ ςημαςύασ του αρχαύου ελληνικοϑ ναοϑ ωσ προώϐντοσ ςχεδύαςησ και των οργανικών
λεπτομερειών. Σα κυμϊτια και τα εναϋτια γλυπτϊ ωσ ρυθμολογικϊ ςτοιεχύα. Θα δοθεύ βαςικό
βιβλιογραφύα. Σο μϊθημα εμπλουτύζεται με διαλϋξεισ διακεκριμϋνων αρχιτεκτϐνων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ οι φοιτητέσ/τριεσ θα είναι ςε θέςη να:
 Να κατέχουν την ορολογία
 Αναγνωρύζουν τα ειδικϊ καταςκευαςτικϊ και οικοδομικϊ ζητόματα
 Αναγνωρύζουν υφολογικϊ (ςτυλιςτικϊ) χαρακτηριςτικϊ των ναών απϐ την αρχαώκό εποχό ϋωσ
τον 1ο αι. π.Φ.
 Αναγνωρύζουν την εξϋλιξη των αρχιτεκτονικών ρυθμών.
 Αναγνωρύζουν τισ κϑριεσ ςχολϋσ (Αττικό, Πελοποννηςιακό, Μακεδονικό, Βοιωτικό, κ.α.).
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό
 Ζητόματα μεθϐδου και προςανατολιςμϐσ ςτη βιβλιογραφύα
 Σο ξϑλινο πρϐτυπο και η ανϊδυςη των ρυθμών
 Αρχαώκού δωρικού ναού
 Αρχαώκού ιωνικού ναού
 Δωρικού ναού του 5ου αιώνα Α
 Δωρικού ναού του 5ου αιώνα Β. Η Ακρϐπολη των Αθηνών
 Ιωνικού ναού του 5ου αιώνα
 Ιωνικού ναού του 5ου αιώνα Β
 Δωρικού ναού του 4ου αιώνα
 Ιωνικού ναού του 4ου αιώνα
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Η Ναοδομύα του 3ου και 2ου αιώνα
Διϊλεξη επιςκϋπτη ερευνητό / Επύςκεψη ςτην Αγορϊ των Αθηνών

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ2) Τποςτόριξη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ πλατφϐρμασ E-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Ι. Προφορικό εξϋταςη
ΙΙ. Εκπϐνηςη Aτομικόσ ό Ομαδικόσ Εργαςύασ
Βιβλιογραφία
Hellmann, Μ.-C. Η αρχαύα ελληνικό αρχιτεκτονικό, Αθόνα 2003
Gruben, G. Ιερϊ και ναού των αρχαύων Ελλόνων, Αθόνα 2000
Μποϑρασ, Φ. Μαθόματα ιςτορύασ τησ αρχιτεκτονικόσ, τ. Α΄, Αθόνα 1999
Spawforth, A. Αρχαύοι Ελληνικϐύ Ναού, Αθόνα 2006
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ΙΑ 43Γ. Εµβϊθυνςη ςτην Αρχαιολογύα και την Ιςτορύα τησ Σϋχνησ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 43
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Εμβϊθυνςη ςτην Αρχαιολογύα και την Ιςτορύα τησ Σϋχνησ.
Όψεισ τησ βυζαντινόσ μικροτεχνύασ (4οσ-15οσ αι.).

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και αςκόςεισ πρακτικόσ
3
5
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ και
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH609/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο μϊθημα εμβαθϑνει ςτισ ςημαντικϐτερεσ εκφϊνςεισ τησ βυζαντινόσ μικροτεχνύασ και τισ
εξετϊζει απϐ τη ςκοπιϊ των υλικών καταλούπων και τησ τεχνολογύασ παραγωγόσ:
ζωγραφικό μικρόσ κλύμακασ (φορητϋσ εικϐνεσ, εικονογραφημϋνα χειρϐγραφα), υφαντικό
και κεντητικό πολυτελών υφαςμϊτων, μεταλλοτεχνύα, μικρογλυπτικό (ελεφαντοςτϊ,
ςτεατύτεσ, ημιπολϑτιμοι λύθοι) και κεραμικό.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ παρακολοϑθηςησ, οι φοιτητϋσ εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοόςουν την πολιτιςτικό ςυνειςφορϊ τησ περιϐδου
 αναγνωρύζουν και χρονολογοϑν ϋργα μικροτεχνύασ τησ εποχόσ
 χρηςιμοποιοϑν τα μεθοδολογικϊ εργαλεύα για την αποτύμηςό τουσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Παρϊγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό ςτην ϋννοια τησ τεχνολογύασ και μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ
 Μεταλλοτεχνύα 1
 Μεταλλοτεχνύα 2
 Κεραμικό 2
 Τφαντικό
 Ελεφαντοςτϊ 1
 Ελεφαντοςτϊ 2
 τεατύτεσ
 Μικρογλυπτικό ςε ημιπολϑτιμουσ λύθουσ
 Εικονογραφημϋνα χειρϐγραφα
 Χηφιδωτϋσ εικϐνεσ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
33
8
8
36

Διαλϋξεισ
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
Πρακτικό ϊςκηςη
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
40
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
Γραπτό εξϋταςη:
- Ερωτόςεισ ϑντομησ Απϊντηςησ απϐ ϐλα τα διδαχθϋντα
πεδύα

Βιβλιογραφία
Βαςιλϊκη, Μ. (επιμ.). Μότηρ Θεοϑ. Απεικονύςεισ τησ Παναγύασ ςτη βυζαντινό τϋχνη, Αθόνα 2000
Cutler, A. The Art of Ivory. Sources, Techniques, and Uses in the Mediterranean World: A.D. 200-1400,
Washington 1985
Demus, O. Die byzantinischen Mosaikikonen, Wien 1991
Evans, H.C., Wixom, W.D. (επιμ.). The Glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine
era, A.D. 843-1261, New York 1997
Evans, H.C. (επιμ.). Byzantium: Faith and Power (1261-1557), New York 2004
Goldschmidt, A. Weitzmann, K. Die byzantinische Elfenbeinskulpturen des X.-XIII. Jahrhunderts, B. 12, Berlin 1979²
Kalavrezou-Maxeiner, I. Byzantine icons in steatite, Wien 1985
Παπανικϐλα-Μπακιρτζό, Δ. (επιμ.). Βυζαντινϊ Εφυαλωμϋνα Κεραμικϊ. Η τϋχνη των εγχαρϊκτων,
Θεςςαλονύκη 1999
Πετρύδησ, Π. Πρωτοβυζαντινό Κεραμικό του ελλαδικοϑ χώρου, Αθόνα 2013
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ΙΑ 43Δ. Εµβϊθυνςη ςτην Αρχαιολογύα και την Ιςτορύα τησ Σϋχνησ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 43
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Εμβϊθυνςη ςτην Αρχαιολογύα και την Ιςτορύα τησ Σϋχνησ. Η
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σεχνοκριτικό ςτη Νεοελληνικό Σϋχνη (19οσ-20ϐσ αι.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Αρχαιολογύασ

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

Όχι

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH505

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η μελϋτη τησ τεχνοκριτικόσ ϐπωσ αυτό αςκόθηκε ςτην Ελλϊδα
κατϊ τον 19ο και τον 20ϐ αιώνα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ τησ τεχνοκριτικόσ κατϊ τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο
 γνωρύζουν τα κϑρια ϋντυπα (περιοδικϊ και εφημερύδεσ) που φιλοξενοϑςαν τεχνοκριτικϊ κεύμενα
 αναγνωρύζουν τη ςημαςύα τησ τεχνοκριτικόσ για την ανϊπτυξη τησ νεϐτερησ ελληνικόσ τϋχνησ
 αντιλαμβϊνονται τον διακριτϐ ρϐλο του τεχνοκρύτη και του ιςτορικοϑ τησ τϋχνησ ςτη νεϐτερη
Ελλϊδα
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό: Οι ϐροι τεχνοκρύτησ και ιςτορικϐσ τησ τϋχνησ
 Η τεχνοκριτικό απϐ λογοτϋχνεσ του 19ου αιώνα
 Η τεχνοκριτικό του Εμμανουόλ Ροξδη
 Η τεχνοκριτικό του Ζαχαρύα Παπαντωνύου
 Η τεχνοκριτικό του Κώςτα Ουρϊνη
 Η τεχνοκριτικό του Δημητρύου Ε. Ευαγγελύδη
 Η τεχνοκριτικό του Ωγγελου Γ. Προκοπύου
 Η τεχνοκριτικό του Φρϑςανθου Α. Φρόςτου
 Σεχνοκριτικό και Ιςτορύα τησ Σϋχνησ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20

Διαλϋξεισ
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ ατομικϋσ εργαςύεσ
28
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
38
ϑνολο Μαθόματοσ
125
Προφορικό τελικό εξϋταςη ςτην ελληνικό γλώςςα

Βιβλιογραφία
Ματθιϐπουλοσ, Ε.Δ., Φατζηςπϑρου, Α. (επιμ.). Γιώργοσ Πετρόσ. Επιθεώρηςη Σϋχνησ, Σεχνοκριτικϊ
κεύμενα 1953-1986, Ηρϊκλειο 2008
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ΙΑ 26 Προώςτορικό Αρχαιολογύα Γ΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 26
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Προώςτορικό Αρχαιολογύα. Οι παλαιολιθικϋσ και νεολιθικϋσ
κοινωνύεσ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
3
5
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Αρχαιολογύασ και
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH164/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι η ςυνολικό θεώρηςη των κοινωνιών τησ Εποχόσ του Λύθου και
κυρύωσ τησ Παλαιολιθικόσ και Νεολιθικόσ. Σο γεωγραφικϐ πλαύςιο εύναι ιδιαύτερα ευρϑ.
Περιλαμβϊνει την αφρικανικό Ϋπειρο, ϐπου εμφανύςτηκε για πρώτη φορϊ ο ϊνθρωποσ, καθώσ και
την ευρωπαώκό και αςιατικό Ϋπειρο ϐπου εξαπλώθηκε. Ιδιαύτερη μνεύα γύνεται ςτην Εγγϑσ
Ανατολό, ϐπου εμφανύςτηκε για πρώτη φορϊ το φαινϐμενο τησ Νεολιθικοπούηςησ.
Με γνώμονα τα κατϊλοιπα του υλικοϑ πολιτιςμοϑ προςεγγύζονται τα θϋματα τησ κατούκηςησ και του
τρϐπου ζωόσ, τησ οικονομύασ και τησ τεχνολογύασ, τησ ιδεολογύασ και του ςυμβολιςμοϑ (ταφϋσ και
ταφικϊ ϋθιμα, κϐςμηςη, τϋχνη).
Σα παραπϊνω θϋματα αναλϑονται τϐςο ςτισ κοινωνύεσ των κυνηγών/τροφοςυλλεκτών τησ
Παλαιολιθικόσ, ϐςο και ςε αυτϋσ των γεωργών/κτηνοτρϐφων τησ Νεολιθικόσ αντιπαραβϊλλοντασ
τισ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ και τα οικονομικϊ ςυςτόματα ϐπου αυτϊ εμφανύςτηκαν και
παγιώθηκαν.
το πλαύςιο του μαθόματοσ προβϊλλονται ντοκυμαντϋρ. Οι φοιτητϋσ παρακολουθοϑν επύςησ τισ
διαλϋξεισ που γύνονται ςτο πλαύςιο του Παλαιολιθικοϑ εμιναρύου.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοοϑν τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ Παλαιολιθικόσ και Νεολιθικόσ Αρχαιολογύασ και την
προβληματικό και μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ για κϊθε μύα απϐ αυτϋσ τισ εποχϋσ
 αντιλαμβϊνονται τη ςημαςύα του περιβϊλλοντοσ και την επύδραςό του ςτη διαμϐρφωςη του
τρϐπου ζωόσ κατϊ τισ ςυγκεκριμϋνεσ περιϐδουσ αλλϊ κυρύωσ τησ Παλαιολιθικόσ
 να αξιολογοϑν τη δυνατϐτητα προςαρμογόσ του γϋνουσ Homo καθ' ϐλη τη διϊρκεια των
προώςτορικών χρϐνων
 ερμηνεϑουν τα κατϊλοιπα του υλικοϑ πολιτιςμοϑ (λιθοτεχνύεσ, κεραμικό, αρχιτεκτονικό, κϐςμηςη
κλπ) και το τρϐπο με τον οπούων ςυμβϊλλει η μελϋτη τουσ ςτη κατανϐηςη τησ οργϊνωςησ και
λειτουργύασ των προώςτορικών κοινωνιών
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Διαχεύριςη επιςτημονικόσ βιβλιογραφύασ μϋςω των βϊςεων δεδομϋνων
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Ομαδικό εργαςύα
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό: Η Εποχό του Λύθου, προβληματικό τησ ϋρευνασ, μεθοδολογύα, χρονοπολιτιςμικϐ
πλαύςιο και γενικϊ χαρακτηριςτικϊ
 Η Παλαιολιθικό εποχό - ιςτορύα τησ ϋρευνασ
 Σο περιβϊλλον και οι ζωτικού πϐροι
 Σο χρονοπολιτιςμικϐ πλαύςιο
 Ο πολιτιςμϐσ - κατούκηςη και κατοικύα, οικονομύα και τεχνολογύα, ιδεολογικϐσ κϐςμοσ (ταφϋσ,
κϐςμηςη, τϋχνη)
 Η Νεολιθικό εποχό - ιςτορύα τησ ϋρευνασ
 Σο φαινϐμενο τησ Νεολιθικοπούηςησ και ο ρϐλοσ τησ Εγγϑσ Ανατολόσ
 Ο Νατοϑφιοσ πολιτιςμϐσ
 Οι Προκεραμικϋσ περύοδοι ςτην Εγγϑσ Aνατολό
 Η ϋξοδοσ και διϊδοςη του νεολιθικοϑ "πακϋτου" ςτην ανατολικό Μεςϐγειο και τη Βαλκανικό
χερςϐνηςο
 Η προώςτορικό κατούκηςη τησ Κϑπρου
 Ο Νεολιθικϐσ πολιτιςμϐσ ςτον ελλαδικϐ χώρο
 Γενικϊ υμπερϊςματα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2)
Τποςτόριξη
μαθηςιακόσ
διαδικαςύασ
μϋςω
τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
36
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
9
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
30
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
50
μελϋτη
Πρακτικό
ϊςκηςη
6
(προαιρετικό)
ϑνολο Μαθόματοσ
125 + 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Προφορικό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει:
1) Ερωτόςεισ γνώςεων, ςϑνθεςησ και κριτικοϑ ςχολιαςμοϑ
2) Aναγνώριςη αρχαιολογικών ευρημϊτων και ςχολιαςμϐσ αυτών
Βιβλιογραφία
Cauvin, J.J. Γϋννηςη των θεοτότων, γϋννηςη τησ γεωργύασ. Η Επανϊςταςη των υμβϐλων ςτη
Νεολιθικό Εποχό. Ηρϊκλειο 2004
Harvati, K. Roksandic, M. (επιμ.). Paleoanthropology of the Balkans and Anatolia. Human Evolution
and its Context, Dordrecht 2016
Κουρτϋςη-Υιλιππϊκη, Γ. «Η Παλαιολιθικό εποχό ςτην Ελλϊδα. Ειςαγωγό ςτην Παλαιολιθικό
εποχό.» Αρχαιολογύα και Σϋχνεσ 58 (1996)
Παπαθαναςϐπουλοσ, Γ. (επιμ.). Νεολιθικϐσ Πολιτιςμϐσ ςτην Ελλϊδα. Αθόνα 1996
Trigger, B.G. A History of Archaeological thought, Cambridge 1989
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IA 108. Αρχαιολογύα Ρωµαώκών Φρϐνων
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 108
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Αρχαιολογύα Ρωμαώκών Φρϐνων. Ειςαγωγό ςτην Αρχαιολογύα των
Ρωμαώκών Φρϐνωνσ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, Επιςκϋψεισ ςε αρχαιολογικοϑσ χώρουσ
3
5
και Μουςεύα
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
τησ Σϋχνησ
Όχι. Για την κατανϐηςη ϐμωσ του μαθόματοσ εύναι επιθυμητϐ οι
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
φοιτητϋσ να ϋχουν περϊςει το μϊθημα κορμοϑ ΙΑ 12 (Κλαςικό
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
Αρχαιολογύα Β΄)
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH274/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Ειςαγωγή ςτην Αρχαιολογία των Ρωμαΰκών Φρόνων. Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι η εξϋλιξη
τησ τϋχνησ των ρωμαώκών αυτοκρατορικών χρϐνων απϐ τον Αϑγουςτο, το 30 π.Φ., ϐταν τυπικϊ
τελειώνει η Ελληνιςτικό Εποχό, μϋχρι και τον Μ. Κωνςταντύνο και το τϋλοσ του αρχαύου κϐςμου.
Εξετϊζονται επύςησ οι αρχϋσ τησ τϋχνησ τησ περιϐδου, τϐςο ςτον ιταλικϐ χώρο (Ετροϑςκοι,
Δημοκρατικό / «Ρεπουμπλικανικό» Ρώμη) ϐςο και ςτην ελληνιςτικό Ανατολό, καθώσ και η
Ύςτερη Αρχαιϐτητα, η μετϊβαςη δηλαδό ςτο χριςτιανικϐ κϐςμο. Παρϊλληλα, μελετώνται τα
ιςτορικϊ και κοινωνικοπολιτικϊ δεδομϋνα για την πληρϋςτερη κατανϐηςη των καλλιτεχνικών
μορφών.
το πλαύςιο του μαθόματοσ πραγματοποιοϑνται επιςκϋψεισ ςτο Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο
(Ρωμαώκϐ τμόμα τησ υλλογόσ Γλυπτών) και ςτον αρχαιολογικϐ χώρο τησ Ρωμαώκόσ Αγορϊσ και
τησ Βιβλιοθόκησ του Αδριανοϑ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοοϑν τισ βαςικϋσ αρχϋσ του Ρωμαώκοϑ πολιτιςμοϑ, τισ επιδρϊςεισ απϐ τον ελληνικϐ /
ελληνιςτικϐ κϐςμο και τη ςημαςύα του για τον μετϋπειτα ευρωπαώκϐ κϐςμο
 αντιλαμβϊνονται την επύδραςη τησ Ρώμησ ςτην εξϋλιξη του ελληνικοϑ πολιτιςμοϑ με ϋμφαςη
ςτον κυρύωσ ελληνικϐ χώρο
 αντλοϑν ποικύλεσ γενικϋσ και ειδικϋσ πληροφορύεσ για την κοινωνύα τησ εποχόσ ιδύωσ μετϊ τη
ρωμαώκό κατϊκτηςη τησ Ελλϊδασ το β΄ μιςϐ του 2ου αι. π.Φ. μϋχρι τον Μεγϊλο Κωνςταντύνο και
την κατύςχυςη του Φριςτιανιςμοϑ μϋςα απϐ μνημεύα και τα ςπουδαιϐτερα ιςτορικϊ και πολιτικϊ
γεγονϐτα
 κατανοοϑν το ςημαντικϐ ρϐλο που παύζει η τϋχνη και ιδύωσ η ϋννοια και η χρόςη του πορτρϋτου,
ωσ φορϋα κοινωνικών επιβολόσ και επύδειξησ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα (μϋςω τησ μελϋτησ των
αλληλεπιδρϊςεων των αρχαύων πολιτιςμών)
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
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Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
Ομαδικό εργαςύα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό – Προώςτορύα Ρώμησ – Ετροϑςκοι
 Res Publica Romana
 χϋςεισ Ρώμησ – Ελληνιςτικοϑ Κϐςμου
 Ρωμαώκϊ τεχνικϊ - τεχνολογικϊ επιτεϑγματα (δϐμηςη, δρϐμοι, υδραγωγεύα, κλπ.)
 Ρωμαώκό οικύα – τοιχογραφύεσ, ρωμαώκό ρνδυμαςύα (Toga)
 Εποχό του Αυγοϑςτου (31 π.Φ. – 14 μ.Φ.)  Εποχό των Ιουλύων – Κλαυδύων (14-68 μ.Φ.)
 Εποχό των Υλαβύων και του Σραώανοϑ (68-117 μ.Φ.)
 Εποχό του Αδριανοϑ (117-138 μ.Φ.) και των Αντωνύνων (138-188 μ.Φ.)
 Εποχό των εβόρων (193-235 μ.Φ.) και των ςτρατιωτικών αυτοκρατϐρων (235-284 μ.Φ.)
 Εποχό τησ Σετραρχύασ και του Μεγ. Κωνςταντύνου (284-337 μ.Φ.) – Ύςτερη Αρχαιϐτητα (4οσ αι.
μ.Φ.)
 Επύςκεψη ςτη Ρωμαώκό Αγορϊ και ςτη Βιβλιοθόκη του Αδριανοϑ
 Επύςκεψη ςτο Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2)
Τποςτόριξη
μαθηςιακόσ
διαδικαςύασ
μϋςω
τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
33

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Επιςκϋψεισ
ςε
Μουςεύα
και
7
αρχαιολογικοϑσ χώρουσ
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
25
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη
60
ϑνολο Μαθόματοσ
125
Γραπτό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει:
1) Τποχρεωτικό ερώτηςη χρονολϐγηςησ και αναγνώριςησ
ρωμαώκών πορτρϋτων
2) Πϋντε ερωτόςεισ – επιλϋγονται οι τϋςςερεισ - ςϑντομησ
ανϊλυςησ ςυγκεκριμϋνων θεμϊτων ρωμαώκόσ αρχαιολογύασ,
ςυχνϊ με παρϊθεςη εικϐνων ςημαντικών μνημεύων
Κϊθε ερώτηςη βαθμολογεύται με Ωριςτα το 2 (2 x 5 = 10)

Βιβλιογραφία
Ευαγγελύδησ, B. Η Αγορϊ των πϐλεων τησ Ελλϊδασ απϐ τη ρωμαώκό κατϊκτηςη ωσ τον 3ο αι. μ.Φ.,
Θεςςαλονύκη 2010
Garnsey, P., Saller, R. H Ρωμαώκό Αυτοκρατορύα. Οικονομύα, κοινωνύα και πολιτιςμϐσ, μτφρ. Β. Ι.
Αναςταςιϊδησ, Ηρϊκλειο 2007
Hesberg, H. von. Ρωμαώκό Αρχιτεκτονικό, μτφρ. Π. Παπαγεωργύου, Θεςςαλονύκη 2005
Hölscher, T. Κλαςικό Αρχαιολογύα. Βαςικϋσ Γνώςεισ, μτφρ. Π. Παπαγεωργύου, Θεςςαλονύκη 2005
Kleiner, D.E.E. Roman Sculpture, New Haven και London 1992
Kleiner, F.S.A. History of Roman Art. Enhanced Edition, Boston 2010
Κϐννολλυ, Π., Ντοτζ, Φ. Η αρχαύα πϐλη. Η ζωό ςτην Αθόνα και ςτη Ρώμη, μτφρ. Μ. Λεβεντοποϑλου,
Αθόνα 2011
Ramage, M.H., Ramage, A. Ρωμαώκό Σϋχνη απϐ τον Ρωμϑλο ϋωσ τον Κωνςταντύνο, μτφρ. Φ.
Ιακειμύδου, Θεςςαλονύκη 2000
Zanker, P. O Αϑγουςτοσ και η Δϑναμη των Εικϐνων, μτφρ. M. Πεχλιβϊνοσ, Αθόνα 2006
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ΙΑ 44. Αρχαιολογύα τησ Μεταβυζαντινόσ Περιϐδου
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 44
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Φειμερινϐ
Αρχαιολογύα τησ Μεταβυζαντινόσ Περιϐδου.
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αρχαιολογύα και τϋχνη τησ Μεταβυζαντινόσ Περιϐδου (1453 αρχϋσ 19ου αι.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και αςκόςεισ πρακτικόσ
5
Τποχρεωτικϊ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Αρχαιολογύασ και
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH649/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Ειςαγωγικϐ μϊθημα για την αρχαιολογύα και την τϋχνη των χρϐνων απϐ την Ωλωςη τησ
Κωνςταντινοϑπολησ το 1453 μϋχρι τισ αρχϋσ του 19ου αιώνα, με ςτϐχο την απϐκτηςη μιασ
ςυνολικόσ εικϐνασ για την αρχιτεκτονικό και την καλλιτεχνικό παραγωγό και τα κατϊλοιπα του
υλικοϑ βύου ςτισ περιοχϋσ του ελλαδικοϑ χώρου υπϐ οθωμανικό και λατινικό κυριαρχύα.
Εξετϊζονται η πολεοδομύα, η κοςμικό και εκκληςιαςτικό αρχιτεκτονικό, η γλυπτικό ςε λύθο και
ξϑλο, η μνημειακό ζωγραφικό, τα φορητϊ ϋργα τϋχνησ (εικϐνεσ, εικονογραφημϋνα χειρϐγραφα,
ϋργα μεταλλοτεχνύασ και κεντητικόσ) και η κεραμικό.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ παρακολοϑθηςησ, οι φοιτητϋσ εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοόςουν την πολιτιςτικό ςυνειςφορϊ τησ περιϐδου
 αναγνωρύζουν και χρονολογοϑν κτύρια και ϋργα τϋχνησ τησ εποχόσ
 χρηςιμοποιοϑν τα μεθοδολογικϊ εργαλεύα για την αποτύμηςό τουσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Παρϊγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό. Οικιςμού και οδικϐ δύκτυο
 Οχυρωματικό αρχιτεκτονικό
 Δημϐςια κτόρια. Αρχιτεκτονικό των κατοικιών
 Μοναςτηριακό αρχιτεκτονικό. Οθωμανικό Αρχιτεκτονικό
 Ναοδομύα 1
 Ναοδομύα 2
 Λιθογλυπτικό και ξυλογλυπτικό
 Μνημειακό ζωγραφικό 1
 Μνημειακό ζωγραφικό 2
 Ζωγραφικό εικϐνων
 Μεταλλοτεχνύα
 Λοιπϋσ μικρϋσ τϋχνεσ (χειρϐγραφα – κεντητικό – κεραμικό)
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςε αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη Μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
33
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
8
Πρακτικό ϊςκηςη
8
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
36
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
40
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό εξϋταςη:
- Ερωτόςεισ ϑντομησ Απϊντηςησ
Βιβλιογραφία
Γαρύδησ, Μ. Μεταβυζαντινό ζωγραφικό (1450-1600). Η εντούχια ζωγραφικό μετϊ την πτώςη του
Βυζαντύου ςτον ορθϐδοξο κϐςμο και ςτισ χώρεσ υπϐ ξϋνη κυριαρχύα, Αθόνα 2007, 78-92,
184-222, 233-271, 469-487
Δεληγιϊννη-Δωρό, Ε. Επιβύωςη τησ βυζαντινόσ και νϋεσ μορφϋσ τησ μεταβυζαντινόσ αρχιτεκτονικόσ,
Αθόνα 2000
Θεοχϊρη, Μ. Εκκληςιαςτικϊ χρυςοκϋντητα, Αθόνα 1986, 4-14
Μποϑρασ, Φ. Βυζαντινό και μεταβυζαντινό αρχιτεκτονικό ςτην Ελλϊδα, Αθόνα 2001, 193-296
Οικονομϊκη-Παπαδοποϑλου, Γ. Εκκληςιαςτικϊ αργυρϊ, Αθόνα 1980, 29-37
Παπανικϐλα-Μπακιρτζό, Δ. Βυζαντινϊ εφυαλωμϋνα κεραμικϊ. Η τϋχνη των εγχαρϊκτων, Αθόνα
1999, 17-24 και 249-265
Φατζηδϊκησ, Μ. Έλληνεσ ζωγρϊφοι μετϊ την Άλωςη (1450-1830), τ. 1, Αθόνα 1987, 73-96
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Επιλεγόμενα εμιναριακά (ΦΕ)

