
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΤ-13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ: 
ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TMS238/ 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 
Mε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ οφείλουν να μποροφν: 
- να επιλζγουν τθν κατάλλθλο μζκοδο για τθν αντίςτοιχθ πλθροφορία 
(χρονολόγθςθ, ανάλυςθ, προζλευςθ κτλ). 
- Να ςυνκζτουν και να διατυπϊνουν ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ για τθν μελζτθ 
αρχαιολογικϊν υλικϊν με διεπιςτθμονικοφσ τρόπουσ από τισ φυςικζσ επιςτιμεσ 
- Να αξιολογοφν τθν δυνατότθτα αξιοποίθςθσ πολιτιςμικϊν υλικϊν με 
αρχαιολογικζσ επιςτιμεσ 
- Να ερμθνεφουν θν πολιτιςμικι κλθρονομιά με διεπιςτθμονικό τρόπο, δθλ. με τισ 
γνϊςεισ από τθν αρχαιολογία και τισ κφριεσ μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ από τισ φυςικζσ 
επιςτιμεσ, ϊςτε να ερμθνεφουν φαινόμενα και διαδικαςίεσ που δεν είναι δυνατζσ μόνο 
από τθν ιςτορία και τισ αρχαιολογικζσ μαρτυρίεσ  
- Να κατανοιςουν το δυϊνυμο αρχαιολογία και κετικζσ επιςτιμεσ διακρίνοντασ τα 
όρια του κάκε γνωςτικοφ πεδίου και επαναδιατυπϊνωντασ ερωτιματα για τθν εξαγωγι 
ςθμαντικϊν ςτοιχείων που αφοροφν τθν αρχαιολογικι ερμθνεία 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1) Αρχαιομετρία (Ιςτορικι αναδρομι, οριςμόσ, παραδείγματα). 
2) Απόλυτθ και ςχετικι χρονολόγθςθ. 
3) Αρχαιολογικά υλικά – Γεωλογικά υλικά (ομοιότθτεσ, διαφορζσ). 
4) Χρονολόγθςθ με κερμοφωταφγεια (ΘΦ) και Οπτικά Προτρεπόμενθφωταφγεαι (ΟΠΦ) 
5) Χρονολόγθςθ με Άνκρακα 14 (C-14). 
6) Δενδροχρονολόγθςθ. 
7) φντομθ αναφορά ςε άλλεσ μεκόδουσ χρονολόγθςθσ: μζκοδοσ με αμινοξζα, ενυδάτωςθ 
οψιανοφ, αρχαιομαγνθτιςμόσ, Μόλυβδοσ-210. 
8) Χρονολόγθςθ με φωταφγεια πζτρινων επιφανειϊν. 
9) φντομθ αναφορά ςε φυςικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ (Ακτίνεσ-Χ Φκοριςμοφ, Νετρονικι 
Ενεργοποίθςθ, Ατομικι απορρόφθςθ, ICP-MS, SIMS, LIBS, XRD, PLM) 
10) Αρχαιοαςτρονομία και θ επίδραςθ ςτουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ. 
11) Αρχζσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ζργων τζχνθσ. 
12) Αρχαιογεωφυςικζσδιαςκοπιςεισ (μαγνθτόμετρο, θλεκτρόμετρο, γεωραντάρ, ςόναρ, 
αεροφωτογραφίεσ με /IR/Δορυφόρο) 
13) CaseStudies: Η ζκρθξθ του θφαιςτείου τθσ αντορίνθσ και θ πτϊςθ του Μινωικοφ 
πολιτιςμοφ, ο εντοπιςμόσ τθσ Αρχαίασ Ελίκθσ, θ υνδόνθ του Σορίνο, εμπόριο οψιανοφ και 
κεραμικϊν). 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

Αποκτοφν γενικζσ γνϊςεισ επί κακοριςμζνων φυςικϊν μεκόδων, παρουςιάηουν τα ςτοιχεία 
(πχ χρονολόγθςθ, ςφάλμα, χριςθ, χαρακτθριςμόσ, διαπίςτωςθ εμπορίου, εντοπιςμόσ 
καμμζνων μνθμείων και υποκαλάςςιων αρχαιοτιτων, παρατιρθςιακθ αςτρονομία και θ 
επίδραςθ ςτουσ πολιτιςμοφσ κ.α.) με εφλθπτθ πινακοποίθςθ και απεικόνιςθ και 
εξαςκοφνται κεωρθτικά ςε πλθκϊρα παραδειγματικϊν περιπτϊςεων τόςο από τον 
ελλθνικό χϊρο όςο και ςε παγκόςμια κλίμακα. Αντιλαμβάνονται τθν αξία και τθ δυςκολία 
ενόσ πειράματοσ και τθν ανάδυςθ μζςα από αυτό πλθκϊρασ πλθροφοριϊν που 
αναδεικνφουν ζνα αρχαίο εφρθμα. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και 

των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Λιψθ αποφάςεων  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  



εκπαίδευςθ κ.λπ. 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

Παρουςιάςεισ PowerPoint 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 ϊρεσ (1.56 ECTS) 

Προςωπικι μελζτθ 83 ϊρεσ (3.32 ECTS) 

Σελικι εξζταςθ 3 ϊρεσ (0.12 ECTS) 

  

  

  

  

  

  

φνολοΜακιματοσ 125 ϊρεσ (5 ECTS) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 
Γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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