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Μζροσ Α 

Φιλοςοφία και τεκμθρίωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν 
 
Ψο Τμήμα Εςωτερικήσ Αρχιτεκτονικήσ προζκυψε από τθν ζνταξθ του Τμιματοσ 
Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικοφ Χϊρου, Διακόςμθςθσ και Σχεδιαςμοφ Αντικειμζνων τθσ Σχολισ 
Καλλιτεχνικϊν Σπουδϊν του Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ Ακινασ, ςτο 
Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Αττικήσ. Ψο Ψμιμα ανικει ςτθ Σχολή Εφαρμοςμζνων Τεχνών και 
Πολιτιςμοφ. 

 
Θ ιδιαιτερότθτα τθσ φυςιογνωμίασ και ςυγχρόνωσ θ κεμελιϊδθσ ςθμαςία του Τμιματοσ 
Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ με βάςθ τθν προζλευςι του, ζγκειται ςτθ ςφλλθψθ του 
ςχεδιαςμζνου χϊρου ωσ ζκφραςθσ μιασ ενότθτασ των τεχνϊν, όπου ο άνκρωποσ 
ςυμπλζκεται με τον χϊρο μζςα από τθν κίνθςθ και τισ αιςκιςεισ του και ανατροφοδοτεί ςε 
αυτι τθ βάςθ τθ ςκζψθ και τθ δράςθ του. 
 
Ωλικά και τεχνικζσ ωσ φορείσ πολιτιςμικότθτασ, όςο και καινοτόμα υλικά και τεχνικζσ 
ςυνιςτοφν πεδίο διερεφνθςθσ ςε ελεφκερθ αλλά αναγκαία ςχζςθ  με ιςτορικζσ και 
κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, με ςκοπό τθ δθμιουργία του χϊρου ηωισ του ςφγχρονου 
ανκρϊπου. Κζματα αναςχεδίαςθσ, επανάχρθςθσ ι προςαρμογισ υπαρχόντων κτιρίων, 
χϊρων και αντικειμζνων κεωροφμενων ςτο πλαίςιο ςφγχρονων φιλοςοφικϊν και 
κεωρθτικϊν αντιλιψεων και τρόπου ηωισ ςυνιςτοφν τον πυρινα τθσ οργάνωςθσ των 
μακθμάτων του Ψμιματοσ. Ζννοιεσ κεωρθτικζσ όπωσ νόθμα, ταυτότθτα, ερμθνεία, 
χρονικότθτα και εφθμερότθτα, διιγθςθ/ανα-διιγθςθ και μετα-διιγθςθ, υβριδικόσ 
ςχεδιαςμόσ, πειραματιςμόσ, διάδραςθ, οικολογία κ.α., από κοινοφ με τθν εμβάκυνςθ ςε 
τεχνολογικζσ γνϊςεισ ςε ςχζςθ με μεκόδουσ ςχεδιαςμοφ (π.χ. generative design), υλικά 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του φωτόσ και του ιχου), καταςκευαςτικι δομι κλπ, ςυνκζτουν το 
δομικό πλαίςιο του προγράμματοσ ςπουδϊν ςτο Ψμιμα.  
 
Πε βάςθ αυτι τθ κεϊρθςθ, διακρίνομε δυο τφπουσ οργάνωςθσ των μακθμάτων ςτο 
πρόγραμμα ςπουδϊν του Ψμιματοσ: μακιματα κεωρίασ και μακιματα κεωρίασ-πράξθσ 
(ςφνκεςθσ). Ψα μακιματα κεωρίασ (100% κεωρία) μπορεί να εμπεριζχουν διαλζξεισ και 
ςεμινάρια ςτο πλαίςιο τθσ κεωρθτικισ διδαςκαλίασ και είναι ςτθν ουςία υποςτθρικτικά του 
δεφτερου τφπου μακθμάτων. Ψα μακιματα κεωρίασ-πράξθσ (50% κεωρία και 50% 
εργαςτιριο) αναφζρονται ςτο ςχεδιαςμό χϊρου και αντικειμζνου και γίνονται κατανοθτά - 
με βάςθ ςφγχρονεσ φιλοςοφικζσ αντιλιψεισ (π.χ. Hans-Georg Gadamer, Gilles Deleuze, 
Jacques Rancière) - ωσ μια δθμιουργικι, εξελιςςόμενθ, ανοικτι διαδικαςία. Ωπό αυτι τθ 
κεϊρθςθ, ςτα μακιματα κεωρίασ-πράξθσ θ κεωρία με τθ πράξθ αποτελοφν μια 
αδιαχϊριςτθ ενότθτα, διότι θ κεωρία τροφοδοτεί διαρκϊσ τθν πράξθ και θ πράξθ ςε κάκε 
ςτάδιο δθμιουργίασ τθ ςκζψθ και τθ κεωρθτικι ςυηιτθςθ. Πε αυτι τθν ζννοια, τα 
μακιματα κεωρίασ-πράξθσ μποροφν να εμπεριζχουν και να οργανϊνουν διαλζξεισ, 
ςεμινάρια κ.λ.π. Σ τρόποσ διδαςκαλίασ των ςχεδιαςτικϊν μακθμάτων ωσ αδιαχϊριςτεσ 
ενότθτεσ κεωρίασ-πράξθσ, χαρακτθρίηει τον τρόπο οργάνωςθσ των προγραμμάτων των 
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ςθμαντικότερων ομοειδϊν ι ςυναφϊν πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων και ςχολϊν ςτθν Ελλάδα 
και διεκνϊσ.  
 
Ψο Ψμιμα Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ οργανωτικά/γνωςιολογικά ςυγκροτείται  από τζςςερισ 
Ψομείσ μακθμάτων: 
Αϋ Ψομζασ: Αρχιτεκτονικισ Χφνκεςθσ, Κεωρίασ και  Ξριτικισ  
Βϋ Ψομζασ: Χχεδιαςμοφ, Κεωρίασ και  Ξριτικισ 
Γϋ Ψομζασ: Χϊρου και  Εικαςτικϊν Ψεχνϊν 
ΔϋΨομζασ: Αειφορικοφ & Ψθφιακοφ Χχεδιαςμοφ και Ξαταςκευαςτικισ Ψεχνολογίασ 
 
Ψο Υρόγραμμα Χπουδϊν του Τμιματοσ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ περιλαμβάνει ςαράντα 
ζνα(41) υποχρεωτικά μακιματα και δεκατρία (13) υποχρεωτικά-επιλογισ, από τα οποία οι 
φοιτθτζσ επιλζγουν τα τζςςερα (4). Ψα μακιματα κατανζμονται ςε οκτϊ (8) εξάμθνα 
ςπουδϊν. Ωπάρχουν ζνδεκα (11) μακιματα κεωρίασ και ςαράντα τρία (43) μακιματα 
κεωρίασ-πράξθσ (ςφνκεςθσ). Υρακτικι άςκθςθ διάρκειασ δυο (2) μθνϊν μπορεί να 
διεξάγεται από το τζταρτο εξάμθνο και μετά και είναι προαιρετικι για τθ λιψθ του πτυχίου. 
Οαμβάνει 3 ECTS και είναι ιςοδφναμθ με ζνα μάκθμα επιλογισ. Για  τθ λιψθ του πτυχίου οι 
φοιτθτζσ οφείλουν να ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ τθ φοίτθςθ ςε 45 μακιματα 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μζροσ Β 

 Υρόγραμμα Χπουδϊν  
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Α’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Λςτορία και κεωρία Αρχιτεκτονικισ και Ψζχνθσ Λ 4   6 150 ΠΓΩ 

2 Δομικι Ψζχνθ Λ 2         3 75 ΠΕΩ 

3 Εικαςτικά κζματα Λ / Σπτικι γλϊςςα   6 6 150 ΠΓΩ 

4 Υλαςτικι Λ   3 3 75 ΠΓΩ 

5 
Χχεδιαςτικι Πεκοδολογία με αναλογικά και 
ψθφιακά μζςα 

  6 6 150 ΠΓΩ 

6 Αρχιτεκτονικι εςωτερικϊν Χϊρων Λ   6 6 150 ΠΕΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 6 21       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27 30 750   

 
 
Β’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ.   ΡΜ ΦΕ   

1 
Λςτορία και κεωρία Αρχιτεκτονικισ και Ψζχνθσ 
ΛΛ 

4   6 150 ΠΓΩ 

2 Χχεδιαςτικι Πεκοδολογία με ψθφιακά μζςα ΛΛ   4 4 100 ΠΓΩ 

3 Λςτορία και κεωρία του Χχεδιαςμοφ (Design) Λ 2   3 75 ΠΓΩ 

4 Εικαςτικά κζματα ΛΛ   4 5 125 ΠΓΩ 

5 Αρχιτεκτονικι Εςωτερικϊν Χϊρων ΛΛ   6 8 200 ΠΕ 

6 Υλαςτικι ΛΛ   4 4 100 ΠΓΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 6 17       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23 30 750   

 
 
Γ ’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Αρχιτεκτονικι  Εςωτερικϊν Χϊρων ΛΛΛ   6 8 200 ΠΕ 

2 
Λςτορία και κεωρία Αρχιτεκτονικισ και Ψζχνθσ 
ΛΛI 

4   6 150 ΠΓΩ 

3 Ψθφιακζσ οπτικοακουςτικζσ αναπαραςτάςεισ   4 4 100 ΠΕΩ 

4 Εικαςτικά Κζματα ΛΛΛ   4 4 100 ΠΕ 

5 Δομικι Ψζχνθ ΛΛ   3 4 100 ΠΕ 

6 Επικοινωνία και Χϊροσ Λ   4 4 100 ΠΕ 

  ΣΥΝΟΛΟ 4 21       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25 30 750   
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Δ ’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Αρχιτεκτονικι  Εςωτερικϊν Χϊρων IV   6 8 200 ΠΕ 

2 
Λςτορία και κεωρία Αρχιτεκτονικισ και Ψζχνθσ 
IV 

4   6 150 ΠΓΩ 

3 Χχεδιαςμόσ (Design) Επίπλου Λ   3 4 100 ΠΕ 

4 Επικοινωνία και Χϊροσ ΛΛ   4 4 100 ΠΕ 

5 Βιομθχανικόσ Χχεδιαςμόσ (Design)  Λ   4 5 125 ΠΕ 

  ΣΥΝΟΛΟ 4 17       

  ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21 27 675   

              

  ΕΡΙΛΟΓΘΣ *1 ΜΑΘΘΜΑ+           

1 Χχεδιαςμόσ (Design) Ωφάςματοσ Λ   3 3 75 ΠΕΩ 

2 Χχεδιαςμόσ (Design) Ξεραμικισ Λ   3 3 75 ΠΕΩ 

3 Ειδικά εικαςτικά κζματα   3 3 75 ΠΕΩ 

4 Υλαςτικι ΛΛΛ   3 3 75 ΠΕΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 0 3 3 75   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24 30 750   

 
 
 
Ε ’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Αρχιτεκτονικι  Εςωτερικϊν Χϊρων V   6 8 200 ΠΕ 

2 Βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ (Design) II   3 4 100 ΠΕ 

3 Χχεδιαςμόσ εξωτερικϊν Χϊρων I   4 6 150 ΠΕ 

4 Αειφορικόσ ςχεδιαςμόσ Λ   4 5 125 ΠΕ 

5 Χχεδιαςμόσ (Design) Επίπλου ΛΛ   3 4 100 ΠΕ 

  ΣΥΝΟΛΟ 0 20       

  ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20 27 675   

              

  ΕΡΙΛΟΓΘΣ *1 ΜΑΘΘΜΑ+           

1 Χκθνικόσ χϊροσ Λ   3 3 75 ΠΕΩ 

2 Υαραμετρικόσ Χχεδιαςμόσ   3 3 75 ΠΕΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ   3 3 75   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23 30 750   
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ΣΤ’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Εικαςτικζσ εφαρμογζσ ςτον αςτικό χϊρο   4 6 150 ΠΕ 

2 Αρχιτεκτονικι εςωτερικϊν χϊρων VI   6 8 200 ΠΕ 

3 Δομικι Ψζχνθ  IIΛ   3 5 125 ΠΕ 

4 Λςτορία και κεωρία του Χχεδιαςμοφ (Design) ΛΛ 2 
 

4 100 ΠΓΩ 

5 Ξοινωνιολογία χϊρου 2   4 100 ΠΓΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 6 13       

  ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17 27 675   

              

  ΕΡΙΛΟΓΘΣ *1 ΜΑΘΘΜΑ+           

1 Χκθνικόσ χϊροσ  II   3 3 75 ΠΕΩ 

2 Βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ (Design) ΛΛΛ   3 3 75 ΠΕΩ 

3 Χχεδιαςμόσ εξωτερικϊν χϊρων  ΛΛ    3 3 75 ΠΕΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 0 3 3 75   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20 30 750   

 
 
Η’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Φιλοςοφία – Αιςκθτικι και Ψυχολογία  6 
 

6 150 ΠΓΩ 

2 Αρχιτεκτονικι εςωτερικϊν χϊρων VIΛ   6 8 200 ΠΕ 

3 Αειφορικόσ ςχεδιαςμόσ ΛΛ   4 4 100 ΠΕ 

4 Ακουςτικι - Φωτιςμόσ και Χϊροσ 4 0 4 100 ΠΕ 

5 Διάλεξθ 2     5 125 ΠΓΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 12 10       

  ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22 27 675   

              

  ΕΡΙΛΟΓΘΣ *1 ΜΑΘΘΜΑ+           

1 Βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ (Design) ΛV   3 3 75 ΠΕΩ 

2 Δομικι Ψζχνθ ΛV   3 3 75 ΠΕΩ 

3 Χκθνικόσ Χϊροσ ΛΛΛ   3 3 75 ΠΕΩ 

4 Χχεδιαςμόσ (Design) Επίπλου ΛΛΛ   3 3 75 ΠΕΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 0 3 3 75   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25 30 750   

 
 
H’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Υτυχιακι εργαςία     16 400 ΠΕ 

2 Χωρικζσ Αφθγιςεισ   4 6 150 ΠΕ 

3 Αρχιτεκτονικι εςωτερικϊν χϊρων VIΛΛ   6 8 200 ΠΕ 

  ΣΥΝΟΛΟ 0 10       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10 30 750   

     
 

 ΜΑΚΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΘ ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΘ – ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΑΚΠ 
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Μζροσ Γ 

 Υεριγράμματα Πακθμάτων  
 

  



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

9 

 

 
 
 

Ρεριγράμματα μακθμάτων Α’ εξαμινου 

Α’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Λςτορία και κεωρία Αρχιτεκτονικισ και Ψζχνθσ Λ 4   6 150 ΠΓΩ 

2 Δομικι Ψζχνθ Λ 2         3 75 ΠΕΩ 

3 Εικαςτικά κζματα Λ / Σπτικι γλϊςςα   6 6 150 ΠΓΩ 

4 Υλαςτικι Λ   3 3 75 ΠΓΩ 

5 
Χχεδιαςτικι Πεκοδολογία / Αναλογικά και 
ψθφιακά μζςα 

  6 6 150 ΠΓΩ 

6 Αρχιτεκτονικι εςωτερικϊν Χϊρων Λ   6 6 150 ΠΕΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 6 21       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27 30 750   
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

  ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΛΧΨΣΦΛΑ & ΚΕΩΦΛΑ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ & ΨΕΧΡΘΧ Λ: ΑΦΧΑΛΣΛ & 
ΠΕΧΑΛΩΡΛΞΣΛ ΧΦΣΡΣΛ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ 4 6 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

γενικοφ υποβάκρου 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Σχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 
Αγγλικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ψο μάκθμα αναφζρεται ςτθν  ερμθνεία των μορφϊν τθσ Αρχιτεκτονικισ και των υπολοίπων μορφϊν 
τθσ Ψζχνθσ  ςε ςχζςθ με το κοινωνικοπολιτιςμικό γίγνεςκαι τθσ κάκε εποχισ. Ξφριο ηθτοφμενο  είναι 
θ ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ φοιτθτζσ ότι θ ςχζςθ ςκζψθσ-μορφισ είναι μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ 
που όμωσ δεν υπόκειται ςε λογικοφσ κανόνεσ και επομζνωσ ελεφκερθ με αυτι τθν ζννοια, ενϊ 
ςυγχρόνωσ θ κάκε μορφι προκφπτει ωσ ςωματοπραγματικι ζκφραςθ του πολιτιςμικοφ πλαιςίου 
ςτο οποίο αυτι εκδθλϊνεται. Θ κατανόθςθ των μορφϊν ωσ αποτζλεςμα τθσ ςκζψθσ, όςο και θ 
δθμιουργία ςκζψθσ ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατανόθςθσ ςυνιςτοφν μζρθ μιασ ερμθνευτικισ 
ανοικτισ διαδικαςίασ προςζγγιςθσ τθσ ιςτορικισ αλικειασ ςε ςχζςθ με τθν Ψζχνθ και τθν 
Αρχιτεκτονικι.  

Ψο μάκθμα αποτελεί βαςικό υπόβακρο για όλα τα ςυνκετικά μακιματα του Ψμιματοσ. 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

1. Επιχειρείται κατ’ αρχάσ διερεφνθςθ των βακφτερων ςχζςεων ανκρϊπου-χϊρου και μορφϊν, 
κακϊσ και του τρόπου με τον οποίον ο άνκρωποσ αντιλαμβάνεται τισ μορφζσ και τα νοιματα 
που αυτζσ φζρουν. Γίνεται ειςαγωγι ςε  Αιςκθτικζσ αρχζσ που βοθκοφν τουσ ερευνθτζσ να 
κατανοιςουν τον τρόπο με τον οποίον οι μορφζσ επιδροφν ςτον τρόπο ςκζψθσ του κεατι, 
αλλά και αποτελοφν εργαλεία για τθ δικι τουσ δθμιουργία.  

2. Εξετάηονται αναλυτικότερα οι  εποχζσ  Υροϊςτορία¸ Δυτικι Αςία και Αίγυπτοσ, Ελλάδα, Φϊμθ, 
Ανατολικι Φωμαϊκι περίοδοσ (Βυηάντιο), Φωμανικι  και Γοτκικι περίοδοσ. Χτόχοσ θ ερμθνεία 
των μορφϊν ωσ φορζων νοθμάτων, θ ςυςχζτιςι τουσ με τουσ ςυλλογικοφσ ςτόχουσ των 
εποχϊν και με τθν εκάςτοτε φιλοςοφικι τουσ κεμελίωςθ. 

3. Υαράλλθλα με τθν διερεφνθςθ τθσ Λςτορίασ, γίνεται ειςαγωγι ςτθ ςφγχρονθ Αρχιτεκτονικι και 
Ψζχνθ, επίςθσ με όπλα αιςκθτικζσ και φιλοςοφικζσ αρχζσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ναι 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 115 
Συγγραφι εργαςίασ 35 
  

  

Χφνολο Πακιματοσ  150 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα 
Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ 
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν βαςίηεται ςε: 
Δοκιμαςία Ρολλαπλισ Επιλογισ, ι/και Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, ι/και Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, ι/ και ςε  
Γραπτι Εργαςία, με αναλογία 50/50. Τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται ςτουσ φοιτθτζσ κατά τθ 
διάρκεια τουσ εξαμινου και περιλαμβάνονται ςτθν 
ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:  
 
Βιβλιογραφία Ιςτορίασ & Θεωρίασ Αρχιτεκτονικισ  
 
Α. ‘Ελλθνεσ ςυγγραφείσ 
 ΜΡΟΥΑΣ ΧΑΑΛ.,  “Μακιματα ιςτορίασ αρχιτεκτονικισ”, 2 τ. Εκδ. ΕΜΡ 1975. 
 ΡΟΚΟΡΙΟΥ Γ.,  “Ο Κοςμολογικόσ ςυμβολιςμόσ ςτθν αρχιτεκτονικι του Βυηαντινοφ Ναοφ”, 
εκδ. Ρφρινοσ Κόςμοσ, Ακιναι 1981. 
 ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΘΣ Ρ.,  “Ειςαγωγι ςτθν αιςκθτικι και τθν κεωρία τθσ Τζχνθσ”, ιδίου, Ακινα 
1983. 
Β. Ξζνοι ςυγγραφείσ 
 ANDREAE B.,  “L’art de l’ancienne Rome”, ed. Mazenod, Paris 1973. 
BENEVOLO LEON.,  “Θ ιςτορικότθτα του αρχιτεκτονικοφ ζργου”, εκδ. Νζα Σφνορα, Ακιναι, 
Ρ. ΛΑΗΑΛΔΘΣ, “Βιομθχανικι επανάςταςθ - Βιομθχανικι πόλθ”, εκδ. Νζα Σφνορα.   
BOUDON PHILIPPE,  “Sur l’espaxe architectural”, edit. Dunod, Paris 1971. 
CHEVALIER J.,  “Les Grecs et les Romains”, ed. Planete, Paris 1967, “Dictionnaire des 
symboles”, Seghers 1974. 
DAVY M.M.,  “Initiation a la symbolique Romane”, ed. Flammarion 1977. 
DEMARGNE PIERRE,  “La naissance de l’Art Grec”, ed. Gallimard 1974. 
DIEL PAUL,  “Ο ςυμβολιςμόσ ςτθν ελλθνικι μυκολογία”, εκδ. Χατηθνικολι 1980. 
ECO UMBERTO,   , “Τζχνθ και κάλλοσ ςτθν αιςκθτικι του Μεςαίωνα”, εκδ. Γνϊςθ 1992,   
FISCHER ERNST,  “H αναγκαιότθτα τθσ Τζχνθσ”, εκδ. Κεμζλιο, Ακιναι 1976. 
FOCILLON HENRI,  “Θ ηωι των μορφϊν”, εκδ. Νεφζλθ 1982. 
FULCANELLI,  “Le mystere des Cathedrales”, ed. Pauvert, Paris 1964 
GIEDION S., “La naissance de l’Art”, edit. De la Connaissance, Bruxelles 1965. 
GOUVION C., VAN DE MERT F., “Le symbolisme des rues et des cites”, edit. Berg 
International. 
GRABAR ANDRE,  “L’age d’or de Justinien”, ed. Gallimard, Paris 1966, “Le premier art 
Cretien”, Gallimard, Paris 1964. 
HAUTECOEUR,  “Mystique et architecture, le symbolisme du cercle et de la coupole”, ed. A. 
et J. Picard et Cie, Paris 1954, “Histoire de l’Art”, ed. Flammarion 1959. 
HAUSER ARNOLD,  “Κοινωνικι Λςτορία τθσ Τζχνθσ”, 4 τ.,  εκδ. Κάλβοσ 1980. 
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HEIDEGGER MAR.,  “Essais et conferences”, ed. Gallimard, Paris 1958, “Τί είναι φιλοςοφία”, 
εκδ. Αναγνωςτίδθ, “Θ προζλευςθ του ζργου Τζχνθσ”, εκδ. Δωδϊνθ, Ακινα 1986.. 
HOFSTATTER HANS,  “Gotique”, ed. L’Equerre, Suisse 1964. 
KAUFMANN PIERRE,  “L’experience emotionnelle de l’espace”, edit. J. Vrin,  
Paris 1981. 
 LEVY P., SERAUD M.,  “Anthropologie de l’espace”, edit. C.C.I., Paris 1983. 
 MEUNIE LOUIS,  L’architecture et la geometrie”, ed. Vincent, Freal et Cie,  
Paris 1968. 
MICHALOWSKI K.,  L’Art et l’ancienne Egypte”, ed. Mazenod, Paris 1973. 
NORBERG-SCHULZ C.,  “La signification dans l’architecture occidentale”, ed. P. Mardaga, 
Bruxelles 1974, “Systeme logique de l’architecture”, ed. P. Mardaga, Bruxelles 1974. 
PANOFSKY ERWIN,  “Architecture gotique et pensee scolastique”, ed. de Minuit, Paris 1967. 
PAPAIOANNOU K., “L’Art Grec”, ed. Mazenod, Paris 1972. 
PAYOT DANIEL,  “Le philosophie et l’architecte”, edit. An. Montaigne, Paris 1982. 
 PICARD GILBERT,  “Empire Romain”, ed. L’Equerre, Paris 1964. 
 RIEGL ALOIS,  “Grammaire Historique des Arts Plastiques”, ed. Klincksieck,  
Paris 1978. 
 ZEVI BRUNO,  “Apprendre a voir l’architecture”, ed. de Minuit, Paris 1959. 
 
Βιβλιογραφία Ιςτορίασ & Θεωρίασ Τζχνθσ  
  
Α. Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ 
- Ανδρόνικοσ, Π., Βεργίνα : Σι Βαςιλικοί Ψάφοι, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα, 1991 
- Αχειμάςτου-Υοταμιάνου, Π., Βυηαντινζσ τοιχογραφίεσ, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα, 1994  
- Βαςιλάκθ, Π., Ψο Υορτραίτο του Ξαλλιτζχνθ ςτο Βυηάντιο, εκδ. Υανεπιςτθμιακζσ 

Εκδόςεισ Ξριτθσ,Θράκλειο, 1997  
- Βοκοτόπουλοσ, Υ., Βυηαντινζσ εικόνεσ, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα, 1995 
- Διηικιρίκθσ, Γ., Βυηάντιο και Δφςθ : Υολιτιςτικά και αιςκθτικά ηθτιματα τθσ 

ηωγραφικισ, εκδ. Αιγόκερωσ, Ακινα, 1996  
- Ξαλοκφρθσ, Ξ., Θ Ηωγραφικι τθσ Σρκοδοξίασ : Λςτορικι, Αιςκθτικι και Δογματικι 

Ερμθνεία τθσ Βυηαντινισ εικόνασ, εκδ. Υουρνάρα, Κεςςαλονίκθ, 1972 
- Ξορδισ, Γ., Σι Υροςωπογραφίεσ του Φαγιοφμ και θ Βυηαντινι Εικόνα, εκδ. Αρμόσ, 

Ακινα, 2001 
- Οαμπρινουδάκθ, Β., Ελλθνικι Υλαςτικι του 7ου π.Χ. αιϊνα, εκδ. Ξαρδαμίτςα, Ακινα, 

1985 
- Πιχελισ, Υ., Αιςκθτικι κεϊρθςθ τθσ Βυηαντινισ Ψζχνθσ,  εκδ.  Ακιναι 1978 
- Ππαροφτασ, Ξ., Βυηαντινι Υροεικονοκλαςτικι και Γερμανικι Υροκαρολικι Ψζχνθ, εκδ. 

Χμίλθ, Ακινα, 1989  
- Ρτοφμασ, Χ., Σι Ψοιχογραφίεσ τθσ Κιρασ, εκδ. Λδρυμα Κιρασ Υ. Ρομικόσ, Ακινα 1992 
- Χατηθδάκθ, Ρ., Βυηαντινά ψθφιδωτά, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα, 1994  
- Xριςτοδουλιδθσ Υ.,“Ειςαγωγι ςτθν αιςκθτικι και τθν κεωρία τθσ Ψζχνθσ”, ιδίου, 

Ακινα 1983 

 
Β. Ξζνοι ςυγγραφείσ 
- Boardman, J., Αρχαία Ελλθνικι Τζχνθ, μτφ. Α. Υαππάσ,   εκδ. Ωποδομι, Ακινα, 1980  
- Bruneau, Ph., La Mosaïque Antique, ed. Presses de l’ Université de Paris- Sorbonne, 

Paris, 1987  
- Brandi, Cezare, Αρκάδιοσ ι περί Γλυπτικισ, μτφ. Χ. Θλιόπουλοσ, εκδ. Ρεφζλθ, Ακινα, 

1983 
- Buttin, Anne-Marie, La Grèce Classique, ed. Les Belles Lettres, Paris, 2000 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

14 

 

- Charbonneaux J., Martin R., Villard F., Grèce Archaïque, Grèce classique, ed. Gallimard, 
Paris, 1969 

- Delorme, J., La Grèce primitive et archaïque, ed. Colin, Paris, 1969 
- Gardiner, A., Egyrtof the Pharaohs, ed. Oxford University Press, London, 1966 
- Gombrich, E. H., Ψο χρονικό τθσ Ψζχνθσ, μτφ. Οίνα Ξάςδαγλθ, 16θ εκδ.  Πορφωτικό 

Λδρυμα Εκν. Ψραπζηθσ, Ακινα, 1994 
- Goodman, N., Σι Γλϊςςεσ τθσ Ψζχνθσ, μτφ. Υ. Βλαγκόπουλοσ, εκδ. Εκκρεμζσ, Ακινα, 

2005  
- Honour H , Fleming J., Λςτορία τθσ Tζχνθσ, μτφ. Α. Υαππάσ, τομ. Λ, εκδ. Ωποδομι, 

Ακινα, 1991 
- Hood, S., Θ Ψζχνθ ςτθν Υροϊςτορικι Ελλάδα, μτφ. Υαντελίδου Π., ζνοσ Κ., εκδ. 

Ξαρδαμίτςα, Ακινα, 1990 

- Itten, Johannes, L’étude des œuvres d’art de l’art antique a I’art moderne, ed. Dessain 
et Tolra, Paris, 1990 

- Lang, M.L., The Palace of Nestor : The Frescoes, ed. Princeton, 1969 
- Ling R., Roman Painting, Cambridge, 1991 
- Mosse, Claude, Θ Αρχαϊκι Ελλάδα (8οσ-6οσ αιω.π.Χ.), μτφ. Χτρατισ Υαςχάλθσ, εκδ. 

