
     Τίτλος Μαθήματος: Αρχαιολογική Θεωρία και Μέθοδοι ανασκαφής 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος: 
 

- Ιστορική διαδρομή 

- Ορισμός και αντικείμενο 

- Κλάδοι και προβληματική της αρχαιολογίας 

- Αρχαιολογική μαρτυρία 

- Επιφανειακή έρευνα: μέθοδοι και πρακτικές 

- Ανασκαφή: μέθοδοι και πρακτικές 

- Μέθοδοι ανάκτησης και χρονολόγησης της αρχαιολογικής μαρτυρίας 

- Μέθοδοι ταξινόμησης, ανάλυσης και ερμηνείας 

- Πρακτικές εφαρμογές (συντήρηση ανασκαφικών ευρημάτων, αρχαιολογικό σχέδιο) 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί να: 

–κατανοεί την ιστορική διαδρομή που ακολούθησε η αρχαιολογία από την εποχή της αρχαιοδιφίας έως 

σήμερα, καθώς και τις επιδράσεις που δέχτηκε η συγκεκριμένη επιστήμη από διαφορετικές πολιτισμικές και 

ιδεολογικές προσεγγίσεις από τον 17
ο
 έως τον 20

ό
 αιώνα. 

–εξηγεί τις θεωρήσεις για την πρακτική της αρχαιολογίας και την ερμηνεία των αρχαιολογικών μαρτυριών. 

–διακρίνει τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο αρχαιολόγος, σε ό,τι αφορά, στον εντοπισμό 

αρχαιολογικών θέσεων, την ανασκαφή, τον καθορισμό, τη συσχέτιση και την ταξινόμηση της 

αρχαιολογικής μαρτυρίας, έως την τελική δημοσίευση, που χαρακτηρίζει την ολοκλήρωση του 

αρχαιολογικού έργου. 

–ταξινομεί, να αναλύει και να ερμηνεύει αρχαιολογικά δεδομένα. 

–συλλέγει αρχαιολογικά δεδομένα από το πεδίο 

 

 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 

Renfrew, C. and Bahn, G.P., 2001. Αρχαιολογία. Θεωρία, Μεθοδολογία και Πρακτικές Εφαρμογές, Αθήνα: 
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Καρδαμίτσα. 

Trigger, Β.G. 2005. Μια Ιστορία της Αρχαιολογικής Σκέψης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

 

     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία : 
 

Ζώης, Λ. 1990. Αρχαιολογία στην Ελλάδα. Αθήνα: Πολύτυπο. 

Κουμανούδη, Σ. 1983. Η Ελληνική Αρχαιολογία. Αθήνα: Τυπογρ. «Κείμενα». 
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Καραλή, Λ., 1998. Λεξικό Αρχαιολογικών - Περιβαλλοντικών Όρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Χατζή-Βαλλιάννου Δ. 1985. Συντήρηση Μνημείων, Τεχνικές Ανασκαφών. Βώροι: ΥΠΠΟ-ΕΚΤ-ΜΚΕ. 

Derruau, M. 1987. Ανθρωπογεωγραφία. Αθήνα: ΜΙΕΤ. 

Drewett, P.L. 2001.  Field Archaeology - An Introduction, London: UCL Press. 

Hodder, I. 1995. Theory and Practice in Archaeology, London-New York: Routledge. 

Orton, C., Tyers, P., and Vince, A. 1993. Pottery in Archaeology (Cambridge Manuals in Archaeology). 

Cambridge-New York: Cambridge University Press. 

Scheffer, C. 2001. Ceramics in Context: Proceedings of the Internordic Colloquium on Ancient Pottery, held 

at Stockholm, 13-15 June 1997. 
 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι : 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Γραπτή εξέταση 
  

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Διαλέξεις με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών για 
τεχνικά θέματα (π.χ. αρχαιολογικό σχέδιο, συντήρηση τεχνουργημάτων κλπ.) 
 

                                                 
 