Α 70. Προώςτορικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 70
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Προώςτορικό Αρχαιολογύα. Η Μϋςη Εποχό του Φαλκοϑ ςτην
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ηπειρωτικό Ελλϊδα και η γϋνεςη του Μυκηναώκοϑ κϐςμου.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
6
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην Ελληνικό ό Αγγλικό ό Γαλλικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH147
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η διερεϑνηςη τησ ϋναρξησ και του χαρακτόρα τησ Μϋςησ
Εποχόσ του Φαλκοϑ ςτην ηπειρωτικό Ελλϊδα. υζητοϑνται η κατανομό των θϋςεων, η οικιςτικό
και η ταφικό αρχιτεκτονικό, τα ταφικϊ ϋθιμα, η κεραμικό, η οικονομύα και η οργϊνωςη τησ
κοινωνύασ. Διερευνϊται η εξελικτικό πορεύα, η μετϊβαςη προσ την Ύςτερη Φαλκοκρατύα, οι
δυναμικϋσ και οι διεργαςύεσ που ςυνϋβαλαν ςτην ανϊδυςη του Μυκηναώκοϑ πολιτιςμοϑ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν τον χαρακτόρα τησ Μϋςησ Εποχόσ του Φαλκοϑ ςτην ηπειρωτικό Ελλϊδα ςτισ
διϊφορεσ εκφϊνςεισ του
 τισ οικονομικϋσ και ϊλλεσ παραμϋτρουσ και την διαδικαςύα των κοινωνικών μεταμορφώςεων
απϐ την Πρώιμη προσ την Μϋςη Εποχό του Φαλκοϑ και απϐ την Μϋςη Εποχό του Φαλκοϑ προσ
την εμφϊνιςη του Μυκηναώκοϑ πολιτιςμοϑ
 τισ ποικύλεσ θεωρύεσ και τον επιςτημονικϐ προβληματιςμϐ που αφορϊ την υπϐ εξϋταςιν περύοδο
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών με τη χρόςη των απαραύτητων
τεχνολογιών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Βιβλιογραφικό ϋρευνα και εκπϐνηςη αυτϐνομησ εργαςύασ
 Φρόςη τησ επιςτημονικόσ δεοντολογύασ και μεθοδολογύασ ςτη ςυγγραφό εργαςύασ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Δεδομϋνα και θεωρύεσ για το τϋλοσ τησ Πρώιμησ Εποχόσ του Φαλκοϑ και για την αρχό τησ Μϋςησ
Εποχόσ του Φαλκοϑ
 Ο χαρακτόρασ τησ Μϋςησ Εποχόσ του Φαλκοϑ ςτην ηπειρωτικό Ελλϊδα: τοπογραφύα, οικιςτικό
και ταφικό αρχιτεκτονικό, ταφικϊ ϋθιμα, κεραμικό, οικονομύα και κοινωνύα
 Δεδομϋνα και θεωρύεσ για το τϋλοσ τησ Μϋςησ Εποχόσ του Φαλκοϑ και για την μετϊβαςη ςτον
Μυκηναώκϐ πολιτιςμϐ
 Επιςτημονικό δεοντολογύα και μεθοδολογύα κατϊ την ςυγγραφό εργαςιών
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη.
υνεργαςύα ςτην τϊξη για παρακολοϑθηςη τησ ςυγγραφόσ τησ
εργαςύασ.
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο – ειδικϊ δημιουργημϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
μορφό pptx
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class με ανηρτημϋνα κεύμενα,
βιβλιογραφύεσ και οδηγύεσ για την εκπϐνηςη τησ εργαςύασ.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
40
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
2
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
40
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη
68
/ ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Με γραπτό εργαςύα
Γλώςςα: ελληνικό (ό αγγλικό ό γαλλικό για τουσ φοιτητϋσ
ERASMUS)
Βιβλιογραφία
Cline, E. (επιμ.). The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean, Oxford 2010
Dickinson, O.T.P.K. Η προϋλευςη του Mυκηναώκοϑ πολιτιςμοϑ, Αθόνα 2017
Felten, Fl., Gaus, W., Smetana, R. (επιμ.). Middle Helladic Pottery and Synchronisms, Proceedings of
the International Workshop held at Salzburg, Oct.31st –Nov. 2nd, 2004, Wien 2007
Forsen, J. The twilight of the Early Helladics. A study of the disturbances in East, Central and Southern
Greece towards the end of the Early Bronze Age, Jonsered 1997
Papadimitriou, N. Built Chamber Tombs of Middle and Late Bronze Age Date in Mainland Greece
and the Islands, Oxford 2001
Philippa-Touchais, A., Touchais, G., Voutsaki, S., Wright, J. (επιμ.). MESOHELLADIKA ΜΕΟΕΛΛΑΔΙΚΑ, La Grèce continentale au Bronze Moyen – Η ηπειρωτικό Ελλϊδα ςτη Μϋςη
Εποχό του Φαλκοϑ – The Greek Mainland in the Middle Bronze Age, Actes du colloque
international organisé par l’ Ecole Française d’ Athènes en collaboration avec L’ American
School of Classical Studies at Athens et le Netherlands Institute in Athens, Athènes, 8-12
mars 2006, BCH Supplément 52, 2010
Rutter, J. The Prepalatial Bronze age of the Southern and Central Greek Mainland, AJA 97 (1993)
745-797
_____. «Addendum: 1993-1999», ςτο Tr. Cullen (επιμ.), Aegean Prehistory. A Review, AJA Suppl. I,
2001, 148-155
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Α 15. Αρχαιολογύα των Ανατολικών Πολιτιςµών
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 15
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Φειμερινϐ
Aρχαιολογύα των Ανατολικών Πολιτιςμών.
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Φρϐνια Κρύςησ: Σο Σϋλοσ τησ Ύςτερησ Εποχόσ του Φαλκοϑ
ςτην Ανατολικό Μεςϐγειο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και παρουςιϊςεισ φοιτητών
3
6
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH639
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
το πλαύςιο του ςεμιναρύου θα εξετϊςουμε την πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό οργϊνωςη των
ανακτορικών κϋντρων τησ Ανατολικόσ Μεςϐγειου (Ανατολύα, υροπαλαιςτύνη, Αύγυπτοσ) κατϊ
τον 13ο αιώνα. Θα μελετόςουμε επύςησ την περύοδο που ακολοϑθηςε την κατϊρρευςό τουσ (12οσ
- 8οσ αι.).
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τα κϑρια μεθοδολογικϊ εργαλεύα και ερευνητικϋσ δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται για τη
μελϋτη τησ αρχαιολογύασ τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου
 εργϊζονται ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον, αξιοποιώντασ μεθϐδουσ ϊλλων επιςτημονικών
κλϊδων
 χειρύζονται ςϑνθετεσ θεωρητικϋσ ϋννοιεσ απϐ τον ευρϑτερο χώρο των ανθρωπιςτικών
επιςτημών
 αναλϑουν θεωρητικϊ ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα τησ αρχαιολογύασ τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Οι "Λαού τησ Θϊλαςςασ": Γραπτϋσ Πηγϋσ και Εικονογραφύα
 Medinet Habu: αρχιτεκτονικό, γλυπτικό, κεύμενα
 Παραςτϊςεισ πλούων κατϊ την ΤΕΦ και ΠΕ ςτην Αύγυπτο, την υροπαλαιςτύνη και το Αιγαύο
 Η βϐρεια υρύα απϐ τον 12ο ϋωσ και τον 8ο αι.
 Η Υοινύκη απϐ τον 12ο ϋωσ και τον 8ο αι. (Κϑπροσ, Υοινύκη, Κιλικύα)
 Η Κϑπροσ απϐ τον 12ο ϋωσ και τον 8ο αι.
 Λουβικϊ μνημεύα ςτην Ανατολύα τησ ΠΕ: υνϋχειεσ και αςυνϋχειεσ απϐ την ΤΕΦ
 Η Αύγυπτοσ απϐ τον 12ο ϋωσ και τον 8ο αι.
 Η Σρούα απϐ τον 12ο ϋωσ και τον 8ο αι.: Σρωικϐσ Πϐλεμοσ και Αιολικϐσ Αποικιςμϐσ
 Οι Υιλιςταύοι
 Η αιγυπτιακό παρουςύα ςτην Παλαιςτύνη κατϊ τον 13ο και 12ο αι.
 Διπλωματικϋσ ςχϋςεισ Φετταύων και Αχιγιϊβα
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Αςςυρύα απϐ τον 12ο ϋωσ και τον 8ο αι.
Βαβυλωνύα απϐ τον 12ο ϋωσ και τον 8ο αι.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
40
2
40
68

εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη /
ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
1) υμμετοχό ςτο ςεμινϊριο
2) Παρουςύαςη – δημϐςια ςυζότηςη εργαςύασ
3) εμιναριακό εργαςύα
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Βιβλιογραφία
Bryce, T.R. The Routledge handbook of the peoples and places of ancient western Asia: from the early
Bronze Age to the fall of the Persian Empire. London και New York 2009
Cline, E.H. (επιμ.). The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC). Oxford 2010
_____. 1177 B.C. the year civilization collapsed. Princeton 2014
Killebrew, A.E., Lehmann, G. (επιμ.). The Philistines and other "sea peoples" in text and archaeology.
Atlanta 2013
Kopanias, K. «Mercenaries or refugees? The evidence from the inscriptions of Merenptah on the
‘Sea Peoples’» Journal of Greek Archaeology 2 (2017) 119-34
Knapp, A.B., Manning, S.W. «Crisis in Context. The End of the Late Bronze Age in the Eastern
Mediterranean». AJA 120/1 (2016) 99-149
Stampolides, N., Maner, C., Kopanias, K. (επιμ.). NOSTOI. Indigenous Culture, Migration and
Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early
Iron Age. Proceedings of the International Conference held in Istanbul 31/3/11-3/4/11.
Istanbul 2015
Steadman, S.R., McMahon, J.G. (επιμ.). The Oxford handbook of ancient Anatolia, 10,000-323 B.C.E.
Oxford και New York 2011
Yasur-Landau, A. The Philistines and Aegean migration at the end of the Late Bronze Age. Cambridge
2010
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Α 111. Προώςτορικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 111
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Φειμερινϐ
Προιςτορικη αρχαιολογια: Κριτικη (επαν-)ερμηνεια των
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
προιςτορικων ταφικων δεδομενων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
6
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Αρχαολογύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH324/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σα ταφικα ςυνολα αντιμετωπιζονται ποικιλοτροπα απο την αρχαιολογικη ερευνα: Π.χ. ωσ κλειςτα
ςυνολα και αρα ςημαντικα για την τυπολογια τεχνεργων και τη χρονολογηςη τουσ, ωσ ενδεικτικα
τησ ταυτοτητασ και τησ κοινωνικησ θεςησ των νεκρων, ωσ πηγεσ πληροφορηςησ για τα βιολογικα
χαρακτηριςτικα των ανθρωπων του παρελθοντοσ, ωσ δειγματα μεταφυςικων πεποιθηςεων, αλλα
και γενικοτερα ςυλλογικων αντιληψεων για τον κοςμο και τη λειτουργια τησ κοινωνιασ. Σο
ςεμιναριο χωριζεται ςε δυο μερη. το πρωτο μεροσ ςυζητουνται οι κυριοτερεσ θεωρητικεσ και
ερμηνευτικεσ κατευθυνςεισ τησ ερευνασ. το δευτερο μεροσ οι φοιτητεσ/-τριεσ καλουνται να
εφαρμοςουν τισ παραπανω κατευθυνςεισ, επανερμηνευοντασ τα ευρηματα τησ αναςκαφησ ενοσ
προιςτορικου νεκροταφειου τησ επιλογησ τουσ. Τποχρεωτικη η εκπονηςη ςειρασ ςυντομων
γραπτων εργαςιων και η παρουςιαςη τουσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τα κυριϐτερα ρεϑματα αρχαιολογικόσ ςκϋψησ
 γνωρύζουν τουσ κυριϐτερουσ τρϐπουσ ερμηνεύασ ταφικών δεδομϋνων
 διαβϊζουν κριτικϊ δημοςιεϑςεισ αναςκαφών προώςτορικών νεκροταφεύων
 χρηςιμοποιοϑν τα ταφικϊ δεδομϋνα για να αναπτϑςςουν τισ δικϋσ τουσ ερμηνεύεσ
 κατανοοϑν τη ςημαςύα τησ τελικόσ δημοςύευςησ μύασ αρχαιολογικόσ αναςκαφόσ
 ςυγγρϊφουν και να παρουςιϊζουν προφορικϊ επιςτημονικϋσ εργαςύεσ.
Γενικέσ Ικανότητεσ

Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών

Προςαρμογό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ

Λόψη αποφϊςεων

Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ

Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον

Αυτϐνομη εργαςύα

Ομαδικό εργαςύα

Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών

Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ

Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό
 Η παραδοςιακό ερμηνεύα των ταφικών δεδομϋνων
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Η νϋα αρχαιολογύα και η ανθρωπολογικό ερμηνεύα των ταφικών δεδομϋνων
Η ςημαςύα τησ ποςοτικόσ ανϊλυςησ των ταφικών δεδομϋνων
Η μεταδιαδικαςτικό αρχαιολογύα και η ερμηνευτικό προςϋγγιςη των ταφικών δεδομϋνων.
Σα ταφικϊ ϋθιμα ωσ τελετουργύεσ διϊβαςησ
Οι μετανθρωπιςτικϋσ και νεοϒλιςτικϋσ προςεγγύςεισ των ταφικών δεδομϋνων
Η υλικϐτητα των προώςτορικών τϊφων, των κτεριςμϊτων και των ανθρωπύνων καταλούπων

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
15
εμινϊρια
24
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
40
Υροντιςτόριο
3
υγγραφό εργαςύασ
28
Αυτοτελόσ Μελϋτη
40
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Ι. Προφορικό παρουςύαςη τησ εργαςύασ (20%)
II. Γραπτό τελικό εργαςύα (80%)
Σο θϋμα τησ εργαςύασ επιλϋγεται κατϐπιν ςυνεννοόςεωσ του
φοιτητό με τον διδϊςκοντα
Βιβλιογραφία
Bahn, P. Γραμμϋνο ςτα οςτϊ: Πώσ τα ανθρώπινα οςτϊ αποκαλϑπτουν τα μυςτικϊ των νεκρών, μτφρ.
Β. Παυλύδησ, Αθόνα 2003
Hodder, I. υνϑφανςη: Μια αρχαιολογύα των ςχϋςεων μεταξϑ ανθρώπων και πραγμϊτων, μτφρ. Ν.
Κοϑρκουλοσ, Αθόνα 2014
Hodder, I., Hutson, S. Διαβϊζοντασ το παρελθϐν: Σρϋχουςεσ ερμηνευτικϋσ προςεγγύςεισ ςτην
αρχαιολογύα, μτφρ. Ν. Κοϑρκουλοσ, Αθόνα 2010
Morris, I. Σαφικϊ τελετουργικϊ ϋθιμα και κοινωνικό δομό ςτην κλαςικό αρχαιϐτητα, μτφρ. Κ.
Μαντϋλη, Ηρϊκλειο 1997
Parker-Pearson, M. The archaeology of death and burial, Phoenix 2003²
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Α 88. Κλαςικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακο
Α 88
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Φειμερινϐ
Θεωρητικϋσ και μεθοδολογικϋσ αρχϋσ ςτη μελϋτη τησ κλαςικόσ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
τϋχνησ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
6
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Όχι
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH562/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο ςεμινϊριο βοηθϊ τουσ φοιτητϋσ να εμπεδώςουν τα μεθοδολογικϊ εργαλεύα που απαιτοϑνται για τη
μελϋτη τησ κλαςικόσ τϋχνησ. Ψσ κομμϊτι τησ κλαςικόσ αρχαιολογύασ, η μελϋτη τησ ελληνορωμαώκόσ
τϋχνησ προϒποθϋτει εξειδικευμϋνα ερευνητικϊ εργαλεύα που ϋχουν αναπτυχθεύ απϐ την ιςτορύα και
την ιςτορύα τησ τϋχνησ, με την ςυνεπικουρύα και ϊλλων επιςτημονικών κλϊδων, ϐπωσ η κοινωνικό
ανθρωπολογύα, η φιλοςοφύα, η ψυχανϊλυςη και η ιςτορύα των ιδεών. Μϋςα απϐ ςυγκεκριμϋνα
παραδεύγματα, ςτο ςεμινϊριο επιχειρεύται η ανϊλυςη ευρϑτερων ερευνητικών ζητημϊτων που
αφοροϑν την κατανϐηςη, ερμηνεύα, απϐλαυςη και διδαςκαλύα τησ κλαςικόσ τϋχνησ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τα κϑρια μεθοδολογικϊ εργαλεύα και ερευνητικϋσ δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται για τη
μελϋτη τησ κλαςικόσ τϋχνησ
 εργϊζονται ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον, αξιοποιώντασ μεθϐδουσ ϊλλων επιςτημονικών κλϊδων,
ϐπωσ η κοινωνικό ανθρωπολογύα, η φιλοςοφύα, η ψυχανϊλυςη και η ιςτορύα των ιδεών
 χειρύζονται ςϑνθετεσ θεωρητικϋσ ϋννοιεσ απϐ τον ευρϑτερο χώρο των ανθρωπιςτικών επιςτημών
 αναλϑουν θεωρητικϊ ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα τησ αρχαύασ ελληνικόσ τϋχνησ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΣΟ
 Ειςαγωγικϊ
 Σι εύναι θεωρύα; ε τι χρηςιμεϑει;
 Εϑρημα / ϋργο / ϋκθεμα / δημιουργϐσ
 Εικϐνα / πρϐθεςη / διαςπορϊ
 ώματα / υλικϐτητα / ταυτϐτητεσ
 ώμα και κλαςικό τϋχνη
 Διεπιςτημονικϐ ςεμινϊριο
 Διεπιςτημονικϐ ςεμινϊριο
 Παρουςιϊςεισ εργαςιών
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
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ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

2)

Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
40
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
2
Αναζότηςη
–
ϋρευνα
40
βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
68
μελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
1) υμμετοχό ςτο ςεμινϊριο
2) Παρουςύαςη – δημϐςια ςυζότηςη εργαςύασ
3) εμιναριακό εργαςύα

Βιβλιογραφία
Πλϊντζοσ, Δ. Οι αρχαιολογύεσ του κλαςικοϑ. Αναθεωρώντασ τον εμπειρικϐ κανϐνα,Αθόνα 2014
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Α 182. Βυζαντινό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 182
ΕΞΑΜΗΝΟ Φειμερινϐ
ΠΟΤΔΩΝ
Βυζαντινό Αρχαιολογύα. Η αρχιτεκτονικό ςτισ λατινοκρατοϑμενεσ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ περιοχϋσ του ελλαδικοϑ χώρου (13οσ-17οσ αι.): οχυρώςεισ, δημϐςια
κτόρια, κατοικύεσ και ναοδομύα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
6
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ και
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH650/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Η Δ΄ ταυροφορύα εύχε ωσ ςυνϋπεια την κατϊκτηςη μεγϊλων περιοχών τησ ηπειρωτικόσ Ελλϊδασ και
των περιςςϐτερων νηςιών απϐ Υρϊγκουσ, Βενετοϑσ, Γενουϊτεσ και ϊλλουσ δυτικοϑσ. Οι νϋοι κυρύαρχοι
ειςόγαγαν ςτα κρατύδια που ύδρυςαν την αρχιτεκτονικό των πατρύδων τουσ, οικοδομώντασ
οχυρώςεισ, δημϐςια κτύρια, ανϊκτορα, εκκληςύεσ και μονϋσ. Μϋςα απϐ τη μελϋτη των ςωζϐμενων
μνημεύων, το ςεμινϊριο εξετϊζει τα χαρακτηριςτικϊ αυτοϑ του κεφαλαύου τησ αρχιτεκτονικόσ ςτον
ελλαδικϐ χώρο και τον βαθμϐ τησ αλληλεπύδραςόσ τησ με τη ςϑγχρονη υςτεροβυζαντινό και
μεταβυζαντινό αρχιτεκτονικό, την οπούα εξακολοϑθηςε να καλλιεργεύ ο γηγενόσ πληθυςμϐσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 ςυνθϋτουν και να αναπτϑςςουν προφορικϊ και γραπτϊ αρχαιολογικϊ δεδομϋνα
 ςυνδϋουν την αρχαιολογικό πληροφορύα με τισ ιςτορικϋσ ςυνθόκεσ
 χρηςιμοποιοϑν τα μεθοδολογικϊ εργαλεύα περιγραφόσ και ανϊλυςησ μνημεύων
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό
 Μνημεύα των φραγκικών και καταλανικών κρατιδύων
 Μνημεύα των βενετοκρατοϑμενων περιοχών (13οσ-15οσ αι.)
 Ϊρευνα και ςϑνταξη εργαςιών
 Μνημεύα των βενετοκρατοϑμενων περιοχών (16οσ-18οσ αι.)
 Μνημεύα των γενουατικών και ιπποτικών κτόςεων
 Παρουςιϊςεισ εργαςιών
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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μϋςω

τησ

ηλεκτρονικόσ

ΟΡΓΑΝΩΗ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
Πρακτικό ϊςκηςη
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Δημϐςια παρουςύαςη
Γραπτό εργαςύα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
33
8
8
51
50
150

Βιβλιογραφία
Βon, Α. La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la
principauté d'Achaïe (1205-1430), Paris 1969
Bouras, Ch. «The Impact of Frankish Architecture on Thirteenth-Century Byzantine Architecture’,
ςτο A. Laiou και R. P. Mottahedeh (επιμ.), The Crusades from the Perspective of Byzantium
and the Muslim World, Washington, 2001, 247-262
Lock, P. «The Mediaeval Towers of Frankish Greece: The Problem in Chronology and Function», ςτο
B. Arbel, B. Hamilton και B. Jacoby (επιμ.), Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean
after 1204, London 1989, 129-145
τεριώτου, Ι. Tα βενετικϊ τεύχη του Xϊνδακα (τον 16ο και τον 17ο αι.). Tο ιςτορικϐ τησ καταςκευόσ
τουσ ςϑμφωνα με Bενετικϋσ αρχειακϋσ πηγϋσ, Hρϊκλειο 1998
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Α 80. Ιςτορύα τησ Σϋχνησ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 80
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Ιςτορύα τησ Σϋχνησ: Καλλιτϋχνεσ και τϊςεισ ςτη ϑγχρονη Σϋχνη

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
6
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH444
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η εξϋταςη τησ ζωγραφικόσ και τησ γλυπτικόσ ςτην Ευρώπη και
ςτην Αμερικό κατϊ τον 20ϐν αιώνα.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ ζωγρϊφων και γλυπτών κατϊ τον 20ϐν αιώνα
 γνωρύζουν τα κϑρια εικαςτικϊ κινόματα και τα ϋργα τϋχνησ τουσ
 αναγνωρύζουν τον ρϐλο τησ προπολεμικόσ παραςτατικϐτητασ και τησ μεταπολεμικόσ
αφαιρετικϐτητασ, ενώ διαπιςτώνουν ακϐμα, ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, και την αντιςτροφό τουσ
 αντιλαμβϊνονται τη ςυμβολό των κϊθε εύδουσ κειμϋνων, ϐπωσ και των αυτοβιογραφιών,
καλλιτεχνών ςτην κατανϐηςη των ϋργων τουσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό: Η ϋννοια του εικαςτικοϑ καλλιτϋχνη κατϊ την προπολεμικό και τη μεταπολεμικό
περύοδο
 Σο κύνημα του Υωβιςμοϑ
 Σο κύνημα του Εξπρεςιονιςμοϑ
 Σο κύνημα του Κυβιςμοϑ
 Σο κύνημα του Υουτουριςμοϑ και του Ορφιςμοϑ
 Σο κύνημα του Ντανταώςμοϑ και του ουρεαλιςμοϑ
 Σο κύνημα του Κονςτρουκτιβιςμοϑ και τησ Ρωςικόσ Πρωτοπορύασ
 Σο κύνημα του Αφαιρετικοϑ Εξπρεςιονιςμοϑ και τησ Ποπ Αρτ
 Σο κύνημα τησ Ποπ Αρτ – Περιβϊλλοντα, Δρώμενα, Εγκαταςτϊςεισ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη μελϋτη
/ ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
Αξιολϐγηςη ατομικών εργαςιών εξϊςκηςησ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
40
2
40
68
150

Βιβλιογραφία
Παυλϐπουλοσ, Δ. Οδηγϐσ Εκπϐνηςησ Εργαςύασ. Απϐ τη Θεωρύα ςτην Πρϊξη, Αθόνα 2017
τϊγκοσ, Ν. (επιμ.). Έννοιεσ τησ Μοντϋρνασ Σϋχνησ, Αθόνα 2003
Foster, Η., Krauss, R., Bois, Y.-A., Buchloh, B.H.D. Η Σϋχνη απϐ το 1900, Θεςςαλονύκη 2013
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Επιλεγόμενα Μη εμιναριακά (ΦΕ)

ΙΑ 72. Προώςτορικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 72
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Φειμερινϐ
Προώςτορικό Αρχαιολογύα. Σο νηςιωτικϐ Αιγαύο κατϊ την Πρώιμη
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Εποχό του Φαλκοϑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ
ΜΟΝΑΔΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Διαλϋξεισ
3
5,5
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα και Αρχαιολογικοϑσ Φώρουσ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH170