Πορφ. Μδρυμα Εκνικισ Ψραπζηθσ, Ακινα, 1991   
- Robertson, M, la peinture grecque, ed. Skira, Genève, 1959   
- Runsiman, S., Βυηαντινόσ Ρολιτιςμόσ, μετ. Δ. Δετηωρτηθ, εκδ. Γαλαξίασ, Ακινα 1969 
- Ψάλμπορτ-Φάισ, Ρτζιβιντ Βυηαντινι τζχνθ, μετ. Α. Υαππάσ, εκδ. Ωποδομι, Ακινα  
- Θauser Α., “Κοινωνικι Λςτορία τθσ Τζχνθσ”, 1οσ τ.,  εκδ. Κάλβοσ 1980. 

 
 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΣΠΛΞΘ ΨΕΧΡΘ Λ: ΨΑ ΩΟΛΞΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Σμαδικι κεωρθτικι γραπτι εργαςία (προαιρετικι) ςε 
κζμα επιλογισ από λίςτα κεμάτων, εκπαιδευτικι επίςκεψθ.  

2 3 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Ωποβάκρου Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι (ςτθν αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK112/ 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Γενικό πλαίςιο 
 
Θ ςειρά μακθμάτων  με τον γενικό τίτλο «Δομικι Ψζχνθ» αναπτφςςεται ςε τζςςερα μζρθ και 
εξετάηει τθν υλικότθτα του χϊρου ωσ μια ενιαία και αδιαίρετθ ςυνκικθ μζςα από τθν οποία 
ςυλλαμβάνεται και υλοποιείται ο Χχεδιαςμόσ του Χϊρου. Ωσ εκ τοφτου, ςτα μακιματα αυτά 
εξετάηονται  ζννοιεσ όπωσ τα φυςικά ι τεχνθτά υλικά, θ προδιαγραφι επιφανειϊν, εξοπλιςμοφ και 
δομικϊν ςυςτθμάτων, οι παραδοςιακζσ μζκοδοι δόμθςθσ ιςτορικά, και οι ψθφιακζσ εφαρμογζσ 
μοντελοποίθςθσ και δόμθςθσ του χϊρου, ωσ ςυνάρτθςθ των επικυμθτϊν ιδιοτιτων του χϊρου – 
δθλαδι ωσ ζνα ςυνκετικό πρόβλθμα – με επίκεντρο τον άνκρωπο. 
Ψα εξειδικευμζνα αντικείμενα του εκάςτοτε μακιματοσ επιδιϊκουν τον ςυςχετιςμό των παραπάνω 
με παραμζτρουσ όπωσ θ υγεία, θ αςφάλεια, θ φυςικι και αντιλθπτικι εργονομία και άνεςθ, αλλά 
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και οι αιςκθτικζσ επιλογζσ που γίνονται, όπωσ αυτζσ επθρεάηονται από τισ αναγκαίεσ υποδομζσ, τισ 
επιφάνειεσ και τον εξοπλιςμό του χϊρου.  
Πζςα από τθν ςειρά αυτϊν των μακθμάτων αυτϊν οι φοιτθτζσ /τριεσ κα μπορζςουν να ςυλλάβουν 
τθν ζννοια του Χϊρου ωσ κακολικι ςυνκικθ, με τον βζλτιςτο δυνατό τρόπο, όντασ εξοικειωμζνοι με 
τισ μεκόδουσ παραγωγισ του από τισ παραδοςιακζσ ιδιότυπεσ λαϊκζσ και ιςτορικζσ τεχνικζσ μζχρι τισ 
ςφγχρονεσ καταςκευαςτικζσ τεχνολογίεσ. Ειδικά ςτισ μζρεσ μασ, αυτόσ ο παράγοντασ εμφανίηεται ωσ 
κρίςιμοσ για τθ διδαςκαλία του Χχεδιαςμοφ ςαν μια ενιαία διαδικαςία μεταξφ τθσ φλθσ και τθσ 
ςφλλθψθσ – για παράδειγμα θ ςφγχρονθ παραγωγι του χϊρου ωσ ςυνάρτθςθ τθσ μαηικισ 
βιομθχανικισ παραγωγισ τυποποιθμζνων ςυςτθμάτων ι οι λογικζσ ψθφιακισ μορφοδοςίασ (CAD, 
BIM, παραμετρικόσ ςχεδιαςμόσ και προςομοιϊςεισ βελτιςτοποίθςθσ) ωσ ςυνάρτθςθ των 
εξειδικευμζνων εφαρμογϊν ψθφιακισ καταςκευισ (Digital Fabrication). Από τθν άλλθ πλευρά, θ 
εξοικείωςθ των φοιτθτϊν /τριων με τθν υλικότθτα του χϊρου και των μεκόδων παραγωγισ του 
κατά τθν ευρφτερθ ζννοια κα τουσ επιτρζψει να αντιμετωπίςουν όλεσ τισ κλίμακεσ εφαρμογισ, από 
τθν ςυνάντθςθ δφο επιφανειϊν και τθν προδιαγραφι των δομικϊν ςυςτθμάτων, μζχρι τθν 
πρωτότυπθ ςφλλθψθ τθσ ςυνολικισ μορφισ του χϊρου, με τθν ειδικι ευαιςκθςία που απαιτείται εξ’ 
οριςμοφ από το ηθτοφμενο του Ανκρωποκεντρικοφ Χχεδιαςμοφ. 
Εν κατακλείδι, ςιμερα περιςςότερο αναγκαία από ποτζ άλλοτε, θ ςειρά των μακθμάτων τθσ 
«Δομικισ Ψζχνθσ» ηθτά να κεμελιϊςει το ηιτθμα τθσ υλικότθτασ του χϊρου ςτθν ςυνείδθςθ των 
φοιτθτϊν ωσ ζναν Χχεδιαςμό Λδιοτιτων που είναι κεμελιϊδθσ και αδιαίρετθ ςυνάρτθςθ του 
Χχεδιαςμοφ του Χϊρου. 
 
Ψο πρϊτο μάκθμα αυτισ τθσ ςειράσ αποτελεί ειςαγωγικό κεωρθτικό μάκθμα και αναφζρεται ςτα  
γνωςτά υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτθ δόμθςθ, τθν καταςκευι, τθν εξυπθρζτθςθ λειτουργικϊν 
απαιτιςεων, τθν προςταςία από τθ φκορά τθσ χριςθσ και τουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ, τθν 
απόδοςθ των αιςκθτικϊν και μορφολογικϊν επιλογϊν για τθν υλοποίθςθ ενόσ τεχνικοφ ζργου, τα 
οποία ςυγκροτοφν τθν ομάδα των δομικϊν και διακοςμθτικϊν υλικϊν. Χτθ ομάδα αυτι ανικουν 
τόςο φυςικά υλικά, που χρθςιμοποιικθκαν από αρχαιοτάτων χρόνων, όπωσ θ πζτρα, θ άργιλοσ, το 
ξφλο, όςο και νεϊτερα τεχνικά υλικά, όπωσ τα κράματα μετάλλων, το τςιμζντο ι τα πλαςτικά. Σ 
υπολογιςτικόσ ςχεδιαςμόσ (computational design) διαμορφϊνει ςταδιακά ζνα ςφγχρονο 
περιβάλλον ςυνεχοφσ ροισ πλθροφοριϊν, υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και αλγορίκμων που 
οδθγοφν ςτον ςυνολικό ζλεγχο των ιδιοτιτων, τθσ ςυμπεριφοράσ και των κάκε λογισ ςτοιχείων που 
αφοροφν τα υλικά ςτθ ςχεδιαςτικι διαδικαςία. Ρζεσ τεχνολογίεσ (όπωσ θ χριςθ τθσ 
νανοτεχνολογίασ) ςυμβάλλουν ςε ραγδαίεσ εξελίξεισ ςτθν επιςτιμθ των υλικϊν, αυξάνοντασ τισ 
απαιτιςεισ, το εφροσ των ιδιοτιτων τουσ, τθ μεταβλθτότθτα τουσ, τθν ανταπόκριςθ τουσ ςε 
διαφορετικζσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ- ςτθ κερμότθτα, το φωσ, τον θλεκτριςμό, κ.ά. Ζτςι, 
διαμορφϊνεται ζνα διευρυμζνο πεδίο ανάμεςα ςτθ ςυμβατικι διαχείριςθ των υλικϊν ωσ τμιμα τθσ 
καταςκευισ ενόσ ζργου, και τθ διαφαινόμενθ ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτθν παραγωγι των 
αρχιτεκτονικϊν μορφϊν, κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςι τουσ ωσ δυναμικϊν και όχι ωσ ςτατικϊν 
ςυςτθμάτων. 
 
Σκοποί και ςτόχοι 
 
Ωσ γενικόσ ςτόχοσ όλων των μακθμάτων λογίηεται το να αναδειχκοφν οι διάφορεσ καταςκευαςτικζσ 
λογικζσ, τα διάφορα δομικά και διακοςμθτικά υλικά, οι εκάςτοτε μθχανικζσ ςυμπεριφορζσ τουσ ςε 
ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του ζργου, και οι τρόποι ςυναρμογισ τουσ 
ςε εξειδικευμζνεσ ι/και πρωτότυπεσ αρχιτεκτονικζσ και καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ, ωσ ζνα 
ςυνκετικό πρόβλθμα, το οποίο βρίςκεται ςε ευκεία και διαρκι διαλεκτικι ςχζςθ με τθν 
προγραμματικι και τθν εννοιολογικι ςυγκρότθςθ του Χχεδιαςμοφ. 
 
Ψο κεωρθτικό αυτό μάκθμα αναφζρεται ςτθν υλικότθτα των καταςκευϊν, δθλαδι ςτα δομικά και 
διακοςμθτικά υλικά, που χρθςιμοποιοφνται ςτα τεχνικά ζργα. Αναφζρεται ςε γνϊςεισ που 
ςυνδζουν τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, τθ μορφοδοςία, τθν τεχνογνωςία, τθν καταςκευαςτικι λογικι, 
τισ ιδιότθτεσ και τθ ςυμπεριφορά των κφριων ομάδων υλικϊν, κακϊσ και τθν υλοποίθςθ του ζργου.  
Σ ςτόχοσ είναι ν’ αναπτυχκοφν τρόποι προςζγγιςθσ ςτθ διαδικαςία επιλογϊν υλικϊν ςε ςχζςθ με 
τθν αιςκθτικι ποιότθτα τουσ, τισ ιδιότθτεσ, τθ ςυμπεριφορά, τθν αντοχι, τθν επεξεργαςία, τθ 
ςυνάφεια και τθ διάρκεια τουσ, ςε ςυνάρτθςθ με τθν επίδραςθ εξωγενϊν παραγόντων και 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Πία ενδεικτικι ςειρά ειςθγιςεων και διαλζξεων, θ οποία μπορεί να τροποποιθκεί ι εμπλουτιςκεί 
περιλαμβάνει βαςικζσ ενότθτεσ υλικϊν όπωσ: φυςικι πζτρα, προϊόντα τςιμζντου, προϊόντα 
αργίλου, ξφλο, μζταλλα, γυαλί, φφαςμα, πλαςτικά υλικά, ςυνδεδεμζνα με βαςικζσ ζννοιεσ φυςικισ 
και μθχανικισ ςυμπεριφοράσ των υλικϊν, ςυμβατότθτασ, εργαςιμότθτασ. Υαρουςιάηονται ακόμθ 
τρεισ διακριτζσ ομάδεσ υλικϊν, που ενϊ δεν χρθςιμοποιοφνται ςτο κφριο ςϊμα των καταςκευϊν, 
εντοφτοισ εφαρμόηονται είτε ωσ υπόςτρωμα, είτε ωσ ςυνδετικό μζςο, είτε ωσ επίςτρωςθ για τθν 
προςταςία τθσ επιφάνειασ τουσ, είτε ακόμθ για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν προβλθμάτων. Αυτζσ οι 

απαιτιςεων που επθρεάηουν τον ςχεδιαςμό (ςε ςυμβατικά και νζα ψθφιακά περιβάλλοντα), τθν 
υλοποίθςθ, τθν αςφάλεια, τθν υγεία των χρθςτϊν και τθ διάρκεια του ζργου.  
Βαςικόσ παιδαγωγικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ καλλιζργεια τθσ ενεργισ ατομικισ 
ςυμμετοχισ, αλλά και τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ, κακϊσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τον/τθν 
διδάςκοντα/ουςα.  

 
Μζκοδοσ – μακθςιακά αποτελζςματα 
 
Υραγματοποιοφνται ςειρά διαλζξεων-ειςθγιςεων από τον /τθν διδάςκοντα/ουςα και επιςκζπτεσ 
κακθγθτζσ ςε ςυνδυαςμό με εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε χϊρο παραγωγισ υλικϊν. Υροκειμζνου να 
τροφοδοτθκεί μία κριτικι ςυηιτθςθ και θ ςυνεργαςία, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναλαμβάνουν 
προαιρετικά ομαδικι εργαςία με κζμα τα υλικά και τθν καταςκευι, επιλζγοντασ ανάμεςα ςε 
προτεινόμενεσ υλοποιθμζνεσ μελζτεσ. 
Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ  οι φοιτθτζσ / φοιτιτριεσ κα μποροφν να κατανοοφν ηθτιματα 
επιλογϊν δομικϊν και διακοςμθτικϊν υλικϊν ςε τεχνικά ζργα, τα οποία βαςίηονται ςτθ γενικι 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ τουσ (αρχζσ φυςικισ, χθμείασ και μθχανικισ) και υποςτθρίηονται από 
επιςτθμονικά εγχειρίδια προχωρθμζνου επιπζδου, κακϊσ περιλαμβάνονται επιλογζσ που 
προκφπτουν από τισ εξελίξεισ ςτθν αιχμι του γνωςτικοφ πεδίου τθσ τεχνολογίασ υλικϊν και των 
ςφγχρονων δυνατοτιτων ψθφιακισ ςχεδίαςθσ. 
Κα είναι ςε κζςθ να διαμορφϊνουν τισ επιλογζσ τουσ ςτθ διάρκεια των μελετϊν τουσ ϊςτε να 
ςυνδυάηουν αιςκθτικζσ επιλογζσ με τισ γενικζσ και ειδικζσ απαιτιςεισ των ζργων, εντάςςοντασ τα 
υλικά δομισ ςτθν διαδικαςία δθμιουργικοφ ςχεδιαςμοφ, πάντα λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αςφάλεια 
και υγεία των χρθςτϊν, και το περιβάλλον.  
   
Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

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

απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 
- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  
- Οιψθ αποφάςεων.  
- Χυνδυαςτικζσ επιλογζσ. 
- Σμαδικι εργαςία . 
- Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον. 
- Βιβλιογραφικι μελζτθ, ζκφραςθ και ςυγγραφι με βάςθ κανόνεσ επιςτθμονικισ ζρευνασ. 
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ομάδεσ που κεωροφνται ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τθν ευςτοχία ι τθν αςτοχία των καταςκευϊν είναι 
τα ςυνδετικά υλικά- όπωσ κονιάματα, επιχρίςματα, κόλλεσ, τα μονωτικά υλικά- θχομονωτικά, 
κερμομονωτικά και ςτεγανωτικά υλικά, και τα βερνίκια και χρϊματα.  
Λδιαίτερθ αναφορά πραγματοποιείται ςε υλικά που είναι φιλικά προσ τον άνκρωπο και το 
περιβάλλον, με ανάπτυξθ παραμζτρων και μεκόδων αξιολόγθςθσ τουσ με κριτιρια βιοκλιματικοφ 
ςχεδιαςμοφ.   
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ανάρτθςθ πλθροφοριακοφ και διδακτικοφ υλικοφ, 
υπερςυνδζςμων- links, ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν. 

Επικοινωνία για διορκϊςεισ εργαςιϊν, μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου. 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 20 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ) 

10 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(επιτόπια ζρευνα) 

10 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(ςυγγραφι) 

15 

Εκπαιδευτικι  επίςκεψθ 10 

Πθ κακοδθγοφμενθ 
μελζτθ 

10 

  

Χφνολο Πακιματοσ  75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Δθμόςια παρουςίαςθ γραπτισ κεωρθτικισ εργαςίασ.  
Ξριτικι τοποκζτθςθ ακροατϊν, δυνατότθτα διόρκωςθσ. 

Γραπτι εξζταςθ περιόδου. 

Υαράδοςθ τελικισ εργαςίασ ςτθν πλατφόρμα του 
μακιματοσ (e-class).   

Αξιολόγθςθ γραπτισ κεωρθτικισ εργαςίασ ομάδασ 
(προαιρετικι)- 50% 
Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι 
Χυνεχισ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ 
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Υλθρότθτα 
Ξριτικι κεϊρθςθ 
Ξανόνεσ επιςτθμονικισ ςυγγραφισ 
Γραπτι εξζταςθ-50% ι εφόςον δεν ζχει 
πραγματοποιθκεί εργαςία 100% 
Γλϊςςα Ελλθνικι (γραπτι) ι Αγγλικι (προφορικι) 
Δοκιμαςία πολλαπλισ επιλογισ  
Ερωτιςεισ κριτικϊν επιλογϊν υλικϊν ςε υποκετικζσ 
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περιπτϊςεισ. 
Ψο περιεχόμενο τθσ κεωρθτικισ εργαςίασ και τα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται ςτο ειςαγωγικό 
μάκθμα. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Aldinger, E., Bauman, G., Ignatowitz, E., Kluge, M., Lammin, G., Steinmuller, A., & 

Weinstock, H., μτφ. Βοφλγαρθ, Δ., (1998). Τεχνολογία Υλικϊν Καταςκευϊν, Ακινα: 

Ευρωπαϊκζσ Ψεχνολογικζσ Εκδόςεισ. 

Allen, E., & Iano, J., (2014) (5th edit). Fundamentals of Building Construction: Materials and 

Methods. N. Jersey: Wiley. 

Ashby, M., Shercliff, H., & Cebon, D., (2007). Materials: Engineering, Science, Processing 

and Design. U.K.: Butterworth-Heinemann. 

Baden- Powel, Ch., Hetreed, J., & Ross, A., (2013) Αποςτολοποφλου, Ψ., (μτφρ.). Το 

Εγχειρίδιο του Αρχιτζκτονα. Ακινα: Υαπαςωτθρίου.  

Beverly, G., (2014). Textiles: The Whole Story: Uses, Meanings, Significance. London: 

Thames and Hudson Ltd.  

Berge, B., (2009). The Ecology of Building Materials. UK: Architectural Press. 

Bonda, P., Sosnowchik, K., (2007). Sustainable Commercial Interiors. New Jersey: John Wiley 

and Sons. 

Chapman, J., (2015), (2nd ed.) Emotional Durable Design: Objects, Experiences and Empathy. 

London, N. York: Routledge. 

Coulson, J., (2012). Wood in Constuctions: How to Avoid Costly Mistakes. U.K.: Wiley 

Blackwell. 

Duggal, S., K., (2016). Building Materials, 5th edit. N. Delhi: New Age International Ltd. 

Edwards, B., W., & Naboni, E., (2013) (3rd ed.). Green Buildings Pay: Design, Productivity 

and Ecology. Oxford: Routledge. 

Ermann, M., (2015). Architectural Acoustics Illustrated. N. Jersey: Wiley. 

Hodgson, F., T., (2016).Concretes, Cements, Mortars, Plasters & Stucco - How to Use and 

Prepare them. N.L.: Fredonia Books. 

Moxon, S., (2014). Sustainability in Interior Design. London: Laurence King Pub. 

Robertson, M., (2014). Sustainability: Principles and Practice. Oxford: Routledge. 

Schweitzer, Ph., A., (2005).Paint and Coatings: Applications and Corrosion Resistance. 

U.S.A.:Taylor and Francis. 

Wenderhorst, R., (1981), Ψουλιάτοσ, Δ., Οεονταρίτθσ, Π., Υαπαγιάννθσ, Δ., & Ππίςμποσ, Χ., 

(μτφρ). Δομικά Υλικά. Ακινα: Εκδόςεισ Π., Γκιοφρδασ. 

Wurm, J., (2007). Glass Structures, Design and Construction of Self Supporting Skins. Basel: 

Birkhauser. 

Ακαναςόπουλοσ, Χ., Γ., (2007) (Η ζκδ.). Σφνκεςθ και Τεχνολογία. Ακινα. 

Αναςταςάκθσ, Ε., (1979). Φυςικι για Αρχιτζκτονεσ. Ακινα: Ε.Π.Υ. 

Βουλγαρίδθσ, Θ., Β., (2007). Ευρωπαϊκά και Τροπικά Ξφλα με Εμπορικι Σθμαςία. Δομι, 

Λδιότθτεσ και Χριςεισ. Διδακτικό βοικθμα. Χχολι Δαςολογίασ και Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ. 

Κεςςαλονίκθ: Αριςτοτζλειο Υανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ.  
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Γεωργιάδου, Η, (2017). Δομικά και διακοςμθτικά Υλικά. Ακινα: Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ 

Ρθμερτισ. 

Κορωναίοσ, Α., Γ., & Ρουλάκοσ, Γ., Ι., (2005,6,7). Τεχνικά Υλικά, Ψόμοι 1,2,3,4. Ακινα: 

Εκδόςεισ Ε.Π.Υ. 

Κοςμόπουλοσ, Ρ., (επιμ), (2008). Κτίρια, Ενζργεια και Ρεριβάλλον. Κεςςαλονίκθ: University 

Studio Press. 

Κοφκθσ, Σ., (2001). Δομικι Τεχνολογία. Ακινα. 

Μαλινδρζτοσ, Μ., (2005). Θ Τεχνολογικι Διάςταςθ του Σχεδιαςμοφ. Κεςςαλονίκθ: 

University Studio Press. 

Ραπανικολάου, Γ., & Μουηάκθσ, Δ., (2007). Σφνκετα υλικά. Ακινα: Ξλειδάρικμοσ. 

Bechtholdt, M., (2008). Innovative Surface Structures-Technologies and Applications. 

Oxford: Taylor & Francis. 

Ραπαχαραλάμπουσ, Ν., Γ., (2008). Μονϊςεισ Δομικϊν Ζργων. Ακινα: Υαπαςωτθρίου. 

Τριανταφφλλου, Ακ.,  (2017). Δομικά Υλικά. Ακινα: Γκότςθσ. 

Τςινίκασ, Ν., (2016). Αρχιτεκτονικι Τεχνολογία, (Γ ζκδ.). Κεςςαλονίκθ: Studio University 

Press.  

Τςίπθρασ, Κ., & Τςίπθρασ, Θ., (2005). Οικολογικι Αρχιτεκτονικι. Βιοκλιματικι 

Αρχιτεκτονικι, Οικολογικι Δόμθςθ, Γεωβιολογία, Εςωτζρα Αρχιτεκτονικι. Ακινα: Ξζδροσ. 

Τςιραμπίδθσ, Α., (1996). Τα Ελλθνικά Μάρμαρα. Κεςςαλονίκθ: University Studio Press. 

Τςοφμθσ, Γ, (2009). Επιςτιμθ και Τεχνολογία του Ξφλου. Ψόμοι Α,Β. Κεςςαλονίκθ: 

Γαρταγάνθσ. 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 

Κτίριο, Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ κτίριο. 
Δομζσ, Ακινα: Υρόδρομοσ Υαπαδόπουλοσ. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΛΞΑΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ Λ/ ΣΥΨΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΛΑΟΕΕΛΧ ΞΑΛ ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΥΦΑΘΧ 6 6 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΓΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ /ΑΓΓΟΛΞΘ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (ςτθν ΑΓΓΟΛΞΘ) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Χτο 1

ο
 εξάμθνο ςπουδϊν δίνεται ζμφαςθ ςτθν ζνταξθ των φοιτθτϊν ςτθν διαδικαςία ςχεδίαςθσ 

μζςα από ενδιαφζροντα οπτικά κζματα. 
Χτόχο του μακιματοσ αποτελεί θ διεφρυνςθ τθσ αντιλθπτικισ ικανότθτασ και ευαιςκθςίασ του 
φοιτθτι μζςω τθσ ςχεδιαςτικισ και χρωματικισ αναπαράςταςθσ του χϊρου. Ψο ςχζδιο  αποτελεί 
κεμελιϊδθ βάςθ πάνω ςτθν οποία μποροφν να εξελιχκοφν  και άλλα μακιματα ςε ακόλουκα 
εξάμθνα. 
Ψο μάκθμα είναι βαςικό ειςαγωγικό ςε αρχζσ και ζννοιεσ ςχεδίου, χρϊματοσ και οπτικισ 
επικοινωνίασ. Χωρίηεται ςε δφο διακριτά μζρθ:  
Α. Χχζδιο /Χρϊμα 
Σ φοιτθτισ αποκτά, τθν δεξιότθτα να αναπαριςτά τον τριςδιάςτατο χϊρο ςτισ δυο διαςτάςεισ 
δεδομζνθσ κλίμακασ και τονικότθτασ.  
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Σι χρωματικζσ αςκιςεισ, ςτοχεφουν ςτθν απόκτθςθ ικανοτιτων ωσ προσ τθν ηωγραφικι απεικόνιςθ 
του χϊρου, τθν εξοικείωςθ με ζννοιεσ όπωσ φόρμα, ρυκμόσ, τονικι κλίμακα διαβακμίςεισ φωτόσ -
ςκιάσ, κακϊσ και τισ ποιότθτεσ και  αρμονίεσ του χρωματικοφ φάςματοσ.   
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 
-Ζχει κατανοιςει τισ βαςικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ και δομισ τθσ ςφνκεςθσ. 
-Ελζγχει τισ αναλογίεσ ςε διαφορετικά επίπεδα ςτον χϊρο.  
-Ζχει αποκτιςει δεξιότθτεσ ϊςτε να αποδίδει τθν ςκίαςθ από ςυγκεκριμζνθ ι  διάχυτθ φωτεινι 
πθγι για τθν απεικόνιςθ ςτοιχείων ποικίλθσ υλικότθτασ και υφισ. 
-Γνωρίηει τθ ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ γραμμισ και επιπζδου ςε ποικίλεσ εκδοχζσ. 
-Γνωρίηει τθν χριςθ και τισ ιδιότθτεσ διαφορετικϊν υλικϊν ςχεδίαςθσ και χρωματικισ απόδοςθσ. 
- Είναι ςε κζςθ να διακρίνει τα βαςικά χαρακτθριςτικά του τριςδιάςτατου χϊρου και να τον 
αποδϊςει  ςτισ δυο διαςτάςεισ του χαρτιοφ με αδρό τρόπο (ςκίτςο), ι με αναπαραςτατικι  
λεπτομζρεια. 
- Ζχει αποκτιςει τισ βαςικζσ γνϊςεισ τθσ οργάνωςθσ μιασ ςφνκεςθσ και μπορεί να απομονϊςει και 
να επεξεργαςτεί μζροσ ι το ςφνολο τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. 
-Ζχει αποκτιςει τθ βαςικι γνϊςθ μζςω κεωρίασ και πράξθσ τθσ ςχζςθσ αλλθλεπίδραςθσ ςχεδίου και 
χρϊματοσ. 
 
