
Νέες τεχνολογίες στην Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ερευνητικά 

ζητήματα 
 

 

 Κωδικός μαθήματος: Ε-4 
  

 Τύπος μαθήματος: Επιλογής 
 

 Εξάμηνο σπουδών: Β’ 
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 
 

 Διδάσκων/ουσα: Ανδρέας Γεωργόπουλος, Καθηγητής Φωτογραμμετρίας (Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο), με τη συμμετοχή των Δρ. Ασημίνας Βαφειάδου, ΕΤΕΠ (Τμήμα Μεσογειακών 
Σπουδών) και Ανδρονίκης Δριβαλιάρη, Λέκτορα (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών). 
 

 Περιεχόμενο μαθήματος:  
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες που με οποιοδήποτε τρόπο 
υποστηρίζουν και διευκολύνουν το αρχαιολογικό έργο. Ορίζεται η έννοια "Νέες Τεχνολογίες" 
και εισάγονται οι φοιτητές στην απαραίτητη διεπιστημονικότητα για την εφαρμογή τους. 
Αναλύονται οι έννοιες Computational Archaeology, Archaeomatics και Digital Humanities. 
Παρουσιάζονται στην συνέχεια οι δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογικών για την Διάδοση 
και διάχυση της πληροφορίας (δηλ. κοινωνική πληροφόρηση, πολυμέσα κ.τ.λ.). Κατόπιν 
θίγονται θέματα περιβαλλοντολογικής ευαισθηοποίησης, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η 
διάχυση ανθρωπολογικών πληροφοριών κλπ. Ακολούθως παρουσιάζονται οι εφαρμογές των 
σύγχρονων τεχνολογιών για αρχαιολογικές αναζητήσεις με την βοήθεια Τηλεπισκόπησης, 
Μαγνητομετρίας, Γεωραντάρ κλπ. Επίσης εισάγεται η έννοια της Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης 
Μνημείων και Κειμηλίων και αναπτύσσονται οι σύγχρονες μέθοδοι συλλογής και 
επεξεργασίας της σχετικής πληροφορίας. Ακολούθως θίγονται ζητήματα αποθήκευσης και 
διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας, μέσω της ανάπτυξης βάσεων δεδομένων και 
συστημάτων πληροφοριών για μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Η συμβολή των 
σύγχρονων μεθοδολογιών στην υποστήριξη ανασκαφών αποτελεί τέλος ξεχωριστό κεφάλαιο 
λόγω της αυξημένης σημασίας της στην καθημερινή αρχαιολογική πρακτική. 
 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
φοιτητές/ριες θα γνωρίζουν: 

 - Τη χρήση και τα προϊόντα των νέων τεχνολογικών. 
 - Να επιλέγουν κάθε φορά την καταλληλότερη μέθοδο για την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος. 
 - Να συλλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες σε αναλογική και ψηφιακή μορφή για μετέπειτα 

επεξεργασία σε ειδικευμένα λογισμικά. 



 - Να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος 
της καθημερινής τους επαγγελματικής πρακτικής. 
 
  

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
α) Εγχειρίδια μαθήματος: 
 
Recording, Documentation, and Information management for the Conservation of Heritage Places. - 

Volume 1: Guiding Principle (Δωρεάν διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της CIPA - 

http://cipa.icomos.org/index.php?id=30) 

Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places. - 

Volume II: Illustrated Examples (Δωρεάν διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της CIPA - 

http://cipa.icomos.org/index.php?id=30) 

 
      
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 
 
EuroMed2010 - Digital Heritage - 3rd International Conference dedicated on Digital Heritage - Short 

papers (Δωρεάν διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της CIPA - 

http://cipa.icomos.org/index.php?id=30) 

 
 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις, εργασίες εφαρμογής και 
παρουσιάσεις εργασιών 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:  Βαθμολόγηση γραπτών εργασιών (2) κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου (20%), Παράδοση ενδιάμεσων πρακτικών ασκήσεων (20%). Τελική 
εξέταση (60%). 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική και Αγγλική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Διαλέξεις και σεμιναριακού τύπου παραδόσεις με τη 
συμμετοχή των φοιτητών/τριών. 
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