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι μύα ςυνολικό θεώρηςη του πολιτιςμοϑ που αναπτϑχθηκε ςτο
νηςιωτικϐ Αιγαύο κατϊ την 3η χιλιετύα π.Φ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτισ Κυκλϊδεσ, γύνονται
ϐμωσ αναφορϋσ και ςε γειτονικϋσ περιοχϋσ: Βορειοανατολικϐ Αιγαύο, Μικραςιατικϊ παρϊλια,
Αττικό-Εϑβοια και Βϐρεια Κρότη) για την καλϑτερη κατανϐηςη των ςτενών ςχϋςεων και ϋντονων
αλληλεπιδρϊςεων που αναπτϑχθηκαν αυτόν την περύοδο μεταξϑ των διαφϐρων περιοχών του
Αιγαύου. ημειώςεισ, παρουςιϊςεισ και βιβλιογραφύα αναρτώνται ςτο η-Σϊξη (ARCH170).
Γύνονται επιςκϋψεισ ςε μουςεύα και αρχαιολογικοϑσ χώρουσ, ςτισ οπούεσ η ςυμμετοχό εύναι
προαιρετικό.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τα βαςικϊ ςτοιχεύα του πολιτιςμοϑ που αναπτϑχθηκε ςτα νηςιϊ του Αιγαύου κατϊ
την Πρώιμη Εποχό του Φαλκοϑ
 κατανοοϑν τον τρϐπο με τον οπούο η νηςιωτικϐτητα επιδρϊ ςτον υλικϐ πολιτιςμϐ
διαμορφώνοντασ ιδιαιτερϐτητεσ και διαφορϋσ ςε ςχϋςη με την ηπειρωτικό χώρα
 κατανοοϑν τη ςημαςύα τησ θϊλαςςασ ωσ ενοποιητικοϑ αλλϊ και διαχωριςτικοϑ ςτοιχεύου
μεταξϑ των νηςιωτικών κοινοτότων
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Αναγνώριςη τησ αξύασ τησ διεπιςτημονικόσ ϋρευνασ
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 εβαςμϐσ ςτο φυςικϐ περιβϊλλον
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό. Η ϋννοια τησ νηςιωτικϐτητασ
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Μοντϋλα κατούκηςησ και οικιςμού ςτισ Κυκλϊδεσ κατϊ ΠΕΦ
Σαφικϋσ πρακτικϋσ και αρχαιολογύα του θανϊτου ςτισ Κυκλϊδεσ κατϊ ΠΕΦ
Κεραμικό ςτισ Κυκλϊδεσ κατϊ ΠΕΦ
Μεταλλουργύα ςτισ Κυκλϊδεσ κατϊ ΠΕΦ
Μαρμϊρινα ειδώλια ςτισ Κυκλϊδεσ κατϊ ΠΕΦ
Λύθινα εργαλεύα και ςκεϑη ςτισ Κυκλϊδεσ κατϊ ΠΕΦ
Κυκλϊδεσ, Ανατολικϐ Αιγαύο και Μικρϊ Αςύα
Κυκλϊδεσ και Κρότη
Κυκλϊδεσ και Ηπειρωτικό Ελλϊδα
ϑνθεςη των δεδομϋνων και ερμηνεύα του υλικοϑ πολιτιςμοϑ Ι
ϑνθεςη των δεδομϋνων και ερμηνεύα του υλικοϑ πολιτιςμοϑ ΙΙ
Η νηςιωτικϐτητα ωσ παρϊγοντασ διαμϐρφωςησ του πολιτιςμοϑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα και Φώρουσ
28
Μελϋτη και ανϊλυςη βιβλιογραφύασ
26
Αυτοτελόσ Μελϋτη
45
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Προφορικό τελικό εξϋταςη
Βιβλιογραφία
Barber, R. Οι Κυκλϊδεσ ςτην Εποχό του Φαλκοϑ, Αθόνα 1994
Brodie, N., Doole, J., Gavalas, G., Renfrew, C. (επιμ.). Horizon, A colloquium on the prehistory of the
Cyclades, Cambridge 2008
Broodbank, C. Οι Πρώιμεσ Κυκλϊδεσ: μύα ανϊλυςη ςτο πλαύςιο τησ νηςιωτικόσ αρχαιολογύασ, Αθόνα
2009
Davis, J.L. «Review of Aegean prehistory I: the islands of the Aegean», American Journal of
Archaeology 96 (1992) 699-756
Μαραγκοϑ, Λ. (επιμ.). Κυκλαδικϐσ Πολιτιςμϐσ, Η Νϊξοσ ςτην 3η χιλιετύα, Αθόνα 1990
Renfrew, C. Η ανϊδυςη του Πολιτιςμοϑ, Οι Κυκλϊδεσ και το Αιγαύο ςτην 3η χιλιετύα, Αθόνα 2009
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ΙΑ 74. Προώςτορικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 74
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Προώςτορικό Αρχαιολογύα. Η Προώςτορύα τησ Κϑπρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5,5
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με εργαςύεσ ςτην Αγγλικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH132/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Εξετϊζεται ςυνοπτικϊ η ανϊπτυξη των πρώιμων κοινωνιών ςτο νηςύ, δηλ. τησ νεολιθικόσ και
χαλκολιθικόσ περιϐδου, ενώ παρϊλληλα επιχειρεύται η ςϑνδεςη τησ τελευταύασ με τισ εξελύξεισ
τησ Εποχόσ του Φαλκοϑ. Μεγαλϑτερη ϋμφαςη δύνεται ςτα κοινωνικϊ φαινϐμενα που
χαρακτηρύζουν την Πρώιμη, Μϋςη και Ύςτερη Φαλκοκρατύα. Αναλϑονται ζητόματα
χωροοργϊνωςησ, παραγωγικών διαδικαςιών και θεςμικών μεταβολών (διούκηςη, οικονομύα,
θρηςκεύα) ςτη διϊρκεια τησ μακρϊσ αυτόσ περιϐδου, μϋςα απϐ τη μελϋτη των υλικών
καταλούπων. Η πολιτιςμικό φυςιογνωμύα του νηςιοϑ εντϊςςεται ςτο ευρϑτερο πλαύςιο των
ςημαντικών εξελύξεων που ϋλαβαν χώρα ςτην ανατολικό Μεςϐγειο κατϊ την εποχό αυτό.
Επύςησ, το μϊθημα ςυμπληρώνεται με επιςκϋψεισ ςε μουςειακϋσ ςυλλογϋσ κυπριακών
αρχαιοτότων ςτην Αθόνα.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τα κϑρια γεωγραφικϊ και τοπογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ Προώςτορικόσ Κϑπρου
 γνωρύζουν τισ βαςικϋσ οικιςτικϋσ και ταφικϋσ θϋςεισ, αναφορικϊ με την αρχιτεκτονικό και το
λοιπϐ υλικϐ πολιτιςμϐ τουσ, που χρονολογοϑνται απϐ την 8η ϋωσ και το τϋλοσ τησ 2ησ χιλιετύασ
π.Φ.
 γνωρύζουν και να εξοικειώνονται περιςςϐτερο με τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ καλλιτεχνικόσ και
βιοτεχνικόσ παραγωγόσ ςε ϐλεσ τισ πρώτεσ ϑλεσ (λύθοσ, πηλϐσ, μϋταλλα, ελεφαντϐδοντο,
φαγεντιανό κ.ϊ.)
 εμβαθϑνουν ςε ζητόματα θρηςκεύασ, ιδεολογύασ και ςυμβολιςμών (δημϐςια κτόρια και ιερϊ)
 αναγνωρύζουν και να εντοπύζουν τισ διαπολιτιςμικϋσ ςχϋςεισ τησ νόςου ςτο πλαύςιο των
πολιτιςμών τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα (προαιρετικό)
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ιςτορύα τησ ϋρευνασ. Ειςαγωγό ςτην Προνεολιθικό και Νεολιθικό πολιτιςμικό βαθμύδα
 Φαλκολιθικό Περύοδοσ (αρχιτεκτονικό, οικιςτικό και ταφικό, κεραμικό, ειδωλοπλαςτικό,
μεταλλοτεχνύα, μικροτεχνύα κ.ϊ.)
 Πρωτοκυπριακό Περύοδοσ (αρχιτεκτονικό, οικιςτικό και ταφικό, κεραμικό, ειδωλοπλαςτικό,
μεταλλοτεχνύα, μικροτεχνύα κ.ϊ.)
 Μεςοκυπριακό Περύοδοσ (αρχιτεκτονικό, οικιςτικό και ταφικό, κεραμικό, ειδωλοπλαςτικό,
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μεταλλοτεχνύα, μικροτεχνύα κ.ϊ.)
Τςτεροκυπριακό Περύοδοσ (αρχιτεκτονικό, οικιςτικό και ταφικό)
Τςτεροκυπριακό Περύοδοσ (ιερού χώροι και οργανωμϋνα ιερϊ)
Τςτεροκυπριακό Περύοδοσ (κεραμικό, εντϐπια και ειςηγμϋνη)
Τςτεροκυπριακό Περύοδοσ (λοιπϋσ τϋχνεσ, π.χ. ειδωλοπλαςτικό, ςφραγιδογλυφύα,
ελεφαντουργύα, μεταλλοτεχνύα, φαγεντιανουργύα κ.ϊ.)
Κυπρομινωικό γραφό
Εξωτερικϋσ και εμπορικϋσ ςχϋςεισ τησ νόςου με τον υπϐλοιπο κϐςμο τησ Ανατολικόσ
Μεςογεύου
Πολιτικό, κοινωνικό και διοικητικό οργϊνωςη

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
20

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

ϑντομεσ
ατομικϋσ
εργαςύεσ
30
(προαιρετικϋσ)
Αυτοτελόσ Μελϋτη
49
ϑνολο Μαθόματοσ
138
Ι. Γραπτό τελικό εξϋταςη (100%) που περιλαμβϊνει:
 3 θϋματα, απϐ τα οπούα επιλϋγονται τα 2
 υγκριτικό αξιολϐγηςη αρχαιολογικών δεδομϋνων και
ερμηνευτικών προςεγγύςεων θεωρητικών θεμϊτων

Βιβλιογραφία
Καραγιώργησ, Β. Κϑπροσ. Σο ςταυροδρϐμι τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου, 1600-500 π.Φ., Αθόνα 2002
Knapp, B. The Archaeology of Cyprus. From Earliest Prehistory through the Bronze Age, Cambridge
2013
Μαντζουρϊνη, Ε. Η Αρχαιολογύα τησ Προώςτορικόσ Κϑπρου, Αθόνα 2006²
Morris, D. The Art of ancient Cyprus, Oxford 1985
Steel, L. Cyprus before History: from the earliest settlers to the end of the Bronze Age, London 2004
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ΙΑ 150. Αρχαιολογύα και Αρχαιοµετρύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 150
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Φειμερινϐ
Αρχαιολογύα και Αρχαιομετρύα. Παραγωγό και διακύνηςη
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ αρχαύασ κεραμικόσ: αρχαιολογικϋσ και αρχαιομετρικϋσ
προςεγγύςεισ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5,5
Εργαςτηριακϋσ Αςκόςεισ
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
Όχι
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH579

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι η αρχαιολογικό και αρχαιομετρικό προςϋγγιςη τησ παραγωγόσ και
τησ διακύνηςησ τησ αρχαύασ κεραμικόσ. Παρουςιϊζονται οι βαςικϋσ αρχϋσ τησ κεραμικόσ
τεχνολογύασ και οι αναλυτικϋσ μϋθοδοι (πετρογραφύα, χημικό ανϊλυςη, ηλεκτρονικϐ μικροςκϐπιο
ςϊρωςησ) που εφαρμϐζονται για τη διερεϑνηςη τησ προϋλευςησ και τησ τεχνολογύασ καταςκευόσ
τησ αρχαύασ κεραμικόσ, και εξετϊζονται μελϋτεσ περιπτώςεων απϐ τουσ Προώςτορικοϑσ,
Κλαςικοϑσ και Βυζαντινοϑσ χρϐνουσ. Εκτϐσ απϐ τισ παραδϐςεισ ςτο αμφιθϋατρο, το μϊθημα
περιλαμβϊνει πρακτικϋσ αςκόςεισ ςε πετρογραφικϐ μικροςκϐπιο, που γύνονται ςτο Εργαςτόριο
Ορυκτολογύασ και Πετρολογύασ του Σμόματοσ Γεωλογύασ και Γεωπεριβϊλλοντοσ, με την επύβλεψη
του Επικ. καθηγ. Ορυκτολογύασ και Πετρολογύασ κ. Παναγιώτη Πομώνη και τησ γεωαρχαιολϐγου
Δρ. Ελϋνησ Νοδϊρου, διευθϑντριασ του Εργαςτηρύου Πετρογραφύασ του INSTAPEC. ημειώςεισ,
παρουςιϊςεισ και βιβλιογραφύα αναρτώνται ςτο η-Σϊξη (ARCH579).
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τισ βαςικϋσ αρχαιομετρικϋσ μεθϐδουσ μελϋτησ τησ αρχαύασ κεραμικόσ, και να
αξιοποιοϑν τα αποτελϋςματϊ τουσ για την αρχαιολογικό προςϋγγιςη και ερμηνεύα αρχαύων
κεραμικών ςυνϐλων.
 μποροϑν να χειρύζονται το πετρογραφικϐ μικροςκϐπιο και να αναγνωρύζουν βαςικϊ ορυκτϊ και
πετρώματα ςε λεπτϋσ τομϋσ κεραμικών
 κατανοοϑν τη ςημαςύα τησ αρχαιομετρύασ και τησ διεπιςτημονικόσ ϋρευνασ για την προςϋγγιςη
του υλικοϑ πολιτιςμοϑ του παρελθϐντοσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Διϊλεξη: Ειςαγωγό. Βαςικϋσ αρχϋσ τησ κεραμικόσ τεχνολογύασ
 Διϊλεξη: Βαςικϋσ αρχϋσ Γεωλογύασ, Ορυκτολογύασ και Πετρολογύασ
 Εργαςτόριο: Πρακτικϋσ αςκόςεισ αναγνώριςησ πετρωμϊτων και ορυκτών ςτο μικροςκϐπιο
 Εργαςτόριο: Πρακτικϋσ αςκόςεισ αναγνώριςησ πετρωμϊτων και ορυκτών ςτο μικροςκϐπιο
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Διϊλεξη: Βαςικϋσ αρχαιομετρικϋσ μϋθοδοι ανϊλυςησ αρχαύων κεραμικών
Εργαςτόριο: Πρακτικϋσ αςκόςεισ ςτο μικροςκϐπιο για την αναγνώριςη πετρωμϊτων και
ορυκτών ςε λεπτϋσ τομϋσ κεραμικών
Εργαςτόριο: Πρακτικϋσ αςκόςεισ ςτο μικροςκϐπιο για την αναγνώριςη πετρωμϊτων και
ορυκτών ςε λεπτϋσ τομϋσ κεραμικών
Διϊλεξη: Διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ αρχαύασ κεραμικόσ: μελϋτεσ περιπτώςεων απϐ τουσ
Προώςτορικοϑσ Φρϐνουσ
Διϊλεξη: Διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ αρχαύασ κεραμικόσ: μελϋτεσ περιπτώςεων απϐ τουσ
Προώςτορικοϑσ Φρϐνουσ
Διϊλεξη: Διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ αρχαύασ κεραμικόσ: μελϋτεσ περιπτώςεων απϐ τουσ
Κλαςικοϑσ Φρϐνουσ
Διϊλεξη: Διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ αρχαύασ κεραμικόσ: μελϋτεσ περιπτώςεων απϐ τουσ
Βυζαντινοϑσ Φρϐνουσ
Εργαςτόριο: Πρακτικϋσ αςκόςεισ ςτο μικροςκϐπιο για την αναγνώριςη πετρωμϊτων και
ορυκτών ςε λεπτϋσ τομϋσ κεραμικών

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
24
Εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ
15
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
46
βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
53
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Προφορικό τελικό εξϋταςη ςτα ελληνικϊ που περιλαμβϊνει (1)
αναγνώριςη ςτο πετρογραφικϐ μικροςκϐπιο πετρωμϊτων και
ορυκτών ςε λεπτϋσ τομϋσ αρχαύων κεραμικών, και (2)
παρατηρόςεισ για την πρώτη υλη και την τεχνολογύα
καταςκευόσ των αρχαύων κεραμικών
ΚΑΙ
Γραπτό τελικό εξϋταςη με ερωτόςεισ ανϊπτυξησ δοκιμύων
Βιβλιογραφία
Ben-Shlomo, D., Nodarou, E. Rutter, J.B. «Transport Stirrup Jars from the Southern Levant: New
Light on Commodity Exchange in the Eastern Mediterranean», American Journal of Archaeology
115/3 (2011), 329-353
Gauss, W., Kiriatzi, E. Pottery Production and Supply at Bronze Age Kolonna, Aegina: An Integrated
Archaeological and Scientific Study of a Ceramic Landscape, Wien 2011
Nodarou, E. Pottery production, distribution and consumption in early Minoan West Crete, Oxford
2011
Quinn, P. 2013. Ceramic Petrography: The Interpretation of Archaeological Pottery and Related
Artefacts in Thin Section, Oxford 2013.
Κεφαλύδου, Ε., Ναζλόσ, Γ. «Μη καταςτροφικό ανϊλυςη (XRF) τοπικόσ και ειςηγμϋνησ κεραμικόσ
απϐ τη Νϋα Καλλικρϊτεια Φαλκιδικόσ», ςτο Π. Αδϊμ-Βελϋνη, Ε. Κεφαλύδου, Δ. Σςιαφϊκη (επιμ.),
Κεραμικϊ εργαςτόρια ςτο βορειοανατολικϐ Αιγαύο (8οσ–αρχϋσ 5ου αι. π.Φ.), Θεςςαλονύκη 2013,
173-181
Λυριτζόσ, Ι., Ζαχαριϊσ, Ν. (επιμ.). Αρχαιοϒλικϊ, Αθόνα 2010
Φριςτοφύδησ Γ., ολδϊτοσ, Σ. Οπτικό Ορυκτολογύα, Θεςςαλονύκη 2011
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ΙΑ 203. Προώςτορικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Προώςτορικό Αρχαιολογύα. Μϋθοδοι, Τλικϊ, Σεχνικϋσ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5,5
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH283

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ :
 θα γνωρύζουν τη ςημαςύα και την αναγκαιϐτητα τησ επιςτημονικόσ δεοντολογύασ και
μεθοδολογύασ κατϊ την ϋρευνα και τη ςυγγραφό και θα ϋχουν αςκηθεύ ςτην αναζότηςη
βιβλιογραφύασ και την καταγραφό παραπομπών
 θα γνωρύζουν και θα ϋχουν αςκηθεύ ςε πρακτικοϑσ τρϐπουσ καταγραφόσ και περιγραφόσ, με την
αναγκαύα ορολογύα, προώςτορικών αρχαιολογικών ευρημϊτων, δεξιϐτητασ απαραύτητησ για την
μετϋπειτα ϋρευνα και απαςχϐληςό τουσ ςε αναςκαφϋσ και μουςεύα
 θα γνωρύζουν τεχνικϋσ επεξεργαςύασ υλικών ςτην αρχαιϐτητα, ϐπωσ ο πηλϐσ για την καταςκευό
κεραμικών, και τα μϋταλλα
Γενικέσ Ικανότητεσ
•Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών με τη χρόςη των απαραύτητων
τεχνολογιών
•Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
•Ομαδικό εργαςύα
•Ερευνητικϋσ και εργαςιακϋσ δεξιϐτητεσ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 •Σο αντικεύμενο και η μϋθοδοσ τησ επιςτόμησ τησ αρχαιολογύασ. Η αρχαιολογικό μαρτυρύα, η
αναζότηςη και η καταγραφό τησ
 Σρϐποι μελϋτησ, καταγραφόσ και περιγραφόσ προώςτορικών αρχαιολογικών ευρημϊτων
 Θϋματα αρχαιολογικόσ ορολογύασ και μετϊφραςησ τησ προώςτορικόσ κεραμικόσ
 Αρχαιολογικϊ υλικϊ και τεχνικϋσ επεξεργαςύασ τουσ, ϐπωσ ο πηλϐσ (κεραμικό) και τα μϋταλλα
 Θεωρητικϊ ζητόματα μεθοδολογύασ και δεοντολογύασ τησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ. Μεθοδολογύα
ςυγγραφόσ επιςτημονικόσ εργαςύασ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο – ειδικϊ δημιουργημϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
μορφό pptx
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class με ανηρτημϋνα pptx και
κεύμενα.
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
28
51
138

Διαλϋξεισ
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ ατομικϋσ εργαςύεσ εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Γραπτό τελικό εξϋταςη
Γλώςςα: ελληνικό (ό αγγλικό ό γαλλικό για τουσ φοιτητϋσ
ERASMUS)

Βιβλιογραφία
Gauss, W., Kyriatzi E. Pottery production and supply at Bronze Age Kolonna, Aegina: an integrated
archaeological and scientific study of a ceramic landscape , Wien 2011
Hampe, R., Winter, A. Bei Töpfern und Töpferinen in Kreta, Messenien und Zypern, Mainz 1962
Mountjoy, P.A. Μυκηναώκό γραπτό κεραμικό, Αθόνα 1998
Παππϊσ, Θ. Η μεθοδολογύα τησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ ςτισ ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ, Αθόνα 2016
Scheibler, I. Ελληνικό κεραμικό: παραγωγό, εμπϐριο και χρόςη των αρχαύων ελληνικών αγγεύων,
Αθόνα 2010
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ΙΑ 64. Κλαςικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 64
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Κλαςικό Αρχαιολογύα. Αττικϊ μελανϐμορφα αγγεύα

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5,5

Διαλϋξεισ, Πρακτικό ϊςκηςη,
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH418/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Παρουςιϊζονται και ςχολιϊζονται οι τεχνικϋσ καταςκευόσ, τα ςχόματα, οι χρόςεισ, το εμπϐριο και η
εικονογραφύα των αττικών μελανϐμορφων αγγεύων, που παρϊγονταν ςε μεγϊλεσ ποςϐτητεσ και
εξϊγονταν ςε ολϐκληρη τη Μεςϐγειο. Παρακολουθώντασ χρονολογικϊ το ϋργο των
ςημαντικϐτερων αγγειογρϊφων και των εργαςτηρύων τουσ, διερευνώνται οι βαςικού
εικονογραφικού κϑκλοι, οι μϋθοδοι τησ εικαςτικόσ αφόγηςησ καθώσ η ςχϋςη των παραςτϊςεων με
τισ κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ ςυνθόκεσ τησ αρχαώκόσ εποχόσ. το πλαύςιο του μαθόματοσ γύνεται
επύςκεψη ςτο Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο (υλλογό Αγγεύων) και πρακτικό ϊςκηςηεργαςτόριο ςτη ςτο Μουςεύου του Σμόματϐσ μασ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοοϑν τισ τεχνικϋσ καταςκευόσ, τα ςχόματα και τισ χρόςεισ των αγγεύων καθώσ και τα
ζητόματα που αφοροϑν την εμπορικό τουσ διακύνηςη (εξαγωγϋσ) ςε ολϐκληρη τη Μεςϐγειο και
τον Εϑξεινο Πϐντο
 αντλοϑν ποικύλεσ γενικϋσ και ειδικϋσ πληροφορύεσ μϋςα απϐ τισ εικϐνεσ που ζωγραφύςτηκαν ςε
μια εποχό η οπούα ςημαδεϑτηκε απϐ ςημαντικϊ ιςτορικϊ και πολιτικϊ γεγονϐτα
 εμβαθϑνουν ςτην πλοϑςια εικονογραφύα τησ κεραμικόσ, να αςκηθοϑν ςτον τρϐπο «ανϊγνωςησ»
των εικϐνων και να κατανοόςουν τισ μεθϐδουσ τησ εικαςτικόσ αφόγηςησ, η οπούα διαφϋρει πολϑ
απϐ την αφόγηςη μϋςω του γραπτοϑ ό του προφορικοϑ λϐγου. Οι πληροφορύεσ των εικϐνων
φωτύζουν πολλϋσ πτυχϋσ τησ ζωόσ, οι οπούεσ μπορεύ να μασ εύναι ϊγνωςτεσ απϐ ϊλλου εύδουσ
αρχαύεσ πηγϋσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό
 Η ομϊδα των κωμαςτών – Αμφορεύσ με προτομϋσ αλϐγων – οφύλοσ – Κϑλικεσ τϑπου ιανων –
Συρρηνικού αμφορεύσ
 Κλειτύασ και ο Εργϐτιμοσ – Ζωγρϊφοσ τησ Ακρϐπολησ 606
 Νϋαρχοσ – Δομό και οργϊνωςη των αττικών κεραμικών εργαςτηρύων
 Λυδϐσ – Ο ζωγρϊφοσ του Ωμαςη
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Εξηκύασ και ομϊδα Ε – Ειδικϋσ τεχνικϋσ αγγειογραφύασ
Μικρογρϊφοι – Νικοςθϋνησ – Εμπϐριο των αττικών αγγεύων
Αγγειογρϊφοι των τελευταύων δεκαετιών του 6ου αι. π.Φ.
Δύγλωςςα αγγεύα – Κυλικογρϊφοι και Ληκυθογρϊφοι
Παναθηναώκού Αμφορεύσ – Οι τελευταύοι μελανϐμορφοι αγγειογρϊαφοι
Ειδικϊ θϋματα εικονογραφύασ – Μελϋτεσ περιπτώςεων
Πρακτικό ϊςκηςη
Επύςκεψη ςτο Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2)
Τποςτόριξη
μαθηςιακόσ
διαδικαςύασ
μϋςω
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

τησ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
33

Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
8
Πρακτικό ϊςκηςη
8
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
40
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
49
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
138
Γραπτό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει:
1) Ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ
2) ϑντομη ανϊλυςη ςυγκεκριμϋνων αγγεύων
3) Ανϊπτυξη κειμϋνου

Βιβλιογραφία
Beazley, J.D. H εξϋλιξη του αττικοϑ μελανϐμορφου ρυθμοϑ, μτφρ. Η. Ανδρεϊδη, Αθόνα 1993
Βoardman, J. Αθηναώκϊ μελανϐμορφα αγγεύα, μτφρ. Ό. Φατζηαναςταςύου, Αθόνα 1980
Scheibler, I. Ελληνικό Κεραμικό. Παραγωγό, εμπϐριο και χρόςη των αρχαύων ελληνικών αγγεύων,
μτφρ. Ε. Μανακύδου, Αθόνα 1992
Σιβϋριοσ, Μ. Ελληνικό Σϋχνη - Αρχαύα Αγγεύα, Αθόνα 1996
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ΙΑ 146. Βυζαντινό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
IA 146
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Βυζαντινό Αρχαιολογύα. Πρωτοβυζαντινό Κεραμικό

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5,5

Διαλϋξεισ, Βιωματικό προςϋγγιςη καταςκευόσ
κεραμικών, Βιωματικϐ εργαςτόριο κλιβϊνου
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΙΑ 13
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH466/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα ϋχουν αποκτόςει βαςικϋσ γνώςεισ χημεύασ,
ορυκτολογύασ και τεχνολογύασ των υλικών και θα εύναι ςε θϋςη:
 να κατανοοϑν τουσ μηχανιςμοϑσ παραγωγόσ και διακύνηςησ των κεραμικών προώϐντων ςτη
Μεςϐγειο κατϊ την περύοδο απϐ τον 3ο ωσ τον 7ο αι. μ.Φ. καθώσ και να γνωρύζουν την κοινωνύα
που παρόγαγε, ειςόγαγε και κατανϊλωνε τα κεραμικϊ.
 να αντιμετωπύζουν την κεραμικό ωσ φορϋα αιςθητικών επιλογών και μϋςου διακύνηςησ ιδεών και
ϐχι απλώσ ωσ εργαλεύου εξυπηρϋτηςησ καθημερινών αναγκών.
 να εντϊςςουν τουσ διϊφορουσ τϑπουσ κεραμικών ςτισ ιςτορικϋσ ςυνθόκεσ τησ εποχόσ δημιουργύασ
τουσ.
 να γνωρύζουν την ορολογύα και τουσ τρϐπουσ ειδολογικόσ ταξινϐμηςησ τησ πρωτοβυζαντινόσ
κεραμικόσ.
 να καταςκευϊζουν μϐνοι τουσ κεραμικϊ αντικεύμενα με παραδοςιακϋσ μεθϐδουσ και να κατανοοϑν
την πολϑπλοκη διαδικαςύα ψηςύματοσ.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 εβαςμϐσ ςτο φυςικϐ περιβϊλλον
 Ανϊπτυξη δεξιοτότων
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό ςτον κλϊδο τησ Βυζαντινόσ Κεραμικόσ
 Βαςικϋσ γνώςεισ Φημεύασ, ορυκτολογύασ και τεχνολογύασ των υλικών
 Η ϋρευνα τησ πρωτοβυζαντινόσ κεραμικόσ ςτην Ελλϊδα
 Ορολογύα και ταξινϐμηςη τησ πρωτοβυζαντινόσ κεραμικόσ
 Κατηγορύεσ υλικοϑ, τυπολογύα
 Οι εργαςτηριακϋσ εγκαταςτϊςεισ
 Η ταυτϐτητα των κεραμϋων
 χϋςεισ μεταξϑ εργαςτηρύων. Απομιμόςεισ. Διακύνηςη
 Ειςαγωγϋσ κεραμικόσ. Η ϋννοια τησ αυτϊρκειασ
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη. Βιωματικό προςϋγγιςη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ
3) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
4) Τποςτόριξη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
50
ό/και ςϑντομεσ προαιρετικϋσ
εργαςύεσ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
49
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό εξϋταςη μικροϑ δοκιμύου ςτην Ελληνικό γλώςςα με
δυνατϐτητα επιλογόσ
Οι φοιτητϋσ Erasmus μποροϑν να αξιολογηθοϑν και με κατϊθεςη
δοκιμύου με θϋμα που αναλαμβϊνουν ςτην αρχό του εξαμόνου
Βιβλιογραφία
Abadie-Reynal, C., Sodini, J.-P. La céramique paléochrétienne de Thasos, Paris και Athènes 1992
Atlante Delle Forme Ceramiche I, Ceramica Fine Romana Nel Bacino Mediterraneo (Medio Et Tardo
Impero), Enciclopedia Dell'arte Antica, Roma 1981
Hayes, J.W. Late Roman Pottery, London 1972
Karivieri, A. The Athenian Lamp Industry in Late Antiquity, Athens 1996
Μπακιρτζόσ, Φ. Βυζαντινϊ Σςουκαλολϊγηνα, Αθόνα 2003
Παπανικϐλα-Μπακιρτζό, Δ., Κουςουλϊκου, Ντ. (επιμ.). Η κεραμικό τησ Ύςτερησ Αρχαιϐτητασ απϐ
τον Ελλαδικϐ Φώρο, Θεςςαλονύκη 2010
Petridis, P. La Céramique Protobyzantine de Delphes: une production et son contexte, Fouilles de
Delphes V, Monuments Figurés 4, Paris και Athènes 2010
Πετρύδησ, Π. Πρωτοβυζαντινό Κεραμικό του Ελλαδικοϑ Φώρου, Αθόνα 2013
Rice, Pr.M. Pottery Analysis. A Sourcebook, Chicago 1987

162

IΑ 131. Ιςτορύα τησ Σϋχνησ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 131
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Φειμερινϐ
Ιςτορύα τησ Σϋχνησ. Ιςτορύα τησ Ελληνικόσ Φαρακτικόσ, 19οσ20ϐσ αι.

