Νέο E-Learning
Πρόγραμμα

Η Αρχαιολογία
της Προϊστορικής
Κύπρου:
Υλικός Πολιτισμός,
Οικονομική & Κοινωνική
Οργάνωση
10% έκπτωση για αιτήσεις

που θα υποβληθούν έως 18/4
& προκράτηση θέσης με

100 ευρώ

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης,
στο εκπαιδευτικό αντικείμενο:

Η Αρχαιολογία της Προϊστορικής Κύπρου:
Υλικός Πολιτισμός, Οικονομική και Κοινωνική Οργάνωση
Η Αρχαιολογία της Κύπρου για πολλές δεκαετίες αναγνωρίζεται ως διακριτός κλάδος της συγκεκριμένης επιστήμης. Ωστόσο,
διδάσκεται ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο σε ελάχιστα Πανεπιστήμια στον κόσμο. Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών διδάσκεται ανελλιπώς από το 1986 έως και σήμερα. Για τριάντα, σχεδόν, χρόνια το μάθημα παρακολούθησαν αρκετές γενιές
φοιτητών οι οποίοι έχοντας εκπονήσει δεκάδες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές αποτελούν σήμερα το
νέο επιστημονικό δυναμικό σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα η μελέτη του αρχαίου πολιτισμού της Κύπρου εντασσόταν στις Ανατολικές Σπουδές. Μετά την ανεξαρτησία
της νήσου (1960) η συστηματική επιστημονική και ανασκαφική δράση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου ανέδειξε τον ιδιαίτερο
πολιτισμικό χαρακτήρα της, κυρίως κατά την Προϊστορική περίοδο, και το ρόλο που διαδραμάτισε στον ευρύτερο χώρο των πολιτισμών
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Η πολιτισμική ιδιαιτερότητα της Κύπρου είναι περισσότερο εμφανής κατά τη διάρκεια της Προϊστορίας της, ενώ κατά τους Ιστορικούς
χρόνους (από την Αρχαϊκή/Κλασική περίοδο έως και τη Βενετοκρατία/Τουρκοκρατία) το νησί παρακολουθεί και συμμετέχει στις ιστορικές
εξελίξεις της Ελλάδας ακολουθώντας στην ουσία τη μοίρα του λοιπού ελληνισμού.
Στο παρόν πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εξοικειωθούν με την ιδιοσυγκρασιακή φυσιογνωμία
της Προϊστορικής Κύπρου μέσα από τη μελέτη των σημαντικότερων αρχαιολογικών μνημείων της. Επιπλέον, επιχειρείται μια σύντομη
επισκόπηση των μεγαλύτερων ζητημάτων της τρέχουσας έρευνας στο νησί, μέσω της οποίας παρακολουθείται η διαχρονική πορεία της
Κύπρου από την πρώτη ανθρώπινη παρουσία στα εδάφη της μέχρι και το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Βασική διαπίστωση
της πορείας αυτής είναι ότι κατά την πρώιμη προϊστορία (από τη Νεολιθική Εποχή έως και το τέλος της Μέσης Χαλκοκρατίας) η Κύπρος,
παρά τη γειτνίασή της με τους μεγάλους πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής και της Αιγύπτου διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την πολιτισμική
αυτονομία της. Αντίθετα, κατά τη μακρά περίοδο της Ύστερης Χαλκοκρατίας η εντεινόμενη διείσδυση Μυκηναϊκών πολιτισμικών και
πληθυσμιακών στοιχείων επιδρά καθοριστικά διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις μετέπειτα ιστορικές εξελίξεις.

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
Κατά τη διάρκεια του 6μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης
Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι
η Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, Ε. Μαντζουράνη, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση
και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry για αιτήσεις έως 18/4) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους
των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.
Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
(30%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%) κ.α.
Η έκπτωση 10% για αιτήσεις έως 18/4 (λόγω early entry) εφαρμόζεται επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης.
Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=594
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:

23/05/2016

Έναρξη Μαθημάτων:

30/05/2016

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email: elearn-secretariat@elke.uoa.gr