Β. Σπτικι Γλϊςςα / Bαςικζσ Αρχζσ τθσ Σπτικισ Γλϊςςασ 
Ψο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςτα βαςικά ςτοιχεία, αρχζσ και τεχνικζσ επεξεργαςίασ μιασ 
οπτικισ οργάνωςθσ / ςφνκεςθσ ωσ αναπόςπαςτο μζροσ του περιεχομζνου του ςχεδιαςμοφ *design]. 
Υρόκειται για τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ τθσ οπτικισ γλϊςςασ ςτα πλαίςια μιασ 
ορκολογιςτικισ ζρευνασ και ανάλυςθσ, που ςκοπεφει να διευρφνει τθν κατανόθςθ και τθ χριςθ τθσ 
ευρφτερθσ οπτικισ ζκφραςθσ.  Σι φοιτθτζσ/τριεσ αςκοφν αντιλθπτικζσ δεξιότθτεσ όπωσ θ αντίλθψθ 
των ορίων, θ αντίλθψθ των χϊρων, θ αντίλθψθ των ςχζςεων, θ αντίλθψθ φωτόσ-ςκιάσ και θ 
αντίλθψθ του  «όλου». 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 
- κατανοεί τισ οπτικζσ εμπειρίεσ του, να οργανϊνει τισ γνϊςεισ του ϊςτε να αναπτφςςει μια 

αναλυτικι και κριτικι ςκζψθ και κατανόθςθ.   
- κατανοεί τα βαςικά και κρίςιμα χαρακτθριςτικά τθσ οπτικισ ςφνκεςθσ, τθν ςφνδεςθ τουσ με το 

περιεχόμενο, τουσ ςτόχουσ και τισ αρχζσ των ζργων ςχεδιαςμοφ  
- προςεγγίηει το ςχζδιο ωσ μζςο ζκφραςθσ ςτοιχείων και αρχϊν μιασ οπτικισ γλϊςςασ που 

ςχετίηονται με τθν πρακτικι του ςχεδιαςμοφ 
- αναπτφξει τισ ικανότθτζσ του να χειρίηεται αυτι τθ γλϊςςα ςτθ δθμιουργία ιδεϊν  
- γνωρίηει τα εργαλεία και τισ τεχνικζσ διαχείριςθσ τθσ οπτικισ ςφνκεςθσ και πωσ αυτά 

χρθςιμοποιοφνται για να εξαςφαλίςουν τθν απαραίτθτθ επικοινωνία 
- κοινοποιεί ιδζεσ και πλθροφορίεσ, τόςο ςε ειδικευμζνο όςο και ςε μθ-εξειδικευμζνο κοινό 
- ζχει δθμιουργικζσ δεξιότθτεσ ςτθν ζκφραςθ και επικοινωνία μθνυμάτων εξοικειωκεί με τθν 

επιλογι και τθ χριςθ τόςο των ςυμβατικϊν όςο και των τεχνικϊν νζασ γενιάσ και τθν 
υβριδοποίθςι τουσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων με τθν χριςθ απαραίτθτων υλικϊν 
- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ αναγνϊριςθσ 
- Αυτόνομθ εργαςία 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Χτθν ςειρά μακθμάτων που αφοροφν τθν  Σπτικι Γλϊςςα γίνεται μια ειςαγωγι ςτισ αντιλθπτικζσ 
και νοθτικζσ λειτουργίεσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ και τθσ λειτουργίασ τθσ οπτικισ αντίλθψθσ. 
Αντίλθψθ του χϊρου και του χρόνου. Ψο μάκθμα επικεντρϊνεται ςτθ ςθμαςία τθσ οπτικισ γλϊςςασ 
ωσ μζροσ του ςχεδιαςμοφ τθσ επικοινωνίασ ςυμβάλλοντασ ςτθν δθμιουργία οπτικισ κουλτοφρασ. 
Ωπάρχει ζνα ελάχιςτο επίπεδο βαςικϊν δεξιοτιτων που πρζπει να κατακτιςουν οι φοιτθτζσ/τριεσ 
κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ ϊςτε να  ελζγχουν γλϊςςεσ και εκφραςτικοφσ πόρουσ οπτικισ 
αναπαράςταςθσ και επικοινωνίασ. Εδϊ το ςχζδιο λειτουργεί ωσ μζςο οπτικισ ζρευνασ και 
επικοινωνίασ. Αναλφεται ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία του προκειμζνου να  διερευνθκεί θ μορφι/φόρμα 
του ςχεδιαςμοφ και θ ιδζα /concept  που τον προςδιορίηει. Θ μελζτθ και θ διαχείριςθ τόςο των 
ςυμβατικϊν όςο και των πειραματικϊν τεχνικϊν κεωρείται απαραίτθτθ για τθν απόκτθςθ 
ικανοτιτων και δεξιοτιτων που οδθγοφν ςτθν καταςκευι και ανάλυςθ εικόνων. Χυνοψίηοντασ ςτο 
μάκθμα 

- Εξετάηονται τα βαςικά οπτικά ςτοιχεία *θ γραμμι, το ςχιμα, το μοτίβο/ματιζρα, θ 
ψευδαίςκθςθ του χϊρου, θ ψευδαίςκθςθ τθσ κίνθςθσ, θ αξία και το χρϊμα+ τθσ οπτικισ 
ςφνκεςθσ ςτθν πιο απλοποιθμζνθ τουσ μορφι. 

- Πελετϊνται και αναλφονται οι ιδιότθτζσ τουσ, οι ςχζςεισ τουσ, οι χειριςμοί και οι ςυςχετιςμοί 
με ςτόχο τθ δθμιουργία ςτακερισ ι κινοφμενθσ εικόνασ. 

- Εξετάηονται και εφαρμόηονται οι οπτικζσ τεχνικζσ οι οποίεσ δίνουν ςτα οπτικά ςτοιχεία 
περιςςότερθ ι λιγότερθ ζμφαςθ, ανάλογα με τον χαρακτιρα του ςχεδίου και το ςκοπό του 
ςχεδιαςμοφ. 

- Επίςθσ, ορίηονται και εξετάηονται οι βαςικζσ οπτικζσ αρχζσ *ενότθτα, ζμφαςθ, 
κλίμακα/αναλογία, ιςορροπία, ρυκμόσ+ που αποτελοφν το υπόςτρωμα και τροφοδοτοφν με 
πλθροφορίεσ τθ δθμιουργία, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ οπτικισ οργάνωςθσ | ςφνκεςθσ. 

Υαράλλθλα με τθν  ζρευνα πάνω ςτθν οπτικι αντίλθψθ και επικοινωνία του ςχεδιαςμοφ, μζςω μίασ 
ςειράσ αςκιςεων οι φοιτθτζσ/τριεσ διδάςκονται  τθν αναπαραςτατικι απεικόνιςθ ςυνκζςεων  με 
αντικείμενα ςτον χϊρο κακϊσ και τθν χρωματικι απόδοςθ τουσ με πολλαπλά υλικά.  Εξαςκοφνται 
ςτθν ιδιαιτερότθτα τθσ απεικόνιςθσ  ποικίλων μορφϊν φλθσ  όπωσ: γυαλί, μζταλλο, ξφλο, φφαςμα, 
κλπ. 
-Διερευνϊνται οι ποιότθτεσ του ςχεδίου και τθσ  ςκιαγράφθςθσ μζςω διαφορετικϊν γραφϊν και 
υλικϊν ( ςινικι μελάνθ, κάρβουνο, μολφβι, παςτζλ). 
Αςκοφνται ςτθν αναπαράςταςθ απλϊν γεωμετρικϊν όγκων που εξελίςςονται ςταδιακά ςε ςφνκετεσ 
απεικονίςεισ τριςδιάςτατου χϊρου δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αντίλθψθ των δεδομζνων του χϊρου και 
ςτθν ορκι οργάνωςθ τθσ ςφνκεςθσ.  
  Ψο μάκθμα πραγματοποιείται με κεωρθτικι υποςτιριξθ όπωσ:  διάλεξθ, προβολι εικόνων και 
επιςκζψεισ Πουςείων και εικαςτικϊν εκκζςεων. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν γνωριμία του ζργου 
ςθμαντικϊν  Ελλινων καλλιτεχνϊν, ζργα των οποίων παρουςιάηονται ςε δθμόςιουσ  και ιδιωτικοφσ 
χϊρουσ τζχνθσ. 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτο εργαςτιριο τθσ Χχολισ, πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 40 

Ξαλλιτεχνικό 80 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

24 

 

(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 

Εργαςτιριο/Άςκθςθ 

Εκπαιδευτικεσ επιςκζψεισ 30 

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ παρουςία των φοιτθτϊν είναι υποχρεωτικι 
Υαρουςία του φοιτθτι/τριασ ςτο μάκθμα 20%  
Εργαςτθριακι Εργαςία 50% 
Γραπτι κεωρθτικι εργαςία 30% 
 
 
Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα  ςτουσ φοιτθτζσ 
από τθν εκφϊνθςθ τθσ άςκθςθσ. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία 

- Θ Iςτορία τθσ Μοντζρνασ Ηωγραφικισ ,  H. REED εκδ. Ωποδομι 1980. 
- Σθμείο-Γραμμι-Επίπεδο, Συμβολι ςτθν ανάλυςθ των Ηωγραφικϊν Στοιχείων,  W. Kandinsky,  

εκδ. Δωδϊνθ, 1980.  
- Τζχνθ και Ψευδαίςκθςθ, E. H. Gombrich,  εκδ. Ρεφζλθ 1995. 
- Τζχνθ και οπτικι αντίλθψθ, Θ Ψυχολογία τθσ Δθμιουργικισ Πραςθσ,  Rudolf Arnheim, εκδ. 

Κεμζλιο 1999, Ακινα.  
- Θ Τζχνθ ςε  Μετάβαςθ, Γιάννθσ Ξολοκοτρϊνθσ, εκδόςεισ Ρθρζασ, 2000  
- Art at the Turn of the Millenium,  Taschen 2000. 
- Modernism, Harison Charles, Tate publishing,2003. 
-   ΟΚαλλιτζχνθσ ωσ Λςτορικό Υποκείμενο από τον 19

O
ςτον 21

ο
 Αιϊνα,   Δαςκαλοκανάςθσ, εκδ. 

Άγρα 2004     
- Χθμαντικοί ςτακμοί τθσ νεοελλθνικισ ηωγραφικισ 19

οσ
-20

οσ
 αιϊνασ, Ακθνά Χχινά, Χαρ. 

Χριςτοφόρου, Ελλθνικι Ψράπεηα,2006 
- Τζχνθ και Ρολιτιςμόσ, Cl. Greenberg,   εκδ.  Ρεφζλθ 2007 
- The Interaction of Colour,   Josef Albers , Yale University Press. 
- Painting Today, Phaidon Press, 2009. 
- The Drawing Book, a Survey of  Drawing: the Primary Means of Expression,  Tania --Kovats, Black 

Dog Publishing 2007. 
- Θ Λςτορία τθσ Τζχνθσ από το 1945 ςε πζντε ενότθτεσ, Πελίτα Εμμανουιλ, Εκδ. Ξαπόν, 2013 
- The Twenty First Century Art Book, J, Griffin, P. Happer, Phaidon, 2014 
-  Drawing Now, Klaus Albrecht Schroder, HIRMER, 2015 
- Θ Ψζχνθ τθσ Ηωγραφικισ ςτον αρχαιελλθνικό κόςμο, Δθμ. Υλάντηοσ, εκδ. Ξαπόν,2018 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ Επιςτθμϊν Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αχιτεκτονικισ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ A 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΥΟΑΧΨΛΞΘ Λ: Αντίλθψθ Χϊρου και Τγκου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Υράξθσ 3 3 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

 ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ/ΑΓΓΟΛΞΑ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ *ΑΓΓΟΛΞΑ/ΛΨΑΟΛΞΑ+ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK116 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Χκοπόσ του μακιματοσ τθσ Υλαςτικισ Λ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ,  μζςα από 
ολοκλθρωμζνεσ μορφζσ τριςδιάςτατθσ ςφνκεςθσ, τον όγκο ωσ βαςικό  ςτοιχείο τθσ πλαςτικισ και 
τθσ  οπτικισ επικοινωνίασ ςτον ςχεδιαςμό χϊρου και αντικειμζνου.  
Πζςα από αςκιςεισ και διαλζξεισ  αναπτφςςεται θ αντιλθπτικότθτα του όγκου και του χϊρου, το 
προςωπικό φφοσ των φοιτθτϊν  και ιδιαίτερων  ζκφραςτικϊν  χαρακτθριςτικϊν  τουσ. 
Εξοικιϊνονται με υλικά  διαφορετικισ υφισ, ςφςταςθσ και προζλευςθσ και αποκτοφν  δεξιότθτεσ 
πάνω  ςτον χειριςμό τουσ.  
Πετά το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ : 
- Ρα χειρίηονται τα κατάλλθλα υλικά και εργαλεία για τθν υλοποίθςθ μιασ πλαςτικισ ςφνκεςθσ 
- Ρα παράγουν χωρικζσ μορφζσ για τθν περαιτζρω διερεφνθςθ ςχεδιαςτικϊν προτάςεων από άλλα 

μακιματα του τμιματοσ. 
- Ρα αναλφουν μια χωρικι δομι ςε ςχζςθ με τον χϊρο και τισ πλαςτικζσ αξίεσ ςτον τριςδιάςτατο 

ςχεδιαςμό. 
- Ρα μεταφζρουν μια ιδζα από τον διςδιάςτατο χϊρο* ςκίτςο+ ςτον τριςδιάςτατο. 
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- Ρα οργανϊνουν τθν καλλιτεχνικι  ςκζψθ και ζκφραςθ μζςα ςε ζνα νοθτικό πλαίςιο –περιεχόμενο.   
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
 Υροςαρμογι ςε νζα πεδία ςχεδιαςμοφ του αρχιτεκτονικοφ χϊρου   

 Αυτόνομθ εργαςία και ομαδικι εργαςία  

 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτo καλλιτεχνικό εργαςτιριο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ πλατφόρμασ: eclass 

 Εξειδικευμζνα Οογιςμικά προγράμματα επεξεργαςίασ 

εικόνασ, κινοφμενθσ εικόνασ 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 30 
Ξαλλιτεχνικό Εργαςτιριο 
εργαςτιριο/  
διορκϊςεισ*tutorials+/ςχεδιαςμόσ 

15 

Ατομικι εργαςία*εκπόνθςθ+ 20 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 
Πουςείων/ εκκζςεων 

10 

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  75 
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ παρουςία μζςα ςτο εργαςτιριο κρίνεται υποχρεωτικι. 
 
Για τθν τελικι αξιολόγθςθ, ςυνεκτιμάται: 
Θ παρουςία του φοιτθτι ςτο μάκθμα και θ ςυχνότθτα των 
διορκϊςεων 20% 
Θ αρτιότθτα τθσ εκτζλεςθσ, 30% 
Θ πρωτοτυπία, 30% 
 Θ παρουςίαςθ και τεκμθρίωςθ τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ, 20%  

Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ 
ςτθν ειςιγθςθ τθσ άςκθςθσ. 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

Arnheim Rudolf, «Ψζχνθ και Σπτικι Αντίλθψθ», μετάφραςθ Λάκωβοσ Υοταμιάνοσ, εκδ. University 
Studio Press 

Foster Hall –Krauss Rosalind –Bois Yve Alain –Buchloh Benjamin H. P., «Θ τζχνθ μετά το 1900», 
επιμζλεια Πιλτιάδθσ Υαπανικολάου, εκδ. ΕΥΛΞΕΡΨΦΣ 2007 

Ξλζε Υάουλ, «Θ εικαςτικι ςκζψθ (τα μακιματα ςτθ ςχολι Ππαουχάουη)», τόμοι ΛΛ μετάφραςθ-
επιμζλεια Άννα Ποςχονά, εκδ. ΠΕΟΛΧΧΑ 

Πανωλεδάκθ – Οαηαρίδθ Λωάννα, «Ψο ςχζδιο», εκδ. ΕΥΛΞΕΡΨΦΣ 

Vitruvii, «Υερί αρχιτεκτονικισ», βιβλία VI & VII, μετάφραςθ Υαφλοσ Οζφασ, εκδ. ΥΟΕΚΦΣΡ 1996 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΘ 

Gage John, «Colour and Meaning», εκδ. Thames & Hudson, 1999 

 

ΓΕΡΛΞΘ ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ 

Ξάλασ Ρίκολασ, «Θ τζχνθ τθν εποχι τθσ διακφβευςθσ», μετάφραςθ Ανδρζασ Οάππασ, εκδ. ΑΓΦΑ 
1997 

Δαςκαλοκανάςθσ Ρίκοσ, «Σ καλλιτζχνθσ ωσ ιςτορικό υποκείμενο από τον 19
ο
 ςτον 21

ο
 αιϊνα», εκδ. 

ΑΓΦΑ 2004 

Beardsley G. Monroe, «Λςτορία των Αιςκθτικϊν Κεωριϊν», μετάφραςθ Δθμοςκζνθσ Ξοφρτοβικ & 
Υαφλοσ Χριςτοδουλίδθσ, εκδ. ΡΕΦΕΟΘ 1989 

Adorno W. Theodor, «Αιςκθτικι Κεωρία», μετάφραςθ Οευτζρθσ Αναγνϊςτου, εκδ. ΑΟΕΑΡΔΦΕΛΑ 
2002 

Arnheim Rudolf, «Θ δυναμικι τθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ», μετάφραςθ Λάκωβοσ Υοταμιάνοσ, εκδ. 
University Studio Press 

Arnheim Rudolf, «Ψζχνθ και Σπτικι Αντίλθψθ», μετάφραςθ Λάκωβοσ Υοταμιάνοσ, εκδ. University 
Studio Press 

Συμπζρτο Ζκο, «Λςτορία τθσ αςχιμιασ», εκδ. ΞΑΧΨΑΡΛΩΨΘ 2007 

Foster Hall –Krauss Rosalind –Bois Yve Alain –Buchloh Benjamin H. P., «Θ τζχνθ μετά το 1900», 
επιμζλεια Πιλτιάδθσ Υαπανικολάου, εκδ. ΕΥΛΞΕΡΨΦΣ 2007 
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Greenberg Clement, «Ψζχνθ και πολιτιςμόσ», μετάφραςθ Ρίκοσ Δαςκαλοκανάςθσ, εκδ. ΡΕΦΕΟΘ 
2007 

Ξαλβίνο Μταλο, «Σι αόρατεσ πόλεισ», μετάφραςθ Ανταίοσ Χρυςοςτομίδθσ, εκδ. ΞΑΧΨΑΡΛΩΨΘ 2004 

Gage John, «Colour and Meaning», εκδ. Thames & Hudson, 1999 

Παρτινίδθσ Υζτροσ, «Σι λζξεισ ςτθν αρχιτεκτονικι και τθν επιςτθμονικι ςκζψθ», εκδ. ΧΠΛΟΘ 1990 

Παρτινίδθσ Υζτροσ, «Πεςιτίεσ του ορατοφ», εκδ. ΡΕΦΕΟΘ 1997 

Ξλζε Υάουλ, «Θ εικαςτικι ςκζψθ (τα μακιματα ςτθ ςχολι μπαουχάουη)», τόμοι ΛΛ μετάφραςθ-
επιμζλεια Άννα Ποςχονά, εκδ. ΠΕΟΛΧΧΑ 

Χμικ Ζντουαρντ Οοφςυ, «Σ ερωτιςμόσ ςτθν τζχνθ», μετάφραςθ Λουλία Φαλλίδθ, εκδ. ΩΥΣΔΣΠΘ 
1985 

Φοφλερ Υιτερ, «Ψζχνθ και Ψυχανάλυςθ», μετάφραςθ Θρϊ Ξανακάκθ, εκδ. ΡΕΦΕΟΘ 1988 

Read Herbert, «Θ τζχνθ ςιμερα», μετάφραςθ Δθμοςκζνθ Ξοφρτοβικ, εκδ. ΞΑΟΒΣΧ 1984 

Υλίνιοσ ο Υρεςβφτεροσ, «Υερί τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ηωγραφικισ – 35
ο
 βιβλίο τθσ «φυςικισ 

ιςτορίασ», μετάφραςθ Ψάςςοσ Φοφςςοσ και Αλζκοσ Οεβίδθσ, εκδ. ΑΓΦΑ 1994 

Cennini Cennino, «Ψο βιβλίο τθσ τζχνθσ (πραγματεία περί τθσ ηωγραφικισ)», μετάφραςθ Υαναγιϊτθσ 
Ψζτςθσ, εκδ. ARTIGRAF 1991 

Vitruvii, «Υερί αρχιτεκτονικισ», βιβλία Λ-Χ, μετάφραςθ Υαφλοσ Οζφασ, εκδ. ΥΟΕΚΦΣΡ 1996 

Chapman Laura H., «Διδακτικι τθσ τζχνθσ», μετάφραςθ Ανδρζασ Οαποφρτασ, Γιάννθσ 
Χαραλαμπίδθσ, Ειρινθ Ξυπραίου, Αγγελικι Βαρδάλου, εκδ. ΡΕΦΕΟΘ 1993 

Daucher H. & Seitz R., «Διδακτικι των Εικαςτικϊν Ψεχνϊν», μετάφραςθ Ψιτίκα Χάλλα –
Δουκουμετηίδθ & Ξατερίνα Υριμικιρθ, εκδ. ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΓΦΑΠΠΑΨΑ 2003 

Πανωλεδάκθ – Οαηαρίδθ Λωάννα, «Ψο ςχζδιο», εκδ. ΕΥΛΞΕΡΨΦΣ 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Α' 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ Χχεδιαςτικι Πεκοδολογία με Αναλογικά και Ψθφιακά μζςα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ 2 2 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 4 4 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

6 6 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ Ωποβάκρου Ωποχρεωτικό  
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι (Χτθν Αγγλικι γλϊςςα) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ψο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςτθ ςχεδιαςτικι απεικόνιςθ των μορφϊν ςτθν αρχιτεκτονικι 
εςωτερικοφ χϊρου και το ςχεδιαςμό τόςο με αναλογικζσ όςο και ψθφιακζσ προςεγγίςεισ. 
Ψο μάκθμα χωρίηεται ςε δφο διακριτά μζρθ: 
Α.  Υαραςτατικι Πεκοδολογία 
Χκοπόσ αυτοφ του μζρουσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με τθ γλϊςςα του αρχιτεκτονικοφ 
ςκίτςου και ςχεδίου, τισ ςυμβάςεισ και τουσ κϊδικζσ τθσ. Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του ο 
φοιτθτισ: 

- κα ζχει τθν ικανότθτα να εκφράηει και να απεικονίηει ςχεδιαςτικά τισ ιδζεσ του, να τισ 

επεξεργάηεται, να τισ παρουςιάηει και να επικοινωνεί με τουσ άλλουσ μζςω οπτικϊν 

μθνυμάτων 

- κα γνωρίηει τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αρχιτεκτονικι ςφνκεςθ για τθ 
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ςχεδιαςτικι αναπαράςταςθ των μορφϊν, και κα τα χρθςιμοποιεί κατάλλθλα ανάλογα με τθ 

φάςθ τθσ ςυνκετικισ διαδικαςίασ και το αντικείμενο μελζτθσ 

- κα ζχει τθν ικανότθτα να αντιμετωπίηει μεκοδικά τα ςυνκετικά προβλιματα, να απεικονίηει τθν 

επίλυςι τουσ με τον καλφτερο, ςαφζςτερο και παραςτατικότερο τρόπο, αλλά και να 

επιμελείται παράλλθλα το φφοσ των ςχεδίων  

- κα ζχει τθν ικανότθτα να παρζχει οπτικζσ πλθροφορίεσ για τθ μορφι, τθ λειτουργία, τθ δομι 

και τα υλικά καταςκευισ τριςδιάςτατων καταςκευϊν ςτο χϊρο, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται 

θ δυνατότθτα εφαρμογισ τουσ ςτθν πράξθ 

Β. Χχεδιαςτικι Πεκοδολογία με ψθψιακά μζςα. 
Ψο μάκθμα αποτελεί το βαςικό ειςαγωγικό μάκθμα ςτο εννοιολογικό πλαίςιο  τθσ ψθφιακισ 
ςχεδίαςθσ (Digital Design) και ειδικότερα των μεκοδολογιϊν και διαδικαςιϊν τριςδιάςτατθσ 
μοντελοποίθςθσ και ςχεδίαςθσ χϊρων (Computer-Aided Design). 
Θ φλθ του μακιματοσ αποςκοπεί: 

- Χτθν ειςαγωγι των εκπαιδευομζνων ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ τριςδιάςτατθσ ψθφιακισ 

ςχεδίαςθσ χϊρων, ωσ μζςα κατανόθςθσ και ςφλλθψθσ των ιδιοτιτων του χϊρου 

- Χτθ ςφνδεςθ των ςχεδιαςτικϊν απαιτιςεων και ςτόχων των κεμάτων χϊρου με εξειδικευμζνα 

ψθφιακά περιβάλλοντα ςχεδιαςμοφ βάςει γεωμετρικϊν και ςθμαςιολογικϊν οντοτιτων. 

Χτόχο του μακιματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ από τουσ εκπαιδευόμενουσ  τθσ ςθμαςίασ των 
ψθφιακϊν περιβαλλόντων ςχεδίαςθσ κακ’ όλεσ τισ φάςεισ των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ.  
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι εκπαιδευόμενοι  κα είναι ςε κζςθ: 

- να κατανοιςουν  το εννοιολογικό πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ και επίλυςθσ ςχεδιαςτικϊν 

προβλθμάτων – κεμάτων, 

- να εξοικειωκοφν  με τισ γενικζσ λειτουργικζσ αρχζσ τθσ ψθφιακισ ςχεδίαςθσ ανεξαρτιτωσ 

λογιςμικϊν, 

- να αναλφουν και να υπολογίηουν ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά τθσ αιςκθτικισ , τθσ 

λειτουργίασ και τθσ ςυμπεριφοράσ του ψθφιακοφ μοντζλου, 

- να εντάξουν  με παραγωγικό και επιτυχι τρόπο τθν ψθφιακι  ςχεδίαςθ ςτθν διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων, 

- να αναδείξουν τισ προςωπικζσ ςχεδιαςτικζσ ιδζεσ τουσ με ακριβι και κατανοθτό τρόπο, 

- να επιλζγουν και να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλα ψθφιακά μζςα για τθν οντολογικι 

μοντελοποίθςθ των χαρακτθριςτικϊν του χϊρου, 

- να ζχουν γνϊςθ των εργαλείων και των τεχνικϊν τθσ τριςδιάςτατθσ ψθφιακισ ςχεδίαςθσ και 

πωσ αυτά χρθςιμοποιοφνται για να εξαςφαλίςουν τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ ανάλογων 

μελετϊν. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
- Οιψθ αποφάςεων  

- Αυτόνομθ εργαςία 

- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

- Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μζροσ που αφορά ςτθν Υαραςτατικι Πεκοδολογία οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθν κεωρία και 
τθν εφαρμογι. Σι άξονεσ αυτοί  λειτουργοφν ενιαία, με τθν κεωρία να εξελίςςεται ςταδιακά και να 
υποςτθρίηει το ςκζλοσ τθσ εφαρμογισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ του μακιματοσ. Πζςα από 
τθν ενότθτα κεωρίασ και εφαρμογισ οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται με τθν παραςτατικι μεκοδολογία.  
Θ κεωρία περιλαμβάνει διαλζξεισ με περιεχόμενο: 
Σ ςχεδιαςμόσ, θ αρχιτεκτονικι ςφνκεςθ και το αρχιτεκτονικό ςχζδιο. Ψα πρωταρχικά ςτοιχεία τθσ 
μορφισ και θ χριςθ τουσ ςτθν απεικόνιςθ χϊρων και αντικειμζνων. Σ κάναβοσ και θ ςυναρμογι, 
ςαν εργαλεία οργάνωςθσ διςδιάςτατων επιφανειϊν και τριςδιάςτατων μορφϊν. Σι βαςικζσ ζννοιεσ 
των αναλογιϊν και τθσ κλίμακασ, τθσ ανκρωπομετρίασ και τθσ εργονομίασ και τα ςυςτιματα 
αναλογιϊν. Σι ςχεδιαςτικζσ κλίμακεσ, ο ρόλοσ και θ χριςθ τουσ ςτα αρχιτεκτονικά ςχζδια. Ψα 
εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αρχιτεκτονικι ςφνκεςθ για τθν αναπαράςταςθ των 
τριςδιάςτατων μορφϊν: το αρχιτεκτονικό ςκίτςο, τα ςχζδια ορκϊν προβολϊν (κάτοψθ, άνοψθ, 
τομι, όψθ), οι αξονομετρικζσ και προοπτικζσ προβολζσ, τα χαρακτθριςτικά τουσ, αρχζσ και 
εφαρμογζσ ςκιαγραφίασ,  οι ςυμβάςεισ και οι κϊδικεσ, οι τεχνικζσ και θ διαδικαςία ςχεδίαςθσ. Σ 
ρόλοσ και θ χριςθ των παραπάνω εργαλείων και των  ςχεδιαςτικϊν κλιμάκων  ςτθν αρχιτεκτονικι 
ςφνκεςθ. 

Ψο κεωρθτικό μζροσ ολοκλθρϊνεται με τθν εκπόνθςθ εκ μζρουσ των φοιτθτϊν ατομικισ εργαςίασ 

με κζμα ςυναφζσ  προσ το αντικείμενο και υποςτθρίηεται δθμόςια ςε προγραμματιςμζνθ 

θμερομθνία. 

Ψο εφαρμοςμζνο /εργαςτθριακό ςκζλοσ περιλαμβάνει  ςειρά αςκιςεων που αντιςτοιχοφν ςε 
βαςικά μζρθ του κεωρθτικοφ και  εκπονοφνται ςτο εργαςτιριο. 
 
