
     Τίτλος Μαθήματος: Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας (330 μ.Χ.-6ος αι. μ.Χ.) 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματοςii (100-300 λέξεις): 
 

 Αρχιτεκτονικοί τύποι και βασικά στοιχεία της γλυπτικής και 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 γλυπτική και τη μνημειακή ζωγραφική. 

Ιδιαιτερότητες στη διαμόρφωση των χώρων του ναού σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες, τον τύπο 
του ναού, τις επιδράσεις από άλλες καλλιτεχνικές παραδόσεις, καθώς και με τις αντιλήψεις του 
κτήτορα. 

Θεματογραφία και εικονογραφία στη γλυπτική και τη ζωγραφική αντίστοιχα. 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 

-να γνωρίζει και να ορίζει τους αρχιτεκτονικούς τύπους καθώς και τα βασικά στοιχεία της γλυπτικής 
και 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 γλυπτική και τη μνημειακή ζωγραφική. 

-να ερμηνεύει τις ιδιαιτερότητες στη διαμόρφωση των χώρων του ναού σύμφωνα με τις λειτουργικές 
ανάγκες, τον τύπο του ναού, τις επιδράσεις από άλλες καλλιτεχνικές παραδόσεις καθώς και με τις 
αντιλήψεις του κτήτορα. Επίσης να ερμηνεύει τη θεματογραφία και την εικονογραφία στη γλυπτική και 
τη ζωγραφική αντίστοιχα. 
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-να συνθέτει τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής, της μορφολογίας του κτιρίου και της ζωγραφικής, ώστε 
να εντοπίζει τις ομοιότητες ανάμεσα στα μνημεία, να αναγνωρίζει τις διαφορετικές καλλιτεχνικές 
παραδόσεις και, τέλος, να χρονολογεί τα μνημεία και το διάκοσμό τους. 

 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 

Γκιολές Ν., Παλαιοχριστιανική τέχνη: Ναοδομία, Αθήνα 1988 

Γκιολές Ν., Παλαιοχριστιανική τέχνη. Μνημειακή ζωγραφική (π. 300-726), Αθήνα 1991. 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 

 

Kitzinger E., Byzantine Art in the Making, London 1977. 

Krautheimer R., Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth …… (=Παλαιοχριστιανική και 

Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1998. 

Lowden J., Early Christian and Byzantine Art, London 1997. 

Mathews Th.,The Art of Byzantium: between Antiquity and the Renaissance, London 1998). 

Mπούρας X., Mαθήματα Iστορίας της Aρχιτεκτονικής, τόμ. B΄, Aθήνα 1975 (ανατ. 1980). 

Αχειμάστου-Ποταμιάνου M., Βυζαντινές τοιχογραφίες, Αθήνα  1994. 

Γαλάβαρης Γ., «Πρωτοβυζαντινή Τέχνη», ΙΕΕ, τόμ. Ζ΄, Αθήνα 1978, 354-373. 

Μπούρας Χ., Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, τόμ. Β΄, Αθήνα 1999
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Χατζηδάκη N., Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αθήνα 1994. 

 
 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτού του πεδίου 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
 

                                                 
i
 Υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ, ανάλογα με τις κατηγορίες μαθημάτων που διαθέτει το κάθε τμήμα. 
 
ii
 Περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και προαιρετικά της εβδομαδιαίας κατανομής της ύλης (επιγραμματικά). 

iii
 Μαθησιακά αποτελέσματα:  οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει 

μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες. Βλέπε αναλυτικά:   
      http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