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5,5

Εύκοςι (20) πρϐςθετεσ ώρεσ επιςκϋψεων ςε
Μουςεύα, Πινακοθόκεσ και Εργαςτόρια
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS:
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARC422
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικειμενο του μαθηματοσ ειναι η εξοικειωςη με την Ελληνικη Φαρακτικη.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 ϋχουν ςυνολικό αντύληψη τησ ροόσ τησ Ιςτορύασ τησ Ελληνικόσ Φαρακτικόσ
 αποκτοϑν βϊςη γνώςεων για τα μαθόματα Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ των επϐμενων χρϐνων των
ςπουδών τουσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Διαδρομό αυτογνωςύασ και ετερογνωςύασ
 τοχαςμϐσ για την τϋχνη, τον καλλιτϋχνη και τον κϐςμο
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ ςκϋψησ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ευαιςθηςύα πολιτικοκοινωνικό
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Η ιςτορύα τησ Ελληνικόσ Φαρακτικόσ κατϊ τον 19ο και τον 20ϐ αιώνα. Αντιμετωπύζονται:
 Η διδαςκαλύα του μαθόματοσ τησ χαρακτικόσ ςτο Βαςιλικϐ Πολυτεχνεύο και ςτην Ανωτϊτη
χολό Καλών Σεχνών, οι καθηγητϋσ και οι μαθητϋσ
 Οι χαρϊκτεσ και οι καλλιτϋχνεσ που επιδϐθηκαν ςτη χαρακτικό
 Η διϊκριςη ανϊμεςα ςτον βιοτϋχνη και ςτον καλλιτϋχνη χαρϊκτη
 Φαρακτικϊ ϋργα και προβϊλλονται ςυμμετοχϋσ τουσ ςε καλλιτεχνικϋσ εκθϋςεισ
 Ο εφαρμοςμϋνοσ ρϐλοσ τησ χαρακτικόσ
 Η ςϑνδεςό τησ με την τυπογραφύα κατϊ τον 19ο και τον 20ϐ αιώνα
 Η απόχηςη των θεμϊτων τησ ςτισ κοινωνικϋσ τϊξεισ
 Ο ρϐλοσ τησ ςτη διαμϐρφωςη τησ ιςτορικόσ πραγματικϐτητασ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Προφορικό διδαςκαλύα εντϐσ αμφιθεϊτρου, με την προβολό
βύντεο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ
Επιςκϋψεισ
ςε Μουςεύα, Πινακοθόκεσ
και Εργαςτόρια
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Προφορικό τελικό εξϋταςη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
28
26
45
138

Βιβλιογραφία
Μπϐλησ, Γ., Παυλϐπουλοσ, Δ. Ελληνικό Φαρακτικό 1843-1915. Ιςτορύα - Λεξικϐ Φαρακτών, Αθόνα
2012
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ΙΑ 106. Μουςειολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακο
ΙΑ 106
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Φειμερινϐ

Ειςαγωγό ςτη Μουςειολογύα

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5,5

Διαλϋξεισ, αςκόςεισ, επιςκϋψεισ ςε μουςεύα τησ
Αθόνασ
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH442/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η εξοικεύωςη των φοιτητών με τον διεπιςτημονικϐ κλϊδο τησ
Μουςειολογύασ, ο οπούοσ μελετϊ την ιςτορύα και θεωρύα των μουςεύων και των ςυλλογών.
Σο μϊθημα αναζητϊ απαντόςεισ ςε ερωτόματα ϐπωσ: Πώσ ορύζουμε το μουςεύο, το μουςειακϐ
αντικεύμενο, τη ςυλλογό, την πολιτιςμικό κληρονομιϊ; Γιατύ υπϊρχουν μουςεύα και ποιεσ οι
ςϑγχρονεσ προκλόςεισ για τη λειτουργύα τουσ; Πώσ ορύζουμε τισ αξύεσ των μουςεύων για
διαφορετικϋσ ομϊδεσ πολιτών; Ποια τα χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα διαφορετικών τϑπων
μουςεύων; Πώσ προςεγγύζεται ιςτορικϊ η ςυγκρϐτηςη των ςυλλογών και η δημιουργύα μουςεύων;
Ποιεσ οι μϋθοδοι και πρακτικϋσ διαχεύριςησ, επιμϋλειασ και ερμηνεύασ μουςειακών ςυλλογών;
Ποια μπορεύ να εύναι η ςχϋςη των μουςεύων με τουσ επιςκϋπτεσ αλλϊ και ευρϑτερα με την
κοινωνύα; Ποιο το θεςμικϐ πλαύςιο για τη λειτουργύα τουσ ςτην Ελλϊδα και ποιεσ προϒποθϋςεισ
θϋτουν διεθνό πρϐτυπα μουςειακόσ ηθικόσ και πρακτικόσ για την πιςτοπούηςη τουσ; Ποιο το
εϑροσ του μουςειακοϑ επαγγϋλματοσ και πώσ υπηρετεύται ο επαγγελματιςμϐσ ςτα μουςεύα;
το πλαύςιο του μαθόματοσ γύνονται επιςκϋψεισ ςε μουςεύα τησ Αθόνασ (Βυζαντινϐ και Φριςτιανικϐ
Μουςεύο, Μουςεύο Κυκλαδικόσ Σϋχνησ, Νομιςματικϐ Μουςεύο, Μουςεύο Ελληνικόσ Λαώκόσ Σϋχνησ,
Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο κ.ϊ.) οι οπούεσ ςυνδυϊζονται με πρακτικϋσ αςκόςεισ με ςτϐχο την
εμπειρικό μϊθηςη.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη:
 να ϋχουν κατακτόςει ϋνα ςαφϋσ πλαύςιο αναφορϊσ για την ιςτορύα και θεωρύα μουςεύων και
ςυλλογών και να ϋχουν εξοικειωθεύ με την διαδικαςύα αναζότηςησ (βιβλιογραφικόσ ό ϊλλησ)
πρϐςθετων ςτοιχεύων για το θϋμα
 να ϋχουν κατανοόςει τη ςχϋςη τησ μουςειολογύασ με ϊλλεσ επιςτόμεσ και τον καύριο ρϐλο τησ
ςτη ςϑγχρονη λειτουργύα των μουςεύων
 να ϋχουν καλλιεργόςει ςυςτηματικό διεπιςτημονικό θεωρητικό κατϊρτιςη για τα μουςεύα και
τον υλικϐ κϐςμο και εν μϋρει να ϋχουν εξαςκηθεύ πρακτικϊ ςτη διαδικαςύα ερμηνεύασ του
 να ϋχουν εξαςκηθεύ με τη δϐμηςη και παρουςύαςη υποθϋςεων εργαςύασ, επιχειρημϊτων και
μοντϋλων ανϊλυςησ για τη λειτουργύα των μουςεύων ςτη ςϑγχρονη κοινωνύα
 να ϋχουν αναπτϑξει κριτικό και δημιουργικό ςκϋψη για τισ αξύεσ και τουσ ρϐλουσ των μουςεύων
και των ςυλλογών ςτο πϋραςμα των χρϐνων
 να ϋχουν καλλιεργόςει ϐλα τα ανωτϋρω μϋςα απϐ εναλλακτικϋσ εκπαιδευτικϋσ διαδικαςύεσ που
ςυνδυϊζουν ποικιλύα διδακτικών μεθϐδων προσ ενύςχυςη τησ ςυμμετοχικόσ και βιωματικόσ
μϊθηςησ εκ μϋρουσ των φοιτητών
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Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Παρϊγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Ομαδικό εργαςύα
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Η κοινωνικό αξύα των μουςεύων-Μουςεύα ςτον 21ο αι. – ϑγχρονεσ τϊςεισ, προκλόςεισ και
ορϊματα
 Ειςαγωγό ςε βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ Μουςειολογύασ (π.χ. «Μουςεύο», «υλλογό», «Επικοινωνύα»,
«Ϊκθεςη»,
«Ερμηνεύα»,
«Μουςειοπούηςη»,
«Αντικεύμενο-ϋκθεμα»,
«Μουςειολογύα»,
«Μουςειογραφύα», κ.ϊ.)
 Μουςειακϋσ πουδϋσ ςτον 21ο αι. – Βαςικού ϊξονεσ
 Ανϊλυςη του χεδύου ϑςταςησ για την Προςταςύα και Προώθηςη των Μουςεύων, τησ
ποικιλϐτητϊσ τουσ και του ρϐλου τουσ ςτην κοινωνύα
 Μουςειακό ηθικό και Κώδικεσ δεοντολογύασ - Σο μουςειακϐ επϊγγελμα και ο επαγγελματιςμϐσ
ςτα μουςεύα
 Προγρϊμματα Πιςτοπούηςησ Μουςεύων – Πρϐτυπα και προδιαγραφϋσ βϋλτιςτων πρακτικών- Η ελληνικό πραγματικϐτητα – Παραδεύγματα πρϐςφατων επανεκθϋςεων και νϋων μουςεύων
ςτην Ελλϊδα
 Ευρωπαώκού Θεςμού βρϊβευςησ των καλϑτερων μουςεύων – κριτόρια
 Συπολογύα μουςεύων – Ιςτορικό αναδρομό - Φαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα – ϑγχρονεσ
προκλόςεισ - Παραδεύγματα πρωτοποριακών μουςεύων και εκθϋςεων
 H ςυλλεκτικό δραςτηριϐτητα δια μϋςου των αιώνων – Η ιςτορύα των μουςεύων διεθνώσ –Η
ιςτορύα των μουςεύων ςτην Ελλϊδα
 Αντικεύμενα – πουδϋσ Τλικοϑ Πολιτιςμοϑ: Ερμηνεύεσ, ρϐλοι, αξύεσ και μηνϑματα
 Μουςεύα, επιςκϋπτεσ, μϊθηςη, αλληλεπύδραςη - Μουςεύα και αυτϐβουλη μϊθηςη - Μουςειακό
εκπαύδευςη - Μελετώντασ τουσ επιςκϋπτεσ
 Μουςειακϋσ εκθϋςεισ: Ειςαγωγικϋσ επιςημϊνςεισ ςτον ερμηνευτικϐ ςχεδιαςμϐ και
παραδεύγματα εκθϋςεων
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ
1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
2) Εξειδικευμϋνα βύντεο-ντοκιμαντϋρ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Υόρτοσ Εργαςίασ
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
6 (3+3)
Πρακτικό ϊςκηςη
3
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
40
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
50
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ 1. Γραπτό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει eρωτόςεισ που
απαιτοϑν κριτικό ανϊλυςη, ςϑνθεςη δεδομϋνων και
ανϊπτυξη προςωπικών απϐψεων για ποικύλα θϋματα τησ
ςϑγχρονησ μουςειακόσ πρακτικόσ, τεκμηριωμϋνων ςτη βϊςη
ενϐσ ςυνϐλου θεωριών και παραδειγμϊτων που
παρουςιϊςθηκαν ςτο πλαύςιο των διδακτικών ςυναντόςεων
2. υνολικό παρουςύα-ςυμμετοχό ςτο μϊθημα, απλϋσ πρακτικϋσ
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αςκόςεισ που πραγματοποιοϑνται κατϊ τισ διδακτικϋσ
ςυναντόςεισ
Βιβλιογραφία
Γκαζό, Α. «Η ϋκθεςη των αρχαιοτότων ςτην Ελλϊδα (1829-1909). Ιδεολογικϋσ αφετηρύεσ –
Πρακτικϋσ προςεγγύςεισ», Αρχαιολογύα και Σϋχνεσ 73 (1999) 45-53
MacDonald, S. (επιμ.).Μουςεύο και Μουςειακϋσ πουδϋσ. Ένασ πλόρησ οδηγϐσ, Αθόνα 2012, 27-39,
177-203, 445-487, 501-521, 575-611
Μοϑλιου, Μ. «Μουςεύα: πεδύα για την κατανϐηςη του κϐςμου», Σετρϊδια Μουςειολογύασ 2 (2005)
7-19.
_____. «Museum representations of the classical past in post-war Greece; A critical analysis», ςτο: D.
Damaskos και D. Plantzos (επιμ), A Singular Antiquity. Archaeology and Hellenic Identity in
twentieth-century Greece, Athens 2008, 83-109
_____. «Σα μουςεύα ςτον 21ο αιώνα: προκλόςεισ, αξύεσ, ρϐλοι, πρακτικϋσ», ςτο Γ. Μπύκοσ, Α. Κανιϊρη
(επιμ.), Μουςειολογύα, Πολιτιςτικό Διαχεύριςη και Εκπαύδευςη, Αθόνα 2014
_____. «Σο Μουςεύο ωσ ποιϐτητα, εμπειρύα, αςτικϐ ςϑμβολο και όπια δϑναμη. Παραδεύγματα απϐ τη
διεθνό και εγχώρια μουςειακό πρακτικό», ςτο Ι. Ποϑλιοσ, Μ. Αλιβιζϊτου, Γ. Αραμπατζόσ, Α.
Γιαννακύδησ, Ν. Καραχϊλησ, Ε. Μϊςχα, Μ. Μοϑλιου, Μ. Παπαδϊκη, Φ. Προςϑλησ, .
Σουλοϑπα, Πολιτιςμικό διαχεύριςη, τοπικό κοινωνύα και βιώςιμη ανϊπτυξη, Αθόνα 2015.
Διαθϋςιμο ςτο http://hdl.handle.net/11419/2394
Οικονϐμου, Μ. Μουςεύο: Αποθόκη ό ζωντανϐσ οργανιςμϐσ; Μουςειολογικού προβληματιςμού και
ζητόματα, Αθόνα 2003, 15-122
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Μαθήµατα Κορµού (ΕΕ)

ΙΑ 02. Προώςτορικό Αρχαιολογύα Α΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 02
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Προώςτορικό Αρχαιολογύα. Σο Προώςτορικϐ Αιγαύο

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλϋξεισ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Εαρινϐ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5

Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην Αγγλικό ό Ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH166

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η γενικό επιςκϐπηςη τησ Εποχόσ του Λύθου και τησ Εποχόσ του
Φαλκοϑ ςτο Αιγαύο (ιδύωσ ηπειρωτικό Ελλϊδα και Κυκλϊδεσ).
Εξετϊζονται ανϊ περύοδο οι κυριϐτερεσ κατηγορύεσ του υλικοϑ πολιτιςμοϑ: η οικιςτικό και η ταφικό
αρχιτεκτονικό, τα ταφικϊ ϋθιμα, η κεραμικό, η λιθοτεχνύα, η ειδωλοπλαςτικό, η μικροτεχνύα.
Περιγρϊφονται η οικονομύα και η οργϊνωςη τησ κοινωνύασ και επιχειρεύται η αναςϑςταςη τησ
καθημερινόσ ζωόσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν τα κϑρια περιβαλλοντικϊ και πολιτιςμικϊ χαρακτηριςτικϊ του Αιγαύου
 γνωρύζουν τισ χρονολογικϋσ περιϐδουσ τησ ελληνικόσ προώςτορύασ και τα βαςικϊ
χαρακτηριςτικϊ τησ καθεμιϊσ
 αναγνωρύζουν τα ςημαντικϐτερα μνημεύα και ϋργα τϋχνησ απϐ την απώτατη προώςτορύα μϋχρι
το 1500 π.Φ.
 γνωρύζουν ςε γενικϋσ γραμμϋσ τισ οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ εξελύξεισ ςτο
προώςτορικϐ Αιγαύο
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών με τη χρόςη των απαραύτητων
τεχνολογιών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό: τα ιδιαύτερα περιβαλλοντικϊ χαρακτηριςτικϊ του Αιγαύου και ο χαρακτόρασ του
προώςτορικοϑ πολιτιςμοϑ. Η διαδοχό των εποχών. Πολιτιςμικϋσ ενϐτητεσ
 Οι απαρχϋσ. Παλαιολιθικό εποχό
 Η μεγϊλη αλλαγό. «Νεολιθικοπούηςη» και Νεολιθικϐσ πολιτιςμϐσ
 Η ανϊπτυξη. Πρώιμη Εποχό του Φαλκοϑ
 Η κρύςη. Μϋςη Εποχό του Φαλκοϑ
 Η ϊνθιςη. Οι αρχϋσ του Μυκηναώκοϑ πολιτιςμοϑ
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο – ειδικϊ δημιουργημϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
μορφό pptx
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class με ανηρτημϋνα τα pptx του
μαθόματοσ (470 ΜΒ) και κεύμενα (300 ςελύδεσ)
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη
Γλώςςα: ελληνικό (ό αγγλικό ό γαλλικό για τουσ φοιτητϋσ
ERASMUS)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ
Cline, E. (επιμ.). The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean, Oxford 2010
Dickinson, O.T.P.K. Αιγαύο. Εποχό του Φαλκοϑ, Αθόνα 2003
Treuil, R., Darcque, P., Poursat, J.-Cl., Touchais, G. Οι Πολιτιςμού του Αιγαύου, Αθόνα 2015
Μυλωνϊσ, Γ. Πολϑχρυςοι Μυκόναι, Αθόναι 1983
Παπαθαναςϐπουλοσ, Γ. Νεολιθικϊ-Κυκλαδικϊ, Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο, Αθόνα 1981
ακελλαρϊκησ, Ι., ακελλαρϊκη, Ε., Ντοϑμασ, Φρ., Ιακωβύδησ, π. Η Αυγό τησ Ελληνικόσ Σϋχνησ,
Αθόνα 1994
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ΙΑ 10Α. Προώςτορικό Αρχαιολογύα Β΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 10
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Προώςτορικό Αρχαιολογύα. Μινωικό Αρχαιολογύα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH146/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Εξετϊζονται ϐλεσ οι περύοδοι ανϊπτυξησ του Μινωικοϑ πολιτιςμοϑ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτην
εξϋλιξη τησ αρχιτεκτονικόσ (ανϊκτορα, οικιςμού, τϊφοι, ιερϊ) και των τεχνών (κεραμικό,
λιθοτεχνύα, ελεφαντουργύα, φαγεντιανουργύα, τοιχογραφύα κ.ϊ.), απϐ την Προανακτορικό μϋχρι
και την Σελικό Ανακτορικό περύοδο.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τα κϑρια γεωγραφικϊ και τοπογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ Μινωικόσ Κρότησ
 γνωρύζουν τα βαςικϊ ανακτορικϊ και οικιςτικϊ κϋντρα, αναφορικϊ με την αρχιτεκτονικό και
το λοιπϐ υλικϐ πολιτιςμϐ τησ 2ησ χιλιετύασ π.Φ.
 γνωρύζουν και εξοικειώνονται περιςςϐτερο με τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ καλλιτεχνικόσ και
βιοτεχνικόσ παραγωγόσ
 εμβαθϑνουν ςε ζητόματα θρηςκεύασ, ιδεολογύασ και ςυμβολιςμών.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ιςτορύα τησ ϋρευνασ. Ειςαγωγό ςτη Νεολιθικό Εποχό
 Μινωικό Αρχιτεκτονικό. Τλικϊ και τεχνικϋσ δϐμηςησ
 Προανακτορικό Κρότη (οικιςμού, ιερού χώροι, κεραμικό, ειδωλοπλαςτικό κ.ϊ.)
 Παλαιοανακτορικό Κρότη (ανϊκτορα, οικιςμού, ιερού χώροι, κεραμικό, ειδωλοπλαςτικό κ.ϊ.)
 Σαφικό Αρχιτεκτονικό (προανακτορικό-παλαιοανακτορικό-νεοανακτορικό εποχό)
 Νεοανακτορικό Οικιςτικό Αρχιτεκτονικό και ιερού χώροι
 Νεοανακτορικό Κεραμικό
 Ανϊκτορο Κνωςοϑ
 Ανϊκτορο Υαιςτοϑ
 Ανϊκτορο Μαλύων
 Ανϊκτορο Ζϊκρου
 Μινωικό Εικονογραφύα (τοιχογραφύεσ, ςφραγιδογλυφύα κ.ϊ.)
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
20

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

ϑντομεσ
ατομικϋσ
εργαςύεσ
28
(προαιρετικϋσ)
Αυτοτελόσ Μελϋτη
38
ϑνολο Μαθόματοσ
125
Γραπτό τελικό εξϋταςη (100%) που περιλαμβϊνει:
- 3 θϋματα, απϐ τα οπούα επιλϋγονται τα 2
- υγκριτικό αξιολϐγηςη αρχαιολογικών δεδομϋνων και
ερμηνευτικών προςεγγύςεων θεωρητικών θεμϊτων

Βιβλιογραφία
Αλεξύου, τ. Μινωικϐσ Πολιτιςμϐσ. Με οδηγϐν των ανακτϐρων Κνωςοϑ, Υαιςτοϑ, Μαλύων. Ηρϊκλειο
1980
Betancourt, Ph.P. Introduction to Aegean Art, Philadelphia και Pennsylvania 2007
Boardman, J. Greek gems and finger rings, London 1970
Δημοποϑλου, Ν., Ρεθεμνιωτϊκησ, Γ. Σο Δακτυλύδι του Μύνωα και τα Μινωικϊ Φρυςϊ Δακτυλύδια.
Αθόνα 2004
Hood, S. Η Σϋχνη ςτην Προώςτορικό Ελλϊδα, Αθόνα 1987
Immerwahr, S.A. Aegean Painting in the Bronze Age, Pennsylvania 1990
Krzyszkowska, O. The ivories and objects of bone, antler and boar’s tusk, Oxford 2007
Μαντζουρϊνη, Ε. Προώςτορικό Κρότη. Σοπογραφύα και Αρχιτεκτονικό, Αθόνα 2002
Marinatos, N. Minoan Religion. Ritual, Image and Symbol, Columbia 1993
Preziosi, D., Hitchcock, L.A. Aegean Art and Architecture, Oxford 1999
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ΙΑ 10Β. Προώςτορικό Αρχαιολογύα Β΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 10
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Προώςτορικό Αρχαιολογύα. Μινωικό Αρχαιολογύα

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλϋξεισ, Πρακτικό ϊςκηςη,
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Εαρινϐ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5

Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
http://opencourses.uoa.gr/courses/ARCH.173/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη:
 να γνωρύζουν το γενικϐ πλαύςιο εξϋλιξησ του Μινωικοϑ πολιτιςμοϑ
 να μποροϑν να περιγρϊψουν και να χρονολογόςουν τα κυριϐτερα μινωικϊ αρχιτεκτονόματα και
τϋχνεργα
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Σο μϊθημα περιγρϊφει τα βαςικϊ ςτϊδια ςτην εξϋλιξη του μινωικοϑ πολιτιςμοϑ, παρακολουθώντασ
τα υλικϊ δημιουργόματα των προώςτορικών κατούκων τησ Κρότη, κατανεμημϋνα ςτουσ διϊφορουσ
κλϊδουσ τησ τϋχνησ ςτουσ οπούουσ ανόκαν.
 Ειδικϐτερα, το περιεχϐμενο των μαθημϊτων εύναι επιγραμματικϊ το ακϐλουθο:
 Iςτορικό επιςκϐπηςη των πολιτιςμών του Aιγαύου κατϊ την Eποχό του Xαλκοϑ
 H Nεολιθικό περύοδοσ ςτην Kρότη. H εξϋλιξη τησ πηλοπλαςτικόσ και κεραμικόσ τϋχνησ
 Oι τϋχνεσ ςτην Kρότη κατϊ την Προανακτορικό περύοδο: κεραμικό, ειδωλοπλαςτικό, λιθοξοϏα,
μεταλλοτεχνύα (και κοςμηματοποιϏα), ςφραγιδογλυφύα. O «ρϐλοσ» τησ τϋχνησ κατϊ την εποχό που
προηγόθηκε τησ ύδρυςησ των μινωικών ανακτϐρων. Oι «καλλιτεχνικϋσ» δημιουργύεσ ςαν εργαλεύο
για την ανϊπλαςη του χαρακτόρα των προανακτορικών κοινοτότων
 H καλλιτεχνικό δημιουργύα κατϊ την εποχό των πρώτων ανακτϐρων. H ειςαγωγό νϋων υλικών,
τεχνικών και αιςθητικών αντιλόψεων απϐ ϊλλεσ χώρεσ τησ Aνατολικόσ Mεςογεύου. H «πολιτικό»
διϊςταςη τησ τϋχνησ κατϊ την Παλαιοανακτορικό περύοδο. Tα επιτεϑγματα τησ κεραμικόσ
 Oι λοιπϋσ τϋχνεσ κατϊ την Παλαιοανακτορικό περύοδο: η λιθοτεχνύα, η μεταλλοτεχνύα (και
κοςμηματοποιϏα), η ςφραγιδογλυφύα και η φαγεντιανουργύα
 H μετϊβαςη απϐ την εποχό των παλιών ςε εκεύνη των νϋων ανακτϐρων. H κεραμικό και η
πηλοπλαςτικό τϋχνη. H εξϋλιξη των ϊλλων τεχνών
 H Νεοανακτορικό περύοδοσ. H πολιτικό διϊςταςη τησ τϋχνησ. Oι νϋοι κεραμικού ρυθμού και τα
επιτεϑγματα τησ πηλοπλαςτικόσ
 Tα επιτεϑγματα τησ λιθοξοϏασ, τησ ελεφαντουργύασ και τησ φαγεντιανουργύασ κατϊ την εποχό των
νϋων ανακτϐρων
 H ακμό τησ ςφραγιδογλυφύασ και τησ λοιπόσ μικροτεχνύασ. Tα χρυςϊ ςφραγιςτικϊ δακτυλύδια
 H εποχό τησ «μεγϊλησ τϋχνησ» τησ τοιχογραφύασ. Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ, τεχνικϋσ,
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εξϊπλωςη.μινωικών τοιχογραφιών
H επιρροό τησ μινωικόσ τϋχνησ ςτον ευρϑτερο αιγαιακϐ χώρο. Tα ευρόματα των λακκοειδών
τϊφων των Mυκηνών. Oι τοιχογραφύεσ τησ Θόρασ
Oι ςχϋςεισ Kρότησ και ανατολικόσ Mεςογεύου κατϊ την Eποχό του Xαλκοϑ
ϑντομη επιςκϐπηςη τησ εξϋλιξησ τησ μινωικόσ τϋχνησ. Γενικϊ, για το χαρακτόρα τησ μινωικόσ
δημιουργικόσ ϋκφραςησ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2)
Τποςτόριξη
μαθηςιακόσ
διαδικαςύασ
μϋςω
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
30

τησ

Διαλϋξεισ
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
56
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Προφορικό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου
Σα κριτόρια αξιολϐγηςησ εύναι:
1. Δυνατϐτητα αναγνώριςησ αρχιτεκτονημϊτων και
τεχνϋργων
2. Αρχαιολογικό περιγραφό τουσ, με τη χρόςη ορθών ϐρων
3. Δυνατϐτητα ςυςχετιςμοϑ τουσ με ομοειδό ό ςυγγενικϊ
ςϑνολα
4. Φρονολϐγηςη δομών και τεχνϋργων
Σα κριτόρια αξιολϐγηςησ περιγρϊφονται αναλυτικϊ κατϊ τη
διϊρκεια των παραδϐςεων.
Βιβλιογραφία
Αλεξύου, . Μινωικϐσ Πολιτιςμϐσ, Αθόνα 1964
Cadogan, G. Palaces ofMinoan Crete, London και New York 1976
Evans, A. The Palace of Minos at Knossos, I - IV, London 1921-35
Graham, J. The Palaces of Crete, Princeton 1987
Hood, S. The Arts in Prehistoric Greece, Norwich 1978
Marinatos, S., Hirmer, Μ. Kreta, Thera und das mykenische Hellas, München 1973
Nilsson, M. The Minoan - Mycenaean Religion, Lund 1950
Platon, N. La civilisation égéenne, Paris1981
Rutkowski, B. The Cult Places of the Aegean, New Haven και London 1986
Zervos, Chr. L' art de la Crète néolithique et minoenne, Paris 1956

173

IA 12. Κλαςικό Αρχαιολογύα Β΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 12
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Κλαςικό Αρχαιολογύα. Αρχαιολογύα των
ελληνιςτικών χρϐνων (480 π.Φ. - 1οσ αι. π.Φ.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Διαλϋξεισ, Επιςκϋψεισ ςε αρχαιολογικοϑσ χώρουσ
3
και Μουςεύα
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

