
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EDG801 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εικονικά Μουσεία, Τεχνολογίες και Εφαρμογές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις (θεωρητικό μέρος - παρουσίαση, μελέτη 
αλγορίθμων για πρακτικά προβλήματα) 

3 

Διαλέξεις (εργαστηριακό μέρος - ανάλυση 
θεμελιωδών αλγορίθμων και αλγοριθμικών τεχνικών) 

0 
3 

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η πρόσκτηση γνώσεων σχετικά με τα Εικονικά Μουσεία, τις σχετικές 
τεχνολογίες υλοποίησης και την παρουσίαση σχετικών εφαρμογών εικονικών μουσείων. 



Τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος και ολοκληρώνουν 
επιτυχώς την παρακολούθησή του αποκτούν τις παρακάτω γνώσεις: 

− Ορισμοί εικονικού μουσείου, υπηρεσιών που παρέχονται, τεχνολογιών που υιοθετούνται. 

− Τεχνολογίες ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, δισδιάστατης και τρισδιάστατης αποτύπωσης 
και επαυξημένης πραγματικότητας. 

Ειδικότερα, τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος και 
ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του: 

1. γνωρίζουν θεμελιώδεις έννοιες του εικονικού μουσείου και των υπηρεσιών που 
παρέχονται. 

2. κατανοούν την έννοια της ψηφιοποίησης και εικονικής αναπαράστασης Μουσείων και 
Χώρων. 

3. εφαρμόζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες για να υλοποιήσουν σχετικές εφαρμογές 
4. εφαρμόζουν μεθοδολογίες ετερό-αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Εξοικείωση τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και την εφαρμογή του στη σύγχρονη τάξη 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών   
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 

− Ορισμοί εικονικού μουσείου, υπηρεσιών που παρέχονται, τεχνολογιών που υιοθετούνται. 
− Τεχνολογίες ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, δισδιάστατης και τρισδιάστατης αποτύπωσης 

και επαυξημένης πραγματικότητας. 
 
Η οργάνωση του μαθήματος πραγματοποιείται με βάση το εξής πρόγραμμα διαλέξεων:  
Θεωρητικό μέρος: 

− Εικονικό μουσείο ορισμός. 
− Η πληροφορική και οι προηγμένες τεχνολογίες στο εικονικό μουσείο  
− Σύγχρονες εφαρμογές εικονικών μουσείων. 



− Σχεδιασµός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εικονικών μουσείων. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (περιεχόμενο διαλέξεων σε 
ηλεκτρονική μορφή, δικτυακός τόπος μαθήματος, 
εκτεταμένη χρήση πηγών σε Web), στην 
Επικοινωνία/Συνεργασία με τα άτομα που παρακολουθούν 
το μάθημα (λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά 
δίκτυα βασισμένα στο Διαδίκτυο (Facebook), δικτυακός 
τόπος μαθήματος, διαδικασία ψηφοφορίας βασισμένη στο 
Internet (Doodle)) και στη διαδικασία Αξιολόγησης-
Βαθμολόγησης (ειδικό λογισμικό διεξαγωγής εξετάσεων και 
παρακολούθησης της προόδου κάθε ατόμου) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις (θεωρητικό 
μέρος) 

39 

Διαλέξεις (εργαστηριακό 
μέρος) 

0 

Εντατική συνεργασία 
διδάσκοντος – φοιτητών 
και με χρήση νέων 
τεχνολογιών 

30 

Αυτοτελής μελέτη  30 
  
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

99 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Διαδικασία Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης (ανακοινώνεται 
στο δικτυακό τόπο του μαθήματος πριν την έναρξη του 
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη καθόλη τη διάρκεια του 
εξαμήνου)  
 
Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει 
από: 
(Α) 2 ατομικές, επιμέρους εξετάσεις με μορφή ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρουν κατά 
40% στην τελική βαθμολογία. 
(Β) τελική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο 
Φεβρουαρίου ή Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω) ή την 
αντίστοιχη Σεπτεμβρίου με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής 
επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρει κατά 60% στην τελική 
βαθμολογία. 
(Γ) Ανάπτυξη αυτοτελούς εργασίας – Διδακτικής 
παρέμβασης θέματος επιλογής για τάξη της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 



5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

The Augmented Museum: Essays on Opportunities and Uses of Augmented Reality in Museums 
ISBN: 978-1387535095 
Εκδόσεις: Lulu.com; null edition (January 30, 2018) 
Συγγραφείς: Elizabeth Kane, Dr. Brett Ashley Crawford 
 

 


