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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

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

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

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

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Γενικού υποβάθρου

Ελληνική.
ΟΧΙ
http://dms.aegean.gr

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν τις διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις του ιστορικού γίγνεσθαι
- αναγνωρίζουν τις διάφορες περιόδους στην ιστορία της Ελλάδας και της Μεσογείου.
- εντοπίζουν τους παράγοντες που διαμόρφωσαν την τοπική οικονομία και πολιτική
- εντοπίζουν τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τη σχέση της Αθήνας με τις υπόλοιπες ελληνικές
πόλεις
- κατανοούν τους λόγους για τον αποικισμό
- κατανοούν τις πολιτικές παραμέτρους του αποικισμού, όσο και την οικονομική διάστασή του.
- κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους ο αποικισμός επηρέασε τις σχέσεις των λαών της
Μεσογείου
Γενικές Ικανότητες

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

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

-

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Ομαδική εργασία
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η περίοδος που προηγείται της ακμής του 5ου αι. π.χ. Οι δύο
αιώνες μετά το 750 π.Χ. είναι από τους πιο ενδιαφέροντες στην παγκόσμια ιστορία. Πρόκειται για
τους αιώνες που ουσιαστικά διαμορφώνεται η Ελλάδα - μία περίοδος, για την οποία διαθέτουμε
αρκετά στοιχεία. Το ενδιαφέρον του μαθήματος θα επικεντρωθεί στη γεωγραφική περιοχή της
Αττικής, που γίνεται η αρένα των πολιτικών εξελίξεων. Επίκεντρο της μελέτης είναι οι παράγοντες που
οδήγησαν στην εξέλιξη του πολιτεύματος μέχρι την εμφάνιση της δημοκρατίας.
Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση των παραγόντων που διαμόρφωσαν την εξέλιξη των
πολιτευμάτων στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στην περιοχή της Αττικής, σε συνάρτηση με την
επίδραση του ευρύτερου μεσογειακού χώρου. Θα μελετηθούν οι εσωτερικοί παράγοντες πολιτικής
(αγροτική οικονομία, ταξικό σύστημα, σχέσεις πολίτη-κράτους) και οι παράγοντες εξωτερικής
πολιτικής (σχέσεις με άλλους λαούς της Μεσογείου, αποικισμός, εμπόριο).
Η περίοδος που θα μελετηθεί είναι αυτή από τον 8ο μέχρι και τον 6ο αιώνα π.Χ., καθώς πρόκειται για
την περίοδο που προετοίμασε το έδαφος για την ανάπτυξη και εδραίωση του δημοκρατικού
συστήματος διακυβέρνησης.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

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

Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις
φοιτητές/ήτριες
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Προσωπική μελέτη
Εργασία
Τελική εξέταση
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39 ώρες (1.56 ECTS)
33 ώρες (1.32 ECTS)
50 ώρες (2 ECTS)
3 ώρες (0.12 ECTS)
125 ώρες (5 ECTS)

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γλώσσα Αξιολόγησης:
Ελληνική.
Αν υπάρχουν φοιτητές/ήτριες ERASMUS: Αγγλική.
Μέθοδος αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις
- Προαιρετική γραπτή εργασία (συμψηφιστική)

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

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος :
1. R. Meiggs & J. Bury, Iστορία της Αρχαίας Ελλάδας, τ. 1-3, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1981.
2. Claude Mosse, Annie Schnapp-Gourbeillon, Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2000-31
π.Χ.), Αθήνα, Δωδώνη, 1993
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία :
1. Herman Bengston, Iστορία της Αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα, Μέλισσα, 1991 (β΄ έκδοση)
2. Άννα Ραμμού-Χαψιάδη, Από τη φυλετική κοινωνία στην πολιτική, Καρδαμίτσα, 1982.
3. Herman Bengston, Iστορία της Αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα, Μέλισσα, 1991 (β΄ έκδοση).
4. Σ. Συρόπουλος, «…σαν βάτραχοι γύρω από τη θάλασσα...». Η Μεσόγειος ως πολιτισμική και
οικονομική παράμετρος συνύπαρξης των λαών στην αρχαιότητα», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική,
Νοε.-Δεκ. 2011 – Ιαν.-Φεβ. 2012, τ. 24, σελ. 36-46, εκδ. Παπαζήση.
5. Fustel de Coulanges, H αρχαία πόλη, Αθήνα, Ειρμός, 1991
6. Gustav Glotz, H ελληνική «πόλις», Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1989 (3 η έκδοση).
7. Αntony Andrewes, Aρχαία Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1987 (2 η έκδοση).
8. Α. Andrewes, H τυραννία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1982.
9. Claude Mosse, H αρχαϊκή Ελλάδα. Από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (8 ος -6 ος αι. π.Χ.), Αθήνα,
ΜΙΕΤ, 1992 (2η έκδοση).
10. Claude Mosse, Oι τύραννοι στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Το Άστυ, 1989