Ψο μζροσ που αφορά ςτθ Χχεδιαςτικι Πεκοδολογία με ψθψιακά μζςα περιλαμβάνει τα ακόλουκα. 
Ειςαγωγι ςτθ κεωρία τθσ ψθφιακισ ςχεδίαςθσ, τισ μεκοδολογίεσ  και τισ διαδικαςίεσ τθσ ςχεδίαςθσ 
μζςω υπολογιςτι (Computer Aided Design).  
Ανάλυςθ  των αρχϊν και των διαδικαςιϊν ψθφιακϊν αναπαραςτατικϊν μεκόδων ςε δυο και τρεισ 
διαςτάςεισ. 
Υροςδιοριςμόσ ψθφιακϊν αναπαραςτατικϊν μεκόδων, ςτα γνωςτικά πλαίςια τθσ ςχεδίαςθσ του 
χϊρου.  
Ανάπτυξθ  ςτισ επιπτϊςεισ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςε ςχζςθ με τισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ τθσ 
ςχεδιαςτικισ μεκοδολογίασ.  
Διερεφνθςθ μια ςειράσ ψθφιακϊν περιβαλλόντων ςτο πλαίςιο τθσ δυνατότθτασ των ψθφιακϊν 
μοντζλων να αποτελοφν ενεργό ςυνδετικό κρίκο μεταξφ  του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ από τθ 
φάςθ τθσ εννοιολογικισ ςχεδίαςθσ. 
Αλλθλεπίδραςθ με τριςδιάςτατα ψθφιακά μοντζλα των περιβαλλόντων CAD και ειςαγωγι ςτο 
πλαίςιο των περιβαλλόντων αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ βάςει  ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ 
μοντζλου.  
Εφαρμογι εξειδικευμζνου λογιςμικοφ μζςω εργαςτθριακϊν κεμάτων κλιμακοφμενθσ  
πολυπλοκότθτασ. 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο (Αίκουςα - Εργαςτιριο) 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εξειδικευμζνο Οογιςμικό  
Υαρουςιάςεισ Power Point - Video 

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

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
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Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ Διαδικαςίασ μζςω Θλεκτρονικισ 
Υλατφόρμασ E-Class  class (πλθροφοριακό και διδακτικό 
υλικό, υπερςφνδεςμοι, ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ κλπ.) 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 20 

Εργαςία *ατομικά+ 30 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
που αφοροφν τθ 
διςδιάςτατθ και 
τριςδιάςτατθ ςχεδιαςτικι 
απεικόνιςθ *ατομικά+ 

80 

Πελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

20 

  

Χφνολο Πακιματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Αξιολογοφνται:  
Λ. Θ εργαςία  
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 
 Υλθρότθτα 
 Ξριτικι ςκζψθ 
 
ΛΛ. Σι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 
 Εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ 
 Σρκότθτα τθσ απεικόνιςθσ 
 Υοιότθτα και πλθρότθτα τθσ ςχεδίαςθσ 
 Υαρουςίαςθ και φφοσ των ςχεδίων 
 Εφαρμογι ςτθν πράξθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων του 
μακιματοσ  
 Χυνζπεια ςτθν εφαρμογι του χρονοδιαγράμματοσ 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

- Αγαλιϊτου Χ. 2010, Χχεδιαςτικι Πεκοδολογία / Αξονομετρικό-Υροοπτικό-Χκιαγραφία, 

Εκδόςεισ Μων, Ακινα   

- Arnheim R. 2003, Θ Δυναμικι τθσ Αρχιτεκτονικισ Πορφισ, Εκδόςεισ University Studio Press, 

Κεςςαλονίκθ 

- Βακαλό Ε.Γ. 1988, Σπτικι Χφνταξθ: Οειτουργία και Υαραγωγι Πορφϊν, Εκδόςεισ Ρεφζλθ, 

Ακινα 

- Ching F. 2006, Αρχιτεκτονικι / Πορφι, Χϊροσ & Διάταξθ, Εκδόςεισ Μων, Ακινα   

- Ching F. 2006, Αρχιτεκτονικό Υροοπτικό Χχζδιο, Εκδόςεισ Μων, Ακινα 

- Gill R. W. 2006, Perspective, from basic to creative, Εκδόςεισ Thames & Hudson, London 

- Ξαλογεράσ Ρ., Ξιρπότιν Χ., Πακρισ Γ., Υαπαϊωάννου Λ., Φαυτόπουλοσ Χ., Ψηιτηάσ Π., Ψουλιάτοσ 

Υ. 1999, Κζματα Σικοδομικισ, Εκδόςεισ Χυμμετρία, Ακινα 

- Ξαπόπουλοσ Α. 2006, Αρχιτεκτονικι Χφνκεςθ, Εκδόςεισ Υολφτροπον, Ακινα 

- Ξουρνιάτθ Α.-Π., Ξουρνιάτθσ Ρ. 2012, Θ Υροοπτικι ςτθν Αρχιτεκτονικι Απεικόνιςθ, Εκδόςεισ 

Ψηιόλα, Κεςςαλονίκθ 

- Οευκαδίτθσ Γ. 1980, Θ Υροοπτικι 

- Οευκαδίτθσ Γ. 2006, Μζκοδοι Ραραςτάςεων / Αξονομετρία-Υψομετρία-Σκιαγραφία 
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- Ππιλάλθσ, Παραβελάκθσ. Χυςτιματα CAD/CAM και τριςδιάςτατθ μοντελοποίθςθ, ΕΞΔΣΧΕΛΧ 

ΞΦΛΨΛΞΘ ΑΕ. 2014 

- Bertoline, Wiebe, Hartman, Ross. FUNDAMENTALS OF GRAPHICS COMMUNICATION 

- Ζκδοςθ: 6θ, McGraw Hill - ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΕΥΛΞΕΡΨΦΣ, 2010 

- Χαντοριναιοσ Π. Από τισ ςφνκετεσ Ψζχνεσ ςτα υπερμζςα και τουσ νζουσ εικονικοφσ – 

δυνθτικοφσ χϊρουσ. Ζνα εγχειρίδιο για τον καλλιτζχνθ που αςχολείται με τθν ψθφιακι Ψζχνθ. 

Ελλθνικά Ακαδθμαϊκά Θλεκτρονικά Χυγγράμματα και Βοθκιματα - Αποκετιριο "Ξάλλιποσ". 

2016. 

- C. Eastman, P. Teicholz, R. Sacks, K. Liston. BIM Handbook: A Guide to Building Information 

Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors. Wiley Publications, 

2011. 

- Oxman. 'Theory and design in the first digital age', Design Studies,27 (3), 229-65. 2006. 

- Oxman. Digital architecture as a challenge for design pedagogy: theory, knowledge, models and 

medium', Design Studies,29 (2), 99-120. 2008 

 
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

- Design Studies. Science direct Publications. 

- Computer Aided Design. Science direct Publications. 

- Computer Aided Design and Applications. Taylor & Francis. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Α’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ Λ: ΧΩΡΚΕΨΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι εργαςία, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ, 
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project) 

6 6 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (ςτθν Αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γενικό πλαίςιο 
 
Θ ςειρά των ςυνκετικϊν μακθμάτων τθσ Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικϊν Χϊρων τοποκετείται ςτον 
πυρινα του γνωςιολογικοφ περιεχομζνου του τμιματοσ. Ψα μακιματα αυτά ςτοχεφουν ςτθ 
διερεφνθςθ κεωριϊν και πρακτικϊν που αφοροφν ξεχωριςτζσ περιοχζσ, κλίμακεσ και 
καταςκευαςτικζσ πρακτικζσ ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων. Χε αυτά 
αναπτφςςονται αναλυτικά και ςυνκετικά ιδζεσ και ηθτιματα που εμπεριζχουν τθν ζρευνα και τθν 
πρακτικι, και μελετοφν τισ διαςτάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ παρουςίασ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα, 
εκτεινόμενα ςε κλίμακα από το δωμάτιο ζωσ τον δθμόςιο, αςτικό χϊρο. Σι μελζτεσ που 
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πραγματοποιοφνται ενκαρρφνουν τθ δθμιουργικι νοθτικι διαδικαςία ςτον ςχεδιαςμό και ειςάγουν 
τον εςωτερικό χϊρο ωσ ζνα πεδίο κριτικισ τοποκζτθςθσ, ωσ φορζα κοινωνικϊν ςχζςεων και ωσ 
καταςκευι που επικοινωνεί ςυγκεκριμζνεσ χωρικζσ ταυτότθτεσ κακϊσ χρθςιμοποιεί αφθγιςεισ, 
υλικά και αντικείμενα. Ψαυτόχρονα οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται με τθν ιδζα περί ενόσ ςχεδιαςμοφ ο 
οποίοσ εννοείται τόςο ωσ μεκοδολογικι προςζγγιςθ όςο και ωσ κακολικι εμπειρία με επίκεντρο τον 
άνκρωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςτάςεων τθσ φυςικισ, γνωςιακισ (αντιλθπτικισ), και 
προγραμματικισ εργονομίασ. Ζτςι, διαμζςου αυτϊν των μακθμάτων, ενιςχφονται θ αναλυτικι και 
ςυνκετικι διαδικαςία, θ κριτικι ςκζψθ, θ ολιςτικι κεϊρθςθ, θ δυνατότθτα λιψθσ αποφάςεων και 
οι διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ που περιλαμβάνουν όλεσ τισ παραμζτρουσ αρχιτεκτονικοφ 
ςχεδιαςμοφ των εςωτερικϊν χϊρων, με κλιμάκωςθ γνϊςεων και πρακτικϊν εφαρμογϊν. 
 
Ψο πρϊτο μάκθμα αυτισ τθσ ςειράσ αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικά ηθτιματα τθσ αρχιτεκτονικισ 
εςωτερικϊν χϊρων. Εξετάηονται τα ςτοιχεία του χϊρου, θ γεωμετρία του, το βαςικό λεξιλόγιό του, 
κακϊσ και θ ζνταξθ λειτουργίασ ς’ αυτόν.   
 
Σκοποί και ςτόχοι 
 
Χτο μάκθμα αυτό κεωρία και εφαρμογι ςκοπεφουν ςε μια πρϊτθ προςζγγιςθ τθσ αρχιτεκτονικισ 
ςφνκεςθσ εςωτερικϊν χϊρων. Βαςικοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ κεμελιωδϊν 
αρχιτεκτονικϊν εννοιϊν και ηθτθμάτων ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ του χϊρου, θ ανάπτυξθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ, ο πειραματιςμόσ, θ διερεφνθςθ και διατφπωςθ πολλαπλϊν προςεγγίςεων και 
ιδεϊν μιασ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ, αλλά και θ εξοικείωςθ με διάφορα εκφραςτικά μζςα και 
αναπαραςτατικζσ τεχνικζσ. 
 
Μζκοδοσ – μακθςιακά αποτελζςματα 
 
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθν κεωρία και τθν εφαρμογι. Χτο κεωρθτικό ςκζλοσ 
πραγματοποιείται ςειρά διαλζξεων από τουσ διδάςκοντεσ του μακιματοσ με τθ χριςθ οπτικοφ 
υλικοφ, όπου τα κζματα που παρουςιάηονται αναλφονται και ςυηθτοφνται με τθν ενεργό ςυμμετοχι 
των φοιτθτϊν/τριϊν. Επιπλζον, οι φοιτθτζσ/τριεσ εκπονοφν κεωρθτικι ατομικι εργαςία. Ψο 
κεωρθτικό ςκζλοσ αποτελεί και το υπόβακρο για το εφαρμοςμζνο ςκζλοσ του μακιματοσ.   
Χτο εφαρμοςμζνο ςκζλοσ ο ςχεδιαςμόσ δεν αντιμετωπίηεται ωσ επίλυςθ προβλιματοσ που 
υπόκειται ςε ςτερεοτυπικζσ μορφολογίεσ και τυπολογικζσ-λειτουργικζσ ςυμβάςεισ, αλλά 
προςεγγίηεται μζςω πειραματιςμοφ και ζρευνασ. Σι φοιτθτζσ/τριεσ εκπονοφν αρχικά εργαςτθριακζσ 
αςκιςεισ και ςτθ ςυνζχεια μια ολοκλθρωμζνθ μελζτθ *project+, ατομικά.   
Σι φοιτθτζσ/τριεσ πραγματοποιοφν δθμόςιεσ παρουςιάςεισ των εργαςιϊν τουσ ςτθν τάξθ με κριτικι 
τοποκζτθςθ του κοινοφ (ςυμφοιτθτϊν/διδαςκόντων) και δυνατότθτα βελτιϊςεων.    
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα: 
- ζχει γνϊςθ των βαςικϊν ςυνκετικϊν αρχϊν του χϊρου 
- ζχει τθν ικανότθτα να αντιλαμβάνεται, να αναλφει, να κατανοεί και να αποδίδει τα ςτοιχεία του 
χϊρου (γεωμετρικά, ςυμβολικά, λειτουργικά, καταςκευαςτικά, κλπ) και τθ ςχζςθ του 
ανκρϊπου|χριςτθ με αυτόν 
- κατανοιςει τθ δθμιουργικότθτα ςτθ ςχεδιαςτικι διαδικαςία και το πϊσ κα τθν αναπτφξει 
- ζχει τθν ικανότθτα να εκφράηει και να επικοινωνεί τισ ιδζεσ του, λεκτικά και οπτικά *ςκίτςα, 
προπλάςματα, ςχζδια+ 
- ζχει τθ δυνατότθτα να αναπτφξει και να υποςτθρίξει τισ κεωρθτικζσ και ςχεδιαςτικζσ 
προςεγγίςεισ του ςτο ςχεδιαςμό 

 

 
 
Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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 

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθν ζννοια τθσ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ εςωτερικϊν χϊρων και 
των ςχζςεων χϊρου, μορφισ και αναπαράςταςθσ, τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε επίπεδο 
εφαρμογισ, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτάσ τουσ και τθν εξοικείωςι τουσ με τα μζςα 
και τισ τεχνικζσ αναπαράςταςθσ. 
Ψο μάκθμα πραγματεφεται τα γεωμετρικά, καταςκευαςτικά, λειτουργικά, αιςκθτικά και ςυμβολικά 
χαρακτθριςτικά του χϊρου, αλλά και των επί μζρουσ ςτοιχείων του. Εξετάηονται βαςικζσ 
αρχιτεκτονικζσ ζννοιεσ και ηθτιματα ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ του χϊρου: δομι και μορφι, αναλογία 
και κλίμακα, οριηόντια/κατακόρυφθ κίνθςθ και ςτάςθ, ςυμμετρία και αςυμμετρία, τάξθ και αταξία, 
δυναμικότθτα και ςτατικότθτα, πλιρεσ και κενό, διαφάνεια και αδιαφάνεια, εςωςτρζφεια και 
εξωςτρζφεια, ανοικτόσ και κλειςτόσ χϊροσ. Χε κεωρθτικό επίπεδο τα παραπάνω κζματα εξετάηονται 
και μζςω ανάλυςθσ περιπτϊςεων χϊρων. 
Ψο εφαρμοςμζνο ςκζλοσ περιλαμβάνει εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μια μελζτθ *project+ με 
αντικείμενο τθ νοθματοδότθςθ και δθμιουργία βαςικϊν διατάξεων χϊρων ςε αφαιρετικι μορφι. 
Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ζκφραςθ και τθ μετάδοςθ νοθμάτων με τθ χριςθ των κατάλλθλων 
μζςων. Χτθ ςφλλθψθ, διατφπωςθ, επεξεργαςία, οριςτικοποίθςθ και παρουςίαςθ ιδζασ. Σι φοιτθτζσ 
διερευνοφν τα κζματά τουσ και πειραματίηονται αρχικά μζςω ςκίτςων και διαγραμμάτων και ςτθ 
ςυνζχεια μζςω προπλαςμάτων και ςχεδίων. Χτο πλαίςιο του κεωρθτικοφ ςκζλουσ του μακιματοσ οι 
φοιτθτζσ/τριεσ εκπονοφν κεωρθτικι εργαςία, θ οποία ςυμπλθρϊνει/ολοκλθρϊνει τθ μελζτθ τουσ 
*project+, με αντικείμενο τθν υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ κεντρικισ ιδζασ *concept].      
 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Δθμόςιεσ παρουςιάςεισ τθσ κεωρθτικισ εργαςίασ, των 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων και των φάςεων εξζλιξθσ τθσ 

μελζτθσ (project), με κριτικι τοποκζτθςθ του κοινοφ 

(ςυμφοιτθτϊν/διδαςκόντων) ςτθν τάξθ, δυνατότθτα 

βελτιϊςεων. 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class (πλθροφοριακό και 
διδακτικό υλικό, υπερςφνδεςμοι, ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ 
κλπ.) 

τεχνολογιϊν  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
- Οιψθ αποφάςεων 
- Αυτόνομθ εργαςία 
- Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 
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ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 20 

Χυγγραφι κεωρθτικισ 
εργαςίασ *ατομικά+ 

30 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
*ατομικά+ 

20 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) *ατομικά+ 

60 

Πελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

20 

  

Χφνολο Πακιματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Αξιολογοφνται:  
Λ. Θ κεωρθτικι εργαςία  
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 
- Υλθρότθτα 
- Ξριτικι ςκζψθ 
- Επιςτθμονικι ςυγγραφι 
 
ΛΛ. Σι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 
- Υειραματιςμόσ 
- Δθμιουργικότθτα και πρωτοτυπία 
- Υροςωπικι ζκφραςθ και ορκότθτα τθσ απεικόνιςθσ 
- Υοιότθτα και πλθρότθτα τθσ ςχεδίαςθσ 
- Υαρουςίαςθ  
- Χυνζπεια ςτθν εφαρμογι του χρονοδιαγράμματοσ 
 
ΛΛΛ. Θ μελζτθ (project) 
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 
- Εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ 
- Βάκοσ τθσ ζρευνασ και αξιοποίθςθ των ςτοιχείων τθσ 
- Υειραματιςμόσ 
- Δθμιουργικότθτα και πρωτοτυπία 
- Υροςωπικι ζκφραςθ και ορκότθτα τθσ απεικόνιςθσ 
- Υοιότθτα και πλθρότθτα τθσ ςχεδίαςθσ 
- Υαρουςίαςθ  
- Χυνζπεια ςτθν εφαρμογι του χρονοδιαγράμματοσ 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

- Arnheim R. 2003, Θ Δυναμικι τθσ Αρχιτεκτονικισ Μορφισ, Εκδόςεισ University Studio Press, 
Κεςςαλονίκθ 

- Βακαλό Ε.Γ. 1988, Οπτικι Σφνταξθ: Λειτουργία και Ραραγωγι Μορφϊν, Εκδόςεισ Ρεφζλθ, 
Ακινα 

- Ching F. 2016, Αρχιτεκτονικι / Μορφι, Χϊροσ & Διάταξθ, Εκδόςεισ Utopia, Ακινα     
- Ε.Π.Υ. Χχολι Αρχιτεκτόνων Πθχανικϊν / Ψομζασ Αρχιτεκτονικοφ Χχεδιαςμοφ 2002, Ειςαγωγι 

ςτθν Αρχιτεκτονικι Σφνκεςθ Λ  2000-2001, Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ε.Π.Υ., Ακινα 
- Kandinsky W. 1996, Σθμείο Γραμμι Επίπεδο, Εκδόςεισ Δωδϊνθ, Ακινα   
- Ξαπόπουλοσ Α. 2006, Αρχιτεκτονικι Σφνκεςθ, Εκδόςεισ Υολφτροπον, Ακινα    
- Ξωνςταντινίδθσ Α. 2004, Για τθν Αρχιτεκτονικι, Εκδόςεισ Άγρα  
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- Ππίρθσ Ψ. 1996, Αρχιτεκτονικισ Σθμάδια και Διδάγματα / ςτο Μχνοσ τθσ Συνκετικισ Δομισ, 
Εκδόςεισ Πορφωτικό Μδρυμα Εκνικισ Ψραπζηθσ, Ακινα 

- Υαπαϊωάννου Ψ. 2015, Σκζψεισ για τθν Αρχιτεκτονικι Σφνκεςθ, Εκδόςεισ Μνδικτοσ, Ακινα 
- Υεπονισ Γ. 1997, Χωρογραφίεσ / Ο Αρχιτεκτονικόσ Σχθματιςμόσ του Νοιματοσ, Εκδόςεισ 

Αλεξάνδρεια, Ακινα 
- Ψηϊνοσ Υ. 1996, Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ / Τι είναι αυτό; ο πειραςμόσ μιάσ κεωρίασ, 

Εκδόςεισ Υαπαςωτθρίου, Ακινα 
- Ψςακόπουλοσ Υ. 2014, ΑΝΑΓΝΩΣΕΛΣ τθσ ελλθνικισ μεταπολεμικισ αρχιτεκτονικισ, Εκδόςεισ 

Ξαλειδοςκόπιο, Ακινα 
- Φατοφροσ Δ. Α. 2007, Ζνα Συντακτικό τθσ Αρχιτεκτονικισ Σφνκεςθσ, Εκδόςεισ Επίκεντρο, 

Κεςςαλονίκθ 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
- Δομζσ, Ακινα: Υρόδρομοσ Υαπαδόπουλοσ 

- Ξτίριο, Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ κτίριο 
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Ρεριγράμματα μακθμάτων Β’ εξαμινου 

 
Β’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ.   ΡΜ ΦΕ   

1 
Λςτορία και κεωρία Αρχιτεκτονικισ και Ψζχνθσ 
ΛΛ 

4   6 150 ΠΓΩ 

2 Χχεδιαςτικι Πεκοδολογία με ψθφιακά μζςα ΛΛ   4 4 100 ΠΓΩ 

3 Λςτορία και κεωρία του Χχεδιαςμοφ (Design) Λ 2   3 75 ΠΓΩ 

4 Εικαςτικά κζματα ΛΛ   4 5 125 ΠΓΩ 

5 Αρχιτεκτονικι Εςωτερικϊν Χϊρων ΛΛ   6 8 200 ΠΕ 

6 Υλαςτικι ΛΛ   4 4 100 ΠΓΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 6 17       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23 30 750   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

40 

 

ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

  ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΛΧΨΣΦΛΑ & ΚΕΩΦΛΑ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ & ΨΕΧΡΘΧ ΛΛ: 
ΡΕΩΨΕΦΛΞΣΛ ΧΦΣΡΣΛ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ 4 6 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ  υποβάκρου 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Σχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 
Αγγλικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ψο μάκθμα αναφζρεται ςτθν  ερμθνεία των μορφϊν τθσ Αρχιτεκτονικισ και των υπολοίπων 
μορφϊν τθσ Ψζχνθσ  ςε ςχζςθ με το κοινωνικοπολιτιςμικό γίγνεςκαι τθσ κάκε εποχισ. 
Ξφριο ηθτοφμενο  είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ φοιτθτζσ ότι θ ςχζςθ ςκζψθσ-μορφισ 
είναι μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ που όμωσ δεν υπόκειται ςε λογικοφσ κανόνεσ και 
επομζνωσ ελεφκερθ με αυτι τθν ζννοια, ενϊ ςυγχρόνωσ θ κάκε μορφι προκφπτει ωσ 
ςωματοπραγματικι ζκφραςθ του πολιτιςμικοφ πλαιςίου ςτο οποίο αυτι εκδθλϊνεται. Θ 
κατανόθςθ των μορφϊν ωσ αποτζλεςμα τθσ ςκζψθσ, όςο και θ δθμιουργία ςκζψθσ ωσ 
αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατανόθςθσ ςυνιςτοφν μζρθ μιασ ερμθνευτικισ ανοικτισ 
διαδικαςίασ προςζγγιςθσ τθσ ιςτορικισ αλικειασ ςε ςχζςθ με τθν Ψζχνθ και τθν 
Αρχιτεκτονικι.  
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

Αλικεια και Ρεωτερικότθτα. Ψο ηιτθμα τθσ Ερμθνείασ.  

Θ κεμελίωςθ τθσ τζχνθσ/αρχιτεκτονικισ ωσ διανοθτικισ δραςτθριότθτασ κατά τθν Αναγζννθςθ. 
Φιλοςοφικι /κεολογικι προςζγγιςθ των κλαςικϊν μορφϊν τθσ Φωμαικισ τζχνθσ και 
αρχιτεκτονικισ από τθν Αναγζννθςθ. Υλάτων, Αριςτοτζλθσ, Marcilio Ficino. 

Φιξθ τθσ ενότθτασ μορφισ-νοιματοσ και κατάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ μίμθςθσ ωσ βάςθσ τθσ 
μεταφυςικισ κεμελίωςθσ  των κλαςικϊν μορφϊν ςτθν αρχαιότθτα. Ωποκατάςταςθ τθσ μίμθςθσ 
από τθν αλλθγορία. Αλλθγορικι ερμθνεία των κλαςικϊν μορφϊν. Alberti, De re aedificatoria: 
διαμελιςμόσ τθσ κλαςικισ μορφισ και ςφνκεςθ με βάςθ τθ μακθματικι αρμονία. Alberti, De 
pictura: προοπτικι και istoria. Χωροχρονικι ενότθτα και ζκφραςθ τθσ ςυμπαντικισ τάξθσ ςτο ζργο 
τθσ τζχνθσ και τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ Αναγζννθςθσ. 

Αναφορά ςτο κεωρθτικό και κτιςμζνο ζργο του Alberti και του Palladio. Brunelleschi, Bramante. 
Πορφικι ανάλυςθ. 

Πορφικι ανάλυςθ  εικαςτικϊν ζργων ςε ςχζςθ με το χϊρο ςτον οποίον βρίςκονται, μζςα από το 
κεωρθτικό ζργο του Alberti (Ψηιότο, Ππρουνελζςκι, Παηάτςιο, Ψιτςιανό, κ.α). 

Χειραφζτιςθ τζχνθσ/αρχιτεκτονικισ από τον κεικό κόςμο κατά τον Πανιεριςμό. Αναφορά ςτθν 
αρχιτεκτονικι και τθν τζχνθ του Πιχαιλ Άγγελου.  

Ππαρόκ: το παιχνίδι τθσ εκηιτθςθσ του κλαςικιςμοφ. Vignola, Bernini, Borromini. Θ μακθματικι 
φυςικι ωσ το υπερεμπειρικό πεδίο απόλυτθσ φπαρξθσ από τον 17

ο
 αιϊνα και εντεφκεν.Ψο Baroque 

ωσ χωρικι μεταφορά τθσ ζννοιασ τθσ ςυνείδθςθσ μζςα από τθ φιλοςοφία του Leibniz. Descartes 
και νεοκλαςικιςμόσ.Θ κλαςικιςτικι και επαναςτατικι αρχιτεκτονικι του 2ου θμίςεωσ του 18ου 
αιϊνα. Απελευκζρωςθ τθσ τζχνθσ από τθ φφςθ. Διαχωριςμόσ ανάμεςα τισ Ξαλζσ Ψζχνεσ και τθ 
Πθχανικι. Ξλαςικιςμόσ, ιςτοριςμόσ και εκλεκτικιςμόσ, παράλλθλα με τθν αρχιτεκτονικι των 
μθχανικϊν, κατά τον 19

ο
 αιϊνα.  

Χυγκριτικι κεωρθτικι ερμθνεία των εκφράςεων του κλαςικιςμοφ ςτουσ νεωτερικοφσ χρόνουσ 
(Αναγζννθςθ, Ππαρόκ, Ρεοκλαςικιςμόσ), με βάςθ τθν κλαςικι ελλθνικι και ρωμαικι αρχαιότθτα. 

 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Ψο μάκθμα αποτελεί βαςικό υπόβακρο για όλα τα ςυνκετικά μακιματα του Ψμιματοσ. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

- Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

- Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα 

- Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ 
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ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ναι 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 115 
Συγγραφι εργαςίασ 35 
  

  

Χφνολο Πακιματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν βαςίηεται ςε: 
Δοκιμαςία Ρολλαπλισ Επιλογισ, ι/και Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, ι/και Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 
Δοκιμίων, κακϊσ και ςε  Γραπτι Εργαςία, με αναλογία 
50/50. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται ςτουσ 
φοιτθτζσ κατά τθ διάρκεια τουσ εξαμινου και 
περιλαμβάνονται ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 
 

 
 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 
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Α. Ελλθνικι   
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Β' 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ Χχεδιαςτικι Πεκοδολογία με ψθφιακά μζςα ΛΛ: Αντικείμενο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ 1 2 

Εργαςτθριακό κζμα 3 2 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

4 4 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ωποχρεωτικό 
Γενικοφ Ωποβάκρου 
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Χχεδιαςτικι Πεκοδολογία / Αναλογικά και ψθφιακά μζςα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι (Χτθν Αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Σι εκπαιδευόμενοι  κα κακιςτοφν ικανοί να : 
- κατανοιςουν τισ τυπικζσ διαδικαςίεσ μοντελοποίθςθσ τθσ ςχεδιαςτικισ γνϊςθσ και 

ενςωμάτωςισ  τθσ ςε ςφγχρονα ψθφιακά περιβάλλοντα ςχεδιαςμοφ αντικειμζνων, 

- αφομοιϊςουν τθν ανάλυςθ τθσ ιεραρχικισ αποδόμθςθσ των αντικειμζνων και τθσ ζκφραςθσ 

των ανάλογων παραμετρικϊν μεταβλθτϊν, 

- χρθςιμοποιοφν  ψθφιακά μοντζλα και αναπαραςτάςεισ κατά τισ διαδικαςίεσ ςχεδίαςθσ, 

προςομοίωςθσ και παρουςίαςθσ, 

- επιλζγουν κατάλλθλα περιβάλλοντα μοντελοποίθςθσ με βοικεια υπολογιςτι για τθ μελζτθ 

μορφισ, ςυμπεριφοράσ και λειτουργίασ αντικειμζνων, 

- ελζγχουν, βελτιϊνουν, και επικοινωνοφν  προσ τρίτουσ με επιτυχία τα ςυγκεκριμζνα ποιοτικά 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψθφιακι ςχεδίαςθ προϊόντων (αντικειμζνων και τεχνθμάτων): κεωρία, μζκοδοι, διαδικαςίεσ. 
Ψεχνολογίεσ και μζκοδοι μοντελοποίθςθσ των αρχϊν και των διαδικαςιϊν τθσ ςχεδιαςτικισ γνϊςθσ 
και των γνωςτικϊν πλαιςίων  τθσ ςχεδίαςθσ.  
Πζκοδοι οριςμοφ ςυςχετίςεων μεταξφ των αντικειμζνων και κακοριςμόσ των αλλθλεξαρτιςεων 
μεταξφ τουσ. Πζκοδοι παραγωγισ και επιμζλειασ ςχεδιαςτικϊν παραλλαγϊν.  
 