κλαςικών

και

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
5

Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH210/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι η ςυνοπτικό, ςυνολικό θεώρηςη τησ Αρχαιολογύασ των κλαςικών
και ελληνιςτικών χρϐνων (480 π.Φ.-1οσ αι. π.Φ.). Ϊμφαςη δύνεται ςτην αρχιτεκτονικό και τη
γλυπτικό, αλλϊ και ςτην κεραμικό-αγγειογραφύα –ιδύωσ των κλαςικών χρϐνων–, τη ζωγραφικό
και τα ψηφιδωτϊ. Παρακολουθοϑνται τα ςτϊδια εξϋλιξησ και βαςικού δημιουργού, μϋςα ςτο
ιςτορικϐ και κοινωνικϐ πλαύςιο τησ κϊθε εποχόσ. Εντοπύζονται τα προβλόματα τησ ϋρευνασ και οι
περαιτϋρω προοπτικϋσ μελϋτησ.
το πλαύςιο του μαθόματοσ γύνονται επιςκϋψεισ ςτο Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο (κυρύωσ ςτη
υλλογό Γλυπτών), ςτο Μουςεύο Ακρϐπολησ και ςτην Ακρϐπολη. Δύνεται επύςησ η δυνατϐτητα
προαιρετικόσ, πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτο Εργαςτόριο υντόρηςησ και ςτο Μουςεύο Εκμαγεύων του
Σμόματϐσ μασ απϐ τον ςυντηρητό Μ. Ρογκεμποϑκε και τον γλϑπτη Λ. Αραχωβύτη.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοοϑν τισ βαςικϋσ αρχϋσ του πολιτιςμοϑ των κλαςικών και ελληνιςτικών χρϐνων, τη
ςϑνδεςό του με την προγενϋςτερη αρχαώκό περύοδο και τη αδιατϊρακτη ςυνϋχεια απϐ τον
ελληνιςτικϐ ςτον ρωμαώκϐ κϐςμο
 αντιλαμβϊνονται τη ςημαςύα και αξύα τησ κλαςικόσ – ελληνιςτικόσ περιϐδου για τον μετϋπειτα
ευρωπαώκϐ κϐςμο, χωρύσ τα παραμορφωτικϊ κϊτοπτρα του ιδεαλιςτικοϑ (νϋο)κλαςικιςμοϑ και
τησ ςτεύρασ ‘αρχαιολατρεύασ
 αντλοϑν ποικύλεσ γενικϋσ και ειδικϋσ πληροφορύεσ για την κοινωνύα τησ εποχόσ, ιδύωσ μετϊ τουσ
Περςικοϑσ πολϋμουσ, τισ εμφϑλιεσ διαμϊχεσ των πϐλεων-κρατών και την εξϊπλωςη του
Ελληνιςμοϑ ςτην Ανατολό με τισ κατακτόςεισ του Μεγ. Αλεξϊνδρου.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα (μϋςω τησ μελϋτησ των
αλληλεπιδρϊςεων των αρχαύων πολιτιςμών)
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Ομαδικό εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό – Επανόληψη Βαςικών Αρχών Αρχιτεκτονικόσ
 Πρώιμη Κλαςικό Περύοδοσ (Αυςτηρϐσ Ρυθμϐσ) 480-450 π.Φ.
 Ώριμη Κλαςικό Περύοδοσ 450-400 π.Φ.: Αρχιτεκτονικό
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Ώριμη Κλαςικό Περύοδοσ 450-400 π.Φ.: Γλυπτικό
Ύςτερη Κλαςικό Περύοδοσ 400-323 π.Φ.: Αρχιτεκτονικό
Ύςτερη Κλαςικό Περύοδοσ 400-323 π.Φ.: Γλυπτικό
Σαφικϊ Μνημεύα Αττικόσ 440-317 π.Φ.
Ερυθρϐμορφη Κεραμικό 480-330 π.Φ.
Ελληνιςτικού Φρϐνοι: Ειςαγωγό Πρώιμη Ελληνιςτικό Περύοδοσ 323-230 π.Φ. (ΑρχιτεκτονικόΓλυπτικό)
Μϋςη Ελληνιςτικό Περύοδοσ 230-150 π.Φ. (Αρχιτεκτονικό-Γλυπτικό με ϋμφαςη ςτην Πϋργαμο)
Ύςτερη Ελληνιςτικό Περύοδοσ 150-30 π.Φ. (Αρχιτεκτονικό-Γλυπτικό)
Ειδικϊ Θϋματα: Πολεοδομύα, Ιερϊ και Οικύεσ, ‘Μακεδονικού’ Σϊφοι, Ζωγραφικό, Χηφιδωτϊ
Επύςκεψη ςε Αρχαιολογικοϑσ Φώρουσ και Μουςεύα τησ Αθόνασ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςε αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2)
Τποςτόριξη
μαθηςιακόσ
διαδικαςύασ
μϋςω
τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
36

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
9
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
30
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
50
μελϋτη
Πρακτικό ϊςκηςη (προαιρετικό)
6
ϑνολο Μαθόματοσ
125+6
Γραπτό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει:
1) 10 ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ
2) Aναγνώριςη ςυγκεκριμϋνων μνημεύων
3) 2 ερωτόςεισ που απαιτοϑν ςϑντομη ανϊπτυξη κειμϋνου

Βιβλιογραφία
Boardman, J. Eλληνικό πλαςτικό. Κλαςικό περύοδοσ. και Ύςτερη κλαςικό περύοδοσ, Αθόνα 1999
Gruben, G. Ιερϊ και ναού των αρχαύων Ελλόνων, μτφρ. Δ. Ακτςελό, Αθόνα 2006
Hölscher, T. Κλαςικό Αρχαιολογύα. Βαςικϋσ γνώςεισ, μτφρ. Π. Παπαγεωργύου, Θεςςαλονύκη 2005
Pollitt, J.J. H τϋχνη ςτην Ελληνιςτικό Εποχό, μτφ. Α. Γκαζό, Αθόνα 20065
Scheibler, I. Ελληνικό Κεραμικό. Παραγωγό, εμπϐριο και χρόςη των αρχαύων ελληνικών αγγεύων,
μτφρ. Ε. Μανακύδου, Αθόνα 1992
Smith, R.R.R. Ελληνιςτικό πλαςτικό, μτφρ. Δ. Κουτςοϑμπα και Α. Φαμηλϊκη, Αθόνα 2009
Κοκκοροϑ-Αλευρϊ, Γ. Η τϋχνη τησ αρχαύασ Ελλϊδοσ. ϑντομη ιςτορύα, 1050-50 π.Φ., Αθόνα 1995
Μποϑρασ, Φ. Μαθόματα ιςτορύασ τησ Αρχιτεκτονικόσ Α’, Αθόνα 1999
Πλϊντζοσ, Δ. Ελληνικό Tϋχνη και Αρχαιολογύα. 1100-30 π.Φ., Αθόνα 2016²
Σιβϋριοσ, T. Ελληνικό Σϋχνη - Αρχαύα Αγγεύα, Αθόνα 1996
ΠΗΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
www.latsis-foundation.org (o κϑκλοσ των Μουςεύων)
Οι επύςημοι ιςτϐτοποι των ελληνικών και ξϋνων Μουςεύων και επιςτημονικών ιδρυμϊτων
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ΙΑ 14. Βυζαντινό Αρχαιολογύα Β΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 14
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Βυζαντινό Αρχαιολογύα. Αρχαιολογύα και τϋχνη τησ Μϋςησ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
και Ύςτερησ Βυζαντινόσ περιϐδου (7οσ αι. - 1453)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και αςκόςεισ πρακτικόσ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH603/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Ειςαγωγικϐ μϊθημα για την αρχαιολογύα και την τϋχνη των χρϐνων απϐ τα μϋςα του 7ου αιώνα
μϋχρι την Ωλωςη τησ Κωνςταντινοϑπολησ το 1453, με ςτϐχο την απϐκτηςη μιασ ςυνολικόσ
εικϐνασ για την αρχιτεκτονικό και την καλλιτεχνικό παραγωγό και τα κατϊλοιπα του υλικοϑ βύου
τησ περιϐδου. Εξετϊζονται η πολεοδομύα, η κοςμικό και εκκληςιαςτικό αρχιτεκτονικό, η γλυπτικό,
η μνημειακό ζωγραφικό, τα εικονογραφημϋνα χειρϐγραφα, η μικροτεχνύα και η κεραμικό, με
ςϑντομη αναφορϊ ςτην επιγραφικό και τη νομιςματικό.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ παρακολοϑθηςησ, οι φοιτητϋσ εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοόςουν την πολιτιςτικό ςυνειςφορϊ τησ περιϐδου
 αναγνωρύζουν και χρονολογοϑν κτύρια και ϋργα τϋχνησ τησ εποχόσ
 χρηςιμοποιοϑν τα μεθοδολογικϊ εργαλεύα για την αποτύμηςό τουσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
Παρϊγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Αντικεύμενο του μαθόματοσ. Ιςτορικϐ πλαύςιο. Οικιςμού και οδικϐ δύκτυο
 Οχυρώςεισ και πϐλεμοσ
 Κοςμικό αρχιτεκτονικό
 Ναοδομύα Α΄
 Ναοδομύα Β΄
 Ναοδομύα Γ΄ και γλυπτικό
 Μνημειακό ζωγραφικό Α΄
 Μνημειακό ζωγραφικό Β΄
 Εικϐνεσ και χρυςοκεντητικό
 Φειρϐγραφα
 Μεταλλοτεχνύα και κεραμικό
 Επιγραφϋσ και νομύςματα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλεξεισ ςε αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
Πρακτικό ϊςκηςη
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ
μη
καθοδηγοϑμενη μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Γραπτό εξϋταςη:
- Ερωτόςεισ ϑντομησ Απϊντηςησ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
33
8
8
36
40
125

Βιβλιογραφία
Αχειμϊςτου-Ποταμιϊνου, Μ. Ελληνικό τϋχνη, Βυζαντινϋσ τοιχογραφύεσ, Αθόνα 1994 (ειςαγωγικϐ
κεύμενο).
Γαλϊβαρησ, Γ. Ελληνικό τϋχνη, Ζωγραφικό βυζαντινών χειρογρϊφων, Αθόνα 1995 (ειςαγωγικϐ
κεύμενο).
Γκιολϋσ, Ν. Βυζαντινό ναοδομύα (600-1204), Αθόνα 1992
Μποϑρασ, Φ. Ιςτορύα τησ αρχιτεκτονικόσ, τ. Β’, Αθόνα 1994, 141-162, 185-280, 396-441
Φατζηδϊκη, Ν. Ελληνικό τϋχνη, Βυζαντινϊ ψηφιδωτϊ, Αθόνα 1995 (ειςαγωγικϐ κεύμενο).
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IA 16. Ιςτορύα τησ Σϋχνησ Β΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 16
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Ιςτορύα τησ Σϋχνησ. Η Σϋχνη του Μπαρϐκ και του Ροκοκϐ ςτην
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ευρώπη. Διαφοροποιόςεισ, τοπικϋσ ςχολϋσ, δημιουργού.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH333
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η εξϋταςη τησ ζωγραφικόσ, τησ γλυπτικόσ και τησ
αρχιτεκτονικόσ ςτην Ευρώπη κατϊ τισ περιϐδουσ του Μπαρϐκ και του Ροκοκϐ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ των ζωγρϊφων, των γλυπτών και των αρχιτεκτϐνων κατϊ
τον 17ο και τον 18ο αιώνα
 γνωρύζουν τα βαςικϊ ϋργα τϋχνησ και τα κτόρια ςτην Ιταλύα, ςτην Ιςπανύα, ςτη Γαλλύα, ςτη
Γερμανύα, ςτην Αγγλύα, ςτισ Κϊτω Φώρεσ και ςτην Ολλανδύα
 αναγνωρύζουν τον ρϐλο τησ μουςικόσ ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ ευρωπαώκϋσ πϐλεισ μϋςα ςτουσ δϑο
αυτοϑσ αιώνεσ
 αντιλαμβϊνονται τη ςημαςύα των γραπτών πηγών για την κατανϐηςη τησ κοινωνύασ ςτισ
προαναφερϐμενεσ χώρεσ κατϊ τουσ δϑο αιώνεσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό: Οι ϐροι και τα γνωρύςματα του Μπαρϐκ και του Ροκοκϐ
 Σο Μπαρϐκ ςτην Ιταλύα
 Σο Μπαρϐκ ςτην Ιςπανύα
 Σο Μπαρϐκ ςτη Γαλλύα
 Σο Μπαρϐκ ςτη Γερμανύα
 Σο Μπαρϐκ ςτην Αγγλύα
 Σο Μπαρϐκ ςτισ Κϊτω Φώρεσ
 Σο Μπαρϐκ ςτην Ολλανδύα
 Σο Ροκοκϐ ςτη Γαλλύα και ςτην Αγγλύα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςε αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
28

Διαλϋξεισ
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ
ατομικϋσ
εργαςύεσ
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Ι. Προφορικό τελικό εξϋταςη ςτην ελληνικό
ό ςτην αγγλικό γλώςςα
ΙΙ. Αξιολϐγηςη ατομικών εργαςιών εξϊςκηςησ

Βιβλιογραφία
Μπαζϋν, Z. Μπαρϐκ και Ροκοκϐ, Αθόνα 1995
Φρόςτου, X. Η Ευρωπαώκό Ζωγραφικό του 17ου αιώνα. Σο Μπαρϐκ, Θεςςαλονύκη 1991
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38
125

IA 17. Ειςαγωγό ςτην Επιςτόµη τησ Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 17
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Εαρινϐ
Ειςαγωγό ςτην Επιςτόμη τησ Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ. Ιςτορύα τησ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σϋχνησ: Βαςικϋσ αρχϋσ.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κορμοϑ, υποχρεωτικϐ και για τισ δϑο κατευθϑνςεισ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH387
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η επιςκϐπηςη τησ επιςτόμησ τησ Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ απϐ τον
13ο αιώνα ϋωσ την εποχό μασ
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ του ςυγκεκριμϋνου επιςτημονικοϑ αντικειμϋνου
 γνωρύζουν τουσ επιφανϋςτερουσ εκπροςώπουσ του ςτην Ευρώπη και ςτην Αμερικό
 αναγνωρύζουν τισ κατηγορύεσ, τισ τεχνικϋσ και τα υλικϊ τησ ζωγραφικόσ, τησ γλυπτικόσ, τησ
χαρακτικόσ και του ςχεδύου την περύοδο αυτό
 αντιλαμβϊνονται τον διακριτϐ ρϐλο του ιςτορικοϑ τησ τϋχνησ και των επαγγελματικών
προοπτικών του ανϊ τουσ αιώνεσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό: Βαςικϋσ αρχϋσ - Αρχαιολογοϑντεσ ιςτορικού τησ τϋχνησ
 Σο προεπιςτημονικϐ και το επιςτημονικϐ ςτϊδιο
 Ρομανικό και Γοτθικό Σϋχνη
 Σϋχνη τησ Αναγϋννηςησ
 Σϋχνησ του Μπαρϐκ και του Ροκοκϐ
 Σϋχνη του 19ου αιώνα
 Σϋχνη του πρώτου μιςοϑ του 20οϑ αιώνα
 Μεταπολεμικό Σϋχνη
 Νεϐτερη Ελληνικό Σϋχνη
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Διαλϋξεισ ςε αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ
ατομικϋσ
εργαςύεσ
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Προφορικό τελικό εξϋταςη ςτην ελληνικό
ό ςτην αγγλικό γλώςςα

Βιβλιογραφία
Gombrich, Ε.Η. Tο Φρονικϐ τησ Σϋχνησ, Αθόνα 1998
Φαραλαμπύδησ, Ω. Σϋχνη, βλϋπω, γνωρύζω, αιςθϊνομαι, Θεςςαλονύκη 2016
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Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
28
38
125

Τποχρεωτικά Μαθήματα Ειδίκευςησ (ΕΕ)

IA 21. Σοπογραφύα-Αρχιτεκτονικό-Πολεοδοµύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
IA 21
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Εαρινϐ
Σοπογραφύα– Αρχιτεκτονικό –Πολεοδομύα.
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μνημειακό τοπογραφύα των Αθηνών κατϊ τουσ αρχαύουσ και
πρωτοβυζαντινοϑσ χρϐνουσ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και επιςκϋψεισ ςτουσ χώρουσ
3
5
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH682/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Με τη ςυνδυαςμϋνη μελϋτη αρχαιολογικών καταλούπων, πηγών και επιγραφικών μαρτυριών θα
διερευνηθοϑν οι εικϐνεσ τησ αρχαύασ πϐλησ καθώσ και μεταμορφώςεισ εμβληματικών μνημεύων
τησ Αθόνασ κατϊ τουσ βυζαντινοϑσ χρϐνουσ, η οικιςτικό οργϊνωςη και οι εκκληςύεσ τησ
μεςαιωνικόσ πϐλησ. Σϋλοσ, θα εξεταςτεύ η ιςτορύα τησ αρχαιολογύασ τησ πϐλησ των Αθηνών, ςτο
πλαύςιο των ιδεολογικών ρευμϊτων και των εντϊςεων του 19ου και 20οϑ αιώνα.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη:
 να γνωρύζουν τη διαχρονικό μορφό και διαδοχικό χρόςη των κυριϐτερων μνημεύων τησ Αθόνασ
 να ϋχουν καλό αντύληψη τησ πολεοδομικόσ εξϋλιξησ τησ πϐλησ διαχρονικϊ
 να μποροϑν να ςυςχετύςουν και να εντϊξουν ςτον πολεοδομικϐ ιςτϐ τησ πϐλησ μεμονωμϋνα
ευρόματα ό/και αποςπαςματικϊ ςωζϐμενα μνημεύα
 να μποροϑν να αναςυνθϋςουν τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του κτιςμϋνου περιβϊλλοντοσ τησ
Αθόνασ ϋωσ τουσ βυζαντινοϑσ χρϐνουσ
 να ϋχουν αναπτϑξει κριτικό ςκϋψη γϑρω απϐ τισ ιδεολογικϋσ παραμϋτρουσ και τουσ
προβληματιςμοϑσ που διϋπουν τισ αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ ςε ιςτορικϋσ πϐλεισ με διαχρονικό
πολεοδομικό εξϋλιξη ϐπωσ η Αθόνα
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 εβαςμϐσ ςτο φυςικϐ περιβϊλλον
 Λόψη αποφϊςεων
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό ςτη γεωμορφολογύα και ςτο ιςτορικϐ τοπύο τησ Αθόνασ, τα τεύχη, ο Κεραμεικϐσ
 Ακρϐπολη, ο Περύπατοσ, η Οδϐσ Σριπϐδων και η Νϐτια Κλιτϑσ
 Η Αγορϊ, ο χώροσ του Ολυμπιεύου και η οικοδομικό δραςτηριϐτητα επύ Αδριανοϑ
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Ιςτορύα, Σοπογραφύα, Αρχιτεκτονικό τησ Αθόνασ κατϊ την ϑςτερη αρχαιϐτητα (4οσ-7οσ αι.)
Η οικιςτικό εξϋλιξη τησ Αθόνασ ϋωσ τον 12ο αιώνα: οχϑρωςη, δρϐμοι, ϑδρευςη, οικιςτικϋσ
περιοχϋσ και ιδιωτικϋσ κατοικύεσ
Οι εκκληςύεσ τησ μεςαιωνικόσ Αθόνασ
H ιςτορύα τησ αρχαιολογύασ τησ πϐλησ των Αθηνών ςτον 19ο και 20ϐ αιώνα
Μαθόματα ςτουσ αρχαιολογικοϑσ χώρουσ και το ιςτορικϐ κϋντρο τησ Αθόνασ
Αρχαύα Αγορϊ
Ακρϐπολη
Ρωμαώκό Αγορϊ, Βιβλιοθόκη Αδριανοϑ
Ολυμπιεύο
Η μεςοβυζαντινό πϐλη Ι
Η μεςοβυζαντινό πϐλη ΙΙ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςε αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝΕ Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙΤ Τποςτόριξη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
38
Αυτοτελόσ
μη
καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό εξϋταςη ςτα Ελληνικϊ, με δοκιμαςύα Πολλαπλόσ
Επιλογόσ
Βιβλιογραφία
Camp II, J. Mck. Οι αρχαιϐτητεσ τησ Αθόνασ και τησ Αττικόσ, Αθόνα 2009
_____. Η Αρχαύα Αγορϊ τησ Αθόνασ, Aθόνα 2013
Καζανϊκη, Μ. «Η Αθόνα απϐ την ϑςτερη αρχαιϐτητα ωσ την τουρκικό κατϊκτηςη» ςτο Κ. τϊικοσ
κ.ϊ. (επιμ.), Αθόναι,απϐ την κλαςικό εποχό ϋωσ ςόμερα (5οσ αι. π.Φ.-2000 μ.Φ.), Αθόνα 2000,
194-209
Μποϑρασ, Φ. Βυζαντινό Αθόνα, 10οσ-12οσ αι., Αθόνα 20172
Tραυλϐσ, I. Πολεοδομικό εξϋλιξισ των Αθηνών, Αθόνα 2005
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ΙΑ 31Α. Κλαςικό Αρχαιολογύα Γ΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 31
ΕΞΑΜΗΝΟ
Εαρινϐ
ΠΟΤΔΩΝ
Κλαςικό Αρχαιολογύα.
Μνημειακό τοπογραφύα των Αθηνών κατϊ τουσ αρχαύουσ και
πρωτοβυζαντινοϑσ χρϐνουσ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ
3
5
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ και
Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH561/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η μελϋτη τησ ελληνικόσ μνημειακόσ ζωγραφικόσ απϐ την Αρχαώκό
περύοδο ϋωσ και τουσ πρώιμουσ αυτοκρατορικοϑσ χρϐνουσ. Εξετϊζονται τα ςωζϐμενα ϋργα απϐ
τον ελληνικϐ και ελληνιςτικϐ κϐςμο, καθώσ και οι μεταπλϊςεισ κλαςικών ϋργων απϐ καλλιτϋχνεσ
τησ ρωμαώκόσ περιϐδου. Με βϊςη ςϑγχρονεσ και μεταγενϋςτερεσ γραπτϋσ πηγϋσ επιχειρεύται η
ςυςτηματικό μελϋτη τησ τεχνικόσ, τησ θεματογραφύασ, και τησ ιςτορικόσ εξϋλιξησ τησ
αρχαιοελληνικόσ μνημειακόσ ζωγραφικόσ και αναλϑεται η ςυμβολό ςυγκεκριμϋνων καλλιτεχνών.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν την εξϋλιξη τησ ελληνικόσ μνημειακόσ ζωγραφικόσ απϐ την Αρχαώκό περύοδο ϋωσ και
τουσ πρώιμουσ αυτοκρατορικοϑσ χρϐνουσ
 αναγνωρύζουν τα ςημαντικϐτερα ςωζϐμενα ϋργα μνημειακόσ ζωγραφικόσ απϐ τον ελληνικϐ και
ελληνιςτικϐ κϐςμο, καθώσ και τισ μεταπλϊςεισ κλαςικών ϋργων απϐ καλλιτϋχνεσ τησ ρωμαώκόσ
περιϐδου
 κατανοοϑν την τεχνικό, τη θεματογραφύα, και την ιςτορικό εξϋλιξη τησ αρχαιοελληνικόσ
μνημειακόσ ζωγραφικόσ
 γνωρύζουν το ϋργο ςυγκεκριμϋνων ζωγρϊφων τησ αρχαιϐτητασ
 αντιλαμβϊνονται τον ρϐλο των γραπτών πηγών για την κατανϐηςη τησ αρχαιοελληνικόσ
μνημειακόσ ζωγραφικόσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγικϊ
 Πηγϋσ και μεθοδολογύα
 Τλικϊ και τεχνικϋσ
 Η μνημειακό ζωγραφικό ςτην Ελλϊδα τησ Εποχόσ του Φαλκοϑ
 Πρώιμη ελληνικό ζωγραφικό (7οσ-6οσ αι. π.Φ.)
 Ο Πολϑγνωτοσ και η ζωγραφικό του 5ου αι. π.Φ.
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Σετραχρωμύα και ςκιαγραφύα: : Απολλϐδωροσ, Ζεϑξισ, Παρρϊςιοσ
Μακεδονικού Σϊφοι Ι
Μακεδονικού Σϊφοι ΙΙ
Χηφιδωτϊ
Μνημεύα τησ Ελληνιςτικόσ περιϐδου
Ελληνορωμαώκό ζωγραφικό Ι
Ελληνορωμαώκό ζωγραφικό ΙΙ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςτο αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2)
Τποςτόριξη
μαθηςιακόσ
διαδικαςύασ
μϋςω
τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
38
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
48
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Προφορικό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει:
1) Ερωτόςεισ γενικοϑ περιεχομϋνου
2) Αναγνώριςη / ανϊλυςη ςυγκεκριμϋνων ϋργων
3) Ανϊπτυξη τεχνικών ϐρων
Βιβλιογραφια
Brecoulaki, H. La peinture funeraire de Macedoine. Emplois et Fonctions de la Couleur IVe-IIe s.av. J.C. Αθόνα 2006
Pollitt, J.J. (επιμ.). The Cambridge History of Painting in the Classical World, Cambridge 2014
Scheibler, Ι. Αρχαύα Ελληνικό Ζωγραφικό,Αθόνα 2015
Ανδρϐνικοσ, Μ. Βεργύνα ΙΙ. Ο «τϊφοσ τησ Περςεφϐνησ»,Αθόνα 1994
Λεβύδησ, Α.Β. Πλύνιοσ ο Πρεςβϑτεροσ. Περύ τησ Αρχαύασ Ελληνικόσ Ζωγραφικόσ. 35ο Βιβλύο τησ
«Υυςικόσ Ιςτορύασ», Αθόνα 1994
Λιλιμπϊκη-Ακαμϊτη, Μ. Κιβωτιϐςχημοσ Σϊφοσ με Ζωγραφικό Διακϐςμηςη απϐ την Πϋλλα,
Θεςςαλονύκη 2007
Λυδϊκησ, . Αρχαύα ελληνικό ζωγραφικό και οι απηχόςεισ τησ ςτουσ νεϐτερουσ χρϐνουσ, Αθόνα 2002
Πλϊντζοσ, Δ. Η τϋχνη τησ ζωγραφικόσ ςτον αρχαιοελληνικϐ κϐςμο, Αθόνα 2018
αατςϐγλου-Παλιαδϋλη, Φ. Βεργύνα. Ο Σϊφοσ του Υιλύππου: η τοιχογραφύα με το κυνόγι, Αθόνα
2004
Σςιμπύδου-Αυλωνύτη, Μ. Μακεδονικού Σϊφοι ςτον Υούνικα και ςτον Άγιο Αθανϊςιο Θεςςαλονύκησ,
Αθόνα 2005
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ΙΑ 31Β. Κλαςικό Αρχαιολογύα Γ΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 31Β
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Κλαςικό Αρχαιολογύα.
Αττικϊ ερυθρϐµορφα αγγεύα τησ αρχαώκόσ εποχόσ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, Πρακτικό ϊςκηςη,
3
5
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Αρχαιολογύασ και
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
1) https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH472
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
2)http://opencourses.uoa.gr/modules/document/index.php?c
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
ourse=ARCH4&openDir=/5412bc4cSGrt/5617a484wI9q/
5617aecegw7i
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Παρουςιϊζονται και ςχολιϊζονται οι τεχνικϋσ καταςκευόσ, τα ςχόματα, οι χρόςεισ, το εμπϐριο
και η εικονογραφύα των αρχαώκών αττικών ερυθρϐμορφων αγγεύων (περ. 530 π.Φ. - περ.
480/470 π.Φ.), που παρϊγονταν ςε μεγϊλεσ ποςϐτητεσ και εξϊγονταν ςε ολϐκληρη τη
Μεςϐγειο. Παρακολουθώντασ χρονολογικϊ το ϋργο των ςημαντικϐτερων αγγειογρϊφων και
των εργαςτηρύων τουσ, διερευνώνται οι βαςικού εικονογραφικού κϑκλοι, οι μϋθοδοι τησ
εικαςτικόσ αφόγηςησ, καθώσ και η ςχϋςη των παραςτϊςεων με τισ κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ
ςυνθόκεσ τησ αρχαώκόσ εποχόσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοοϑν τισ τεχνικϋσ καταςκευόσ, τα ςχόματα και τισ χρόςεισ των αγγεύων καθώσ και τα
ζητόματα που αφοροϑν την εμπορικό τουσ διακύνηςη (εξαγωγϋσ) ςτη Μεςϐγειο και τον
Εϑξεινο Πϐντο
 αντλοϑν ποικύλεσ γενικϋσ και ειδικϋσ πληροφορύεσ μϋςα απϐ τισ εικϐνεσ που ζωγραφύςτηκαν
ςε μια εποχό η οπούα ςημαδεϑτηκε απϐ ςημαντικϊ ιςτορικϊ και πολιτικϊ γεγονϐτα
 εμβαθϑνουν ςτην πλοϑςια εικονογραφύα τησ κεραμικόσ, να αςκηθοϑν ςτον τρϐπο
«ανϊγνωςησ» των εικϐνων και να κατανοόςουν τισ μεθϐδουσ τησ εικαςτικόσ αφόγηςησ, η
οπούα διαφϋρει πολϑ απϐ την αφόγηςη μϋςω του γραπτοϑ ό του προφορικοϑ λϐγου. Οι
πληροφορύεσ των εικϐνων φωτύζουν πολλϋσ πτυχϋσ τησ ζωόσ, οι οπούεσ μπορεύ να μασ εύναι
ϊγνωςτεσ απϐ ϊλλου εύδουσ αρχαύεσ πηγϋσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό
 Αγγειογρϊφοι Δύγλωςςων Αγγεύων
 Οι Πρωτοπϐροι
 Κυλικογρϊφοι - Σο Εμπϐριο των Αττικών Αρχαώκών Ερυθρϐμορφων Αγγεύων
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Τςτεροαρχαώκού Αγγειογρϊφοι – Α΄
Τςτεροαρχαώκού Αγγειογρϊφοι – Β΄
Τςτεροαρχαώκού Κυλικογρϊφοι – A΄
Τςτεροαρχαώκού Κυλικογρϊφοι – Β΄
Τςτεροαρχαώκού Κυλικογρϊφοι – Γ΄
Ζωγρϊφοι Μεγϊλων Αγγεύων
Ειδικϊ Θϋματα Εικονογραφύασ –Μελϋτεσ Περιπτώςεων
Πρακτικό Ωςκηςη
Επύςκεψη ςτο Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςε αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
33
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
7
Πρακτικό ϊςκηςη
5
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
30
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
50
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει:
1) Ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ
2) ϑντομη ανϊλυςη ςυγκεκριμϋνων αγγεύων
3) Ανϊπτυξη κειμϋνου
Βιβλιογραφία
Boardman, J. Αθηναώκϊ ερυθρϐμορφα αγγεύα. Αρχαώκό περύοδοσ, μτφρ. Ε. Παπουτςϊκη-ερμπϋτη
και Γ. Ε. Φατζό, Αθόνα 2001
_____. «Οι κεραμεύσ και οι ζωγρϊφοι τησ Αθόνασ του ϋκτου αι. και το κοινϐ τουσ», ςτο: T. Rasmussen
και N. Spivey (επιμ.), Προςεκτικϋσ ματιϋσ ςτα ελληνικϊ αγγεύα, μτφρ. Θ. Ξϋνοσ, Αθόνα 1997,
109-140
Scheibler, I. Ελληνικό Κεραμικό. Παραγωγό, εμπϐριο και χρόςη των αρχαύων ελληνικών αγγεύων,
μτφρ. Ε. Μανακύδου, Αθόνα 1992
Σιβϋριοσ, Μ. Ελληνικό Σϋχνη - Αρχαύα Αγγεύα, Αθόνα 1996
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ΙΑ 103. Αναςκαφικό και Επεξεργαςύα Αρχαιολογικοϑ Τλικοϑ- Μουςειολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακο
ΙΑ 103
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Αναςκαφικό και Επεξεργαςύα Αρχαιολογικοϑ Τλικοϑ –
Μουςειολογύα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, Πρακτικό Ωςκηςη, Υροντιςτόριο
3
6
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ και
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Όχι
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
Όχι
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH492
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η εκπαύδευςη των φοιτητών ςτην αρχαιολογικό ϋρευνα
πεδύου, με ϋμφαςη ςτην αναςκαφό, και ςτισ αρχϋσ διαχεύριςησ αρχαιολογικοϑ υλικοϑ μετϊ
την αναςκαφό ςτο μουςεύο. Οι κϑριεσ ϋννοιεσ και ζητόματα που εξετϊζονται εύναι:
αρχαιολογικό μαρτυρύα, αρχαιολογικό θϋςη, ςτρωματογραφύα, αναςκαφικϋσ μϋθοδοι,
τεκμηρύωςη αναςκαφικών δεδομϋνων. Επύςησ εξετϊζονται ζητόματα ςυντόρηςησ, μελϋτησ,
ςυντόρηςησ και επεξεργαςύασ του αρχαιολογικοϑ υλικοϑ, και βαςικϋσ αρχϋσ τεκμηρύωςησ,
επιμϋλειασ, ερμηνεύασ και ϋκθεςησ αρχαιολογικών ευρημϊτων ςτο πλαύςιο μουςειακών
ςυλλογών. το πλαύςιο του μαθόματοσ διεξϊγεται:
1) πρακτικό ϊςκηςη ςτην πανεπιςτημιακό αναςκαφό ςτο Πλϊςι Μαραθώνα
2) φροντιςτηριακό ϊςκηςη διαλογόσ και καταγραφόσ αρχαύασ κεραμικόσ ςτο Μουςεύο
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
3) θεωρύα και πρακτικό ϊςκηςη ςτη ςυντόρηςη αρχαιολογικών ευρημϊτων ςτην αναςκαφό και
το εργαςτόριο
4) εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ για ςχολικϋσ ομϊδεσ, με επιλεγμϋνουσ φοιτητϋσ αρχαιολογύασ (και του
ςυγκεκριμϋνου μαθόματοσ) ωσ εμψυχωτϋσ.
την πρακτικό ϊςκηςη του μαθόματοσ ςυμβϊλλουν το μϋλοσ Ε.ΔΙ.Π Δρ. Αλεξϊνδρα φυρϐερα
(αρχαιολϐγοσ) και το μϋλοσ Ε.ΔΙ.Π. Μιςϋλ Ρογκενμποϑκε (ςυντηρητόσ αρχαιοτότων και
ϋργων τϋχνησ/ΜΔΕ ςτισ Μουςειακϋσ πουδϋσ). ημειώςεισ, παρουςιϊςεισ και βιβλιογραφύα
αναρτώνται ςτο η-Σϊξη (ARCH492).
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν βαςικϋσ αρχϋσ και μεθϐδουσ που διϋπουν την διεξαγωγό τησ αναςκαφόσ
 γνωρύζουν βαςικϋσ αρχϋσ τησ μεταναςκαφικόσ μελϋτησ και επεξεργαςύασ αρχαιολογικοϑ
υλικοϑ
 γνωρύζουν βαςικϋσ αρχϋσ τησ Μουςειολογύασ που ςχετύζονται με την επιμϋλεια, διαχεύριςη,
και ϋκθεςη των αρχαιολογικών ευρημϊτων
 γνωρύζουν βαςικϋσ αρχϋσ τησ ςυντόρηςησ των αρχαιολογικών ευρημϊτων ςτο πεδύο και
ςτο εργαςτόριο.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Γνώςη και δυνατϐτητα ςϑνθεςησ δεδομϋνων και πληροφοριών απϐ πολλϊ πεδύα
 υνδυαςμϐσ θεωρητικών γνώςεων και πρακτικών δεξιοτότων
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα - μελϋτη
 Ομαδικό εργαςύα – ςυλλογικό προςπϊθεια ςτο πεδύο
 Διαχεύριςη ϋργων
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Λόψη αποφϊςεων

