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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχοι
Ο στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές :
-να αναπτύξουν τη γνώση παρελθόντων πολιτισμών εστιάζοντας στην Ελλάδα και στην 
Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου
-να κατανοήσουν στοιχεία χωρικών ανισοτήτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή στην 
παρακμή αυτών των πολιτισμών 
-να αναπτύξουν μια κριτική προσέγγιση και να κατανοήσουν τις κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές αλλαγές σε μια ιστορική προοπτική.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν:
a) μάθει πώς να εξετάζουν διαφορετικές πτυχές των πολιτισμών σε μια ιστορική 
προοπτική του μακρόχρονου.  
b) εξοικειωθεί με διαφορετικές μηχανισμούς ανάπτυξης ή κρίσης στην ιστορία,
c)      αποκτήσει μια κριτική ενόραση στη φύση των πολιτιστικών, πολιτικών και 
οικονομικών θεμάτων διαφορετικών πολιτισμών. 



d)  μάθει πώς να ερμηνεύουν διαφορετικά σύμβολα και στοιχεία εξουσίας στο ιστορικό 
παρελθόν διαφορετικών τόπων.  
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
-να διαγνώσουν τη λειτουργία του κοινωνικού και οικονομικού χώρου στην κατασκευή 
ταυτοτήτων καθώς και στη δημιουργία χωρικών ανισοτήτων σε αρχαίους πολιτισμούς.
-να αναγνωρίζουν και ερμηνεύουν σύμβολα και νοηματοδοτήσεις του χώρου σε μια 
συνέχεια στη μακρά διάρκεια του χωροχρόνου.
--να αναλύουν φαινόμενα που αλλάζουν την αίσθηση που έχουμε για το χώρο και τις 
οριοθετήσεις του σε μια μακρά διάρκεια (π.χ. ιμπεριαλισμός, αστικοποίηση, 
μετανάστευση, δίκτυα επικοινωνίας, κλπ.).

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χαρτογραφία στους αρχαίους χρόνους – ιερά τοπία και ιεροί χώροι από την αρχαιότητα έως
το βυζαντινή και οθωμανική περίοδο – η εξέλιξη της γραφής - πόλεις και λιμάνια – δίκτυα 
επικοινωνιών – πολιτισμός και τέχνη από την αρχαιότητα έως τους νεότερους  χρόνους – 
ανισότητες στον κοινωνικό και οικονομικό χώρο – πολιτεύματα και εξουσία στην 
αρχαιότητα – πολιτιστική κληρονομιά  - αλλαγές στον  τόπο και το χώρο κατά τη μετάβαση 
από τις αυτοκρατορίες στα κράτη.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Στην αίθουσα διδασκαλίας
 Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις παραδόσεις καθώς 
και χρήση του διαδικτύου (e-class).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου
Διαλέξεις 27
Ασκήσεις με επίσκεψη 
σε αρχαιολογικούς 
χώρους

 9

Εβδομαδιαίες ασκήσεις 17
Τελική εργασία 32
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης
1. Υποβολή και παρουσίαση τελικής εργασίας (80%) 
2. Εργαστηριακές ασκήσεις (20%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης υπόκεινται σε αλλαγές και θα
ανακοινώνονται στην έναρξη του εξαμήνου.
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