Υαρουςίαςθ προςεγγίςεων ανάςτροφθσ ςχεδίαςθσ. Ειςαγωγι ςτισ τεχνολογίεσ και μεκόδουσ τθσ 
ςχεδίαςθσ βάςει χαρακτθριςτικϊν και περιοριςμϊν.  
Υροςδιοριςμόσ και περιγραφι των αρχϊν και διαδικαςιϊν τθσ ςχεδίαςθσ προϊόντων, τθσ φφςθσ τθσ 
ςχεδιαςτικισ γνϊςθσ και του γνωςτικοφ τθσ πλαιςίου. 
Κεωρθτικι και αναλυτικι προςζγγιςθ διαδικαςιϊν ςχεδίαςθσ προϊόντων βαςιςμζνθ ςε κανόνεσ, 
ςυςχετιςμοφσ και περιοριςμοφσ. 
 Πζκοδοι οριςμοφ ςυςχετίςεων μεταξφ των προϊόντων και κακοριςμόσ των αλλθλεξαρτιςεων 
μεταξφ των μερϊν τουσ. Ειςαγωγι ςτισ μεκόδουσ παραγωγισ και επιμζλειασ παραλλαγϊν. 
 
Πελζτθ ςφγχρονων ψθφιακϊν περιβαλλόντων τριςδιάςτατθσ  ςχεδίαςθσ βάςει  χαρακτθριςτικϊν 
και περιοριςμϊν.  
Πελζτθ και εφαρμογι ψθφιακϊν περιβαλλόντων ανάςτροφθσ ςχεδίαςθσ.  
Διαδικαςίεσ ςυςχετίςεων μεταξφ τμθμάτων των προϊόντων και κακοριςμόσ  περιοριςμϊν, κανόνων 
και αλλθλεξαρτιςεων.  
Πζκοδοι παραγωγισ και επιμζλειασ ςχεδιαςτικϊν παραλλαγϊν των προϊόντων. 
 

  

και ποςοτικά χαρακτθριςτικά των ςχεδιαςτικϊν τουσ προτάςεων, 

- αναπτφςςουν ικανότθτεσ  χριςθσ εξειδικευμζνων ψθφιακϊν περιβαλλόντων ςχεδιαςμοφ ωσ  

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
- Οιψθ αποφάςεων  

- Αυτόνομθ εργαςία  

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

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με Υρόςωπο (Αίκουςα - Εργαςτιριο) 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Εξειδικευμζνο Οογιςμικό Ψθφιακισ ςχεδίαςθσ 
Υαρουςιάςεισ Power Point - Video 
Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ Διαδικαςίασ μζςω Θλεκτρονικισ 
Υλατφόρμασ E-Class  

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Εργαςτθριακά κζματα 30 

Πθ κακοδθγοφμενθ 
μελζτθ 

30 

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
I. Εκπόνθςθ Γραπτισ Εργαςίασ 

 
II. Υαρουςίαςθ Ατομικοφ Εργαςτθριακοφ Κζματοσ 
 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 

- Bertoline, Wiebe, Ross, Hartman. Fundamentals of Solid Modeling and Graphics 

Communication, 7th Edition, Mc Grow Hill, 2018 

- Schodek, Bechthold, Griggs, Kao, Steinberg. Digital Design and Manufacturing: CAD/CAM 

Applications in Architecture and Design. John Wiley & Sons. 2005. 

- Ππιλάλθσ, Παραβελάκθσ. Χυςτιματα CAD/CAM και τριςδιάςτατθ μοντελοποίθςθ, Εκδόςεισ 

ΞΦΛΨΛΞΘ ΑΕ. 2014. 

- Moussavi. The Function of Form. Acter Publishers, 2009. 

- Iwamoto. Digital Fabrications: Architectural and Material Techniques. Princeton Architectural 

Press;  2009. 

- Schumacher. 'Parametricism: A New Global Style for Architecture and Urban Design', 

Architectural Design, 79 (4), 14-23. 2009. 

- Sakamoto, Tomoko and Ferre, Albert. From control to design: parametric/algorithmic 

Architecture, Actar Publishers, 2008. 
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- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά 

- Design Studies, Science direct Publications. 

- Computer Aided Design, Science direct Publications. 

- Computer Aided Design and Applications, Taylor & Francis. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΛΧΨΣΦΛΑ ΞΑΛ ΚΕΩΦΛΑ ΨΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ (DESIGN) I  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ 2 3 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

2           3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ /ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (ΑΓΓΟΛΞΑ) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ψο design, όπωσ κάκε ζκφραςθ ανκρϊπινθσ δθμιουργικότθτασ, είναι ςυνυφαςμζνο με τθν 
κοινωνία, με τθν ιςτορία τθσ και τισ διαμάχεσ τθσ.  Ωσ μια δθμιουργικι διεργαςία άμεςα 
ςυνδεδεμζνθ με τθν οικονομία και τθν αγορά, μια διεργαςία με άμεςθ επίδραςθ ςτθν 
κακθμερινι ηωι, το design αναδεικνφει με τον εναργζςτερο τρόπο τα χαρακτθριςτικά κάκε 
εποχισ, το αυτοείδωλό τθσ και τισ εναλλακτικζσ ροπζσ τθσ.  
Ψο ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι εξζχουςασ ςθμαςίασ και κεωρείται απαραίτθτο - βαςικό 
γνωςτικό αντικείμενο κάκε μελετθτι χϊρου, χρθςτικοφ ι / και διακοςμθτικοφ 
αντικειμζνου.  
Χκοπόσ του είναι θ απόκτθςθ του γνωςτικοφ υπόβακρου τθσ εξελικτικισ πορείασ του 
ςχεδιαςμοφ, αλλά και τθσ διακόςμθςθσ χϊρου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, τθν περίοδο κατά 
τθν οποία τζκθκαν οι βάςεισ του ςφγχρονου ςχεδιαςμοφ και  τθσ διακόςμθςθσ, ϊςτε να 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Εμβρικισ κεωρθτικι, ιςτορικι και κοινωνικι αναφορά ςτον ςυνδυαςμό των ιδεϊν τθσ 
αιςκθτικισ και τθσ λειτουργίασ των μορφϊν που καλλιεργικθκαν ςτισ διακοςμθτικζσ 
τζχνεσ και το design, κατά τθν περίοδο που προθγικθκε του μοντερνιςμοφ και του πρϊτου 
μιςοφ του εικοςτοφ αιϊνα. To μάκθμα αυτό αποτελεί και ειςαγωγι ςτθν περίοδο των 
μεγάλων διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτισ ςχζςεισ τθσ λειτουργίασ και τθσ πόλθσ -ςτισ 
ιδεολογικζσ ςχζςεισ που διαμορφϊκθκαν ωσ προσ το περιβάλλον μζχρι το 1914 και οι 
οποίεσ ερευνϊνται ςε βάκοσ.  
Βαςικοί ιςτορικοί ςτακμοί του είναι: 
- Σι αρχζσ τθσ Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ ςτθ Πεγάλθ Βρετανία και τθ Γαλλία 
- Ψο κοινωνικό/ ιςτορικό/ πολιτιςτικό μοντζλο τθσ Βικτωριανισ κοινωνίασ και θ 

επίδραςι του ςτισ αρχζσ αυτζσ. 
- Σι πρϊτεσ ςθμαντικζσ ςχολζσ του Design ςτθ Πεγάλθ Βρετανία και θ ςθμαςία τουσ. 
- ΣΛ μεγάλοι ςχεδιαςτζσ και κεωρθτικοί τθσ Εποχισ. 
- Θ Πεγάλθ Ζκκεςθ ςτο Οονδίνο το 1851. 
- Σ ςπουδαίοσ ρόλοσ των Υρο-Φαφαθλιτϊν ηωγράφων ςτθ διαμόρφωςθ του νζου 

ζχει ο ςπουδαςτισ τθ δυνατότθτα ευρφτερθσ και πλθρζςτερθσ ανάγνωςθσ και ερμθνείασ 
ηθτθμάτων που αφοροφν ςε ςφγχρονεσ ι παλαιότερεσ μορφζσ ςχεδιαςμοφ.  Υιο 
ςυγκεκριμζνα, το μάκθμα βαςίηεται ςε εκτενείσ αναφορζσ και αναλφςεισ κλαςικϊν 
ηθτθμάτων/ ςτακμϊν τθσ ιςτορίασ και τθσ κεωρίασ του  design που  παρουςιάηονται με 
χρονολογικι ςειρά από τισ αρχζσ μζχρι το τζλοσ του 19ου αιϊνα.  

- Πετά το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν: 
Ψθν εξελικτικι πορεία του βιομθχανικοφ, και χειροτεχνθμζνου αντικειμζνου κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςθμαντικότερθσ περιόδου (19οσ αιϊνασ) διαμόρφωςθσ των αρχϊν του 
design ςε παγκόςμια κλίμακα και ειδικότερα ςτθ Πεγάλθ Βρετανία και τθν υπόλοιπθ 
Ευρϊπθ τόςο από ιςτορικι όςο και από κεωρθτικι πλευρά..  

- Ψθ ςυμβολι τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ, αλλά και άλλων μορφϊν παραγωγισ 
αντικειμζνων, ςτθ διαμόρφωςθ των αξιϊν και των τάςεων ςτον ςχεδιαςμό χϊρου και 
αντικειμζνου του 19ου, αλλά και του 20ου αιϊνα. 

- Ψθν μεκοδολογία ζρευνασ και δυνατότθτασ ςφγκριςθσ των γνϊςεων αυτϊν με τθ  
ςφγχρονθ ιςτορία του design, αλλά και με τθν  χριςθ τουσ ωσ γνωςιακό εργαλείο τουσ 
ςε οποιαδιποτε ερευνθτικό πεδίο άπτεται τθσ ςυγκεκριμζνθσ εποχισ. 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Αυτόνομθ εργαςία  
Σμαδικι εργαςία  
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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ιδεϊδουσ για το Design. 
- Ψο Ξίνθμα των Ψεχνϊν και των Χειροτεχνιϊν (Arts and Crafts Movement) 
- Θ ςθμαςία του Λαπωνιςμοφ ςτθ διαμόρφωςθ του Design. 

- Θ Art Nouveau ςτθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι. 
  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

- Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ πλατφόρμασ: eclass 
- Εξειδικευμζνα προγράμματα προβολισ 

διαφανειϊν /ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο. 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  100 

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:  
Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  ι / και 
ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων . 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Tςοφμασ, Λ. (2005), Θ Λςτορία των Διακοςμθτικϊν Ψεχνϊν και τθσ Αρχιτεκτονικισ ςτθν 
Ευρϊπθ και τθν Αμερικι (1760-1914). Ακινα: Εκδόςεισ  Μων. 

- Φραγκόπουλοσ,  Π., (2006), Ειςαγωγι ςτθν Λςτορία και τθ κεωρία του Graphic Design. 
Πια μικρι ανκολογία. Ακινα: Εκδόςεισ Futura. 

- Forty, A. (1987). Objects of Desire, Design and Society (1750-1980), London: Thames & 
Hudson Ltd. E.  

- Bonython and A. Burton (2003), The Great Exhibitor: The Life and Work of Henry Cole , 
London: V&A Publications, London. 
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- Allen, R., C., (2009), The British Industrial Revolution in a Global Perspective, New York: 
Cambridge University Press. 

- T. Barringer, T. (1997), ‘ The South Kensington Museum and the Colonial Project ’ , in 
Colonialism and the Object: Empire, Material Culture, and the Museum , T. Barringer & 
T. Flynn (eds.), Routledge, New York, 1998; T. Richards, The Imperial Archive: 
Knowledge and the Fantasy of Empire , Verso, New York, 1993; C. Clunas & P. Mitter, ‘ 
The Empire of Things: The Engagement with the Orient ’ , in A Grand Design: The Art of 
the Victoria and Albert Museum . New York:  M. Baker & B. Richardson (eds.), Harry N. 
Abrams, Inc.  

- Daniels, G. and Tsuzuki, C., (2002) The History of Anglo-Japanese Relations, 1600-2000 
Volume V: Social and Cultural Perspectives, Palgrave Macmillan. 

- Halen, W., (1990), Christopher Dresser, a Pioneer of Modern Design: London, Phaidon, 
1990. 

- Campbell, G. (2006), The Grove Encyclopedia of Decorative Arts (Vol. 1), Oxford, Oxford 
University Press. 

- Dobraszcyk, P. (2014), Iron, Ornament and Architecture in Victorian Britain: Myth and 
Modernity, Excess and Enchantment. Surrey: Ashgate Publishing Ltd. 

- Harvey, C. and Press, J. (1996), Art, Enterprise and Ethics: The Life and Work of William 
Morris. London:  FRANK CASS & CO. LTD. 

- Soros W., S. and Arbuthnott, C. (2003), Thomas Jeckyll, Architect and Designer 1827-
1881. New Heaven: Bard Graduate Center and Yale University Press. 

-  Treuherz, J. (1980), Pre-Raphaelite Paintings from the Manchester City Art Gallery. 
London: Lund Humphries. 

- Charles, V., Art Nouveau, (2011). New York:  Parkstone International Ltd. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΛΞΑΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΛΛ: Ηωγραφικι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

                                                       Διαλζξεισ και Αςκιςεισ   
 

4 5 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

4 5 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

ΠΓΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 

 

ΕΛΞΑΧΨΛΞΑ Λ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ/ΑΓΓΟΛΞΑ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (ςτθν Αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο Ρροςόντων του 

Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ψο μάκθμα αποτελεί δθμιουργικι ερμθνεία του χϊρου με όρουσ  αφαιρετικισ εικαςτικισ 
προςζγγιςθσ . 
 Ειςαγωγι ςτθν καταςκευι τριςδιάςτατθσ δθμιουργικισ μακζτασ με αφορμι αρχιτεκτονικζσ φόρμεσ. 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να αντιλθφκοφν οι φοιτθτζσ τθν λειτουργία του χρϊματοσ ςτισ τρείσ 
διαςτάςεισ εξελίςςοντασ τθν προςωπικι τουσ γραφι και τα εκφραςτικά τουσ μζςα ςε κεωρθτικό και 
πρακτικό επίπεδο. Σι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που αποκτοφν ςχετίηονται άμεςα με το ευρφτερο 
πλαίςιο των ςπουδϊν τουσ και πλαιςιϊνουν τον εφαρμοςμζνο ςχεδιαςμό. 
Χκοποί και ςτόχοι: 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν είναι ςε κζςθ να: 
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3. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 
- Χχεδιαςμόσ εικαςτικοφ ζργου με πρωτοβουλία και δείγματα  άποψθσ ςτισ επιλογζσ τθσ ςφνκεςθσ 

και παρουςίαςθσ του τελικοφ αποτελζςματοσ. Ενιςχφεται θ καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ και θ 

βιωματικι εμπλοκι  με τον ςφγχρονο προβλθματιςμό τθσ Ψζχνθσ. 

- Διαλζξεισ και προβολζσ εικόνων από τθν Αναγζννθςθ και τα κινιματα του Ποντερνιςμοφ ζωσ τθν 

ςφγχρονθ εποχι αποκαλφπτουν  το μεγάλο εφροσ δυνατοτιτων και  διαφορετικϊν αιςκθτικϊν 

αντιλιψεων τθσ εικονικισ ερμθνείασ του κόςμου. 

- Βαςικά γνωςτικά  εργαλεία αποκωδικοποίθςθσ ςυνκετικϊν προβλθμάτων  από τισ δφο ςτισ τρείσ 

διαςτάςεισ. 

- Ανάλυςθ τθσ διαφοράσ τθσ ζνταςθσ τθσ χρωματικισ κλίμακασ μεςα από διαφορετικά μεγζκθ και 

όγκουσ ςτον χϊρο.  

- Ζμφαςθ ςτθν αρχιτεκτονικι εφαρμογι του ςχεδίου – χρϊματοσ. Χριςθ φωτογραφικοφ υλικοφ, 

- Ανταποκρικοφν ςε περιςςότερο απαιτθτικά κζματα αναπαράςταςθσ και ςφνκεςθσ. 

- Ζχουν  τθν δυνατότθτα να χειριςτοφν  το ςχζδιο ωσ εργαλείο αποτφπωςθσ και ζρευνασ που κα 

βοθκιςει τόςο ςτθν περαιτζρω εξζλιξθ των δεξιοτιτων τουσ ςε επόμενα ςτάδια τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ όςο και ςτθν διαμόρφωςθ τθσ  μεταγενζςτερθσ εκφραςτικισ τουσ 

ταυτότθτασ. 

- Αποκτοφν ικανότθτεσ πολλαπλϊν μορφϊν ςχεδίαςθσ , αναπαριςτοφν ολοκλθρωμζνα ςυνκζςεισ 

από ποικίλεσ οπτικζσ γωνίεσ με υλικά τθσ επιλογισ τουσ. 

- Πποροφν να αναλφςουν τθν ςφνκεςθ ςε γεωμετρικά ςχιματα και να καταςκευάςουν με χαρτί 

τριςδιάςτατουσ χρωματικοφσ χϊρουσ με δθμιουργικι φανταςία και ελευκερία. 

- Πζςω των ςυγκεκριμζνων αςκιςεων, αντιλαμβάνονται πωσ λειτουργοφν οι ιδιότθτεσ του 

χρϊματοσ ςτισ τρεισ διαςτάςεισ με ςτόχο  τθν εφαρμογι και ςε άλλα γνωςτικά  αντικείμενα. 

- Αντιμετωπίηουν το περιεχόμενο των ςυνκζςεων ωσ ςφνολο ςτο οποίο μποροφν να παρζμβουν 

με προςωπικό κριτικό βλζμμα. 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα 
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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

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

απαραίτθτων  τεχνολογιϊν 

- Ατομικι εργαςία 

- Σμαδικι εργαςία 

- Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
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εφαρμογζσ κολλάη και αςκιςεισ μικτισ τεχνικισ.  

- Επίςθσ, ςτο ςυγκεκριμζνο καλλιτεχνικό μάκθμα, ξεκινϊντασ από ηωγραφικζσ αναπαραςτάςεισ 

εργαςτθριακϊν ςυνκζςεων, οι φοιτθτζσ  κα δθμιουργιςουν τριςδιάςτατεσ καταςκευζσ μικρισ 

κλίμακασ, με υλικό το χαρτί. Θ λειτουργία και τοποκζτθςθ χρωματιςμζνων επιπζδων ςτον 

τριςδιάςτατο χϊρο, θ κατάτμθςθ του χϊρου ςε επίπεδα, θ ζννοια του κενοφ,  του αρνθτικοφ-

κετικοφ και θ ςυγχϊνευςθ- διαφοροποίθςθ όγκων μζςω του χρϊματοσ, κα αποτελζςουν το 

περιεχόμενο των  αςκιςεων. 

 

 
 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτο εργαςτιριο, πρόςωπο με πρόςωπο. 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ e-class 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Ξαλλιτεχνικο 
Εργαςτιριο 

65 

Εκπόνθςθ Χχεδίων  

Εκπαιδευτικζσ 
Επιςκζψεισ 

25 

  

Πθ κακοδθγοφμενθ 
Πελζτθ 

 

  

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ παρουςία των φοιτθτϊν είναι υποχρεωτικι 
 
Χυμμετοχι ςτθν διδακτικι διαδικαςία 20% 
Υαρουςίαςθ ατομικισ εργαςίασ 50% 
Κεωρθτικι εργαςία εξζταςθσ 30% 
 
Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τθν ανάκεςθ 
τθσ άςκθςθσ. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:  
 

- Χκιαί Ερριμζναι,Ε. Gombritch, μετάφραςθ Α.Υαππάσ, εκδ. Άγρα,1999 

- Χφγχρονθ Ελλθνικι Ψζχνθ (πολυμζςα),Τλγα Πελιςςινοφ, Cybernauts&Cybermots,1998 

- Τζχνθ και οπτικι αντίλθψθ, Θ Ψυχολογία τθσ Δθμιουργικισ Πραςθσ,  Rudolf Arnheim, εκδ. Κεμζλιο 

1999, Ακινα.  

- Ο Καλλιτζχνθσ ωσ Λςτορικό Υποκείμενο από τον 19ο ςτον 21ο Αιϊνα, Ρ. Δαςκαλοκανάςθσ, εκδ. Άγρα 

2004  

- Θ Οπτικι Γλϊςςα ςτον Σφγχρονο Σχεδιαςμό ,  Φρφνθ Πουηακίτου,  εκδ. Σδυςςζασ 2004 

- Ζννοιεσ τθσ τζχνθσ τον 20ό αιϊνα, Υαν. Υοφλοσ, Ανωτάτθ Χχολι Ξαλϊν Ψεχνϊν, 2006 

- Εικϊν και Οόγοσ,( κείμενα για τθν Ηωγραφικι και τθν Ψζχνθ), Αγαπθτόσ Υαν. Εκδ. Άγρα, 2006 

- Ψα παποφτςια του Van Gogh, N. Δαςκαλοκανάςθσ, Π. Χαιντεγκερ,Ηακ  Ρτεριντά, Χαπίρο Πζγιερ, 

μετάφραςθ Γ. Ψηαβάρασ, 2006 

- Από τθν μινιμαλιςτικι ςτθν εννοιολογικι τζχνθ. Πια κριτικι ανκολογία, Ρ. Δαςκαλοκανάςθσ, εκδ. 

Α.Χ.Ξ.Ψ 2006 

- Τζχνθ και Ρολιτιςμόσ, Cl. Greenberg,   εκδ.  Ρεφζλθ 2007 

- Σ Πθχανιςμόσ του Χαμζνου Χρόνου, Παρςζ Ρτυςάν, Υιζρ Ξαμπάν, μετάφρ, Δαςκαλοποφλου, 

εκδόςεισ Άγρα, 2008 

- Ψο πολιτικό ςτθν ςφγχρονθ τζχνθ, Γ. Χταυρακάκθσ , Ξ. Χταφυλάκθσ, Εκρεμζσ, 2008 

- Γενικά χαρακτθριςτικά τθσ τζχνθσ ςτον 20 ό αιϊνα, Γ. Ξολοκοτρϊνθσ, εκδόςεισ Ξαςτανιϊτθσ,2008 

- The Interaction of Colour,   Josef Albers , Yale University Press. 

- Painting Today, Phaidon Press, 2009. 

- The Drawing Book, a Survey of  Drawing: the Primary Means of Expression,  Tania Kovats, Black Dog 

Publishing 2007. 

- Conserving Contemporary Art ISSUS,Methodw,Materials and Researtch,Oscar Ciantore & Antonio 

Roma,The Getty Conservation Institute L.A, 2012 

- Θ Ποντζρνα Ψζχνθ:1770 -1970, Giulio Carlo Argan/ Achille Bonito Oliva, Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ 

Ξριτθσ,2014 

- Ψο παράδειγμα τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ : δομζσ μιασ καλλιτεχνικισ επανάςταςθσ, Nathalie Heinich, 

Υλζκρον, 2015 

- Ψο Πουςείο ωσ χϊροσ τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ, εκκζςεισ , ςυλλογζσ και τζχνθ από τον 19ο ςτον 21ο 

αι, Α. Ξανιάρθ, Γρθγόρθ ,2015 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ  ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ IΛ: Θ ΧΩΡΚΘΞΘ ΨΘΧ 
ΞΑΨΣΛΞΘΧΘΧ   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι εργαςία  6 8 
Εκπόνθςθ μελζτθσ (Project )   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ 
και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 
περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ Ωποχρεωτικό  
 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 

 

ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ  ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ I 
Απαιτείται υποςτιριξθ από μάκθμα καταςκευισ 
Πακζτασ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικά 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (Αγγλικι ) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 
ςφμφωνα με το Ρλαίςιο Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου 
Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 
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 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γενικό πλαίςιο 
Θ ςειρά των ςυνκετικϊν μακθμάτων τθσ Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικϊν Χϊρων τοποκετείται 
ςτον πυρινα του γνωςιολογικοφ περιεχομζνου του τμιματοσ. Ψα μακιματα αυτά 
ςτοχεφουν ςτθ διερεφνθςθ κεωριϊν και πρακτικϊν που αφοροφν ξεχωριςτζσ περιοχζσ, 
κλίμακεσ και καταςκευαςτικζσ πρακτικζσ ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό εςωτερικϊν 
χϊρων. Χε αυτά αναπτφςςονται αναλυτικά και ςυνκετικά ιδζεσ και ηθτιματα που 
εμπεριζχουν τθν ζρευνα και τθν πρακτικι, και μελετοφν τισ διαςτάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ 
παρουςίασ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα, εκτεινόμενα ςε κλίμακα από το δωμάτιο ζωσ τον 
δθμόςιο, αςτικό χϊρο. Σι μελζτεσ που πραγματοποιοφνται ενκαρρφνουν τθ δθμιουργικι 
νοθτικι διαδικαςία ςτον ςχεδιαςμό και ειςάγουν τον εςωτερικό χϊρο ωσ ζνα πεδίο 
κριτικισ τοποκζτθςθσ, ωσ φορζα κοινωνικϊν ςχζςεων και ωσ καταςκευι που επικοινωνεί 
ςυγκεκριμζνεσ χωρικζσ ταυτότθτεσ κακϊσ χρθςιμοποιεί αφθγιςεισ, υλικά και 
αντικείμενα. Ψαυτόχρονα οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται με τθν ιδζα περί ενόσ ςχεδιαςμοφ ο 
οποίοσ εννοείται τόςο ωσ μεκοδολογικι προςζγγιςθ όςο και ωσ κακολικι εμπειρία 
με επίκεντρο τον άνκρωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςτάςεων τθσ φυςικισ, 
γνωςιακισ (αντιλθπτικισ), και προγραμματικισ εργονομίασ. Ζτςι, διαμζςου αυτϊν των 
μακθμάτων, ενιςχφονται θ αναλυτικι και ςυνκετικι διαδικαςία, θ κριτικι ςκζψθ, θ 
ολιςτικι κεϊρθςθ, θ δυνατότθτα λιψθσ αποφάςεων και οι διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ 
που περιλαμβάνουν όλεσ τισ παραμζτρουσ αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ των εςωτερικϊν 
χϊρων, με κλιμάκωςθ γνϊςεων και πρακτικϊν εφαρμογϊν. 
Ψο περιεχόμενο του ςυγκεκριμζνου ςυνκετικοφ μακιματοσ του Β εξαμινου, εςτιάηεται 
ςτον δθμιουργικό ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων Ξατοικίασ. Θ προςζγγιςθ του ςχεδιαςμοφ 
τθσ κατοικίασ γίνεται μζςω του προβλθματιςμοφ, τθσ διερεφνθςθσ και τθσ εξοικείωςθσ των 
φοιτθτϊν με ζννοιεσ που αφοροφν τθν Ξατοίκθςθ- Ξατοικία, το Υολιτιςμικό περιβάλλον, 
τθν ςφγχρονθ κατοίκθςθ και το περιβάλλον, τα  ανκρωπομετρικά δεδομζνα, τθ  μορφι τθ 
λειτουργία τθ δομι και τθν  καταςκευι. 
 
Σκοπόσ και Στόχοι 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και ικανοτιτων ϊςτε οι φοιτθτζσ να 
δφνανται να προςεγγίηουν ςυςτθματικά και να επιλφουν μεκοδικά και δθμιουργικά 
ςυνκετικά προβλιματα οποιουδιποτε χϊρου κατοικίασ.  
Πζςω τθσ διαλεκτικισ ςχζςθσ κεωρίασ και εφαρμογισ, επιδιϊκονται οι παρακάτω ςτόχοι: 
- Θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν ςυςτθματικι προςζγγιςθ του αρχιτεκτονικοφ 

ςχεδιαςμοφ εςωτερικϊν χϊρων κατοικίασ, θ γνωριμία με τισ βαςικζσ ζννοιεσ, τα 

λειτουργικά και δομικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν το χϊρο.   

- Θ βακφτερθ γνϊςθ και  κατανόθςθ των ανκρωπίνων αναγκϊν και θ ςχζςθ τουσ με το 

χϊρο τθσ κατοικίασ.  

- Σ προβλθματιςμόσ και θ ανάπτυξθ  κριτικισ  ςτάςθσ, ςε κζματα ερμθνείασ και 

επιλογϊν.  

- Θ ανάπτυξθ προςωπικισ δθμιουργικότθτασ και πρωτοτυπίασ. 

- Θ ικανότθτα αξιολόγθςθσ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων και τθσ ςφνκεςθσ αυτϊν, 

με τθν δθμιουργία νζων πειραματικϊν  πρωτότυπων χϊρων. 

- Θ εξοικείωςθ με  τθ χριςθ εκφραςτικϊν μζςων (εργαλείων) για τθν αναπαράςταςθ 

και περιγραφι του χϊρου, ςε κάκε ςτάδιο τθσ ςυνκετικισ διαδικαςίασ: ςκίτςα, ςχζδια 

δφο- τριϊν διαςτάςεων, προπλάςματα- τριςδιάςτατθ μακζτα εργαςίασ. 

- Θ καλλιζργεια τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ και τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ. 

- Θ καλλιζργεια τθσ  δυνατότθτασ τθσ  δθμόςιασ παρουςίαςθσ και υποςτιριξθσ των 
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μελετϊν τουσ. 