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Αναςκαφικό τεχνικό: αρχαιολογικό μαρτυρύα, ςτρωματογραφύα, αναςκαφικϋσ μϋθοδοι,
τεκμηρύωςη αρχαιολογικών δεδομϋνων (διαλϋξεισ)
 Επεξεργαςύα, καταγραφό και μελϋτη αρχαιολογικών ευρημϊτων (φροντιςτόριο)
 Επιμϋλεια, διαχεύριςη, ερμηνεύα και ϋκθεςη αρχαιολογικών ευρημϊτων ςτο πλαύςιο
μουςειακών ςυλλογών (διαλϋξεισ)
 Αναςκαφικό ςυντόρηςη και πρώτα ςωςτικϊ μϋτρα ςτην αναςκαφό. Αςκόςεισ ςτη
ςυντόρηςη ευρημϊτων ςτο πεδύο και ςτο εργαςτόριο
 υμμετοχό ςτην πανεπιςτημιακό αναςκαφό ςτο Πλϊςι Μαραθώνα (πρακτικό ϊςκηςη)
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη, ςτο πεδύο και ςτο εργαςτόριο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
24
Πρακτικό ϊςκηςη ςτο πεδύο
70
Πρακτικό
ϊςκηςη
και
15
φροντιςτόριο
ςτο
εργαςτόριο
Αυτοτελόσ μελϋτη
41
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Γραπτό τελικό εξϋταςη με απαντόςεισ ανϊπτυξησ κειμϋνου
ςε τρεισ ομϊδεσ ερωτόςεων για
1) αναςκαφικό τεχνικό
2) ϋκθεςη αρχαιολογικών ευρημϊτων ςε μουςειακϋσ
ςυλλογϋσ
3) ςυντόρηςη αρχαιολογικών ευρημϊτων ςτο πεδύο και το
εργαςτόριο
Βιβλιογραφία
Θϋμελησ, Π. Αναςκαφικό Σεχνικό, Ρϋθυμνο 1985
Μποϑνια, Α. τα παραςκόνια του μουςεύου. Η διαχεύριςη των μουςειακών ςυλλογών, Αθόνα 2009
Μοϑλιου, Μ. «Απϐ την ιςτορύα τησ αρχαιολογικόσ επιςτόμησ ςτην ανϊγνωςη μουςειακών
εκθϋςεων του παρελθϐντοσ», Αρχαιολογύα και Σϋχνεσ 73 (1999) 53-59
_____. «Μουςεύα: Πεδύα για την κατανϐηςη του κϐςμου», Σετρϊδια Μουςειολογύασ 2 (2005) 7-19
Μοϑλιου, Μ., Μποϑνια, A. (επιμ.). «Μουςειακϋσ εκ-θϋςεισ. Ερμηνευτικϋσ προςεγγύςεισ ςτη
μουςειακό θεωρύα και πρακτικό» Αρχαιολογύα και Σϋχνεσ 70 (1999) 53-58
Watkinson, D., Neal, V. Αρχαιολογικϊ ευρόματα. Πρώτα ςωςτικϊ μϋτρα ςτην αναςκαφό, Αθόνα 2007
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IA 29. Ιςτορύα τησ Σϋχνησ Γ΄
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
IA 29
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινϐ
Η Ευρωπαώκό τϋχνη απϐ τον Νεοκλαςικιςμϐ ϋωσ την Art
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Nouveau (18oσ -19οσ αι.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5
Τποχρεωτικϐ ειδύκευςησ, κατεϑθυνςη Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
τησ Σϋχνησ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH149
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
το μϊθημα εξετϊζονται τα καλλιτεχνικϊ ρεϑματα και οι καλλιτεχνικϋσ τϊςεισ του 18ου και του
19ου αιώνα: Νεοκλαςικιςμϐσ, ρομαντιςμϐσ, ρεαλιςμϐσ, ιμπρεςιονιςμϐσ, μετεμπρεςιονιςτικϋσ
τϊςεισ, ςυμβολιςμϐσ, Art Nouveau. Εξετϊζονται οι παρϊγοντεσ που διαμϐρφωςαν τα ιδιαύτερα
χαρακτηριςτικϊ κϊθε ρεϑματοσ ςε μια εποχό που βαςικϐ χαρακτηριςτικϐ τησ εύναι η
βιομηχανικό επανϊςταςη και η ανϊπτυξη των επιςτημών. Ϊμφαςη δύνεται ςτη θεωρύα τησ
τϋχνησ τησ περιϐδου 1880-1900, γνωςτό με τη φρϊςη fin-de-siécle.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 γνωρύζουν τα κϑρια καλλιτεχνικϊ ρεϑματα και τϊςεισ του 18ου και 19ου αιώνα και τα βαςικϊ
χαρακτηριςτικϊ τουσ
 γνωρύζουν τουσ καλλιτϋχνεσ κϊθε καλλιτεχνικοϑ ρεϑματοσ και τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του
ςτυλ τουσ
 αναγνωρύζουν τα ςημαντικϐτερα ϋργα κϊθε καλλιτϋχνη και θα τα αναλϑουν
 γνωρύζουν το κοινωνικοπολιτικϐ και ιδεολογικοφιλοςοφικϐ υπϐβαθρο μϋςα ςτο οπούο
δημιουργόθηκε κϊθε καλλιτεχνικϐ ρεϑμα
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Νεοκλαςικιςμϐσ: Ζωγραφικό-Γλυπτικό-Αρχιτεκτονικό
 Ρομαντιςμϐσ
 Ρεαλιςμϐσ
 Ιμπρεςιονιςμϐσ
 Νεοεμπρεςιονιςμϐσ
 Μετεμπρεςιονιςμϐσ
 υμβολιςμϐσ
 Αρτ Νουβώ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλϋξεισ ςε αμφιθϋατρο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ ατομικϋσ εργαςύεσ
εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Ι. Προφορικό τελικό εξϋταςη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
28
38
125

Βιβλιογραφία
Frascina, Fr. Modernity and Modernism, French Painting in the Nineteenth Century, New Haven και
London 1993
Gilmore Holt, E. From the Classicists to the Impressionists: Art and Architecture in the Nineteenth
Century, A Documentary History of Art τ. III, Doubelday 1966
Honour, H. Neo-Classicism, London 1991
Loyrette, H. Nineteenth Century French Art, Flammarion, Paris 2007.
Nochlin, L. Realism, London 1971
Rubin, J.H. Impressionism, London 1999
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Επιλεγόμενα εμιναριακά (ΕΕ)

Α 10. Προώςτορικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 10
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Προώςτορικϋσ λιθοτεχνύεσ και λύθινα εργαλεύα

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
3

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
6

Διαλϋξεισ, εμιναριακϋσ εργαςύεσ
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
Όχι. Εύναι ωςτϐςο επιθυμητϐ οι φοιτητϋσ να ϋχουν
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
περϊςει το μϊθημα ΙΑ26
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH178/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του ςεμιναρύου αυτοϑ εύναι η μελϋτη των λύθινων λαξευμϋνων εργαλειακών
προώςτορικών ςυνϐλων. Με την επινϐηςη των πρώτων εργαλεύων απϐ τον Homo habilis ςτην
Αφρικό κατϊ την Αρχαιϐτερη Παλαιολιθικό αρχύζει μια νϋα δραςτηριϐτητα ςτην Προώςτορύα,
τα υλικϊ κατϊλοιπα τησ οπούασ ϋρχονται να ρύξουν φωσ ςτη διερεϑνηςη του ανθρωπύνου νου
και ςτην εξϋλιξη αυτόσ τησ τεχνολογύασ.
Η τεχνολογύα του λαξευμϋνου λύθου εξελύςςεται ςε ϐλη τη διϊρκεια τησ Παλαιολιθικόσ εποχόσ,
επαναπροςδιορύζεται κατϊ τη Νεολιθικό και Εποχό του Φαλκοϑ και επιβιώνει κατϊ τουσ
ιςτορικοϑσ χρϐνουσ ςε πολλϋσ περιοχϋσ δε ϋωσ και τον 19ο αιώνα.
Σο ςεμινϊριο αναλϑει και μελετϊ ϐλεσ αυτϋσ τισ πτυχϋσ τησ τεχνολογύασ του λαξευμϋνου λύθου με
παραδεύγματα απϐ τον αφρικανικϐ, ευρωπαώκϐ και ελλαδικϐ χώρο. Παρϊλληλα
υπογραμμύζεται ο ρϐλοσ τησ Πειραματικόσ Αρχαιολογύασ και γύνονται πειρϊματα απϐ
ςϑγχρονουσ λιθοξϐουσ κϊθε φορϊ που αυτϐ εύναι εφικτϐ.
το πλαύςιο του μαθόματοσ εξετϊζονται επύςησ αρχαιολογικϋσ και πειραματικϋσ ςυλλογϋσ.
Γύνεται επύςκεψη ςτο Μουςεύο Ορυκτολογύασ.
Οι φοιτητϋσ εκπονοϑν εργαςύα την οπούα παρουςιϊζουν προφορικϊ κατϊ το δεϑτερο μϋροσ του
ςεμιναρύου και υποβϊλλουν ςτη γραπτό τησ μορφό ςτο τϋλοσ του εξαμόνου.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 πραγματεϑονται ζητόματα που αφοροϑν τη ςχϋςη του προώςτορικοϑ ανθρώπου με το
περιβϊλλον του ιδιαύτερα ϐςον αφορϊ τη προμόθεια των πρώτων υλών
 γνωρύζουν τα κυριϐτερα δύκτυα διακύνηςησ των πρώτων υλών και ιδιαύτερα αυτϊ του
ελλαδικοϑ χώρου
 κατανοοϑν την ϋννοια τησ εγχειρηματικόσ αλυςύδασ και τισ τεχνικϋσ λϊξευςησ
 αναγνωρύζουν τουσ τϑπουσ των προώςτορικών εργαλεύων ανϊ περύοδο και να διακρύνουν
τισ πολιτιςμικϋσ φϊςεισ ςτισ οπούεσ κϊθε τϑποσ ανόκει
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη, τεκμηρύωςη και ςϑνθεςη επιςτημονικών δεδομϋνων και
πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
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Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
Αυτϐνομη εργαςύα
Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
Ωςκηςη προφορικόσ παρουςύαςησ ςτο κοινϐ ςε ςυγκεκριμϋνο χρϐνο

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Μϋροσ Α΄
 Ειςαγωγό – Σο χρονοπολιτιςμικϐ πλαύςιο τησ Παλαιολιθικόσ, Νεολιθικόσ και Εποχόσ του
Φαλκοϑ
 Η ιςτορύα τησ ϋρευνασ ϐςον αφορϊ τισ λαξευμϋνεσ λιθοτεχνύεσ ςτον ευρωπαώκϐ και
ελλαδικϐ χώρο
 Προβληματικό και μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ
 Οι λύθινεσ πρώτεσ ϑλεσ, προςδιοριςμϐσ, προμόθεια και δύκτυα διακύνηςησ
 Σεχνολογύα, ϋννοια τησ εγχειρηματικόσ αλυςύδασ και τεχνικϋσ λϊξευςησ
 Συπολογύα και τϑποι των εργαλεύων
 Λειτουργικό ανϊλυςη
 ϑνθεςη
Μϋροσ Β΄
 Προφορικό παρουςύαςη των εργαςιών
 Γενικϊ ςυμπερϊςματα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

τησ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
36
9
30

Διαλϋξεισ
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
Βιβλιογραφύασ
Εκπϐνηςη εργαςύασ
30
υγγραφό εργαςύασ
35
Παρουςύαςη εργαςύασ
10
ϑνολο Μαθόματοσ
150
- Προφορικό παρουςύαςη εργαςύασ (50 %),
- Yποβολό τησ εργαςύασ ςε γραπτό μορφό (50 %).
Σο ςϑςτημα αξιολϐγηςησ αναλϑεται ςτουσ φοιτητϋσ ςτο 1ο
(ειςαγωγικϐ) μϊθημα.

Βιβλιογραφία
Bordes, F. Typologie du Paléolithique ancien et moyen. Paris 1979
Crabtree, D.E. An introduction to Flintworking. Pocatello 1972
Inizan, M.-L., Roche H., Tixier, J. Technology of knapped stone, Paris 1992
Κουρτϋςη-Υιλιππϊκη, Γ. «Η Παλαιολιθικό εποχό ςτην Ελλϊδα. Σα λύθινα εργαλειακϊ ςϑνολα»
Αρχαιολογύα και Σϋχνεσ 59 (1996)
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Α 22. Προώςτορικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 22
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Προώςτορικό Αρχαιολογύα. Μινωικό Κεραμικό:
Συπολογικό εξϋλιξη και διακοςμητικού ρυθμού.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, Πρακτικό ϊςκηςη, Επιςκϋψεισ ςε
3-4
6
Μουςεύα
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
(http://opencourses.uoa.gr/courses/ARCH. 356/)
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη:
 να γνωρύζουν το γενικϐ πλαύςιο παραγωγόσ και εξϋλιξησ τησ μινωικόσ κεραμικόσ
 να μποροϑν να χρονολογόςουν μινωικϊ κεραμικϊ τϋχνεργα, με βϊςη τον τϑπο και τη
διαχεύριςη τησ επιφϊνειϊσ τουσ
 να επεξεργϊζονται τισ πληροφορύεσ κατϊ ενϐτητεσ και να ςυντϊςςουν μικρϋσ εργαςύεσ ςε
εξειδικευμϋνα θϋματα που ϊπτονται τησ μινωικόσ κεραμικόσ
 να χρηςιμοποιοϑν τη ςχετικό βιβλιογραφύα για να τεκμηριώςουν, με τρϐπο ενδεδειγμϋνο,
τυπικϐ και ομοιϐμορφο, τισ εργαςύεσ τουσ, δύνοντϊσ τουσ τη μορφό μικρών επιςτημονικών
δοκιμύων
 να παρουςιϊζουν τισ εργαςύεσ τουσ ςε εξειδικευμϋνο ακροατόριο, με τη χρόςη ψηφιακών
μϋςων
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
 χεδιαςμϐσ και τεκμηρύωςη επιςτημονικών δοκιμύων
 Προφορικό παρουςύαςη επιςτημονικών εργαςιών ενώπιον εξειδικευμϋνου ακροατηρύου
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο ςεμινϊριο περιγρϊφει τα βαςικϊ ςτϊδια ςτην εξϋλιξη τησ μινωικόσ κεραμικόσ και ςυζητϊ
ζητόματα, που ϊπτονται τησ τεχνολογύασ, τυπολογύα και χρονολϐγηςησ των ςημαντικϐτερων
κεραμικών ςυνϐλων.
Ειδικϐτερα, το περιεχϐμενο των μαθημϊτων εύναι επιγραμματικϊ το ακϐλουθο:
 Ειςαγωγικϊ. Η ςημαςύα τησ κεραμικόσ για τη μελϋτη αρχαύων πολιτιςμών
 Η καταςκευό τησ μινωικόσ κεραμικόσ. Σεχνολογικϊ ζητόματα
 υζητόςεισ για τη χρόςη των διϊφορων κεραμικών τϑπων
 Σα χρονολογικϊ ςυςτόματα ςτη μελϋτη του Μινωικοϑ πολιτιςμοϑ
 Σα κϑρια προβλόματα που ςχετύζονται με τη χρονολϐγηςη των κεραμικών ςυνϐλων
 Σεχνολογύα, τυπολογύα και διακοςμητικού ρυθμού, ανϊ περύοδο: η Προανακτορικό περύοδοσ
 Σεχνολογύα, τυπολογύα και διακοςμητικού ρυθμού, ανϊ περύοδο: η Παλαιοανακτορικό
περύοδοσ
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Σεχνολογύα, τυπολογύα και διακοςμητικού ρυθμού, ανϊ περύοδο: η Νεοανακτορικό περύοδοσ
Σεχνολογύα, τυπολογύα και διακοςμητικού ρυθμού, ανϊ περύοδο: η Μετανακτορικό περύοδοσ
υγκεφαλαιωτικϋσ επιςημϊνςεισ και ςυμπερϊςματα
Παρουςύαςη εργαςιών

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

τησ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
30

Διαλϋξεισ
10 Φ 3
Προφορικϋσ παρουςιϊςεισ
9
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
50
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
61
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
1. Προφορικό παρουςύαςη
2. Παρϊδοςη γραπτόσ εργαςύασ
ε αυτϋσ τα κριτόρια αξιολϐγηςησ εύναι:
1. Δομό εργαςύασ
2. Αναζότηςη βιβλιογραφικών πηγών
3. Διατϑπωςη βιβλιογραφύασ
4. Γλωςςικό ϋκφραςη
5. Εμβϊθυνςη, ανϊπτυξη, κριτικό ςκϋψη
Σα κριτόρια αξιολϐγηςησ περιγρϊφονται αναλυτικϊ
κατϊ
τη
διϊρκεια
των
παραδϐςεων,
η
παρακολοϑθηςη των οπούων εύναι υποχρεωτικό για
τουσ ςυμμετϋχοντεσ.

Βιβλιογραφία
Betancourt, P.P. The History of Minoan Pottery, Princeton 1985
Βrogan, T.M., Hallager, E. (επιμ.). LMIB pottery. Relative chronology and regional differences. Acts of
a workshop held at the Danish Institute at Athens in collaboration with the INSTAP study
Center for East Crete, 27-29 June 2007, Athens 2011
Ζώησ, A. Έρευνα περύ τησ Μινωικόσ Κεραμεικόσ, Επετηρύσ Επιςτημονικών Ερευνών Παν/μύου
Αθηνών, Αθόνα 1967, 703 κ.ε.
_____. Yπϊρχει ΠMIII εποχό; Πεπραγμϋνα του B' Διεθνοϑσ Kρητολογικοϑ υνεδρύου, τ. A', Ηρϊκλειο
1968, 141-56
MacDonald, C.F., Knappett, C. (επιμ.). Intermezzo. Intermediacy and Regeneration in Middle Minoan
III Palatial Crete, London 2013
MacGillivray, J.A. Knossos: Pottery Groups of the Old Palace Period, London 1998
Momigliano, N. (επιμ.). Knossos Pottery Handbook. Neolithic and Bronze Age (Minoan), London 2007
Popham, Μ. «Late Minoan Pottery. A Summary», BSA 62 (1967) 337-51
Walberg, G. Kamares. A Study of the Character of Palatial Middle Minoan Pottery, Uppsala 1976
_____. Provincial Middle Minoan Pottery, Mainz am Rhein 1983
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Α 152. Προώςτορικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 152
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Προιςτορικη αρχαιολογια. Εικονα και λογοσ ςτην αρχαιολογια

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
6
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH326/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Η αρχαιολογύα ωσ επιςτόμη ςτηρύζεται εξύςου ςτην εικϐνα ϐςο και ςτη γλώςςα για να εκφρϊςει τα
πορύςματα τησ ϋρευνασ. Σο ςεμινϊριο εςτιϊζει ςτη θϋςη και τη λειτουργύα των εικϐνων
(φωτογραφιών, γραμμικών ςχεδύων, αναπαραςτϊςεων) ςτισ τελικϋσ δημοςιεϑςεισ προώςτορικών
ερευνών πεδύου ςτο Αιγαύο. Εξετϊζεται ο αριθμϐσ και η αναλογύα διαφορετικών ειδών εικϐνων ςε
ςχϋςη με τουσ ερευνητικοϑσ ςτϐχουσ τησ κϊθε δημοςύευςησ και τουσ αντύςτοιχουσ τρϐπουσ
παρουςύαςησ, μελϋτησ και ερμηνεύασ των υλικών καταλούπων ςε αυτό. τϐχοσ του ςεμιναρύου
εύναι η κατανϐηςη α) των εικϐνων ωσ ςημαντικών εργαλεύων ςτη διϊθεςη του αρχαιολϐγου και η
ϊμεςη ςϑνδεςό τουσ με το επιςτημολογικϐ του/τησ υπϐδειγμα και β) των ςυνθηκών,
επιςτημολογικών και πρακτικών μϋςα απϐ τισ οπούεσ παρϊγεται ο αρχαιολογικϐσ επιςτημονικϐσ
λϐγοσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τουσ κυριϐτερουσ τϑπουσ αρχιτεκτονικών ςχεδύων που χρηςιμοποιοϑνται ςε
αρχαιολογικϋσ δημοςιεϑςεισ
 αναλϑουν τουσ τρϐπουσ απεικϐνιςησ αρχιτεκτονικών, αναςκαφικών και ευρϑτερα
αρχαιολογικών πληροφοριών ςτα αρχιτεκτονικϊ ςχϋδια
 ςυγκρύνουν πρακτικϋσ εκπϐνηςησ αρχιτεκτονικών ςχεδύων μεταξϑ διαφορετικών αναςκαφικών
προγραμμϊτων
 εμβαθϑνουν ςτη ςημαςύα τησ εικϐνασ ωσ οχόματοσ αρχαιολογικόσ ςκϋψησ
 κατανοοϑν τη ςημαςύα τησ τελικόσ δημοςύευςησ μύασ αρχαιολογικόσ αναςκαφόσ
 ςυγγρϊφουν και να παρουςιϊζουν προφορικϊ πρωτϐτυπεσ επιςτημονικϋσ εργαςύεσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προςαρμογό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ
 Λόψη αποφϊςεων
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ

196

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό – η ςημαςύα των εικϐνων ςτην αρχαιολογύα
 Ιςτορύα τησ ϋρευνασ ωσ προσ τη ςημαςύα των αρχιτεκτονικών ςχεδύων και των ψηφιακών
εικϐνων ςτην αρχαιολογικό επιςτόμη
 Θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ τησ ςχϋςησ εικϐνασ και λϐγου
 Κυριϐτεροι τϑποι αρχιτεκτονικών ςχεδύων ςτισ αρχαιολογικϋσ δημοςιεϑςεισ
 Η χρόςη των αρχιτεκτονικών ςχεδύων ςτο ϋργο των περιηγητών
 Η χρόςη των αρχιτεκτονικών ςχεδύων ςτο ϋργο των πρωτοπϐρων τησ Προώςτορικόσ Αρχαιολογύασ
του Αιγαύου: Schliemann, Σςοϑντασ, Dorfpeld, Evans
 Η χρόςη των αρχιτεκτονικών ςχεδύων ςτο ϋργο των πρωτοπϐρων τησ Προώςτορικόσ Αρχαιολογύασ
του Αιγαύου: 1900-1950
 Η χρόςη των αρχιτεκτονικών ςχεδύων ςτην Προώςτορικό Αρχαιολογύα του Αιγαύου: 1950 – ςόμερα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
39
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
6
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
40
Αυτοτελόσ
μη
καθοδηγοϑμενη
65
μελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Ι. Προφορικό παρουςύαςη τησ εργαςύασ (20%)
II. Γραπτό τελικό εργαςύα (80%)
Σο θϋμα τησ εργαςύασ επιλϋγεται κατϐπιν ςυνεννοόςεωσ του
φοιτητό με τον διδϊςκοντα
Βιβλιογραφία
Βαβουρανϊκησ, Γ. Εικϐνα και αρχαιολογύα: η περύπτωςη τησ προώςτορικόσ αρχιτεκτονικόσ, Μϋροσ Α΄,
Αθόνα 2015
Beacham, R., Nicolucci, F., Denard, H., Hermon, S., Bentkowska-Kafel, A. The London Charter for
computer-based visualisation of cultural heritage, London 2009
Dillon, B.D. (επιμ.). The student’s guide to archaeological illustrating, Los Angeles 19842
Flusser, V. Προσ το ςϑμπαν των τεχνικών εικϐνων, Αθόνα 2008
Forte, M. (επιμ.). Cyber-archaeology, Oxford 2010
Klynne, A. «Reconstructions of Knossos: artists' impressions, archaeological evidence and wishful
thinking», Journal of Mediterranean Archaeology 11/2 (1998) 206-229
Molyneaux, B. (επιμ.). The cultural life of images: visual representation in archaeology, London 1997
Porter, V., Thornes, R. A guide to the description of architectural drawings, Los Angeles 2000
Σροβϊ, Β., Μανωλύδησ, Κ., Παπακωνςταντύνου, Γ. (επιμ.). Η αναπαρϊςταςη ωσ ϐχημα
αρχιτεκτονικόσ ςκϋψησ, Αθόνα 2006
Wittur, J. Computer-generated 3D-visualisations in archaeology: between added value and deception
(BAR International Series 2463), Oxford 2013.
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Α 13. Αρχαιολογύα των Ανατολικών Πολιτιςμών
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 13
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Εαρινϐ
Αρχαιολογύα των Ανατολικών Πολιτιςμών.
Σο Παλϊτι τησ Ereshkigal. Σαφικϊ ϋθιμα και οι αντιλόψεισ για τον
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κϊτω Κϐςμο ςτην ανατολικό Μεςϐγειο κατϊ την Εποχό του
Φαλκοϑ και την Πρώιμη Εποχό του ιδόρου
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και παρουςιϊςεισ φοιτητών
3
6
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Όχι
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH351

