
     Τίτλος Μαθήματος: Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας 
 

 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): 
Περιγράφονται ειδικές περιπτώσεις εφαρμογών. Αναλύονται τα προβλήματα για κάθε περίπτωση. 

Συνδυασμένες γνώσεις από γεωπεριβάλλον, αρχαιολογία, ιστορία και φυσικές επιστήμες, παρουσιάζεται 

εντοπίζοντας την ορθή χρήση των υλικών και την κατάλληλη μεθοδολογία. Η επιλογή του κατάλληλου υλικού 

για χρονολόγηση και προέλευση συζητείται. Οι επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχουν επιλεγεί προς περαιτέρω επεξεργασία σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Έμφαση 

δίνεται στην κατανόηση των διαδικασιών και για την προώθηση της γνώσης μέσω διαδραστικών μεθόδων 

διδασκαλίας. Γίνεται λεπτομερής αναφορά των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των φυσικών μεθόδων στην 

επίλυση αρχαιολογικών προβλημάτων. 

Ειδικότερα 

1) Μινωικός πολιτισμός και έκρηξη ηφαιστείου Σαντορίνης 

2) Βιοαρχαιολογία (Άνθρωπος των Πάγων, μελέτη αρχαίων διατροφικών συνηθειών, κ.λ.π) 

3) Λάξευση πετρωμάτων / τέχνη από πέτρωμα 

4) Η Σινδόνη το Τορίνο 

5) Παραδείγματα χρονολόγησης παλαιολιθικών περιόδων (Φαράγγι Olduvai, σπήλαια Πετραλώνων, 

Θεόπετρας, Γιούρων, Σαρακινού)  

6) Μεταφορά οψιανού στη Μεσόγειο (αναλύσεις, χρονολόγηση) 

7) Αναλύσεις κεραμικών (προέλευση, εμπόριο) 

8) Τα πυραμιδοειδή της Αργολίδας (μια διεπιστημονική προσέγγιση) 

9) Αρχαιομετρικές εφαρμογές σε μια τυπική αρχαιολογική ανασκαφή. 

10) Αναλύσεις σε έργα τέχνης πριν τη συντήρηση (Raman & IR φασματοσκοπίες, Μικροσκοπία, ακτίνες Χ 

φθορισμού, χρωματογραφία, κ.λ.π.) 

11) Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης & Πολωτικό Μικροσκόπιο στην Αρχαιολογία 

12) Αυθεντικότητα στην αρχαιολογία 

13) Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων 

14) Χρονολογώντας την πτώση μετεωρίτη στη Ν Γερμανία 

15) Τρωικός Πόλεμος: αλήθεια ή μύθος; Χρονολογώντας με αστρονομία 

16) Η αρχαιολογία της γεωργίας 

17) Παλαιοκλιματολογία & Αστρονομία 

18) Η συμβολή της αρχαιομετρίας στον πολιτιστικό τουρισμό 

19) mtDNA, λάδι και οίνος στην προϊστορία 
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 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν: 

- Να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν εφαρμογές των φυσικών επιστημών σε συγκεκριμένα θέματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

- Να συνθέτουν μια ειδική εφαρμογή στην οποία θα περιλαμβάνονται διάφορες τεχνικές και ένα σχέδιο για 

ένα μελλοντικό πρόγραμμα.  

- να διαφοροποιούν και να ταξινομούν αρχαιολογικά αποτελέσματα που γίνονται από τη χρήση ειδικών 

μεθόδων και τεχνικών 

- να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε θεωρητική βάση τη λογική των φυσικών μεθόδων που εφαρμόζονται 

για την επίλυση αρχαιολογικών προβλημάτων, π.χ. χρονολόγηση, την τοποθεσία, την προέλευση, την 

ανάλυση, τεχνολογία κλπ 

- να κατανοεί μια ποικιλία μεθοδολογικών προσεγγίσεων των νέων τεχνολογιών και των φυσικών επιστημών 

που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς  
- να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους ένα ιδιαίτερο αρχαιολογικό πρόβλημα μπορεί να λυθεί (ποια  

μέθοδος, ποία τεχνική, υπό ποιες προϋποθέσεις, τη φροντίδα κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, 

χρήσιμες πληροφορίες που προέρχονται από αρχαία ερείπια, και να γνωρίζουν τους τρόπους επίλυσης ενός 

αρχαιολογικού πρόβλημα και να αξιολογούν το υλικό της, χρονική και χωρική εξέλιξη. 
 
 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
Λυριτζής, Ι (2005) Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία. Εκδ. Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός 

Λυριτζής, Ι (1994) Τα πυραμιδοειδή της Αργολίδας. Εκδ Δελφικλη Ακαδημια, Αθηνα. (διατιθ. Από 

Καρδαμιτσα) 
 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
Renfrew, C & Bahn, P (2001) Αρχαιολογία: Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές. (μτφρ. Ι. 

Καραλή-Γιαννακοπούλου) Εκδ. Καρδαμιτσα 

 

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

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
Γραπτή εξέταση ή αξιολόγηση/βαθμολόγηση εργασίας/εργασιών 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
Σεμιναριακού τύπου παραδόσεις θεματικών ενοτήτων με PowerPoint με τη συμμετοχή των φοιτητών 
μέσω της συγγραφής ή/και παρουσίασης εργασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

 
                                                 
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