Μζκοδοσ – μακθςιακά αποτελζςματα 
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθν κεωρία και τθν εφαρμογι. Σι άξονεσ αυτοί  
λειτουργοφν ενιαία, με τθν κεωρία να εξελίςςεται ςταδιακά και να υποςτθρίηει το ςκζλοσ 
τθσ εφαρμογισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ του μακιματοσ.  
Θ κεωρία περιλαμβάνει διαλζξεισ από τουσ διδάςκοντεσ του μακιματοσ αλλά και 
επιςκζπτεσ κακθγθτζσ. Ψο κεωρθτικό υπόβακρο υποςτθρίηεται με εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ ςε επιλεγμζνουσ χϊρουσ, εκκζςεισ,  ςυμμετοχι ςε δράςεισ Πουςείων με 
κζματα που αφοροφν τθν αρχιτεκτονικι ςφνκεςθ και τθν Ξατοικία,  με ςτόχο τθ βιωματικι 
εμπειρία. Σι φοιτθτζσ εκπονοφν ατομικι εργαςία με κζμα ςυναφζσ  προσ το αντικείμενο 
του μακιματοσ, το οποίο κακορίηεται κατά τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ εξαμινου από 
τουσ διδάςκοντεσ. 
Ψο εφαρμοςμζνο/εργαςτθριακό ςκζλοσ του μακιματοσ, περιλαμβάνει ατομικι εργαςία. Σι 
φοιτθτζσ αναλαμβάνουν να μελετιςουν κζμα ςχετικό με το αντικείμενο του μακιματοσ, 
όπου καλοφνται να εργαςτοφν ςυνκετικά πάνω ςτισ ζννοιεσ που εξετάηονται και 
αναλφονται ςτθ κεωρθτικι ενότθτα. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ  

- Κα είναι ςε κζςθ να ζχουν γενικζσ και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςχεδιαςμοφ 

εςωτερικϊν χϊρων κατοικίασ.  

- Κα είναι ςε κζςθ να κατανοοφν τισ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ και τθ ςχζςθ τουσ με το χϊρο 

τθσ κατοικίασ.  

- Κα είναι ςε κζςθ να ακολουκοφν αναλυτικι και ςυνκετικι διαδικαςία με τθν 

υποςτιριξθ τθσ ςυγκρότθςθσ των ιδεϊν τουσ (concept). 

- Κα ζχουν αναπτφξει τθν προςωπικι τουσ δθμιουργικότθτα. 

- Κα ζχουν αποκτιςει τθν ικανότθτα αξιολόγθςθσ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων και 

τθσ αξιοποίθςθσ  αυτϊν. 

- Κα ζχουν εξοικειωκεί με τθ χριςθ εκφραςτικϊν μζςων και τεχνικϊν για τθν 

αναπαράςταςθ, περιγραφι και παρουςίαςθ του χϊρου, ςε κάκε ςτάδιο τθσ 

ςυνκετικισ διαδικαςίασ(ςκίτςα, ςχζδια δφο- τριϊν διαςτάςεων, προπλάςματα- 

τριςδιάςτατθ μακζτα εργαςίασ). 

- Κα ζχουν αποκτιςει τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν και να υποςτθρίξουν δθμόςια τισ 

ςχεδιαςτικζσ επιλογζσ τουσ ςτισ μελζτεσ τουσ. 

- Κα ζχουν αποκτιςει κριτικι ςκζψθ και λόγο. 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 
(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

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  
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθν κεωρία και τθν εφαρμογι. Σι άξονεσ αυτοί  
λειτουργοφν ενιαία, με τθν κεωρία να εξελίςςεται ςταδιακά και να υποςτθρίηει το ςκζλοσ 
τθσ εφαρμογισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ του μακιματοσ. Πζςα από τθν ενότθτα 
κεωρίασ και εφαρμογισ οι φοιτθτζσ ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα  γενικότερα που 
αφοροφν τθν κατοικία και τθν κατοίκθςθ, ερευνοφν, πειραματίηονται και δθμιουργοφν 
νζουσ χϊρουσ κατοικίασ.  
Θ κεωρία περιλαμβάνει διαλζξεισ με τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: 

- Ειςαγωγι ςτθ δόμθςθ - Επεμβάςεισ ςε κελφφθ 

- Λςτορία, Ψυπολογία Ξατοικίασ 

- Ζννοια, δομι και οργάνωςθ των  χϊρων τθσ κατοικίασ.  

- Εργονομία, Εγκαταςτάςεισ, φωτιςμόσ, αεριςμόσ, υλικά, υφζσ, χρϊμα. 

-  Ψόποσ, κλίμα,  οικολογικι κατοικία 

- Χφγχρονθ τεχνολογία και κατοικία 

- Ξατοικία για άτομα με ιδιαιτερότθτεσ ( ΑμεΑ, τρίτθσ θλικίασ)                      

Ψο κεωρθτικό μζροσ ολοκλθρϊνεται με τθν εκπόνθςθ εκ μζρουσ των φοιτθτϊν ατομικισ 

εργαςίασ με κζμα ςυναφζσ  προσ το αντικείμενο και υποςτθρίηεται δθμόςια ςε 

προγραμματιςμζνθ θμερομθνία. 

Ψο εφαρμοςμζνο /εργαςτθριακό ςκζλοσ περιλαμβάνει  το ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων 

κατοικίασ. Γίνεται ςυςτθματικι προςζγγιςθ τθσ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ εςωτερικϊν 

χϊρων ςαν βαςικό ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ χϊρων.  Δίνεται ζμφαςθ ςτθ διαμόρφωςθ 

κεντρικισ ςυνκετικισ ιδζασ, θ οποία κα νοθματοδοτιςει το ςχεδιαςμό του χϊρου τθσ 

Ξατοικίασ.   

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Υρόςωπο με πρόςωπο. 

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ 
 

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

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

- Οιψθ αποφάςεων 

- Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

- Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

- Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

- Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθ 
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Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class (πλθροφοριακό και 
διδακτικό υλικό, υπερςφνδεςμοι, ακαδθμαϊκζσ 
βιβλιοκικεσ κλπ.) 
 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project),  
/ 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 
Φόρτοσ 

Εργαςίασ 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ του διδάςκοντοσ  και 
προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν 
 

40 

Πελζτθ και ανάλυςθ βιβλιογραφίασ 20 

Κεωρθτικι εργαςία (ςυγγραφι) 20 

Εκπόνθςθ μελζτθσ (project) 100 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε 
επιλεγμζνουσ χϊρουσ, εκκζςεισ,  
ςυμμετοχι ςε δράςεισ  με κζματα που 
αφοροφν τθν αρχιτεκτονικι ςφνκεςθ και 
τθν Ξατοικία  
 

20 

Χφνολο Πακιματοσ  200 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι , Αγγλικι 
Αξιολόγθςθ κεωρθτικισ ατομικισ εργαςίασ  
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Υλθρότθτα 
Ξριτικι κεϊρθςθ 
Ξανόνεσ επιςτθμονικισ ςυγγραφισ 
Ψιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ 
 
Αξιολόγθςθ ατομικισ μελζτθσ (project)  
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Υοιότθτα, πλθρότθτα  ςχεδίαςθσ με βάςθ τισ 
προδιαγραφζσ που ζχουν οριςτεί  
Λκανότθτα  παρουςίαςθσ του κζματοσ  

Υρωτοτυπία και πειραματικόσ χαρακτιρασ τθσ 
ςφνκεςθσ 

Ενεργι ςυμμετοχι ςτο μάκθμα 

Εφαρμογι ςτθν πράξθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων  
Ψιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Αντονάσ Α. 2004, Ρροφορικά κτίςματα, Εκδόςεισ Υατάκθ, Ακινα 
- Arnheim R. 2005, Τζχνθ και οπτικι αντίλθψθ, Εκδόςεισ Κεμζλιο, Ακινα 
- Bachelard G. 1992, Θ ποιθτικι του χϊρου, Εκδόςεισ Χατηθνικολι, Ακινα 
- Βρυχζα Ά. 2003, Κατοίκιςθ και κατοικία / Διερευνϊντασ τα όρια τθσ αρχιτεκτονικισ, Εκδόςεισ 
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Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 
- Βυηοβίτθ Χοφία 2017, Μικροκατοικία άτλαντασ για Αρχιτζκτονεw, Εκδόςεισ Univercity studio 

press 
- De Botton A. 2007, Θ αρχιτεκτονικι τθσ ευτυχίασ, Εκδόςεισ Υατάκθ, Ακινα 
- ΕΠΥ, τμ. Αρχιτεκτόνων, τομζασ ςυνκζςεων, τεχνολογικισ αιχμισ, οικοδομικι, Ξαλογεράσ Ρ., 

Ξιρπότιν Χ., Πακρισ Γ., Υαππαϊωάννου Λ., Φαυτόπουλοσ Χ., Ψηίτηασ Π., Ψουλιάτοσ Υ.: Κζματα 
Οικοδομικισ, εκδόςεισ Χυμμετρία, Ακινα 1999 

- Heidegger M. 2008, Kτίηειν Kατοικείν Σκζπτεςκαι, Εκδόςεισ Υλζκρον, Ακινα 
- Ξοτιϊνθσ Η. 2001, 44 ιςτορίεσ τθσ αρχιτεκτονικισ, Εκδόςεισ Εκκρεμζσ, Ακινα 
- Οζφασ Υ. 2008, Αρχιτεκτονικι και κατοίκθςθ / Από τον Heidegger ςτον Koolhaas, Εκδόςεισ 

Υλζκρον, Ακινα 
- ΠΑΦΠΑΦΑΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ, ΡΑΚΑΡΑΘΟ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΦΓΣΡΣΠΛΑ 2016 
- Πιχελισ Υ.: Το Ελλθνικό Λαϊκό ςπίτι, εκδόςεισ ΕΠΥ,  Ακινα 1981 
- J. Panero, M. Zelnik, AIA ASID: Human Dimension and Interior Space  
- Χυλλογικό ζργο 2004, Αρχιτεκτονικι Λδζεσ που χάνονται, ιδζεσ που ςυναντιοφνται, Εκδόςεισ 

Υαπαςωτθρίου, Ακινα 
- Χυλλογικό ζργο 2011, Το εγχειρίδιο του αρχιτζκτονα, Εκδόςεισ Υαπαςωτθρίου, Ακινα 
- ΧΩΟΟΣΓΛΞΣ ζργο 1999,  Κζματα Σικοδομικισ 
- Χυλλογικό, Οαδά Αναςταςία (Επιμ. ), 2015. Ξατοικία: ςχεδιάηω, καταςκευάηω, ςκζπτομαι. 

Κεςςαλονίκθ: University Studio Press Α.Ε. 
- Χτεφάνου Λ.: Ο θλικιωμζνοσ και ο χϊροσ, 1993. 
- Statham R., Korczak J., Monaghan Ph.: House adaptations for people with  
- physical disabilities. A guidance manual for practitioners, εκδόςεισ HMSO, UK, 1990  
- ΩΥΕΧΩΔΕ περιβάλλον ςχεδιαηοντασ για Α.Μ.Ε.Α.  
- Φατοφροσ Δθμιτρθσ Α. 2008 Μχνοσ χρόνου  
- Φιλιππίδθσ Δ. 1984, Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι, Εκδόςεισ Πζλιςςα, Ακινα 
- Φιλιππίδθσ Δ. 1994, Μεςογειακά Σπίτια Ελλάδα, Εκδόςεισ Ξλειδάρικμοσ, Ακινα 

- Χυναφι επιςτθμονικά περιοδικά 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικοφ Χϊρου και Χχεδιαςμοφ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΥΟΑΧΨΛΞΘ  ΛΛ : Γλυπτικά Αναπτφγματα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Υράξθσ 4 4 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

 ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

ΥΟΑΧΨΛΞΘ Λ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ/ΑΓΓΟΛΞΑ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ *ΑΓΓΟΛΞΑ/ΛΨΑΟΛΞΑ+ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK116/ 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Χτο 2ο εξάμθνο  τθσ Υλαςτικισ δίδεται ζμφαςθ ςτθν εξζλιξθ του προςωπικοφ  τρόπου ζκφραςθσ και 
ςτθν διαφορετικι ανάγνωςθ/ ερμθνεία  ενόσ  δεδομζνου κζματοσ από  τον κάκε ςπουδαςτι. Θ 
παραγωγι μορφϊν εςτιάηεται  ςτθν ζρευνα και τον ςχεδιαςμό τριςδιάςτατθσ φόρμασ ςε 
ανάπτυγμα πολλαπλϊν ςυνδυαςμϊν, με ςτόχο τθν διαμόρφωςθ  μιασ ρυκμικισ ςφνκεςθσ από 
επαναλαμβαλόμενα  ςτερεά.  

 
Πετά το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ:  
- Κα αντιλθφκοφν τθν αντιςτοιχία τθσ κλίμακασ μεταξφ δθμόςιου χϊρου και όγκου.   

- Κα είναι ςε κζςθ να παράγουν τριςδιάςτατεσ μορφζσ ςχεδιαςτικϊν εφαρμογϊν.   

- Κα ζχουν αποκτιςει εμπειρικι γνϊςθ πάνω ςτθν τεχνικι του εκμαγείου. 

- Κα ζχουν εμπλουτίςει τισ ςχεδιαςτικζσ τουσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Χχεδιαςμόσ και δθμιουργία τριςδιάςτατου αναπτφγματοσ επαναλαμβανόμενων όγκων και 

εικονικι προςαρμογι του ςτο δθμόςιο χϊρο  με αναφορζσ:   

- Χτο  ςϊμα, ωσ ςθμαντικόσ παράγοντασ προςδιοριςμοφ τθσ μορφισ.  

- Χτα αντικείμενα, ωσ προζκταςθ του ςϊματοσ και του περιβάλλοντοσ  του. 

- Χτθν εννοιολογικι ανάγνωςθ των ςυμβόλων όπωσ αυτά ζχουν διαμορφωκεί ςτθν ςφγχρονθ 

εικαςτικι ςκζψθ. 

  
Ψο μάκθμα υποςτθρίηεται από ςειρά διαλζξεων ςε ενότθτεσ πάνω ςτο κεματικό άξονα:  Χϊμα, 
ζννοια,   χϊροσ.  
          
- Θ εννοιολογικι φόρτιςθ των πλαςτικϊν ςυμβόλων ςτθν ςφγχρονθ εικαςτικι ζκφραςθ.  

- Ξαταγραφι βιωματικοφ χϊρου με οπτικοακουςτικά μζςα. 

- Θ μεταμόρφωςθ του χϊρου με ψθφιακά οπτικοακουςτικά μζςα. 

- Σ χϊροσ ωσ υποδοχζασ πλαςτίκων μεταμορφϊςεων και μεταςχθματιςμϊν.  

- Ειςαγωγι ςτθν τεχνικι του αρνθτικοφ εκμαγείου απλοφ ι ςπαςτοφ ςε γφψο ι λάςτιχο 

 
Θ ειςαγωγι ςε προγράμματα επεξεργαςίασ εικόνασ  γίνεται, παράλλθλα με τισ διαλζξεισ και 
υποςτθρίηεται από αυτοτελείσ αςκιςεισ ψθφιακισ αναπαράςταςθσ.  
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτo καλλιτεχνικό εργαςτιριο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ πλατφόρμασ: eclass 

 Εξειδικευμζνα Οογιςμικά προγράμματα επεξεργαςίασ 

εικόνασ, κινοφμενθσ εικόνασ, ιχου και τριςδιάςτατων 

γραφικϊν  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
- Υροςαρμογι ςε νζα πεδία ςχεδιαςμοφ του αρχιτεκτονικοφ χϊρου 

- Αυτόνομθ εργαςία  

- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ                       30 
Ξαλλιτεχνικό Εργαςτιριο 
εργαςτιριο/  
διορκϊςεισ*tutorials+/ςχεδιαςμόσ 

15 

Ατομικι εργαςία*εκπόνθςθ+ 20 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 
Πουςείων/ εκκζςεων 

10 

  

Χφνολο Πακιματοσ  75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ παρουςία μζςα ςτο εργαςτιριο κρίνεται υποχρεωτικι. 
 
Για τθν τελικι αξιολόγθςθ, ςυνεκτιμάται: 
Θ παρουςία του φοιτθτι ςτο μάκθμα και θ ςυχνότθτα των 
διορκϊςεων 20% 
Θ αρτιότθτα τθσ εκτζλεςθσ, 30% 
Θ πρωτοτυπία, 30% 
 Θ παρουςίαςθ και τεκμθρίωςθ τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ, 20%  

Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ 
ςτθν ειςιγθςθ τθσ άςκθςθσ. 

  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ππαςελάρ Γκαςτόν(Bachellard Gaston),Θ Υοιθτικι Ψου Χϊρου(La Poetique de l' Espace) , 

(2014). Ακινα: Χατηθνικολι 

- *ςυγγρ.+ ςυλλογικό, *επμ.+ Γ. Ξουηζλθσ. *μτφρ.+ Ξ. Ξαψαμπζλθ. Γραφι και ανάγνωςθ: Για τθ 

χριςθ τθσ γλϊςςασ ςτισ επιςτιμεσ. Ακινα: Ε.Π.Ε.Α.–Ριςοσ. (2001). Ψόμ. Ψοπικά γ.  

- Umberto Eco, The Open Work, (1989). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.  

- K.W. Newton (επμ.), Θ λογοτεχνικι κεωρία του 20ου αιϊνα, Ανκολόγιο κειμζνων, (2013). 

Θράκλειο: Υανεπ. εκδόςεισ Ξριτθσ.  

- Walter Benjamin. The Author as Producer, (1934). New Left Review. Jul.-Aug. 1970 , I /62. 

κριτικι κεωρία, ανκρωπολογία, αρχιτεκτονικι, κοινωνικι γεωγραφία  

- Marc Augé, Non-Places, introduction to anthropology of supermodernity, (1995). London, N.Y.: 

Verso.  

- Miwon Kwon, One place after another, site-specific art and locational identity, (2004). 

Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.  

- Fredric Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, (1991).  

- Edward W. Soja, Postmodern Geographies: the reassertion of space in critical social theory, 

(1989). λογοτεχνία  

- Franz Kafka, Ψο κτίςμα (Der Bau /The Burrow, 1923/24). (2001). Ακινα: Άγρα.  

- Gilles Deleuze, Félix Guattari, Ξάφκα. Για μια ελάςςονα λογοτεχνία, (1998). Ακινα: 
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Ξαςτανιϊτθ. (κριτικι)  

- Italo Calvino, Σι αόρατεσ πόλεισ, (2004). Ακινα: Ξαςτανιϊτθ. - Jorge Louis Borges, Σ κιποσ των 

διχαλωτϊν μονοπατιϊν, (1941). ςτο: J. L. Borges, Άπαντα τα πεηά, τόμοσ Λ, (2014). Ακινα: 

Υατάκθσ. (και ςτα: Πυκοπλαςίεσ & Οαβφρινκοι). Herbert George Wells, (The Time Machine, 

1895), Θ μθχανι που ταξιδεφει μζςα ςτο χρόνο, (1985). Ακινα: Γράμματα.  

- Jorge Louis Borges, Σι Ελόϊ και οι Πόρλοκ, ςελ.71. ςτο: J. L. Borges, Ψο βιβλίο των φανταςτικϊν 

όντων, (2005). Ακινα: Libro.  

- Adolfo Bioy Casares, Θ εφεφρεςθ του Πορζλ, (2006). Ακινα: Υατάκθσ. -Βλ. βιβλ.: Adolfo Bioy 

Casares, Χχζδιο διαφυγισ, (2005). Ακινα: Υατάκθσ.  

-  Juan José Saer, Ψόποσ/Lugar, (2012). Βόλοσ: Ξοντφλι. 
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Ρεριγράμματα μακθμάτων Γ’ εξαμινου 

Γ ’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Αρχιτεκτονικι  Εςωτερικϊν Χϊρων ΛΛΛ   6 8 200 ΠΕ 

2 
Λςτορία και κεωρία Αρχιτεκτονικισ και Ψζχνθσ 
ΛΛI 

4   6 150 ΠΓΩ 

3 Ψθφιακζσ οπτικοακουςτικζσ αναπαραςτάςεισ   4 4 100 ΠΕΩ 

4 Εικαςτικά Κζματα ΛΛΛ   4 4 100 ΠΕ 

5 Δομικι Ψζχνθ ΛΛ   3 4 100 ΠΕ 

6 Επικοινωνία και Χϊροσ Λ   4 4 100 ΠΕ 

  ΣΥΝΟΛΟ 4 21       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25 30 750   
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(6) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ ΛΛI: ΧΩΦΛΞΕΧ 
ΨΑΩΨΣΨΘΨΕΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι εργαςία  6 8 

Project- Πελζτθ   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Αρχιτεκτονικι Εςωτερικϊν Χϊρων Λ 
Ωποςτιριξθ από φροντιςτθριακό μάκθμα καταςκευισ 
μακζτασ   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι  

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι (ςτθν αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK103/ 

(7) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γενικό πλαίςιο 
 
Θ ςειρά των ςυνκετικϊν μακθμάτων τθσ Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικϊν Χϊρων τοποκετείται ςτον 
πυρινα του γνωςιολογικοφ περιεχομζνου του τμιματοσ. Ψα μακιματα αυτά ςτοχεφουν ςτθ 
διερεφνθςθ κεωριϊν και πρακτικϊν που αφοροφν ξεχωριςτζσ περιοχζσ, κλίμακεσ και 
καταςκευαςτικζσ πρακτικζσ ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων. Χε αυτά 
αναπτφςςονται αναλυτικά και ςυνκετικά ιδζεσ και ηθτιματα που εμπεριζχουν τθν ζρευνα και τθν 
πρακτικι, και μελετοφν τισ διαςτάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ παρουςίασ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα, 
εκτεινόμενα ςε κλίμακα από το δωμάτιο ζωσ τον δθμόςιο, αςτικό χϊρο. Σι μελζτεσ 
που πραγματοποιοφνται ενκαρρφνουν τθ δθμιουργικι νοθτικι διαδικαςία ςτον ςχεδιαςμό και 
ειςάγουν τον εςωτερικό χϊρο ωσ ζνα πεδίο κριτικισ τοποκζτθςθσ, ωσ φορζα κοινωνικϊν ςχζςεων 
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και ωσ καταςκευι που επικοινωνεί ςυγκεκριμζνεσ χωρικζσ ταυτότθτεσ κακϊσ χρθςιμοποιεί 
αφθγιςεισ, υλικά και αντικείμενα. Ψαυτόχρονα οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται με τθν ιδζα περί ενόσ 
ςχεδιαςμοφ ο οποίοσ εννοείται τόςο ωσ μεκοδολογικι προςζγγιςθ όςο και ωσ κακολικι εμπειρία 
με επίκεντρο τον άνκρωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςτάςεων τθσ φυςικισ, γνωςιακισ 
(αντιλθπτικισ), και προγραμματικισ εργονομίασ. Ζτςι, διαμζςου αυτϊν των μακθμάτων, 
ενιςχφονται θ αναλυτικι και ςυνκετικι διαδικαςία, θ κριτικι ςκζψθ, θ ολιςτικι κεϊρθςθ, θ 
δυνατότθτα λιψθσ αποφάςεων και οι διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ που περιλαμβάνουν όλεσ τισ 
παραμζτρουσ αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ των εςωτερικϊν χϊρων, με κλιμάκωςθ γνϊςεων και 
πρακτικϊν εφαρμογϊν. 
Ψο περιεχόμενο του ςυγκεκριμζνου ςυνκετικοφ μακιματοσ του Γ εξαμινου, εςτιάηεται ςτον 
δθμιουργικό ςχεδιαςμό εςωτερικϊν δθμόςιων εμπορικϊν χϊρων και χϊρων εργαςίασ, με 
ανκρωποκεντρικι ςτόχευςθ. Χτο προγραμματικό και λειτουργικό περιεχόμενο τθσ εργαςίασ και τθσ 
εμπορικισ ςυναλλαγισ ιςτορικά, ειςάγονται με μία ολιςτικι αντίλθψθ, το εννοιολογικό υπόβακρο 
τθσ οπτικισ ταυτότθτασ των χϊρων εργαςίασ και των χϊρων λιανικισ πϊλθςθσ (μτφ. ‘retailspaces’), 
θ ςφνδεςι τουσ με τθν τυπολογία και τα οργανωτικά μοντζλα, κακϊσ και τα αφθγθματικά ςτοιχεία 
που ςυγκροτοφν τθν αναγνωρίςιμθ «εικόνα» τουσ ςτθ ςυνκετικι διαδικαςία. Αναδεικνφονται θ 
ςχζςθ του εςωτερικοφ χϊρου με το περιβάλλον και τα ςτοιχεία άνεςθσ των χρθςτϊν, κακϊσ και οι 
κοινωνικο-ψυχολογικζσ ποιότθτεσ που ςυνδζονται με τον ςχεδιαςμό του. 
 
Σκοποί και ςτόχοι 
 
Ξεντρικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν/τριων ςτο εννοιολογικό 
περιεχόμενο, τα διαφορετικά ιςτορικά πρότυπα, και τισ αντιλθπτικζσ και νοθτικζσ λειτουργίεσ που 
διαμορφϊνουν τθν εικόνα των ςφγχρονων χϊρων εργαςίασ και των χϊρων λιανικισ πϊλθςθσ ωσ μια 
ςυνολικι εμπειρία μεταξφ του λειτουργικοφ και του φανταςιακοφ χϊρου, ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των νζων τεχνολογικϊν εξελίξεων (λ.χ. υβριδικά φυςικά – ψθφιακά περιβάλλοντα) αλλά και του 
ολιςτικοφ τρόπου με τον οποίο ο εςωτερικόσ χϊροσ επθρεάηει τθν φυςικι και αντιλθπτικι άνεςθ 
και τθν ψυχολογία των χρθςτϊν. 
Ξατά τθν άςκθςθ – μελζτθ εξαμινου επιδιϊκεται θ εφαρμογι του ςχεδιαςμοφ ωσ ςυνάρτθςθ του 
προγραμματικοφ οργανωτικοφ πλαιςίου, των διαδικαςιϊν και των μεκόδων που αφοροφν τθ 
ςυγκρότθςθ και τθν διατφπωςθ των κεντρικϊν δθμιουργικϊν ιδεϊν (concept), τθν ανάλυςθ και 
διερεφνθςθ προτφπων που χρθςιμεφουν ωσ αναφορά για τθν νζα πρόταςθ, τθ ςυςτθματικι 
προςζγγιςθ τθσ  μορφισ, των υποδομϊν και των δομικϊν ςυςτθμάτων μζςα από τισ ςυγκεκριμζνεσ 
απαιτιςεισ ενόσ ανκρωποκεντρικοφ ςχεδιαςμοφ, και τζλοσ τθν δθμιουργικι ςχεδιαςτικι εφαρμογι 
των παραπάνω επινοιςεων. 
Βαςικόσ παιδαγωγικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ καλλιζργεια τθσ ενεργισ ατομικισ 
ςυμμετοχισ, αλλά και τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ, κακϊσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ 
διδάςκοντεσ.  
 
Μζκοδοσ – μακθςιακά αποτελζςματα 
 
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθν κεωρία και τθν εφαρμογι, οι οποίοι λειτουργοφν 
διαλεκτικά και ςταδιακά ςυνκζτουν τθν κατανόθςθ και ερμθνεία του κζματοσ των εργαςιακϊν και 
εμπορικϊν χϊρων και των ηθτθμάτων που τίκενται ωσ ζνα ςυνολικό πρόβλθμα. Ψο κεωρθτικό 
υπόβακρο οικοδομείται με ςειρά διαλζξεων– ειςθγιςεων από τουσ διδάςκοντεσ του μακιματοσ 
αλλά και επιςκζπτεσ κακθγθτζσ, ςε ςυνδυαςμό με ενδεχόμενθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε 
επιλεγμζνουσ ανάλογουσ χϊρουσ. Υαράλλθλα, πραγματοποιείται αναφορά ςε κεματικά κείμενα τα 
οποία ςυηθτοφνται κριτικά προκειμζνου να αποτελζςουν τόςο αντικείμενο ανάλυςθσ κακαυτά, όςο 
και υπόβακρο για τθν ανάπτυξθ τεκμθριωμζνων μελετθτικϊν προτάςεων. Χτθν ίδια βάςθ γίνονται 
και ειδικζσ αναλφςεισ περιπτϊςεων χϊρων και ςυςτθμάτων οργάνωςθσ με τθν χριςθ 
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, όπωσ αρχειακό υλικό, κινθματογραφικζσ ταινίεσ και ντοκιμαντζρ. 
 
