
     Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 
 

 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): 
 

1. Βασικές αρχές αρχαιοζωολογίας: Αναγνώριση και καταγραφή σκελετικών καταλοίπων από ζώα και πτηνά, 

καταλοίπων ψαριών και μαλακίων και η αρχαιολογική τους σημασία. Διαχωρισμός μικρών και μεγάλων 

ζωολογικών καταλοίπων-ονοματολογία-άτλαντες-συγκριτική συλλογή. Στρατηγικές δειγματοληψίας, 

ταφονομία, εργαλεία από οστά και όστρεα 

2. Βασικές αρχές Αρχαιοβοτανικής:  

Α. Μακροφυτικά κατάλοιπα. Αναγνώριση φυτικών ειδών-ανατομικοί χαρακτήρες-άτλαντες συγκριτική 

συλλογή. Στοιχεία οικολογίας. Δειγματοληψία, επίπλευση (απλή επίπλευση, μηχανική επίπλευση, υγρό 

κόσκινο), ταφονομία, καταγραφή υλικού, ερμηνεία αποτελεσμάτων, φυτική διατροφή, γεωργία. 

Β. Ανάλυση γύρης, αρχές της μεθόδου, δημιουργία και ερμηνεία διαγραμμάτων γύρης, μέθοδοι αναγνώρισης, 

παλαιοκλίμα, ταφονομία 

3. Εξημέρωση φυτών και ζώων: φυτικά και ζωικά κατάλοιπα από αρχαιολογικές θέσεις Αιγαίου, Ευρώπης και 

Μέσης Ανατολής, γεωργία, κτηνοτροφία. Τα φυτικά κατάλοιπα αρχαίων πολιτισμών και ειδικότερα στο 

Αιγαίο 

4. Πρακτική εξάσκηση με ανασκαφικό οργανικό υλικό (οστά και κατάλοιπα φυτών). 

5.Φυσική Ανθρωπολογία-Παλαιοπαθολογία: Ιστορία και εξέλιξη του ανθρώπου, αρχές συγκριτικής ανατομίας, 

παθολογία, αναγνώριση των οστών, ανάλυση δεδομένων, καταγραφή, συσχετισμοί.  

 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 

Εισαγωγή θεωρητική, στην κατανόηση των αρχών, μεθόδων, στρατηγικών, εφαρμογών μελέτης της 

περιβαλλοντικής αρχαιολογίας.  

Πρακτική ειδικευμένη μελέτη-εξάσκηση στο εργαστήριο.  

 
 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
Λυριτζής Ιωάννης (2005). Αρχαιολογία και περιβάλλον, Εκδ Καρδαμίτσα, Αθήνα 
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     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
Renfrew, C & Bahn, P (2001) Αρχαιολογία: Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές. (μτφρ. Ι. 

Καραλή-Γιαννακοπούλου) Εκδ. Καρδαμίτσα 

Καραλή Λίλιαν (2005) Περιβαλλοντική Αρχαιολογία, Εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 

Branch, Nick et al, 2005, Environmental Archaeology, Theoretical and Practical Approaches Oxford 

University Press, Oxford & New York 

 

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

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Υποχρεωτικές εργασίες συμψηφισμού. 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
Παραδόσεις μαθημάτων, επικουρικό εποπτικό υλικό σε μορφή έγγραφη, ηλεκτρονική. 
Θεωρητική και πρακτική εξάσκηση με υποχρεωτική φυσική  παρουσία των φοιτητών, εξάσκηση 
στις εργαστηριακές μεθοδολογικές πρακτικές. 
 

                                                 
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