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του ςεμιναρύου θα αποτελϋςει η μελϋτη των ταφικών εθύμων ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ
ανατολικόσ Μεςογεύου (Ανατολύα, υροπαλαιςτύνη, Αύγυπτοσ). Οι αρχαιολογικϋσ μαρτυρύεσ θα
ςυνδεθοϑν με διαθϋςιμα κεύμενα απϐ την Εγγϑσ Ανατολό, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ
Μεςοποταμύασ, που μασ επιτρϋπουν να αναςυνθϋςουμε τισ αντιλόψεισ που εύχαν οι ϊνθρωποι
εκεύνησ τησ εποχόσ ςχετικϊ με τον Κϊτω Κϐςμο και την μεταθανϊτια ϑπαρξη.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τα κϑρια μεθοδολογικϊ εργαλεύα και ερευνητικϋσ δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται για τη
μελϋτη τησ αρχαιολογύασ τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου
 εργϊζονται ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον, αξιοποιώντασ μεθϐδουσ ϊλλων επιςτημονικών
κλϊδων
 χειρύζονται ςϑνθετεσ θεωρητικϋσ ϋννοιεσ απϐ τον ευρϑτερο χώρο των ανθρωπιςτικών
επιςτημών
 αναλϑουν θεωρητικϊ ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα τησ αρχαιολογύασ τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Σαφικϋσ πρακτικϋσ ςτην Αύγυπτο
 Αντιλόψεισ για τον Κϊτω Κϐςμο ςτην Αύγυπτο κατϊ την 3η-2η χιλιετύα π.Φ.
 Κοινωνικό ιεραρχύα και ταφικϋσ πρακτικϋσ ςτην Αύγυπτο
 Μαγεύα ςτην αρχαύα Αύγυπτο
 Αντιλόψεισ για τον Κϊτω Κϐςμο ςτην Μεςοποταμύα κατϊ την 3η-2η χιλιετύα π.Φ.
 Θεού και δαύμονεσ του Κϊτω Κϐςμου ςτην αρχαύα Μεςοποταμύα
 Σο βαςιλικϐ νεκροταφεύο τησ Ur (3η χιλιετύα π.Φ.)
 Σαφικϋσ πρακτικϋσ ςτην Ανατολύα κατϊ την Νεολιθικό και Φαλκολιθικό Περύοδο
 Σαφικϋσ πρακτικϋσ ςτην Ανατολύα κατϊ την 3η και 2η χιλιετύα π.Φ.
 Σο φαινϐμενο τησ καϑςησ των νεκρών ςτην Ανατολύα και το Αιγαύο κατϊ την ΤΕΦ και την ΠΕ
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Σαφικϋσ πρακτικϋσ ςτη υροπαλαιςτύνη κατϊ την Νεολιθικό και Φαλκολιθικό Περύοδο
Σαφικϋσ πρακτικϋσ ςτην βϐρεια υρύα κατϊ την 3η και 2η χιλιετύα π.Φ.
Αντιλόψεισ για τον Κϊτω Κϐςμο ςτην Παλαιϊ Διαθόκη
Η εικϐνα του Κϊτω Κϐςμου ςτον Όμηρο. Επιδρϊςεισ απϐ την Εγγϑσ Ανατολό

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
40
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
2
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
40
Αυτοτελόσ
μη
καθοδηγοϑμενη
68
μελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ 1) υμμετοχό ςτο ςεμινϊριο
2) Παρουςύαςη – δημϐςια ςυζότηςη εργαςύασ
3) εμιναριακό εργαςύα
Βιβλιογραφία
Assmann, J. Death and Salvation in Ancient Egypt, London 2005
Bremer, J.M., Hout, Th.P.J. van den και Peters, R. (επιμ.). Hidden Futures. Death and Immortality in
Ancient Egypt, Anatolia, the Classical, Biblical and Arabic-Islamic World, Amsterdam 1994
Cohen, A.C. Death rituals, ideology, and the development of early Mesopotamian kingship: toward a
new understanding of Iraq's royal cemetery of Ur, Leiden 2005
Ikram, S. Death and Burial in Ancient Egypt, London 2003
Katz, D. The Image of the Netherworld in Sumerian Sources, Bethesda 2003
Kopanias, K. «Paradise Lost. The Image of the Netherworld in the Near East» ςτο Ν. ταμπολύδησ
(επιμ.) Athanasia, Immortality: The Earthly World, the Celestial World and the Underworld in
the Mediterranean from the Late Bronze Age to Early Iron Age, 29 May-1 June 2009, Rhodes,
Ηρϊκλειο 2003, 169-179
Laneri, N., Morris, E.F. (επιμ.). Performing death: social analyses of funerary traditions in the ancient
Near East and Mediterranean, Chicago 2007
Richards, J.E. Society and Death in Ancient Egypt: Mortuary Landscapes of the Middle Kingdom.
Cambridge και New York 2005
Sourvinou-Inwood, C. Reading" Greek Death. To the End of the Classical Period, Oxford 1995
Taylor, J.H. Death and Afterlife in Ancient Egypt, London 2001
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Α 61. Κλαςικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 61
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

τοιχεύα αρχαύασ ελληνικόσ μνημειακόσ αρχιτεκτονικόσ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και ςυναντόςεισ
3
6
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ
και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

IA 11 και ΙΑ12
Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH617/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
H oνοματολογύα, τα ςυςτατικϊ, η καταγωγό και η εξϋλιξη των ρυθμών. Εμβϊθυνςη ςτην τεχνολογύα, τισ
αναλογύεσ, τισ τοιχοδομύεσ, τα κυμϊτια και την αιςθητικό. Η χωροθεςύα των ελληνικών ιερών, των
αγορών και ϊλλων ςυγκροτημϊτων. Εξετϊζονται κτόρια ειδικόσ χρόςησ ϐπωσ πρϐπυλα, θϐλοι,
γυμνϊςια, πρυτανεύα και ςτοϋσ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοοϑν πλόθοσ θεμϊτων και φαινομϋνων τησ αρχαύασ ελληνικόσ αρχιτεκτονικόσ
 αναγνωρύζουν τα ειδικϊ καταςκευαςτικϊ και οικοδομικϊ ζητόματα
 κατϋχουν την τυπολογύα και λειτουργύα μνημειακών καταςκευών και την ϊρθρωςη τησ ελληνικόσ
οικύασ
 αναγνωρύζουν υφολογικϊ χαρακτηριςτικϊ απϐ την αρχαώκό εποχό ϋωσ τον 1ο αι. π.Φ.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ομαδικό εργαςύα
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό
 Ζητόματα μεθϐδου, προςϋγγιςησ και εργαλεύων παρουςύαςησ των εεργαςιών
 Ζητόματα μεθϐδου και προςανατολιςμϐσ ςτη βιβλιογραφύα των εργαςιών
 Ανϊλυςη των θεμϊτων των εργαςιών
 υζότηςη ςτα θϋματα των εργαςιών
 Παρουςύαςη παρϊπλευρων ζητημϊτων
 Παρουςιϊςεισ εργαςιών – υζότηςη
 Γραπτό εξϋταςη πολλαπλόσ επιλογόσ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ Τποςτόριξη τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
πλατφϐρμασ E-class
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
6
40
65

εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
Αναζότηςη – ϋρευνα βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ
μη
καθοδηγοϑμενη
μελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
• Δημϐςια Παρουςύαςη Εργαςύασ
• Δοκιμαςύα Πολλαπλόσ Επιλογόσ
• Εκπϐνηςη Aτομικόσ ό Ομαδικόσ Εργαςύασ

Βιβλιογραφία
Hellmann, Μ.-C. Η αρχαύα ελληνικό αρχιτεκτονικό, Αθόνα 2003
Gruben, G. Ιερϊ και ναού των αρχαύων Ελλόνων, Αθόνα 2000
Μποϑρασ, Φ. Μαθόματα ιςτορύασ τησ αρχιτεκτονικόσ τ. A΄, Αθόνα 1999
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Α 160. Κλαςικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 160
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Η χρόςη τησ γλυπτικόσ για τη μνόμη και τύμηςη του νεκροϑ ςτουσ
ελληνιςτικοϑσ και ρωμαώκοϑσ χρϐνουσ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, εμιναριακϋσ εργαςύεσ
3
6
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι. Για την κατανϐηςη, ϐμωσ, του μαθόματοσ εύναι επιθυμητϐ οι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
φοιτητϋσ να ϋχουν περϊςει τα γενικϊ μαθόματα ΙΑ 12 και ΙΑ 108
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με ςυγγραφό και παρουςύαςη εργαςύασ ςτην αγγλικό γλώςςα)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH653/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του ςεμιναρύου αυτοϑ εύναι η μελϋτη τησ χρόςησ γλυπτών ϋργων ςε ταφικϊ μνημεύα τησ
περιϐδου απϐ τον ϑςτερο 4ο αι. π.Φ. μϋχρι το τϋλοσ του αρχαύου κϐςμου. Θα διερευνηθοϑν η μορφό
και η εικονογραφύα των επιτυμβύων αγαλμϊτων, των πολυτελών ςαρκοφϊγων και των
ταπεινϐτερων ςτηλών, αλλϊ και τα μηνϑματα που οι παραγγελιοδϐτεσ και οι καλλιτϋχνεσ όθελαν να
μεταδώςουν μϋςω αυτών. Ϊμφαςη θα δοθεύ ςτην αντιπαραβολό των ελληνικών, ‘ανατολικών’ και
ρωμαώκών παραδϐςεων και πρακτικών κατϊ την πρώτη αυτό περύοδο ‘παγκοςμιοπούηςησ’.
το πλαύςιο του μαθόματοσ πραγματοποιεύται επύςκεψη ςτο Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο (υλλογό
Γλυπτών).
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοοϑν τισ τεχνικϋσ καταςκευόσ ενϐσ γλυπτοϑ ϋργου, καθώσ και τα ζητόματα που αφοροϑν την
εμπορικό τουσ διακύνηςη (εξαγωγϋσ) ςε ϐλη την ϋκταςη τησ Ρωμαώκόσ Αυτοκρατορύασ
 αντλοϑν ποικύλεσ γενικϋσ και ειδικϋσ πληροφορύεσ για την ελληνιςτικό και ρωμαώκό περύοδο, μϋςα
απϐ τουσ χρηςιμοποιοϑμενουσ κϊθε φορϊ εικονογραφικοϑσ τϑπουσ
 εμβαθϑνουν ςτην πλοϑςια εικονογραφύα των μυθολογικών παραςτϊςεων ςτισ ςαρκοφϊγουσ
ιδύωσ των ρωμαώκών χρϐνων και προβληματύζονται για τουσ λϐγουσ επιλογόσ των ςυγκεκριμϋνων
μϑθων
 καταλαβαύνουν τισ διαφοροποιόςεισ ςτα ταφικϊ γλυπτϊ ανϊμεςα ςτισ διϊφορεσ περιοχϋσ και ςτα
τοπικϊ εργαςτόρια γλυπτικόσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό – οδηγύεσ για τη ςυγγραφό επιςτημονικών εργαςιών
 Σεχνικϊ θϋματα αρχαύασ γλυπτικόσ
 Θϋματα ταφικόσ γλυπτικόσ ελληνιςτικών χρϐνων
 Θϋματα ταφικόσ γλυπτικόσ ρωμαώκών χρϐνων
 Επύςκεψη ςτο Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο
 Παρουςύαςη εργαςιών
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2)
Τποςτόριξη
μαθηςιακόσ
διαδικαςύασ
μϋςω
τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
12

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
4
Παρουςιϊςεισ εργαςιών
24
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
40
Εκπϐνηςη εργαςύασ
30
υγγραφό εργαςύασ
40
ϑνολο Μαθόματοσ
150
Προφορικό παρουςύαςη εργαςύασ (35%), και υποβολό τησ ςε
γραπτό μορφό (50%).
Παρατηρόςεισ επύ του κειμϋνου απϐ τον διδϊςκοντα και
επανυποβολό τησ τελικόσ μορφόσ τησ εργαςύασ (15%).
Σο ςϑςτημα αξιολϐγηςησ αναλϑεται ςτουσ φοιτητϋσ ςτο 1ο
(ειςαγωγικϐ) μϊθημα.

Βιβλιογραφία
Couilloud, M.-Th. Les Monuments Funéraires De Rhénée, Paris 1974
Elsner, J., Huskinson, J. (επιμ.). Life, Death and Representation. Some Work on Roman Sarcophagi,
Berlin και New York 2011
Kαραπαναγιωτου, A.Β. Γυναύκα και κοινωνικό προβολό ςτην Αθόνα. Η μαρτυρύα των Επιτυμβύων
Αναγλϑφων τησ Ύςτερησ Ελληνιςτικόσ και τησ Αυτοκρατορικόσ Περιϐδου, Βϐλοσ 2013
Koch, G., Sichtermann, H. Römische Sarkophage, München 1982
Moock, D. Vοn. Die Figürlichen Grabstelen Attikas In Der Kaiserzeit. Studien Zur Verbreitung,
Chronologie, Typologie und Ikonographie, Mainz 1998
Queyrel, F. La Sculpture Hellénistique. Formes, Thèmes et Fonctions, Paris 2016
Schmidt, S. Hellenistische Grabreliefs, Köln και Wien 1991
τεφανύδου-Σιβερύου, Θ., Παπαγιϊννη, Ε. Αναςκαφό Νικοπϐλεωσ. αρκοφϊγοι Αττικόσ και Σοπικόσ
Παραγωγόσ, Αθόνα 2015
Walters, E.J. Attic Grave Reliefs That Represent Women In The Dress Of Isis, Princeton 1988
Zanker, P., Ewald, B.Ch., Living With Myths. The Imaginary of Roman Sarkophagi, Oxford 2004
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Α 135. Μουςειολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
Α 135
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Μουςειολογύα.
υλλογϋσ και ςυλλϋκτεσ: χϋςεισ ανθρώπων και αντικειµϋνων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, αςκόςεισ, επιςκϋψεισ ςε μουςεύα
3
6
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Όχι
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ Ε
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH559
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σο μϊθημα αςχολεύται με το παρελθϐν και το παρϐν τησ ςυλλεκτικόσ δραςτηριϐτητασ, τουσ
τρϐπουσ ςυγκρϐτηςησ ςυλλογών, την ερμηνεύα των αντικειμϋνων και των ςυλλογών, τισ
πολλαπλϋσ και μεταβαλλϐμενεσ αξύεσ που τουσ αποδύδονται απϐ τουσ ανθρώπουσ. Αναλϑονται
ενδιαφϋροντα ερωτόματα ϐπωσ α) γιατύ, πώσ και τι ϊνθρωποι και κοινωνύεσ ςυλλϋγουν, β) πώσ
το «ςυλλϋγειν» βοηθϊ ςτη δϐμηςη ατομικών και ςυλλογικών ταυτοτότων, γ) πώσ διαφορετικϋσ
ερμηνεύεσ για τισ ςυλλογϋσ επηρεϊζουν τη θεώρηςη του κϐςμου που μασ περιβϊλλει.
Μελετώνται ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ ςυλλογών και ςυλλεκτών (φυςικϊ πρϐςωπα ό/και
μουςειακού οργανιςμού) και εκπονοϑνται ατομικϋσ εργαςύεσ που τουσ αφοροϑν. Παρϊλληλα,
πραγματοποιοϑνται μια ςειρϊ απϐ επιςκϋψεισ ςε μουςεύα και ςυλλογϋσ που ϋχουν ςυγκροτηθεύ
ςτο πλαύςιο ατομικόσ ό ομαδικόσ ςυλλεκτικόσ πρακτικόσ και οργανώνονται ςυζητόςεισ με εν
ενεργεύα ςυλλϋκτεσ και παρουςιϊςεισ των ςυλλογών τουσ.
Οι φοιτητϋσ υποχρεοϑνται να παρουςιϊςουν προφορικϊ την εργαςύα τουσ με τη βοόθεια Power
Point και ςτη ςυνϋχεια να την υποβϊλλουν και γραπτώσ. Σϋλοσ, οι φοιτητϋσ ενθαρρϑνονται να
ερευνόςουν τισ ςυλλεκτικϋσ πρακτικϋσ κϊποιου προςώπου απϐ το φιλικϐ ό ςυγγενικϐ τουσ
περιβϊλλον και να ςυνεκθϋςουν μϋροσ των ςυλλογών αυτών ςτο πλαύςιο εφόμερησ ϋκθεςησ που
οργανώνεται ςτο Μουςεύο Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ με αφορμό τη Διεθνό Ημϋρα
Μουςεύων.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν κατακτόςει νϋα δεδομϋνα και γνωςτικϊ ςτοιχεύα για το αντικεύμενο του μαθόματοσ
 ϋχουν καλλιεργόςει και αναπτϑξει ποικύλεσ δεξιϐτητεσ τησ κριτικόσ ςκϋψησ και τησ
τεκμηριωμϋνησ παρουςύαςησ επιχειρημϊτων και προτϊςεων
 ϋχουν καλλιεργόςει την ερευνητικό τουσ ικανϐτητα και την εμπειρύα τουσ ςτην εκπϐνηςη
ολοκληρωμϋνων εργαςιών (προφορικών και γραπτών)
 ϋχουν κατανοόςει τη διεπιςτημονικό φϑςη τησ μουςειολογύασ και τισ ερευνητικϋσ ανϊγκεσ που
αυτό απαιτεύ
 ϋχουν εξοικειωθεύ με την ϋννοια τησ ςυλλογόσ, του ςυλλϋγειν και του ςυλλϋκτη μϋςα απϐ
βιωματικϋσ αςκόςεισ και ερευνητικϋσ δρϊςεισ που αφοροϑν εν ζωό και εν ενεργεύα ςυλλϋκτεσ
 ϋχουν καλλιεργόςει βαςικϋσ κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ ϐπωσ π.χ. τησ εποικοδομητικόσ ςυνεργαςύασ
μεταξϑ των μελών μιασ ομϊδασ κ.ϊ.
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
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Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
Ομαδικό εργαςύα – ςχεδιαςμϐσ ϋργων
Αυτϐνομη εργαςύα
Προςαρμογό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ
Λόψη αποφϊςεων

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Η δομό του μαθόματοσ αρθρώνεται ςτισ ακϐλουθεσ βαςικϋσ ενϐτητεσ:
 Θεωρύα του ςυλλϋγειν (Πρακτικό/Ποιητικό/Πολιτικό)
 Αναμνηςτικϋσ ςυλλογϋσ
 Υετιχιςτικϋσ ςυλλογϋσ
 υςτηματικϋσ ςυλλογϋσ
 υλλϋκτεσ και ςυλλογϋσ ςτην Ευρώπη απϐ την αρχαιϐτητα μϋχρι τον Μεςαύωνα
 υλλϋκτεσ και ςυλλογϋσ ςτην Ευρώπη του 17ου αι. – “Cabinets of curiosities”
 Η ςυλλεκτικό δραςτηριϐτητα την εποχό του μεταμοντερνιςμοϑ – ο θεςμϐσ των People’s Show
 υλλϋκτεσ, ςυλλεκτικό δραςτηριϐτητα και κατανϊλωςη
 υλλϋκτεσ και ςυλλογϋσ αρχαιοτότων
 υλλϋκτεσ και ςυλλογϋσ εθνογραφικοϑ και λαογραφικοϑ υλικοϑ
 υλλϋκτεσ και ςυλλογϋσ μοντϋρνασ και ςϑγχρονησ τϋχνησ
 υλλϋκτεσ και ςυλλογϋσ τεκμηρύων κοινωνικόσ ιςτορύασ
 υλλϋκτεσ και ςυλλογϋσ ςτη λογοτεχνύα
 ϑγχρονοι εικαςτικού δημιουργού ωσ ςυλλϋκτεσ
 υλλϋκτεσ και ςυλλογϋσ λαώκόσ κουλτοϑρασ
 Σο κολϊζ ωσ ςυλλογό
 υλλϋκτεσ-ςυλλογϋσ και ζητόματα ηθικόσ και δεοντολογύασ
 Οι μουςειακϋσ ςυλλογϋσ: ςϑγχρονεσ ςυλλεκτικϋσ πολιτικϋσ
 Σα παιδιϊ ωσ ςυλλϋκτεσ
 Ϊμφυλη ςυλλεκτικό δρϊςη
 Ενδιαφϋρουςεσ μουςειακϋσ εκθϋςεισ με θϋμα τη ςχϋςη ανθρώπων αντικειμϋνων
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ τη τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝΕξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙΕξειδικευμϋνα βύντεο-ντοκιμαντϋρ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΤποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
εμιναριακϋσ ςυναντόςεισ
39
υνεργαςύα με τον διδϊςκοντα
6
Αναζότηςη
–
ϋρευνα
40
βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
65
μελϋτη / ςϑνθεςη
ϑνολο Μαθόματοσ
150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ  Εκπϐνηςη ατομικόσ εργαςύασ η οπούα παρουςιϊζεται ςτην
τϊξη πριν την λόξη του εξαμόνου
 Εκπϐνηςη γραπτόσ εργαςύασ
 υμμετοχό ςτην εφόμερη ϋκθεςη για ςυλλϋκτεσ και
ςυλλογϋσ
 υνολικό παρουςύα-ςυμμετοχό ςτο μϊθημα, απλϋσ
πρακτικϋσ αςκόςεισ που πραγματοποιοϑνται κατϊ τισ
διδακτικϋσ ςυναντόςεισ και ςυμμετοχό ςτισ ςυζητόςεισ με
ςυλλϋκτεσ εντϐσ και εκτϐσ μουςεύων
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Βιβλιογραφία
Belk, R. Collecting in a Consumer Society, Routledge, London 1995
Γιαλοϑρη, Ε. (επιμ.). Τλικϐσ Πολιτιςμϐσ: Η ανθρωπολογύα ςτη χώρα των πραγμϊτων, Αθόνα 2012
Dudley, S. (επιμ.). Museum Materialities. Objects, Engagements, Interpretations, New York και
London 2010
Elsner, J., Cardinal, R. (επιμ.). The Cultures of Collecting, London 1994
Hodder, I. υνϑφανςη. Αρχαιολογύα των ςχϋςεων μεταξϑ ανθρώπων και πραγμϊτων, Αθόνα 2014
Hooper-Greenhill, E. Σο Μουςεύο και οι Πρϐδρομού του, Αθόνα 2006
Μποϑνια, Α., Νικονϊνου, Ν. «Μουςειακϊ αντικεύμενα και ερμηνεύα: δημιουργώντασ την εμπειρύα,
επιδιώκοντασ την επικοινωνύα», ςτο Νικονϊνου και Καςβύκησ 2008, 66-95
Μπουτοποϑλου, ., Μοϑλιου, Μ., Καλλιώδη, ., ακελλιϊδησ, Β., (επιμ.). Η Προςταςύα των
Πολιτιςτικών Αγαθών απϐ την Παρϊνομη Διακύνηςη και η Διεκδύκηςό τουσ, Αθόνα 2008
Pearce, S. On Collecting; An Investigation into Collecting in the European Tradition, London 1995
_____. Collecting in Contemporary Practice, Sage 1998
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Επιλεγόμενα Μη εμιναριακά (ΕΕ)

ΙΑ 202. Προώςτορικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Προώςτορικό Αρχαιολογύα. Η εμφϊνιςη του ανθρώπου και οι
πρώτεσ παλαιολιθικϋσ κοινωνύεσ ςτην Ελλϊδα και τη
Βαλκανικό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, Επιςκϋψεισ ςε αρχαιολογικοϑσ χώρουσ
3
5,5
και Μουςεύα
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
Όχι
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):

Ελληνικό
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH315/

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι η ςυνολικό θεώρηςη του ζητόματοσ τησ εμφϊνιςησ και
εξϋλιξησ του ανθρώπου ςτον ελλαδικϐ χώρο και τη βαλκανικό χερςϐνηςο, μια περιοχό που
βρύςκεται ςτο ςταυροδρϐμι μεταξϑ Ανατολόσ και Δϑςησ και κυρύωσ ςτισ πϑλεσ τησ Ευρώπησ.
Σο μϊθημα ςτοχεϑει επύςησ να προςεγγύςει τισ ανθρώπινεσ κοινωνύεσ που αναπτϑχθηκαν ςτη
ςυγκεκριμϋνη περιοχό και να κατανοόςει τον τρϐπο λειτουργύασ τουσ μϋςα απϐ τη μελϋτη
των υλικών κατϊλοιπων που ϋρχονται ςτο φωσ με την αναςκαφό. Προςεγγύζονται τϐςο η
κατούκηςη, η οικονομύα και ο τρϐποσ ζωόσ ϐςο και η ιδεολογύα και ο ςυμβολιςμϐσ.
Η διδαςκαλύα αυτοϑ του μαθόματοσ παρουςιϊζει ιδιαύτερο ενδιαφϋρον λϐγω του ϐτι το ζότημα
τησ ανθρωπογϋνεςησ δεν απαςχολεύ ιδιαύτερα τισ εν λϐγω περιοχϋσ οι οπούεσ μετϊ την
απελευθϋρωςό τουσ απϐ τον οθωμανικϐ ζυγϐ ϊρχιςαν να ςυγκροτοϑνται ωσ κρϊτη και να
ενδιαφϋρονται για την προϋλευςό τουσ μϊλλον μϋςα απϐ το πρύςμα τησ εθνογϋνεςησ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοοϑν τη προβληματικό επούκηςησ τησ Ευρώπησ και τισ θεωρύεσ ςχετικϊ με τισ
μεταναςτεϑςεισ των προώςτορικών πληθυςμών
 γνωρύζουν τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ και τισ ιδιαιτερϐτητεσ του παλαιολιθικοϑ πολιτιςμοϑ
που αναπτϑχθηκε ςτην Ελλϊδα και τη Βαλκανικό χερςϐνηςο
 αντιλαμβϊνονται τη ςημαςύα τησ εν λϐγω περιοχόσ για τη μελϋτη του απώτερου
παρελθϐντοσ
 ερμηνεϑουν τα κατϊλοιπα του υλικοϑ πολιτιςμοϑ και να αντλοϑν γενικϋσ και ειδικϋσ
πληροφορύεσ για τισ κοινωνύεσ τησ εποχόσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
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 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Ομαδικό εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό: Βαςικϋσ αρχϋσ τησ Παλαιολιθικόσ Αρχαιολογύασ
 Σα ανθρωπολογικϊ κατϊλοιπα ςτην Ελλϊδα και τη Βαλκανικό (Κρϊπινα, Πετρϊλωνα,
Απόδημα) και η ςυζότηςη για τισ ανθρώπινεσ μεταναςτεϑςεισ και την επούκηςη τησ
Ευρώπησ
 Η ιςτορύα τησ ϋρευνασ τησ Παλαιολιθικόσ εποχόσ ςτην Ελλϊδα και τη Βαλκανικό
 Ελλϊδα: παρουςύαςη των ςπηλαύων, βραχοςκεπών και υπαιθρύων θϋςεων με παλαιολιθικϊ
κατϊλοιπα
 Βουλγαρύα: παρουςύαςη των ςπηλαύων, βραχοςκεπών και υπαιθρύων θϋςεων με
παλαιολιθικϊ κατϊλοιπα
 Αλβανύα: παρουςύαςη των ςπηλαύων, βραχοςκεπών και υπαιθρύων θϋςεων με παλαιολιθικϊ
κατϊλοιπα
 λοβενύα, Κροατύα, ερβύα, Βοςνύα-Ερζεγοβύνη, Μαυροβοϑνιο, Δημοκρατύα τησ
Γιουγκοςλαβικόσ Μακεδονύασ: παρουςύαςη των ςπηλαύων, βραχοςκεπών και υπαιθρύων
θϋςεων με παλαιολιθικϊ κατϊλοιπα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
9
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
30
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
60
μελϋτη
Πρακτικό ϊςκηςη (προαιρετικό)
(6)
ϑνολο Μαθόματοσ
138+6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Προφορικό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει:
1) Ερωτόςεισ πολλαπλόσ επιλογόσ
2) Αποκατϊςταςη τησ Παλαιολιθικόσ τοπογραφύασ ςτην
Ελλϊδα και τη Βαλκανικό
3) Αναγνώριςη υλικών καταλούπων
Βιβλιογραφία
Bailey G.N. (επιμ.). Klithi: Palaeolithic settlement and Quaternary landscapes in northwest Greece,
Cambridge 1997
Bailey, G.N., Adam, E., Panagopoulou, E., Perlès, C., Zachos, K. (επιμ.). The Palaeolithic Archaeology of
Greece and adjacent areas. Proceedings of the ICOPAG Conference, Ioannina, Sept. 1994.
Athens 1999
Bailey D.W., Panayotov, I. (επιμ.). Prehistoric Bulgaria. Madison 1995
Κουρτϋςη-Υιλιππϊκη, Γ. «Η Παλαιολιθικό εποχό ςτην Ελλϊδα. Η ιςτορύα τησ ϋρευνασ»,
Αρχαιολογύα και Σϋχνεσ 59 (1996)
_____. «Η Παλαιολιθικό εποχό ςτην Ελλϊδα. Οι αρχαιολογικϋσ θϋςεισ», Αρχαιολογύα και Σϋχνεσ 60
(1996)
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ΙΑ 208. Προώςτορικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 208
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