Υροκειμζνου να τροφοδοτθκεί μία κριτικι ςυηιτθςθ και θ ςυνεργαςία, οι φοιτθτζσ/τριεσ 
αναλαμβάνουν ομαδικι εργαςία με κζμα ςυναφζσ προσ το αντικείμενο του μακιματοσ, το οποίο 
κακορίηεται κατά τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ εξαμινου από τουσ διδάςκοντεσ. 
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Ωσ προσ το εφαρμοςμζνο ςκζλοσ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναλαμβάνουν να μελετιςουν 
κζμα ςχετικό με το αντικείμενο και τισ επιδιϊξεισ του μακιματοσ, όπου καλοφνται να εργαςτοφν 
ςυνκετικά πάνω ςτισ ζννοιεσ που εξετάηονται και αναλφονται ςτθ κεωρθτικι ενότθτα ζχοντασ ωσ 
προχπόκεςθ1) τθν υποςτιριξθ τθσ ςυγκρότθςθσ των κεντρικϊν τουσ ιδεϊν (concept), 2) τθν επιλογι 
κατάλλθλων προτφπων για τθ κεμελίωςθ των προςεγγίςεϊν τουσ τόςο ςε ότι αφορά τουσ χϊρουσ 
λιανικισ όςο και τουσ χϊρουσ εργαςίασ, 3) τθν ορκι χριςθ ςχεδιαςτικϊν κωδίκων και ςυςτθμάτων, 
και 4) τθν ικανοποίθςθ ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων και προδιαγραφϊν βάςει τθσ οποίασ 
προςαρμόηουν τθ μορφολογικι, λειτουργικι, και δομικι οργάνωςθ των προτάςεϊν τουσ. Χτο 
πλαίςιο τθσ δθμόςιασ υποςτιριξθσ των μελετϊν τουσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ καλοφνται να 
παρουςιάςουν και υποςτθρίξουν τισ προτάςεισ τουσ, κακϊσ και να τοποκετθκοφν κριτικά απζναντι 
ςε μελζτεσ ςυμφοιτθτϊν/τριϊν τουσ. Αυτά τα ςτοιχεία αποτελοφν και μια επιπλζον κεντρικι 
ςτόχευςθ του μακιματοσ, κακϊσ θ ςαφινεια, θ ακρίβεια και θ δυνατότθτα κριτικισ τοποκζτθςθσ 
παρζχουν ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ το κατάλλθλο υπόβακρο για τθν περαιτζρω εξζλιξι τουσ ςτθ ςειρά 
των μακθμάτων τθσ Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικϊν Χϊρων που ακολουκοφν. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ /φοιτιτριεσ: 
- κα είναι ςε κζςθ να ακολουκοφν μία αναλυτικι και ςυνκετικι διαδικαςία με τθν υποςτιριξθ 

τθσ ςυγκρότθςθσ των ιδεϊν τουσ (concept) 
- κα είναι ςε κζςθ να επιλζγουν υφιςτάμενα πρότυπα και να τα ςυςχετίηουν με ςυςτιματα και 

μεκόδουσ χωρικισ οργάνωςθσ. 
- κα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν ορκά ςχεδιαςτικοφσ κϊδικεσ και ςυςτιματα. 
- κα είναι ςε κζςθ να ζχουν γενικζσ και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςχεδιαςμοφ εςωτερικϊν χϊρων 

ςε εμπορικοφσ και γραφειακοφσ χϊρουσ.  
- κα είναι ςε κζςθ να ελζγχουν βαςικζσ τεχνολογίεσ και προδιαγραφζσ δομικϊν ςυςτθμάτων  

ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που υφίςτανται και τισ επιλογζσ που κάνουν κατά τθν διαδικαςία 
του ςχεδιαςμοφ των εν λόγω χϊρων. 

- Κα ζχουν αποκτιςει ικανό κεωρθτικό υπόβακρο ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων 
που ςυνδζονται με τθν ταυτότθτα και τον ςυνακόλουκο ςχεδιαςμό εμπορικϊν και γραφειακϊν 
εςωτερικϊν χϊρων, όπωσ και του τρόπου που ζχουν εφαρμοςτεί ςτο παρελκόν ι που 
λειτουργοφν ςτθ νεότερθ ςυνκικθ τθσ κοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ. 

- Κα ζχουν αποκτιςει βαςικζσ δεξιότθτεσ ωσ προσ τθ δθμιουργία και αξιολόγθςθ ςχεδιαςτικϊν 
ιδεϊν- αφθγθμάτων ςυνδεδεμζνων με τθ ςυνολικι ζννοια τθσ ταυτότθτασ του χϊρου. 

- Κα ζχουν κατανοιςει τθν ζννοια τθσ δθμιουργικότθτασ και του επινοιματοσ ςτθ ςχεδιαςτικι 
διαδικαςία, όπωσ και του τρόπου με τον οποίο κα τα αναπτφξουν. 

- Κα ζχουν αποκτιςει τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν και να υποςτθρίξουν δθμόςια τισ 
ςχεδιαςτικζσ επιλογζσ τουσ ςτισ μελζτεσ τουσ. 

- Κα ζχουν αποκτιςει κριτικι ςκζψθ και λόγο. 
-  Κα ζχουν καλλιεργιςει το πνεφμα τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ 

διδάςκοντεσ.  

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
- Οιψθ αποφάςεων  
- Σμαδικι εργαςία  
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(8) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθν κεωρία και τθν εφαρμογι, οι οποίοι λειτουργοφν 
ενιαία, με τθν κεωρία να εξελίςςεται ςταδιακά υποςτθρίηοντασ το εργαςτθριακό ςκζλοσ κακ’ όλθ τθ 
διεξαγωγι του μακιματοσ. 
Θ κεωρία περιλαμβάνει διαλζξεισ που κατανζμονται ιςοδφναμα πάνω ςτισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: 
1. Λςτορικι εξζλιξθ, τυπολογία και πρότυπα χωρικισ οργάνωςθσ των χϊρων εργαςίασ 

2. Λςτορικι εξζλιξθ και τυπολογία των χϊρων λιανικισ πϊλθςθσ 

3. Εταιρικι ταυτότθτα και ταυτότθτα του χϊρου. 

4. Αντιλθπτικι οργάνωςθ του χϊρου/ Σπτικι ςφνταξθ. 

Ψο κεωρθτικό μζροσ ολοκλθρϊνεται με γραπτό δοκίμιο, ζκταςθσ 3.000– 4.000 λζξεων τθσ ομάδασ 
εργαςίασ, το οποίο βαςίηεται ςε κριτικι κεϊρθςθ προτεινόμενων κειμζνων αναφοράσ, και 
υποςτθρίηεται δθμόςια ςε προγραμματιςμζνθ θμερομθνία, που (κατά κανόνα) ςυμπίπτει με τθν 
προπαράδοςθ τθσ μελζτθσ (project) ςε κλίμακα 1:50.  
Ψο εφαρμοςμζνο /εργαςτθριακό ςκζλοσ περιλαμβάνει μελζτθ (project) που αφορά τθν επζμβαςθ 
και τθ ςυνολικι ςυνκετικι διαμόρφωςθ χϊρου ςε ςυγκεκριμζνο κτιριακό κζλυφοσ με βάςθ 
δεδομζνο κτιριακό πρόγραμμα. Θ εξζλιξι του γίνεται ςταδιακά ςτθν βάςθ τεςςάρων (4) δθμόςιων 
παρουςιάςεων και ςυνακόλουκων κριτικϊν ςυηθτιςεων ςτθ διάρκεια του εξαμινου, οι οποίεσ 
είναι:1) ςυγκρότθςθ και τεκμθρίωςθ κεντρικϊν ιδεϊν(concept), 2) μελζτθ ςε κλίμακα 1:50, 3) 
μελζτθ ςε κλίμακα 1:25, 4) τελικι παράδοςθ. 
 
 

 

(9) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ανάρτθςθ πλθροφοριακοφ και διδακτικοφ υλικοφ, 
υπερςυνδζςμων- links, ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν. 
Επικοινωνία για διορκϊςεισ εργαςιϊν, μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου. 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 30 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ) 

20 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(ςυγγραφι) 

20 

Διαλζξεισ επιςκεπτϊν 
κακθγθτϊν 

15 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) 

100 

Πθ κακοδθγοφμενθ 15 

- Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ ςε κζματα φφλου.  
- Χεβαςμόσ ςε ΑμεΑ 
- Δζςμευςθ ςε χρονοδιαγράμματα 
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μελζτθ 

  

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  200 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι 
Αξιολόγθςθ κεωρθτικισ εργαςίασ ομάδασ  
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Υλθρότθτα 
Ξριτικι κεϊρθςθ 
Ξανόνεσ επιςτθμονικισ ςυγγραφισ 
Αξιολόγθςθ μελζτθσ (project) ομάδασ  
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Υλθρότθτα με βάςθ τισ προδιαγραφζσ που ζχουν οριςτεί. 
Χυνζπεια ςτα ςτάδια των προπαραδόςεων. 
Υρωτοτυπία ιδεϊν. 
Δθμιουργικότθτα ςτον ςχεδιαςμό. 
Εφαρμογι ςτθν πράξθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων  
Ψιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ 
Ενεργι ςυμμετοχι ςτο μάκθμα 

(10) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Γεωργιάδου, Η, (2017). Δομικά και διακοςμθτικά Υλικά. Ακινα: Εκδόςεισ Ρθμερτισ.  

Γεωργιάδου, Η., Θλίασ, Ρ., Κλωνιηάκθσ, Α., Μοίρα, Μ., Φράγκου, Δ., (2015).e-book Χϊροι 
Γραφείων: μία ιςτορία Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικϊν Χϊρων. 
http://repository.kallipos.gr/handle/11419/1786  

Καλογιαννίδου- Ράςχου, Β., (2009). Σφγχρονοι γραφειακοί χϊροι και περιβαλλοντικι ευαιςκθςία. 
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Balancing Work- Family, Conflict, Job Autonomy, and Work Overload to Mitigate Turnover Intentions. 

MIS Quarterly 30, 3, ςελ.1-17. 

Antonelli P.,(ed.) (2001). Workspheres: Design and Contemporary Work Styles. New York: The 

Museum of Modern Art, Harry N. Abrams. 

Asimakopoulos D.N., Asimakopoulos V.D., Chrisomallidou N., Klitsikas N., Mangold D., Michel P., 

Sandamouris M., and Tsangrassoulis A., (2011). Energy and Climate in the Urban Built Environment. 

USA and Canada: Routledge. 

Berman A., (2008). Green Design. London: Frances Lincoln. 

Bonda, P., (2014). Sustainable Commercial Interiors. Hoboken, N. Jersey: Jon Whiley & Sons, Inc. 

Brennan A., Chugh J.S., and Kline T., (2002). Traditional Versus Open Space Design: A Longitudinal 

Field Study. Journal of Environment and Behavior, Vol.34. No 3, ςελ. 279-299. 

Brill, M., Margulis, S., Konar, E., (1985).The Impact of the Office Environment on Productivity and the 

Quality of Working Life. (2 vols). Buffalo: Westinghouse Furniture Systems. 

Brunia, S., Hartjes- Gosselink, A.(2009). Personalization in non Territorial Offices: A Study of Human 

Need. Journal of Corporate Real Estate Vol. 11 No. 3, 2009 ςελ. 169-182. 

Duffy, F., (1992). The Changing Workplace. Hong Kong: Phaidon. 

Duffy, F., (1997). The New Office. London: Conran, Octopus. 

Duffy F., Wancum A., (1969). Office Landscaping: A new approach to Office planning. 2nd edition. 

London: Anbar Publications. 
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Elsbach, K.,D., (2003). Relating physical environment to self-categorizations: identity threat and 
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54. 

Elsbach, K.,D. (2004), Interpreting workplace identities: the role of office decor. Journal of 
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 ed.). Green Vitruvius: Principles and Practice of Sustainable Architectural 

Design. UK: Earthscan Ltd.  

Julier, G., (2014) (3
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Kibert, Ch. J.,(3rd ed.) (2012). Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery. 
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Myerson, J., Turner, G., (1998). The Workspace, New Culture: Office Design as a Catalyst for Change. 

UK: Gower.  
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 ed.). Measuring Workplace Performance. New York: Taylor and Francis. 

Propst, R., (1968). The Office: A Facility Based on Change. Elmhurst, Ill: Business Press 

Rafaeli, A., Pratt M. G., (2006) (ed.). Artifacts and Organizations: Beyond Mere Symbolism. New 

Jersey: Laurence Erlbaum Associates Inc. 

Ross, A.,(2004). No-Collar: The Humane Workplace and Its Hidden Costs. Philadelphia, PA: Temple 
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Saval, N., (2014). Cubed: A Secret History of the Workplace. N. York, London, Torondo, Sydney, 

Auckland: Doubleday 

Thrift, Ν., (2000).Performing Cultures in the New Economy. American Geographers, 90(4), ςελ. 674-
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Vischer, J., (2007). Towards an Environmental Psychology of Workspace: How People are affected by 

Environments for Work, University of Sydney, Architectural Science Review Volume 51.2, ςελ. 97-108. 

De Botton, A., (2007). Θ αρχιτεκτονικι τθσ ευτυχίασ, Ακινα: Εκδόςεισ Υατάκθ,  

Αντονάσ, Α., (2004). Ρροφορικά κτίςματα, Ακινα Εκδόςεισ Υατάκθ 
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Συλλογικό ζργο (2004), Αρχιτεκτονικι Λδζεσ που χάνονται, ιδζεσ που ςυναντιοφνται, Εκδόςεισ 

Υαπαςωτθρίου, Ακινα 
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- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
Κτίριο, Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ κτίριο. 
Δομζσ, Ακινα: Υρόδρομοσ Υαπαδόπουλοσ. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

  ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΛΧΨΣΦΛΑ & ΚΕΩΦΛΑ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ & ΨΕΧΡΘΧ ΛΛΛ: 
ΠΣΡΨΕΦΡΛΧΠΣΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ 4 6 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

γενικοφ υποβάκρου 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Σχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ελλθνικι 
αγγλικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αναφζρεται ςτθν  ερμθνεία των μορφϊν τθσ Αρχιτεκτονικισ και των υπολοίπων 
μορφϊν τθσ Ψζχνθσ  ςε ςχζςθ με το κοινωνικοπολιτιςμικό γίγνεςκαι τθσ κάκε εποχισ. 
Ξφριο ηθτοφμενο  είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ φοιτθτζσ ότι θ ςχζςθ ςκζψθσ-μορφισ 
είναι μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ που όμωσ δεν υπόκειται ςε λογικοφσ κανόνεσ και 
επομζνωσ ελεφκερθ με αυτι τθν ζννοια, ενϊ ςυγχρόνωσ θ κάκε μορφι προκφπτει ωσ 
ςωματοπραγματικι ζκφραςθ του πολιτιςμικοφ πλαιςίου ςτο οποίο αυτι εκδθλϊνεται. Θ 
κατανόθςθ των μορφϊν ωσ αποτζλεςμα τθσ ςκζψθσ, όςο και θ δθμιουργία ςκζψθσ ωσ 
αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατανόθςθσ ςυνιςτοφν μζρθ μιασ ερμθνευτικισ ανοικτισ 
διαδικαςίασ προςζγγιςθσ τθσ ιςτορικισ αλικειασ ςε ςχζςθ με τθν Ψζχνθ και τθν 
Αρχιτεκτονικι.  
Ψο μάκθμα αποτελεί βαςικό υπόβακρο για όλα τα ςυνκετικά μακιματα του Ψμιματοσ. 
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  
 
Εξετάηονται οι μορφζσ τθσ μοντζρνασ τζχνθσ και αρχιτεκτονικισ από το τζλοσ του 19ου ζωσ 
τα μζςα του 20ου αιϊνα, παράλλθλα με τθ κεωρία  που αναπτφχκθκε τόςο ςε 
αλλθλεπίδραςθ με τθν τζχνθ αυτισ τθσ περιόδου, όςο και μεταγενζςτερα ςε αναφορά με 
αυτιν.  

 Θεωρία και κριτικι. Αιςκθτικζσ αρχζσ τθσ Μοντζρνασ πρωτοπορίασ 

Θ αλλθλεπίδραςθ κεωρίασ και τζχνθσ: Baudelaire, Fry, Greenberg. 

Σ Kant και θ ζννοια τθσ αιςκθτικισ αυτονομίασ.  

Benjamin, θ τεχνικι αναπαραγωγι του ζργου τζχνθσ. H αρχι του collage/montage και 

θ ςχζςθ του αςυνείδθτου με τθν ςκζψθ.  

Adorno, αρνθτικι αιςκθτικι και πολιτικι αυτονομία.  

Bruno Zevi, Θ Ποντζρνα γλϊςςα τθσ αρχιτεκτονικισ. 

Habermas, Ποντερνιςμόσ, ζνα ατελείωτο ςχζδιο. 

 Οι ρίηεσ 

Ρεοκλαςικιςμόσ - Φομαντιςμόσ, Φεαλιςμόσ, Λμπρεςιονιςμόσ, Art Nouveau, Χχολι 

Πονάχου  

Πζςα από τθ ςυγκριτικι μελζτθ των ςθμαντικότερων ζργων τζχνθσ και αρχιτεκτονικισ 

του Ευρωπαϊκοφ και Ελλαδικοφ χϊρου του 19ου αιϊνα, και τθ ςυςχζτιςι τουσ με τθ 

κεωρία,  εξετάηονται οι ρίηεσ τθσ αιςκθτικισ του μοντερνιςμοφ ςε ςχζςθ με 

το κοινωνικό και πολιτικό τουσ πλαίςιο. Υροςζγγιςθ ςτισ πολιτιςτικζσ και τεχνολογικζσ 

αλλαγζσ που ειςάγουν τθ Ποντζρνα αρχιτεκτονικι (1850-1900). Υολεοδομικι 

ανάπτυξθ, τεχνολογικι ανάπτυξθ. Συτοπικόσ ςχεδιαςμόσ. 

 Τζχνθ, αρχιτεκτονικι, κοινωνία 

Κεωρθτικι διερεφνθςθ των ςχζςεων παράδοςθσ-νεωτερικότθτασ, ζννοιασ-μορφισ, 

μορφισ-λειτουργίασ, διακόςμου-αφαίρεςθσ, φφςθσ-τεχνολογίασ ςε ςφγκριςθ με 

παλαιότερεσ εποχζσ. Εξετάηεται το Ποντζρνο κίνθμα ωσ ζκφραςθ ςτθν τζχνθ και τθν 

αρχιτεκτονικι μιασ διαρκοφσ κριτικισ κεϊρθςθσ τθσ κοινωνίασ:  Φουτουριςμόσ, 

 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα 
Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ 
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Ρτανταϊςμόσ, De Stijl, Bauhaus, Ξονςτρουκτιβιςμόσ. Χουρεαλιςμόσ.  Φιξθ με τθν 

παράδοςθ και τθν αναπαράςταςθ. Φανταςία, ορκολογιςμόσ, αςυνείδθτο και 

κοινωνία.  

Σι θκικζσ αρχζσ τθσ νζασ αρχιτεκτονικισ και ο ρόλοσ του αρχιτζκτονα ςε αυτό το 

πλαίςιο. Le  Cobusier, Vers une architecture. 

Διεκνζσ  ςτυλ: οι παγκόςμιεσ αρχζσ τθσ νζασ αρχιτεκτονικισ, αναφορά ςτο ζργο ςε 

ςχζςθ με τον λόγο οριςμζνων από τουσ ςθμαντικότερουσ αντιπροςϊπουσ τθσ 

διεκνοφσ αρχιτεκτονικισ ςε αυτό το πλαίςιο. 

O ελλαδικόσ χϊροσ το πρϊτο μιςό του 20ου αιϊνα. Σι πρϊτοι Ζλλθνεσ μοντερνιςτζσ  

και το αίτθμα τθσ ελλθνικότθτασ τθσ τζχνθσ και τθσ αρχιτεκτονικισ. 

 

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ναι 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 115 
Συγγραφι εργαςίασ 35 
  

  

Χφνολο Πακιματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν βαςίηεται ςε: 
Δοκιμαςία Ρολλαπλισ Επιλογισ, ι/και Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, ι/και Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 
Δοκιμίων, κακϊσ και ςε  Γραπτι Εργαςία, με αναλογία 
50/50. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται ςτουσ 
φοιτθτζσ κατά τθ διάρκεια τουσ εξαμινου και 
περιλαμβάνονται ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 
 

 
 
 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

78 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Allones, (d) Olivier-Renault,  La creation artistique et les promesses de la liberte, εκδ. 
Klincksieckm, Paris 1973. 

- Adorno, Th., “Functionalism Today”, περιλ. ςε: Leach, N., επιμ., Rethinking 
Architecture, Routledge, London 1997, ςελ. 6-20. 

- Antal, Fr., Πελζτεσ Λςτορίασ τθσ Ψζχνθσ, μτφ. Α. Υαππάσ, εκδ. Υανεπιςτθμιακζσ εκδ. 
Ξριτθσ, Θράκλειο, 1999. 

- Antliff, M.,Leighten, P., Cubism and culture, ed. Thames and Hudson, London, 2001. 
- Αrgan, G.C., Θ μοντζρνα τζχνθ, εκδ. Υανεπιςτθμιακζσ Εκδ. Ξριτθσ, Θράκλειο 1998. 
- Arendt, H. επιμ., Walter Benjamin, Illuminations, εκδ. Harcourt, Brace & World, U.S.A. 

1969.  
- Benevolo, L., Θ Λςτορικότθτα του Αρχιτεκτονικοφ Ζργου, Εκδ. Οιβάνθσ, Ακινα. 
- Benevolo, L. & Οαηαρίδθσ, Υ., “Βιομθχανικι επανάςταςθ - Βιομθχανικι πόλθ”, εκδ. 

Ρζα Χφνορα, Ακινα. 
- Brolin,  B.,  “H αποτυχία τθσ μοντζρνασ αρχιτεκτονικισ”, εκδ. Ξατςοφλθσ, Ακιναι 1979. 
- Βürger, P.,Theory of the Avant-Garde, μτφ. Shaw, M., ειςαγ. Schulte-Sasse, J.,  

Manchester Univ. Press, Manchester, 1984. 
- Γεωργίου, Κ., Αιςκθτικι κεωρία και Ποντζρνα Ψζχνθ, εκδ. Future, Ακινα, 2001. 
- Chipp, B. H.,  Theories of Modern Art, εκδ. Univ. of California Press, Berkeley 1968. 
- Conrads, Ulrich, επιμ., Programs and Manofestoes on 20th-century Architecture, M.I.T. 

Press, Cambridge Massachusetts, 1971. 
- Foster, H., Bois Y.-A., Krauss, R., Thames & Hudson, Art since 1900, London 2011. 

- Frampton, Kenneth, Ποντζρνα Αρχιτεκτονικι – Λςτορία και Ξριτικι, εκδ. Κεμζλιο, 

1999. 

- Frascina, F., & Harrison, Ch., επιμ., Modern Art and Modernism. A critical Anthology, 
the Open University, U.K.,  1982. 

- Fry, F. Edward, Cubism, Thames & Hudson, London, 1966. 
- Gablik, S., Has Modernism failed?, Thames & Hudson Ltd, London 1984.. 
- Gray, C., Φϊςικθ  Υρωτοπορία, εκδ. Ωποδομι, Ακινα, 1987.  
- Hauser, Arnold, Ξοινωνικι Λςτορία τθσ Ψζχνθσ, εκδ. Ξάλβοσ, Ακινα, 1980. 
- Heinich, N., La sociologie de l’ art, ed. La Decouverte, Paris, 2004. 
- Heynen, H., Architecture and Modernity. A critique, εκδ. Massachusetts Institute of 

Technology, U.S.A., 1999. 
- Horkheimer, M. -Adorno, T., The Dialectic of the Enlightenment, επιμ. Schmid Noerr, 

G., μετ. Jephcott, Ε., Stanford Univ. Press, Stanford, 2002(c/1944). 
- Le Corbusier, Towards a new architecture, The Architectural Press, London, 1987. 
- Le Corbusier, Le Modulor, εκδ. Υαπαςωτθρίου, Ακινα, 2015. 

- Le Corbusier, Θ χάρτα των Ακθνϊν, εκδ. Ϊψιλον. 
- Leyton, R., Θ ανκρωπολογία τθσ τζχνθσ, μτφ. Φ. Ψερηάκθσ, εκδ. του Εικοςτοφ Υρϊτου, 

Ακινα, 2003. 
- Πάλεβιτσ, Ξ.,  Γραπτά, μτφ. Δ. Χορόςκελθσ, εκδ. Βάνια, Κεςςαλονίκθ, 1992. 
- Παρινζττι, Φ.  Πανιφζςτα του Φουτουριςμοφ, εκδ. Αιγόκερωσ, Ακινα, 1987.  
- Ρτε Πικζλι, Πάριο, Σι πρωτοπορίεσ τθσ τζχνθσ του εικοςτοφ αιϊνα, μτφ.   Ο. 

Υαπαματκεάκθ, εκδ. Σδυςςζασ, Ακινα, 1978. 
- Panofsky, E., Meaning in the Visual Art, ed. Penguin, Xarmodswerth, 1955. 
- Υαπανικολάου, Π., Λςτορία τθσ τζχνθσ ςτθν Ελλάδα : ηωγραφικι και γλυπτικι του 

20ου αιϊνα, εκδ. Αδάμ, Ακινα, 1999. 

- Parmesani, L., Art of the Twentieth Century, Skira, Milan, 2000. 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

79 

 

- Pevsner, Nikolaus, The Sources of Modern Architecture and Design, Thames & Hudson, 
London, 1979. 

- Read, H., Θ φιλοςοφία τθσ μοντζρνασ τζχνθσ, μτφ. Χ. Φοηάνθσ, εκδ. Ξάλβοσ, Ακινα, 
1969.  

- Richter, K., Art, From Impressionism to the Internet, Prestel, London, 2001. 
- Rothko,  Mark, Ecrits sur l’Art, trd. C. Bondy, ed. Flammarion, Paris, 2005 .  
- Ruskin, John, The Seven lamps of Architecture, Farrar, Straus & Giroux, New York, 

1988. 

- Χθμαιοφορίδθσ, Γ.,  “Le Corbusier, κείμενα για τθν Ελλάδα”, εκδ. Αγρα, Ακινα, 1987. 

- Stangos, Nikos, Concepts of Modern Art, Thames & Hudson, U.K., 1988. 

- Ψάτλα, Ελζνθ, «Σι μεταμορφϊςεισ του Διονφςου: μια μικρι γενεαλογία τθσ Δυτικισ 

τζχνθσ», άρκρο δθμ. ςτο περιοδικό: Χρονικά Αιςκθτικισ, εκδ. Μδρυμα Υ. & Ε. Πιχελι, 

Ακινα, 2011. Ψόμοσ 46 Αϋ/2010-2012, ςελ. 343-355. 

- Tatla, Helen, “The Modern Concept of the Autonomy of Art – A Study of the Secular 

Origin of Modern Aesthetics”, δθμ. ςτο περιοδικό: Edinburgh Architecture Research, 

Vol. 16, Edinburgh, 1989, ςελ. 7-20. 

- Tzara, Tristan, Πανιφζςτα του Ρτανταιςμοφ, μτφ. Α. Ξανελλίδθσ, εκδ. Αιγόκερωσ, 

Ακινα,1987. 

- Χριςτοδουλίδθσ,  Υ.,  “Ειςαγωγι ςτθν αιςκθτικι και τθν κεωρία τθσ Ψζχνθσ”, ιδίου, 

Ακινα, 1983. 

- Χριςτου, Χ., Ελλθνικι τζχνθ : ηωγραφικι 20ου αιϊνα, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα, 1996.  

- Χολζβασ,  Κ. Ρ.,  “Αρχιτεκτονικι του Πεςοπολζμου ςτα Βαλκάνια”, εκδ. Φιλιππότθ, 

Ακινα, 1994. 

- Watkin, David, Morality and Architecture, The Oxford Univ. Press, 1977. 

- Wind, Edgar, Art and Anarchy, Duckworth, U.K., 1985. 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:   

- Χρονικά Αιςκθτικισ, Ακινα: Μδρυμα Πιχελι 

- Art & Design, London: Wiley 

- Architectural Design. London: Wiley 

 
  



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

80 

 

ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ Επιςτθμϊν Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν Επικοινωνίασ και 
Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικοφ Χϊρου και Χχεδιαςμοφ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΨΘΦΛΑΞΕΧ ΣΥΨΛΞΣΑΞΣΩΧΨΛΞΕΧ ΑΡΑΥΑΦΑΧΨΑΧΕΛΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Υράξθσ 4 4 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

 ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ/ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ/ΑΓΓΟΛΞΑ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ *ΑΓΓΟΛΞΑ+ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ψο εργαςτιριο  των Ψθφιακϊν Εφαρμογϊν αποτελεί ζνα ανοιχτό περιβάλλον για διεπιςτθμονικι 
διερεφνθςθ ςτουσ τομείσ τθσ τζχνθσ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ κοινωνίασ. Ψο μάκθμα τονίηει τθν 
ςυςχζτιςθ και τθν ςυνζχεια των φυςικϊν και των εικονικϊν χϊρων, και ενκαρρφνει τθν ερευνθτικι 
εργαςία προσ μια ςφγχρονθ οπτικι και ακουςτικι ζκφραςθ. Υαράλλθλα καλλιεργεί τθν αντιλθπτικι 
ςαφινεια, τισ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ και τισ δθμιουργικζσ ιδζεσ των ςπουδαςτϊν. 
 
