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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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 επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει
να μπορεί:
-να γνωρίζει και να ορίζει τους αρχιτεκτονικούς τύπους, οι οποίοι αφενός συνεχίζονται
από τη Μέση στην Ύστερη Βυζαντινή περίοδο και αφετέρου εκείνους που
δημιουργούνται στα παλαιολόγεια χρόνια. Επίσης να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της
μνημειακής ζωγραφικής της υπό εξέταση περιόδου.
-να διακρίνει τα στοιχεία που διαφοροποιούν τους τύπους μεταξύ τους καθώς και
μορφολογικά στοιχεία των ναών εσωτερικά και εξωτερικά. Επίσης να διακρίνει τις
διάφορες καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής στη μνημειακή ζωγραφική.

-να ερμηνεύει τις ιδιαιτερότητες στη διαμόρφωση των χώρων του ναού σύμφωνα με
τον τύπο του ναού, τις επιδράσεις από άλλες καλλιτεχνικές παραδόσεις καθώς και
σύμφωνα με τις αντιλήψεις του κτήτορα. Επίσης στη ζωγραφική να ερμηνεύει το
εικονογραφικό πρόγραμμα καθώς και εικονογραφικά θέματα, που εμφανίζονται αυτή
την εποχή, και να διακρίνει τις διάφορες τεχνοτροπικές τάσεις.
-να συνθέτει μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής,
της μορφολογίας του κτιρίου και της ζωγραφικής, ώστε να εντοπίζει τις ομοιότητες
ανάμεσα στα μνημεία. Επίσης να αναγνωρίζει τις διαφορετικές καλλιτεχνικές
παραδόσεις και, τέλος, να χρονολογεί τα μνημεία και το διάκοσμό τους.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

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

Αρχιτεκτονικοί τύποι που συνεχίζονται από τη Μέση στην Ύστερη Βυζαντινή περίοδο
και τύποι που δημιουργούνται στα παλαιολόγεια χρόνια.
Βασικά στοιχεία της μνημειακής ζωγραφικής της υπό εξέταση περιόδου.
Στοιχεία που διαφοροποιούν τους αρχιτεκτονικούς τύπους μεταξύ τους και
μορφολογικά στοιχεία των ναών εσωτερικά και εξωτερικά.
Καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής στη μνημειακή ζωγραφική.
Ιδιαιτερότητες στη διαμόρφωση των χώρων του ναού σύμφωνα με τον τύπο του ναού,
τις επιδράσεις από άλλες καλλιτεχνικές παραδόσεις, καθώς και σύμφωνα με τις
αντιλήψεις του κτήτορα.
Εικονογραφικά προγράμματα, εικονογραφικά θέματα και τεχνοτροπικές τάσεις.

(3) ΠΕΡΙΕΧ
ΟΜΕΝ
Ο
ΜΑΘΗ
ΜΑΤΟΣ

(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.
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

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)

Γλώσσα Αξιολόγησης:
Ελληνική.
Μέθοδος αξιολόγησης:
Προφορική εξέταση

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

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Krautheimer

R., Early

Christian

and

Byzantine

Architecture, Harmondsworth
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Καλοπίση–Βέρτη Σ., «Τάσεις της μνημειακής ζωγραφικής περί το 1300 στον ελλαδικό και
νησιώτικο χώρο (εκτός από τη Μακεδονία)», Ο Μανουήλ Πανσέληνος και η εποχή του,
Αθήνα 1999, 63-90, εικ.1-29, πίν. Α-ΙΑ΄.
Τσιγαρίδας Ε., Οι τοιχογραφίες της περιόδου των Παλαιολόγων σε ναούς της
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1999.
Χατζηδάκη N., Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αθήνα 1994.
ΙΕΕ, τόμ. Η΄, σελ. 275-279, 289-299, και τόμ. Θ΄, σελ. 394-400, 423-428, (Μ.Χατζηδάκης).
Mango C., Byzantine Architecture, New York 1976.
Αχειμάστου-Ποταμιάνου M., Βυζαντινές τοιχογραφίες, Αθήνα 1994.
Mπούρας X., Mαθήματα Iστορίας της Aρχιτεκτονικής, τόμ. B΄, Aθήνα 1975 (ανατ. 1980).
Μπούρας Χ., Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, τόμ. Β΄, Αθήνα 19992.
Μπούρας Χ., Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα 2001.