Εαρινϐ

Προώςτορικό Αρχαιολογύα. Αιγαιακό Εικονογραφύα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5,5
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH345/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Εξετϊζεται η Αιγαιακό εικονογραφύα (Κρότη, Κυκλϊδεσ και Ηπειρωτικό Ελλϊδα) μϋςα απϐ την
τϋχνη τησ μεγϊλησ ζωγραφικόσ (τοιχογραφύεσ), ςε ςυνδυαςμϐ με την αντύςτοιχη θεματικό τησ
κεραμικόσ, τησ ςφραγιδογλυφύασ, τησ χρυςοχοϏασ, τησ ελεφαντουργύασ, τησ φαγεντιανουργύασ
και λιθοτεχνύασ. τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η ανϊλυςη και ςυζότηςη των ζητημϊτων που θϋτει
η εικονογραφύα αναφορικϊ με την πρϐςληψη και την ερμηνεύα των εικϐνων, αλλϊ και τη
ςημαςύα τουσ για την αιγαιακό κοινωνύα ςε επύπεδο ιδεολογύασ/θρηςκεύασ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να:
 γνωρύζουν τισ κϑριεσ πηγϋσ πρωτογενοϑσ υλικοϑ τησ εικονογραφύασ (τοιχογραφύεσ,
ςφραγιδογλυφύα, ειδωλοπλαςτικό, χρυςοχοϏα, φαγεντιανουργύα, λιθοτεχνύα κ.ϊ.)
 γνωρύζουν τουσ βαςικοϑσ θεματικοϑσ κϑκλουσ και προγρϊμματα τησ αιγαιακόσ εικονογραφύασ,
αυτοϑσ καθεαυτοϑσ αλλϊ και ςε ςχϋςη με αντύςτοιχα ζητόματα ϊλλων πολιτιςμών τησ
ανατολικόσ Μεςογεύου
 εξετϊζουν ϋνα εικονογραφικϐ θϋμα ςυνδυαςτικϊ και ςυγκριτικϊ
 αναγνωρύζουν τα κϑρια ςϑμβολα τησ αιγαιακόσ εικονογραφύασ εύτε αυτϊ αφοροϑν ςτην
θρηςκεύα εύτε ςτην ιδεολογύα
 κατανοόςουν τον ρϐλο τησ εικονογραφύασ ςτην πολιτικό και κοινωνικό εξϋλιξη του αιγαιακοϑ
κϐςμου
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 • Αυτϐνομη εργαςύα (προαιρετικό)
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ανϊλυςη των μινωικών τοιχογραφιών
 Ανϊλυςη των μυκηναώκών τοιχογραφιών
 Ανϊλυςη των κυκλαδικών τοιχογραφιών, με ϋμφαςη ςτο Ακρωτόρι τησ Θόρασ
 Κρητομυκηναώκό ςφραγιδογλυφύα. Βαςικϋσ θεματικϋσ ενϐτητεσ
 υςχϋτιςη θεμϊτων τοιχογραφιών και ςφραγιδογλυφύασ με αντύςτοιχα τησ κεραμικόσ
 Ειδώλια και ομοιώματα. Ο ςυμβολιςμϐσ τουσ και η ςχϋςη τουσ με την εικονογραφύα
 Μελϋτη επιμϋρουσ θεμϊτων τησ αιγαιακόσ εικονογραφύασ:
-Αρχιτεκτονικό και τοπύο
-Ωνθρωποσ και αρχιτεκτονικό
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-Σελετουργύεσ και ϊλλεσ θρηςκευτικϋσ πρϊξεισ
-Θεϐτητεσ και ο ρϐλοσ τουσ
-Σερατϐμορφα μιξογενό ϐντα και η ςημαςύα τουσ
-Ο ρϐλοσ και η ςημαςύα του πιθόκου
-Ο χορϐσ και η μουςικό
-Η μινωικό χειρονομύα
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
20
Βιβλιογραφύασ
ϑντομεσ
ατομικϋσ
εργαςύεσ
30
(προαιρετικϋσ)
Αυτοτελόσ Μελϋτη
49
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Ι. Γραπτό τελικό εξϋταςη (100%) που περιλαμβϊνει:
- 3 θϋματα, απϐ τα οπούα επιλϋγονται τα 2
- υγκριτικό αξιολϐγηςη αρχαιολογικών δεδομϋνων και ερμηνευτικών προςεγγύςεων θεωρητικών θεμϊτων
Βιβλιογραφία
Brecoulaki, H., Davis, J.L., Stocker S.R. (επιμ.). Mycenaean Wall Painting in Context. New discoveries,
old finds reconsidered, Athens 2015
Feuer, B. Mycenaean Civilization: An Annotated Bibliography Through 2002, North Carolina 2004
Immerwahr, S.A. Aegean Painting in the Bronze Age, Pennsylvania 1990
Krzyszkowska, O. Ivory and related materials: An illustrated guide, London 1990
Marinatos, N. Minoan Religion. Ritual, Image and Symbol, Columbia 1993
Morgan, L. The miniature wall paintings of Thera. A study in Aegean culture and iconography,
Cambridge 1988
_____. (επιμ.). Aegean Wall Painting: A Tribute to Mark Cameron, London 2005
Ντοϑμασ, Φρ. Προώςτορικό Θόρα, Αθόνα 2016
Παπαδημητρύου, Ω. Μυκόνεσ, Αθόνα 2015
ακελλαρύου, Α. Μυκηναώκό φραγιδογλυφύα, Αθόνα 1966
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ΙΑ 120. Κλαςικό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 120
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Εαρινϐ
Κλαςικό Αρχαιολογύα. Αρχαιολογύα τησ μεταβατικόσ περιϐδου &
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
των γεωμετρικών χρϐνων (1050-700 π.Φ.)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και Αςκόςεισ Πρϊξησ
3
5,5
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι (με αξιολϐγηςη ςτην αγγλικό ό ελληνικό)
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH683/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να δώςει μια ςφαιρικό και τεκμηριωμϋνη γνώςη για τισ εξελύξεισ και
μεταλλϊξεισ που λαμβϊνουν χώρα κατϊ τουσ πρώιμουσ ιςτορικοϑσ χρϐνουσ, απϐ την κατϊρρευςη
του ανακτορικοϑ ςυςτόματοσ ϋωσ τα αρχαώκϊ χρϐνια, και να αναδεύξει τη ςυμβολό τησ
μεταβατικόσ αυτόσ περιϐδου ςτην ςταδιακό παγύωςη των χαρακτηριςτικών του πολιτιςμοϑ των
κλαςικών χρϐνων.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν πλόρωσ εξοικειωθεύ και να εύναι ςε θϋςη να περιγρϊφουν τισ πολυϊριθμεσ κατηγορύεσ
αρχαιολογικών ευρημϊτων, πολλϋσ απϐ τισ οπούεσ ςυναντοϑν ςτισ αναςκαφϋσ και ςτισ ςυλλογϋσ
των μουςεύων κατϊ την πρακτικό τουσ ϊςκηςη
 ϋχουν εξοικειωθεύ με τισ ςημαντικϐτερεσ αρχαιολογικϋσ θϋςεισ (ιερϊ, οικιςμού, νεκροταφεύα) τησ
μακρϊσ περιϐδου απϐ το 12ο ϋωσ και το τϋλοσ του 7ου αιώνα π.Φ.
 αναγνωρύζουν τα ςημαντικϐτερα ςωζϐμενα μνημεύα και τα χαρακτηριςτικϊ των ϋργων τϋχνησ
του Αιγαύου τησ πρώιμησ 1ησ χιλιετύα π.Φ.
 εύναι ςε θϋςη να κατανοοϑν τισ εξελύξεισ ςτο Αιγαύο τησ Ύςτερησ Εποχόσ του Φαλκοϑ και τησ
Πρώιμησ Εποχόσ του ιδόρου ςε ςχϋςη με ϊλλεσ ςημαντικϋσ θϋςεισ τησ Ανατολικόσ και Δυτικόσ
Μεςογεύου
 αντιλαμβϊνονται τη ςημαςύα τησ μελϋτησ των γραπτών πηγών και ειδικϐτερα των ομηρικών
επών και του ϋργου του Ηςιϐδου για την καλϑτερη προςϋγγιςη και κατανϐηςη τησ κοινωνύασ
τησ Ύςτερησ Εποχόσ του Φαλκοϑ και τησ Πρώιμησ Εποχόσ του ιδόρου
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 • Αυτϐνομη προαιρετικό εργαςύα
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μϊθημα αποτελεύται απϐ τισ εξόσ ενϐτητεσ:
 Ειςαγωγό: Σο Αιγαύο και η Μεςϐγειοσ το 13ο αιώνα π.Φ. Η μετϊβαςη απϐ την Ύςτερη Εποχό του
Φαλκοϑ ςτο Πρωτογεωμετρικϐ Αιγαύο: ςυνϋχειεσ και αςυνϋχειεσ
 Επαφϋσ με την Κϑπρο και την Ανατολικό Μεςϐγειο. Ϊλληνεσ και Υούνικεσ ςτισ αρχϋσ τισ 1ησ
χιλιετύασ π.Φ.
 Σαφϋσ και ταφικϊ ϋθιμα τησ Πρωτογεωμετρικόσ περιϐδου: Αττικό, Κρότη, Λευκαντύ
 Ιερϊ και υπαύθριοι χώροι λατρεύασ: Η εξϋλιξη των ιερών κατϊ τουσ Πρωτογεωμετρικοϑσ και
Γεωμετρικοϑσ χρϐνουσ. Η μετεξϋλιξη των λατρευϐμενων Θεοτότων και τα αναθόματα ςτα
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πρώιμα ιερϊ
Κεραμικό παραγωγό και αγγειογραφύα τησ Πρωτογεωμετρικόσ και Γεωμετρικόσ περιϐδου:
ςχόματα, τεχνικϋσ καταςκευόσ και διακϐςμηςησ. Εργαςτόρια και ζωγρϊφοι
Επικό πούηςη, θεογονύα και κοςμογονύα. Η εικϐνα ωσ μϋςο επικοινωνύασ και ςυμβολικών
νοημϊτων
Σαφικϊ ϋθιμα τησ Γεωμετρικόσ περιϐδου: Οι επιφανεύσ, οι όρωεσ και η κοινωνικό
διαςτρωμϊτωςη. Επιτϑμβιεσ τελετϋσ και ηρωολατρεύα
Οικιςτικό, πολεοδομύα, αρχιτεκτονικό των Γεωμετρικών χρϐνων: η πϐλισ και τα ιερϊ τησ
Οι πρώτεσ επιγραφϋσ και η ςημαςύα του ςυμποςύου για την κοινωνικό και θρηςκευτικό ζωό των
πρώιμων κοινωνιών. Oι θρηςκευτικϋσ γιορτϋσ των πϐλεων: η ςημαςύα τουσ ςτη ςυγκρϐτηςη
ενϐσ κοινοϑ πλαιςύου θρηςκευτικόσ ϋκφραςησ
Οι πϐλεισ-κρϊτη και ο χαρακτόρασ των πρώτων αποικιών ςτην Ιταλύα και τη ικελύα. Οι
οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ αλλαγϋσ των αρχαώκών χρϐνων

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη, ςε αρχαιολογικοϑσ χώρουσ και μουςεύα
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20

Διαλϋξεισ
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
Βιβλιογραφύασ
Προετοιμαςύα
και
προφορικό
παρουςύαςη
ςϑντομων
εργαςιών εξϊςκηςησ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
Επιςκϋψεισ ςε αρχαιολογικοϑσ
χώρουσ και μουςεύα
Διαλϋξεισ
προςκεκλημϋνων
ομιλητών
ϑνολο Μαθόματοσ
Ι. Προφορικό τελικό εξϋταςη
ΙΙ. Αξιολϐγηςη ατομικών εργαςιών εξϊςκηςησ
ΙΙΙ. Παρουςύα και ςυμμετοχό ςτην τϊξη

29
38
9
3
138

Βιβλιογραφία
Boardman, J. Πρώιμη Ελληνικό Αγγειογραφύα, μτφρ. Λ. Μπουρνιϊσ, Αθόνα 2001 (Πρωτογεωμετρικό
και Γεωμετρικό περύοδοσ)
Coldstream, N.J. Γεωμετρικό Ελλϊδα, μτφρ. Ε. Κεφαλύδου, Αθόνα 1997, 147-186, 452-474
Μαζαρϊκησ-Αινιϊν A. Όμηροσ και Αρχαιολογύα, Αθόνα 2000, 64-96, 119-132, 179-198
Osborn, R. Η γϋνεςη τησ Ελλϊδασ. 1200-479 π.Φ., μτφρ. Σ. ιϋτη, Αθόνα 2000, 52-95, 122-208
ημαντώνη-Μπουρνιϊ, Ε. Αρχαιολογύα των πρώιμων ελληνικών χρϐνων, Αθόνα 1997

212

ΙΑ 144. Βυζαντινό Αρχαιολογύα
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 144
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Εαρινϐ
Βυζαντινό Αρχαιολογύα. Αρχαιολογύα τησ καθημερινόσ ζωόσ ςτο
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
μεςαιωνικϐ Βυζϊντιο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ και αςκόςεισ πρακτικόσ
5,5
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH651/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελεύ η γνωριμύα με τα υλικϊ τεκμόρια τησ καθημερινόσ ζωόσ ςτο
μεςαιωνικϐ Βυζϊντιο (7οσ-15οσ αι.). Ειδικϐτερα, θα εξεταςτοϑν η ενδυμαςύα και ο καλλωπιςμϐσ, η
κατοικύα και ο εξοπλιςμϐσ τησ, η ζωό ςτην πϐλη και την ϑπαιθρο, τα επαγγϋλματα, τα ταξύδια, οι
διαςκεδϊςεισ, αλλϊ και η φροντύδα για τον νεκρϐ, μϋςα απϐ αρχαιολογικϊ ευρόματα προερχϐμενα
απϐ ϐλεσ τισ περιοχϋσ τησ βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, ςε ςυνδυαςμϐ με τισ μαρτυρύεσ των γραπτών
πηγών και των απεικονύςεων ςε ϋργα τϋχνησ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ παρακολοϑθηςησ, ο φοιτητόσ/η φοιτότρια εύναι ςε θϋςη να:
 κατανοόςει τον υλικϐ πολιτιςμϐ τησ περιϐδου
 αναγνωρύζει και χρονολογεύ τϋχνεργα και υποδομϋσ τησ εποχόσ και τισ χρόςεισ του
 χρηςιμοποιεύ τα μεθοδολογικϊ εργαλεύα για την αποτύμηςό τουσ
Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Παρϊγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγό: αντικεύμενο, θεματικϋσ ενϐτητεσ, ϋρευνα
 Ο κϑκλοσ τησ ζωόσ: γϋννηςη, παιδικό ηλικύα, γϊμοσ, θϊνατοσ
 Η κατοικύα: αρχιτεκτονικό
 Η κατοικύα: εξοπλιςμϐσ
 Ενδυμαςύα, καλλωπιςμϐσ και περιπούηςη του ςώματοσ
 Δραςτηριϐτητεσ ςτην ϑπαιθρο: γεωργύα, κτηνοτροφύα, μελιςςοκομύα
 Δραςτηριϐτητεσ ςτην πϐλη
 Βιοτεχνικϋσ δραςτηριϐτητεσ: κλύβανοι, μεταλλουργού
 Βιοτεχνικϋσ δραςτηριϐτητεσ: υδρϐμυλοι, βαφεύα
 Δραςτηριϐτητεσ ςτη θϊλαςςα. Σαξύδια.
 Θρηςκευτικό ζωό. Διαςκεδϊςεισ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. την τϊξη
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ Τποςτόριξη Μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ
πλατφϐρμασ e-class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ

Δραστηριότητα
Διαλϋξεισ
Επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα
Πρακτικό ϊςκηςη
Μελϋτη
και
ανϊλυςη
Βιβλιογραφύασ
Αυτοτελόσ μη καθοδηγοϑμενη
μελϋτη
ϑνολο Μαθόματοσ
Γραπτό εξϋταςη:
- Ερωτόςεισ ϑντομησ Απϊντηςησ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
33
8
8
40
49
138

Βιβλιογραφία
Αγγελύδη, Φρ. (επιμ.). Η καθημερινό ζωό ςτο Βυζϊντιο. Σομϋσ και ςυνϋχειεσ ςτην ελληνιςτικό και
ρωμαώκό παρϊδοςη, Πρακτικϊ του Α΄ Διεθνοϑσ υμποςύου (15-17 επτεμβρύου 1988),
Αθόνα 1989
Αναγνωςτϊκησ, Η., Κϐλιασ, Σ.Γ., Παπαδοποϑλου, Ευ. (επιμ.). Ζώα και περιβϊλλον ςτο Βυζϊντιο (7οσ12οσ αι.), Αθόνα 2011
Antonaras, A.Ch. Arts, crafts and trades in ancient and byzantine Thessaloniki: archaeological,
literary and epigraphic evidence, Mainz 2016
Καλαμαρϊ, Π., Μϋξια, Α. (επιμ.). Η πολιτεύα του Μυςτρϊ. Κατϊλογοσ ϋκθεςησ (Μυςτρϊσ, Αϑγουςτοσ
2001 - Ιανουϊριοσ 2002), Αθόνα 2001
Παπανικϐλα-Μπακιρτζό, Δ. (επιμ.). Καθημερινό ζωό ςτο Βυζϊντιο. Κατϊλογοσ ϋκθεςησ
(Θεςςαλονύκη, Λευκϐσ Πϑργοσ, Οκτώβριοσ 2001 - Ιανουϊριοσ 2002), Αθόνα 2002
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ΙΑ 190. Μουςειοπαιδαγωγικό
ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Υιλοςοφικό
Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ
Προπτυχιακϐ
ΙΑ 190
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Μουςειοπαιδαγωγικό:
δηµιουργικϐτητασ

το

µουςεύο

Εαρινϐ
ωσ

χώροσ

µϊθηςησ

και

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΕ
Διαλϋξεισ, αςκόςεισ, επιςκϋψεισ ςε μουςεύα
3
5,5
Επιλεγϐμενο ειδύκευςησ, μη ςεμιναριακϐ κατεϑθυνςησ Αρχαιολογύασ
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
Όχι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
Ελληνικό
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ
Ναι
Ε ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH471
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL):
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Σα μουςεύα, ωσ φορεύσ που ςυλλϋγουν, επιμελοϑνται, ερμηνεϑουν και εκθϋτουν τον υλικϐ πολιτιςμϐ
και τη μνόμη κϊθε κοινωνύασ, αποτελοϑν ςυνεκτικϐ πεδύο ςυνϊντηςησ πολλών επιςτημών
(αρχαιολογύασ, ιςτορύασ, κοινωνικόσ ανθρωπολογύασ, ψυχολογύασ, παιδαγωγικόσ, φιλοςοφύασ, κ.ϊ.).
Παρϊλληλα, ο τριςδιϊςτατοσ κϐςμοσ των αντικειμϋνων τουσ, με τουσ χωρικοϑσ ϐςο και
νοηματικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ που δημιουργοϑν, αποτελεύ ιδανικϐ πεδύο προςωπικόσ αναζότηςησ και
εξϋλιξησ για κϊθε ϊτομο ό ομϊδα με ςτϐχο την αποτελεςματικό εξατομικευμϋνη μϊθηςη, την
απϐκτηςη νϋων γνώςεων, δεξιοτότων και εμπειριών, την παραγωγό νοόματοσ, τη διαμϐρφωςη
πολιτιςμικών αξιών, τη ψυχαγωγύα, την ανϊπτυξη τησ ϋρευνασ και τησ δημιουργικόσ ϋκφραςησ.
Σα τελευταύα χρϐνια, τα μουςεύα ανταποκρινϐμενα ςτην ευρεύα εκπαιδευτικό και κοινωνικό τουσ
αποςτολό, που ςτοχεϑει ςτην ουςιαςτικό κατανϐηςη του κϐςμου και ςτην ποιοτικό αλλαγό τησ
ζωόσ των πολιτών, αξιοποιοϑν ςϑγχρονεσ θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ για τη μϊθηςη και την
προοδευτικό εκπαύδευςη και υλοποιοϑν πληθώρα δρϊςεων για διαφορετικϋσ ομϊδεσ ςτϐχευςησ (με
κυρύαρχη τα παιδιϊ και τισ ςχολικϋσ ομϊδεσ). Ϊχουν, δε, εμπρϊκτωσ αποδεύξει, τϐςο ςτην Ελλϊδα
ϐςο και διεθνώσ, ϐτι αποτελοϑν βαςικοϑσ ςυν-εταύρουσ τησ επύςημησ και τυπικόσ εκπαύδευςησ για
την παραγωγό εναλλακτικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και εμπειριών με αφετηρύα (αλλϊ ϐχι και
«τερματικϐ ςταθμϐ») τη θεματολογύα που προςφϋρουν τα αναλυτικϊ προγρϊμματα ςπουδών τησ
α΄βϊθμιασ και β΄ βϊθμιασ εκπαύδευςησ.
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα:
 ϋχουν εξοικειωθεύ με τη θεωρύα και την πρϊξη τησ μουςειακόσ εκπαύδευςησ
 ϋχουν καλλιεργόςει τισ απαραύτητεσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ώςτε να εύναι ςε θϋςη να ςχεδιϊζουν
εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ ςε μουςεύα και χώρουσ πολιτιςτικόσ αναφορϊσ για διαφορετικϋσ ομϊδεσ
κοινοϑ, ϐςο και να ςχεδιϊζουν ςυνοδευτικϐ εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςτο πλαύςιο των δρϊςεων αυτών.
 ϋχουν αναπτϑξει προςωπικϋσ πολλαπλϋσ ευφυϏεσ και δημιουργικϋσ δεξιϐτητεσ ακολουθώντασ
παρϊλληλα ομαδοςυνεργατικϋσ διαδικαςύεσ εργαςύασ
 ϋχουν κατανοόςει εμπειρικϊ την δυναμικό ερμηνεύασ μουςειακών αντικειμϋνων, και ειδικϐτερα
αρχαιολογικών ςυλλογών, και την επικοινωνύα μηνυμϊτων γι’ αυτϋσ ςε διαφορετικϋσ ομϊδεσ
επιςκεπτών
 ϋχουν εξοικειωθεύ με τισ μουςειοπαιδαγωγικϋσ δρϊςεισ και εκπαιδευτικϋσ ςτρατηγικϋσ που
ακολουθοϑν διαφορετικϊ μουςεύα τησ Αθόνασ
 ϋχουν κατανοόςει την πολλαπλϐτητα και ςυνθετϐτητα του κοινωνικοϑ ρϐλου των μουςεύων
 ϋχουν καλλιεργόςει ϐλα τα ανωτϋρω μϋςα απϐ εναλλακτικϋσ εκπαιδευτικϋσ διαδικαςύεσ που
ςυνδυϊζουν ποικιλύα διδακτικών μεθϐδων προσ ενύςχυςη τησ ςυμμετοχικόσ και βιωματικόσ
μϊθηςησ εκ μϋρουσ των φοιτητών.
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Γενικέσ Ικανότητεσ
 Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςϑνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών
 Προαγωγό τησ ελεϑθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ
 Εργαςύα ςε διεπιςτημονικϐ περιβϊλλον
 εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα και ςτην πολυπολιτιςμικϐτητα
 Ωςκηςη κριτικόσ και αυτοκριτικόσ
 Παραγωγό νϋων ερευνητικών ιδεών
 Ομαδικό εργαςύα – ςχεδιαςμϐσ ϋργων
 Αυτϐνομη εργαςύα
 Προςαρμογό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ
 Λόψη αποφϊςεων
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Η δομό του μαθόματοσ αρθρώνεται ςτισ ακϐλουθεσ βαςικϋσ ενϐτητεσ:
 Σο μουςεύο ωσ περιβϊλλον μϊθηςησ και δημιουργικϐτητασ: ςϑγχρονεσ προςεγγύςεισ
 Μουςειακό εκπαύδευςη: αφετηρύεσ, τϊςεισ, προοπτικϋσ ςτην Ελλϊδα και διεθνώσ 3. Ο ρϐλοσ του
μουςειοπαιδαγωγοϑ: φυςιογνωμύα, δεξιϐτητεσ, εκπαύδευςη
 Θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ ςτη μουςειακό εκπαύδευςη: θεωρύεσ γνώςησ, μϊθηςησ και επικοινωνύασ
 Μϋθοδοι, μϋςα και πολιτικϋσ ςτη μουςειακό εκπαύδευςη
 Η παιδαγωγικό διϊςταςη τησ μελϋτησ μουςειακών αντικειμϋνων και εν γϋνει του υλικοϑ
πολιτιςμοϑ
 χεδιαςμϐσ μουςειακών εκπαιδευτικών εφαρμογών για ποικύλεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ (παιδιϊ,
εφόβουσ, οικογϋνειεσ, ενηλύκουσ, ΑμεΑ, ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, κ.ϊ.) και διαφορετικϊ εύδη
μουςεύων και ςυλλογών
 Μουςεύο και χολεύο: πλαύςιο, προκλόςεισ, προοπτικϋσ μιασ δημιουργικόσ ςυνεργαςύασ
 Μουςειακό εκπαύδευςη ςε ψηφιακϐ περιβϊλλον: η αξιοπούηςη των νϋων μϋςων
 Αξιολογώντασ τα αποτελϋςματα τησ μϊθηςησ ςτα μουςεύα: νϋεσ προςεγγύςεισ και μεθοδολογύεσ.
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ την τϊξη, ςτο Μουςεύο
ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 1) Εξειδικευμϋνο εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςε μορφό pptx
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 2) Εξειδικευμϋνα βύντεο-ντοκιμαντϋρ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3) Τποςτόριξη μαθηςιακόσ διαδικαςύασ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
πλατφϐρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλϋξεισ
39
Μελϋτη και ανϊλυςη Βιβλιογραφύασ
50
ό/και ςϑντομεσ προαιρετικϋσ
εργαςύεσ
Αυτοτελόσ Μελϋτη
49
ϑνολο Μαθόματοσ
138
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ 1. Εκπϐνηςη ομαδικόσ εργαςύασ η οπούα παρουςιϊζεται ςτην τϊξη
πριν την λόξη του εξαμόνου με θϋμα τον ςχεδιαςμϐ μύασ
εκπαιδευτικόσ δρϊςησ με αφετηρύα ϋμπνευςησ τισ ςυλλογϋσ του
Μουςεύου Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ
2. Γραπτό τελικό εξϋταςη που περιλαμβϊνει ερωτόςεισ που
απαιτοϑν κριτικό ανϊλυςη, ςϑνθεςη δεδομϋνων και ανϊπτυξη
προςωπικών απϐψεων για ποικύλα θϋματα τησ ςϑγχρονησ
μουςειακόσ πρακτικόσ, τεκμηριωμϋνων ςτη βϊςη ενϐσ ςυνϐλου
θεωριών και παραδειγμϊτων που παρουςιϊςθηκαν ςτο πλαύςιο
των διδακτικών ςυναντόςεων
3. υνολικό παρουςύα-ςυμμετοχό ςτο μϊθημα, απλϋσ πρακτικϋσ
αςκόςεισ που πραγματοποιοϑνται κατϊ τισ διδακτικϋσ
ςυναντόςεισ και ςυμμετοχό ςτισ προςομοιώςεισ
μουςειοπαιδαγωγικών δρϊςεων
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