Θ ζρευνα του εργαςτθρίου ορίηεται από τισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ: 
 
- Υωσ μποροφμε να ερευνιςουμε μαηικζσ οπτικζσ ςυλλογζσ που μπορεί να περιζχουν από 

εκατοντάδεσ ζωσ διςεκατομμφρια εικόνεσ? 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

81 

 

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα επειςζρχεται ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 
 
Time-based Digital Arts: Ερευνά τθν ιδζα του χρόνου ωσ το βαςικό ςτοιχείο διατφπωςθσ ςφγχρονων 
projects, μζςω του οποίου εκφράηονται ςχζςεισ ςαφινειασ τθσ οπτικισ αφιγθςθσ. 
Video Art: Υαρουςιάηει οπτικοακουςτικζσ πειραματικζσ εφαρμογζσ, μζςα από τθν αποδόμθςθ των 
ςτρατθγικϊν που εμπλζκει ζνα video-project, ςτο επίπεδο μιασ πολιτιςμικισ κριτικισ, ερευνϊντασ 
μικρισ διάρκειασ οπτικοακουςτικά μοντζλα και εγκαταςτάςεισ.  
Communication Design: Ερευνά τθν οπτικι επικοινωνία ςυγκεκριμζνων κεμάτων αλλά και 
πλθροφοριϊν, που εκφράηονται μζςω των οπτικοακουςτικϊν εργαλείων. Ειςαγάγει ςτθν διαδικαςία 
τθσ οπτικισ διαχείριςθσ μζςων, αρχϊν, κανόνων και μεκόδων που διαπραγματεφονται οι ψθφιακζσ 
εφαρμογζσ. 
Augmented Reality: Επαυξθμζνο Αντικείμενο - Ψευδαίςκθςιακόσ Χϊροσ. Ειςαγωγι ςτουσ τρόπουσ 

- Υωσ ερευνοφμε τισ διαδικαςίεσ και τισ εμπειρίεσ των διαδραςτικϊν μζςων? 

- Πε ποιζσ νζεσ κεωρθτικζσ αντιλιψεισ και μοντζλα χρειάηεται να αςχολθκοφμε  ςχετικά με τθν 
νζα διαμορφοφμενθ ψθφιακι κουλτοφρα? 

Ζτςι, οι φοιτθτζσ  
- Αποκτοφν ζνα βακμό οικειότθτασ με τισ ζννοιεσ, μεκοδολογίεσ και μεκόδουσ των Ψθφιακϊν 

Εφαρμογϊν. 

- Ξατανοοφν το εφροσ του Ψθφιακοφ Υολιτιςμοφ. 

- Εξοικειϊνονται με τθν ζρευνα ςτο πεδίο των Ψθφιακϊν Εφαρμογϊν. 

- Διευρφνουν τθν ψθφιακι αιςκθτικι τουσ αντίλθψθ και παράλλθλα καλοφνται να αρκρϊςουν 
εικαςτικό λόγο. 

- Ειςάγονται ςτουσ χειριςμοφσ των Ρζων Πζςων και των ςχετικϊν με αυτοφσ προγραμμάτων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

- Υροςαρμογι ςτο ψθφιακό επίπεδο απόδοςθσ περιβαλλόντων.  

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν. Ψο εργαςτιριο αναφζρεται και εμβακφνει ςε projects από τισ 
περιοχζσ των Multimedia (Υολυμζςων), Electronic Art, Interactive Art και Information Art.  

- Οιψθ αποφάςεων.  

- Ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ.  

- Διεπιςτθμονικι διερεφνθςθ ςτουσ τομείσ τθσ τζχνθσ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ κοινωνίασ. 

- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 
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με τουσ οποίουσ μια εικόνα ι ροι εικόνων και ο ςχεδιαςμζνοσ ιχοσ που παράγεται από τον 
υπολογιςτι δθμιουργεί περιβάλλοντασ ςτα οποία ο χριςτθσ διαδρά με το ζργο. 
Χε κάκε μάκθμα αςχολοφμαςτε με τθ ςχετικι κεωρία των Ψθφιακϊν Εφαρμογϊν, θ οποία, ςτοχεφει 
ςτθν διεφρυνςθ τθσ αντίλθψθσ του ψθφιακοφ πολιτιςμοφ και ςτθ κριτικι ανάλυςθ των projects που 
δθμιουργοφνται ςτο εργαςτιριο. 
Οργάνωςθ Μακθμάτων 
Σι δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν  
 
- Σμαδικζσ ςυηθτιςεισ που βαςίηονται ςτθν κεωρία των Ψθφιακϊν Εφαρμογϊν και προβολζσ 

Ψθφιακϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ του εργαςτθρίου. 

- Αςκιςεισ (ομαδικζσ και ατομικζσ) που βαςίηονται ςτθν χριςθ Ψθφιακϊν εργαλείων και 
παρουςιάςεισ ςτο εργαςτιριο.  

- Εργαςίεσ / παρουςιάςεισ που βαςίηονται ςε κεωρθτικά κείμενα και ςε άρκρα από τον παγκόςμιο 
ιςτό.  

- Ψο εργαςτιριο κα αναφερκεί επίςθσ και κα εμβακφνει ςε projects από τισ περιοχζσ των 
Multimedia (Υολυμζςων), Electronic Art, Interactive Art και Information Art.  

Απαιτιςεισ του μακιματοσ 
 

1) Υαρακολοφκθςθ των εργαςτθρίων  

2) Διατιρθςθ του Ερευνθτικοφ Θμερολογίου.  

3) Χυμμετοχι ςτισ ςυηθτιςεισ και τισ παρουςιάςεισ ςτο εργαςτιριο. 

4) Σλοκλιρωςθ όλων των ατομικϊν και ομαδικϊν εργαςιϊν. 

Θ ουςιαςτικι απαίτθςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι ςυνδεδεμζνθ απόλυτα  με τθν 
Ακαδθμαϊκι Εντιμότθτα- όλεσ οι εργαςίεσ που παραδίδονται για αυτό το μάκθμα από τον 
ςπουδαςτι πρζπει να είναι αυκεντικζσ και κα πρζπει να ζχουν εκπονθκεί από αυτόν αποκλειςτικά 
για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Ξαμία εργαςία που ζχει προθγθκεί του μακιματοσ (εκτόσ τθσ πρϊτθσ 
ατομικισ εργαςίασ) δεν κα χρθςιμοποιθκεί για να καλφψει αςκιςεισ του μακιματοσ. 
 
Πζςα από τισ εργαςίεσ τουσ οι φοιτθτζσ βρίςκουν χϊρο για να κατανoιςουν το εννοιακό υπόβακρο 
των κεμάτων που διαπραγματεφονται, το ιςτορικό πεδίο ςτο οποίο τοποκετείται θ δουλειά τουσ και 
τισ ιδιαιτερότθτεσ των ψθφιακϊν εφαρμογϊν που χρθςιμοποιοφν. Επίςθσ, καλλιεργοφν τθν 
ικανότθτα τουσ να διατυπϊνουν τισ παρατθριςεισ και τισ αναλφςεισ τουσ πάνω ςε ψθφιακά projects 
με ζνα ςαφι και ακριβι τρόπο. 
 
Εργαςίεσ 
Ψο εργαςτιριο καλφπτει τρεισ ομαδικζσ εργαςίεσ (2-3 ατόμων) Ψθφιακισ μορφισ ςτο εξάμθνο. 
Αφοροφν ςε single channel και multi channel videos διάρκειασ όχι μεγαλφτερθσ των 2 λεπτϊν, ι/και 
video-installation αντιςτοίχου ενδιαφζροντοσ. Σι εργαςίεσ πρζπει να ςυνοδεφονται από ςθμειϊςεισ 
και αναφορζσ ςτο ερευνθτικό τουσ θμερολόγιο, όπου κα επεξθγείται θ ςχζςθ τθσ εργαςίασ που 
παρουςιάηεται ςτο εργαςτιριο με το μζςο (εικόνα, ιχοσ, κείμενο κ.τ.λ.) που ζχουν χρθςιμοποιιςει. 
Απαραίτθτεσ είναι οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ και παρακζςεισ.  
Επίςθσ, προβλζπεται θ εκπόνθςθ τριϊν ςφντομων ατομικϊν εργαςιϊν, βαςιςμζνεσ ςτισ Ψθφιακζσ 
Εφαρμογζσ. Υαράλλθλα, οι φοιτθτζσ ενκαρρφνονται να παρακολουκοφν και να ςυμμετζχουν ςε 
προβολζσ, διαλζξεισ, εκκζςεισ και διαδραςτικά γεγονότα που ςχετίηονται με το ςυγκεκριμζνο 
μάκθμα. 
 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
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ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν τάξθ και μζςω τθσ πλατφόρμασ των Ανοικτϊν ακαδθμαϊκϊν 

μακθμάτων 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ πλατφόρμασ: eclass 

 Πακθςιακισ πλατφόρμασ :Ανοικτά ακαδθμαϊκά 

μακιματα  

 Εξειδικευμζνα Οογιςμικά προγράμματα επεξεργαςίασ 

εικόνασ, κινοφμενθσ εικόνασ, ιχου και τριςδιάςτατων 

γραφικϊν  

 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 25 
Ξαλλιτεχνικό Εργαςτιριο 
διορκϊςεισ*tutorials] 

20 

Σμαδικι εργαςία*project] 
παρουςίαςθ/τεκμθρίωςθ 

30 

  
Αυτοτελισ μελζτθ για κάκε 
ςπουδαςτι ξεχωριςτά 

25 

Χφνολο Πακιματοσ  100 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ παρουςία μζςα ςτο εργαςτιριο κρίνεται υποχρεωτικι. 
 
Για τθν τελικι αξιολόγθςθ, ςυνεκτιμάται: 
Θ παρουςία του φοιτθτι ςτο μάκθμα και θ ςυχνότθτα των 
διορκϊςεων 20% 
Θ αρτιότθτα τθσ εκτζλεςθσ, 30% 
Θ πρωτοτυπία, 30% 
 Θ παρουςίαςθ και τεκμθρίωςθ τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ, 20%  

Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ 
ςτθν ειςιγθςθ τθσ άςκθςθσ. 

  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν  και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΛΞΑΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΛΛΛ: ΨΦΛΔΛΑΧΨΑΨΣΧ ΧΩΦΣΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Υράξθσ 4 4 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

 ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ/ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

ΕΛΞΑΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΛΛ  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ/ΑΓΓΟΛΞΑ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ *ΑΓΓΟΛΞΑ+ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK122/ 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γενικό πλαίςιο 
 
Χτο 3ο εξάμθνο Εικαςτικϊν ςυνκζςεων, δίδεται ζμφαςθ ςτθν  ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ του φοιτθτι, ςτθν 
εξζλιξθ του προςωπικισ εικαςτικισ γλϊςςασ, αλλά και ςτθν δυνατότθτα ζρευνασ και  ςυνεργαςίασ με άλλουσ.  
Πε ζναυςμα μια επίςκεψθ ςε μια  ζκκεςθ ι ζνα μουςείο, το μάκθμα αναπτφςςεται με ςφγχρονα  κεωρθτικά 
εργαλεία και μορφζσ ζκφραςθσ. Tο Εργαςτιριο κζτει ωσ αναγκαιότθτα τθν φπαρξθ μιασ κεντρικισ ιδζασ θ 
οποία κα προζρχεται από   τα εκκζματα μιασ ςυλλογισ ι το κείμενο του επιμελθτι. Θ ιδζα αυτι κα οργανωκεί 
μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κεωρθτικό και φυςικό περιβάλλον (context) και κα αναπτυχκεί ωσ ζνα περιεχόμενο 
οπτικισ αφιγθςθσ (content). Χτον φοιτθτι  δίνεται θ ευχζρεια επιλογισ μζςου, υλικοφ και χϊρου 
πραγμάτωςθσ τθσ ςχεδιαςτικισ του πρόταςθσ. Θ μεκοδολογία που ακολουκείται προχποκζτει τθν ζρευνα 
πάνω ςτο καλλιτεχνικό ζργο ενόσ ι περιςςότερων δθμιουργϊν και τθν  χαρτογράφθςθ και καταγραφι όλων 
εκείνων των ιδιαίτερων ςθμείων που κα αρκρϊςουν για τθν κάκε ομάδα ξεχωριςτά, μια  ενδιαφζρουςα 
‘νοθτικι’ δομι. 
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Σκοποί και ςτόχοι: 

- Πζςω τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ πάνω ςτα ζργα τζχνθσ,  ςτόχοσ  είναι θ ανάπτυξθ νζων  δυνατοτιτων 

αίςκθςθσ,  επικοινωνίασ και ερμθνείασ τθσ τζχνθσ.  

- Χκοπόσ επίςθσ είναι να γίνει αντιλθπτι θ ζννοια του όρου ‘concept’, ϊςτε οι φοιτθτζσ να μποροφν να 

παράγουν «ιδζεσ» ςχεδιαςμοφ και  να μποροφν να αντιλαμβάνονται τθν «ιδζα» που βρίςκεται πίςω από 

τα projects που μελετοφν.  
- Σι ςπουδαςτζσ  εξοικειϊνονται με   διαφορετικζσ μορφζσ τζχνθσ και αντιλαμβάνονται  τθν κεμελιϊδθ 

ςχζςθ μεταξφ ζργου και χϊρου.  

- Σ χαρακτιρασ του μακιματοσ είναι ερευνθτικόσ και πειραματικόσ. Ωσ εκ τοφτου επιτρζπει ςτον κάκε 

ςπουδαςτι μζςα από μια κοινι μεκοδολογικι προςζγγιςθ, να ανακαλφψει   προςωπικοφσ τρόπουσ  

ζκφραςθσ  και να οργανϊςει τθν ςκζψθ του.  

- Πζςω τθσ βιωματικισ εμπειρίασ ςε ζναν χϊρο τζχνθσ ενκαρρφνεται θ ανάγκθ για ζνα οργανωμζνο 

πλαίςιο ςυηιτθςθσ και ζκφραςθσ προςωπικϊν απόψεων για ηθτιματα αιςκθτικισ, δθμιουργικισ δράςθσ 

και αλλθλοεπίδραςθσ.  

Μακθςιακά αποτελζςματα: 
 
Σι φοιτθτζσ που ολοκλθρϊνουν το μάκθμα των Εικαςτικϊν ΛΛΛ /Ψριςδιάςτατοσ Χϊροσ αποκτοφν τισ παρακάτω 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. 
Χε επίπεδο γνϊςεων  κεωροφνται ικανοί να:  

- Αναγνωρίηουν  τισ  ςφγχρονεσ εικαςτικζσ τάςεισ  που κυριάρχθςαν ςτθν Ευρϊπθ και ςτισ Θνωμζνεσ 

Υολιτείεσ το δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα. 

- Εμβακφνουν ςε όρουσ και ζννοιεσ που ςυγκροτοφν  το ςφγχρονο καλλιτεχνικό γίγνεςκαι. 

- Ξατανοοφν το νοθτικό πλαίςιο μιασ εικαςτικισ  ζκκεςθσ, τον διάλογο που αναπτφςςεται μεταξφ ζργου 

και χϊρου και διαφορετικϊν ζργων μεταξφ τουσ. 

- Γνωρίηουν τθν πολυςθμία των Πουςειακϊν εκκεμάτων και το εφροσ των δυνατϊν αναγνϊςεων και 

ερμθνειϊν. 

- Αξιολογοφν, ιεραρχοφν και οργανϊνουν τισ αναφορζσ τουσ ςε κεωρθτικό και ςχεδιαςτικό επίπεδο. 

 Σε επίπεδο  δεξιοτιτων: 
 

- Αντιλαμβάνονται το εννοιολογικό βάροσ πίςω από τθν καλλιτεχνικι πρακτικι και πωσ μπορεί να 

λειτουργιςει με όρουσ επικοινωνιακοφσ και αιςκθτικοφσ. 

- Αποκτοφν δεξιότθτεσ πάνω ςτθν λειτουργία προγραμμάτων επεξεργαςίασ εικόνασ, ψθφιακισ απεικόνιςθσ 

και εικονικισ προςαρμογισ.  

- Αποκωδικοποιοφν τισ παραμζτρουσ που ορίηουν και ερμθνεφουν τουσ όρουσ concept και content μζςα 

από αναδρομζσ ςτθν ιςτορία και τθν κεωρία τθσ τζχνθσ και τθσ αρχιτεκτονικισ. 

- Αντιλαμβάνονται τθν χριςθ διαφορετικϊν υλικϊν και μζςων και το πωσ αυτά ςυνδζονται με τθν μορφι 

και το περιεχόμενο του ςχεδιαςμοφ. 

- Σργανϊνουν μεκοδικά, επιμελοφνται και παρουςιάηουν ωσ ομάδα τθν τελικι τουσ ιδζα.   Υροςαρμογι ςε 

νζα πεδία ςχεδιαςμοφ του  χϊρου   

- Αυτόνομθ εργαςία και ομαδικι εργαςία  

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθν χριςθ των απαραίτθτων 

πλθροφοριϊν. 

- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στο εργαςτιριο και μζςω τθσ πλατφόρμασ των Ανοικτϊν 

ακαδθμαϊκϊν μακθμάτων 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

- Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ πλατφόρμασ: eclass 

- Πακθςιακισ πλατφόρμασ :Ανοικτά ακαδθμαϊκά μακιματα  

- Εξειδικευμζνα Οογιςμικά προγράμματα επεξεργαςίασ 

εικόνασ. 

Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Υαρουςίαςθ του μακιματοσ και ειςαγωγι ςτθν πρϊτθ άςκθςθ. 
 

- Ειςαγωγι  ςτθν χριςθ διςδιάςτατων ψθφιακϊν εργαλείων επεξεργαςίασ εικόνασ, ψθφιακισ απεικόνιςθσ 

και εικονικισ      προςαρμογισ.  

- Εκπόνθςθ και επίβλεψθ άςκθςθσ 

- Διάλεξθ:  Διεκνείσ  εκκζςεισ– Πεκοδολογίεσ Σργάνωςθσ.   

- Αρχζσ  ψθφιακισ παρουςίαςθσ project 

 

- Ειςιγθςθ project. Ανάλυςθ τθσ μεκοδολογίασ  που προτείνεται ςτο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ 

- Επίςκεψθ ςε ζνα Πουςείο ι μια μεγάλθ ζκκεςθ. ενάγθςθ από τον επιμελθτι. 

 

- Διάλεξθ: Βιωματικό μουςείο – Χχζςθ Ζργου, Χϊρου και Κεατι.  

- Διάλεξθ:Θ ανατομία μιασ εγκαταςταςθσ in situ- Tο παράδειγμα του Robert Gober. 

- Διάλεξθ: Εγκαταςτάςεισ και Χφγχρονθ Ψζχνθ - Χχζςθ Ζργου και Χϊρου. 

- Διάλεξθ: Θ εξζλιξθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτον χρόνο. 

- Επίβλεψθ project. 

- Αρχειοκζτθςθ όλων των πλθροφοριϊν κάκε ομάδασ που μποροφν να ςυντάξουν ζνα νοθτικό πλαίςιο.  

- Υαρουςιάςθ τθσ ζρευνασ που ζγινε από κάκε ομάδα ξεχωριςτά και ςυηιτθςθ.  

- Εκπόνθςθ επίβλεψθ ςυνκετικϊν προτάςεων.  

 

- Επεξεργαςία και διορκϊςεισ. 

- Υαρουςίαςθ και κριτικι του project. 
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ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 30 
Ξαλλιτεχνικό Εργαςτιριο 
διορκϊςεισ*tutorials+/ςχεδιαςμόσ 

25 

Σμαδικι εργαςία*project] 
παρουςίαςθ/τεκμθρίωςθ 

25 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 
Πουςείων/ εκκζςεων 

10 

  
Αυτοτελείσ αςκιςεισ για κάκε 
ςπουδαςτι ξεχωριςτά 

10 

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ παρουςία μζςα ςτο εργαςτιριο κρίνεται υποχρεωτικι. 
 
Για τθν τελικι αξιολόγθςθ, ςυνεκτιμάται: 
Θ παρουςία του φοιτθτι ςτο μάκθμα και θ ςυχνότθτα των 
διορκϊςεων 20% 
Θ αρτιότθτα τθσ εκτζλεςθσ, 30% 
Θ πρωτοτυπία, 30% 
 Θ παρουςίαςθ και τεκμθρίωςθ τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ, 20%  

Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ 
ςτθν ειςιγθςθ τθσ άςκθςθσ. 

  

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Σ φιλόςοφοσ και ο επιμελθτισ, Ζνασ διάλογοσ με τον Φρανςουά Ουοτάρ, Principia 2011.  

- Πποφνια, Α. & Ρικονάνου, Ρ.  Πουςειακά αντικείμενα και ερμθνεία: Δθμιουργϊντασ τθν εμπειρία, 

επιδιϊκοντασ τθν επικοινωνία, Εκδόςεισ Υατάκθ 2008. 

- Μποφνια Α., Στα παραςκινια του Μουςείου. Θ διαχείριςθ των μουςειακϊν λειτουργιϊν. Εκδόςεισ 

Υατάκθ   

- Φρφνθ Πουηακίτθ Θ Οπτικι Γλϊςςα ςτον Σφγχρονο Σχεδιαςμό ,  εκδ. Σδυςςζασ 2004 

- Ρ. Δαςκαλοκανάςθσ, Σ Ξαλλιτζχνθσ ωσ Λςτορικό Ωποκείμενο από τον 19
ο
 ςτον 21

ο
 Αιϊνα, εκδ. Αγρα 2004 

- Ρίκολασ Ππουριό, Χχεςιακι Αιςκθτικι, ΑΧΞΨ. 

- Brien O’ Doherty, Inside White Cube The Lapis Press, 1979 

- Robert Sokolowski, Ειςαγωγι ςτθ Φαινομενολογία (μετ.-ςχόλια Υ. Ξόντοσ), Εκδόςεισ Υανεπιςτθμίου 

Υατρϊν, Υάτρα, 2003. 

- Maurice Merleau-Ponty, Θ αμφιβολία του Χεηάν – Ψο μάτι και το πνεφμα (εις-μετ. Αλζκα Πουρίκθ), 

Εκδόςεισ Ρεφζλθ, Ακινα, 1991. 
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- Nicolas Bourriaud, The radicant, Lucas &Sternberg, 2009 

- Jean Baudrillard Jean –Nouvel, “Ψα μοναδικά αντικείμενα” /  Futura. 

- Arthur C. Danto, Ψι είναι αυτό που το λζνε τζχνθ, Πεταίχμιο 

- Cl Greenberg, Τζχνθ και Ρολιτιςμόσ,   εκδ.  Ρεφζλθ 2007 

- Carl Jung,  “Ο άνκρωποσ και τα ςφμβολά του”, εκδ. Αρςενίδθ,  Kerenyi Charles - “Introduction a l’essence 

de la mythologie”, ed. Payot 

- Colin Rowe and Robert Slutzky, “Transparency” / Birkhäuser Verlag 1997. 

- The Drawing Book, a Survey of  Drawing: the Primary Means of Expression, Tania Kovats, Black Dog 

Publishing 2007.  

Διαδίκτυο /πηγζσ 

- Ilya Kabacov, On the total Installation, 1955. 

- https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/from-totalitarianism-to-total-

installation-8550568.html 

- Robert Gober  Interview 

- https://www.youtube.com/watch?v=uks2CKl6ZJE 

- https://bombmagazine.org/articles/robert-gober/ 

- ://monoskop.org/images/3/3f/Lyotard_Jean-Francois_Θ_μεταμοντζρνα_κατάςταςθ.pdf 

- Πεταμοντερνιςμόσ, video – art, θ δεκαετία του 1990, υποκειμενιςμόσ και διεκνοποίθςθ. 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3552/1/02_chapter_11.pdf 

- Αντρζ Παλρϊ Ψο φανταςτικό  μουςείο 

https://monoskop.org/images/0/0a/Malraux_Andre_1947_1974_Museum_Without_Walls.pdf 

- Πάρτιν Χαϊντεγκερ Θ Ψζχνθ και ο χϊροσ 

- https://pernoamparizabooks.files.wordpress.com/2015/03/cebcceaccf81cf84ceb9cebd-

cf87ceacceb9cebdcf84ceb5ceb3cebaceb5cf81-ceb7-cf84ceadcf87cebdceb7-cebaceb1ceb9- 

- cebf-cf87cf8ecf81cebfcf82.pdf 

 

 
 

 

  

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/from-totalitarianism-to-total-installation-8550568.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/from-totalitarianism-to-total-installation-8550568.html
https://www.youtube.com/watch?v=uks2CKl6ZJE
https://bombmagazine.org/articles/robert-gober/
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3552/1/02_chapter_11.pdf
https://monoskop.org/images/0/0a/Malraux_Andre_1947_1974_Museum_Without_Walls.pdf
https://pernoamparizabooks.files.wordpress.com/2015/03/cebcceaccf81cf84ceb9cebd-cf87ceacceb9cebdcf84ceb5ceb3cebaceb5cf81-ceb7-cf84ceadcf87cebdceb7-cebaceb1ceb9-
https://pernoamparizabooks.files.wordpress.com/2015/03/cebcceaccf81cf84ceb9cebd-cf87ceacceb9cebdcf84ceb5ceb3cebaceb5cf81-ceb7-cf84ceadcf87cebdceb7-cebaceb1ceb9-
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 ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(11) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΔΣΠΛΞΘ ΨΕΧΡΘ ΛΛ: ΔΣΠΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΕΧ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ & Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 3 4 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Ωποβάκρου Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS 

Ραι (ςτθν αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK121/ 

(12) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γενικό πλαίςιο 
Θ ςειρά μακθμάτων  με τον γενικό τίτλο «Δομικι Ψζχνθ» αναπτφςςεται ςε τζςςερα μζρθ και 
εξετάηει τθν υλικότθτα του χϊρου ωσ μια ενιαία και αδιαίρετθ ςυνκικθ μζςα από τθν οποία 
ςυλλαμβάνεται και υλοποιείται ο Χχεδιαςμόσ του Χϊρου. Ωσ εκ τοφτου, ςτα μακιματα αυτά 
εξετάηονται  ζννοιεσ όπωσ τα φυςικά ι τεχνθτά υλικά, θ προδιαγραφι επιφανειϊν, εξοπλιςμοφ και 
δομικϊν ςυςτθμάτων, οι παραδοςιακζσ μζκοδοι δόμθςθσ ιςτορικά, και οι ψθφιακζσ εφαρμογζσ 
μοντελοποίθςθσ και δόμθςθσ του χϊρου, ωσ ςυνάρτθςθ των επικυμθτϊν ιδιοτιτων του χϊρου – 
δθλαδι ωσ ζνα ςυνκετικό πρόβλθμα – με επίκεντρο τον άνκρωπο. 
Ψα εξειδικευμζνα αντικείμενα του εκάςτοτε μακιματοσ επιδιϊκουν τον ςυςχετιςμό των 
παραπάνωμε παραμζτρουσ όπωσ θ υγεία, θ αςφάλεια, θ φυςικι και αντιλθπτικι εργονομία και 
άνεςθ, αλλά και οι αιςκθτικζσ επιλογζσ που γίνονται, όπωσ αυτζσ επθρεάηονται από τισ αναγκαίεσ 
υποδομζσ, τισ επιφάνειεσ και τον εξοπλιςμό του χϊρου. 
Πζςα από τθν ςειρά αυτϊν των μακθμάτων αυτϊν οι φοιτθτζσ /τριεσ κα μπορζςουν να ςυλλάβουν 
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τθν ζννοια του Χϊρου ωσ κακολικι ςυνκικθ, με τον βζλτιςτο δυνατό τρόπο, όντασ εξοικειωμζνοι με 
τισ μεκόδουσ παραγωγισ του από τισ παραδοςιακζσ ιδιότυπεσ λαϊκζσ και ιςτορικζσ τεχνικζσ μζχρι τισ 
ςφγχρονεσ καταςκευαςτικζσ τεχνολογίεσ. Ειδικά ςτισ μζρεσ μασ, αυτόσ ο παράγοντασ εμφανίηεταιωσ 
κρίςιμοσ για τθ διδαςκαλία του Χχεδιαςμοφ ςαν μια ενιαία διαδικαςία μεταξφ τθσ φλθσ και τθσ 
ςφλλθψθσ – για παράδειγμα θ ςφγχρονθ παραγωγι του χϊρου ωσ ςυνάρτθςθ τθσ μαηικισ 
βιομθχανικισ παραγωγισ τυποποιθμζνων ςυςτθμάτων ι οι λογικζσ ψθφιακισ μορφοδοςίασ (CAD, 
BIM, παραμετρικόσ ςχεδιαςμόσ και προςομοιϊςεισ βελτιςτοποίθςθσ) ωσ ςυνάρτθςθ των 
εξειδικευμζνων εφαρμογϊν ψθφιακισ καταςκευισ (DigitalFabrication). Από τθν άλλθ πλευρά, θ 
εξοικείωςθ των φοιτθτϊν /τριων με τθν υλικότθτα του χϊρου και των μεκόδων παραγωγισ τουκατά 
τθν ευρφτερθ ζννοια κα τουσ επιτρζψει να αντιμετωπίςουν όλεσ τισ κλίμακεσ εφαρμογισ, από τθν 
ςυνάντθςθ δφο επιφανειϊν και τθν προδιαγραφι των δομικϊν ςυςτθμάτων, μζχρι τθν πρωτότυπθ 
ςφλλθψθ τθσ ςυνολικισ μορφισ του χϊρου, με τθν ειδικι ευαιςκθςία που απαιτείται εξ’ οριςμοφ 
από τοηθτοφμενο του Ανκρωποκεντρικοφ Χχεδιαςμοφ. 
Εν κατακλείδι, ςιμερα περιςςότερο αναγκαία από ποτζ άλλοτε, θ ςειρά των μακθμάτων τθσ 
«Δομικισ Ψζχνθσ» ηθτά να κεμελιϊςει το ηιτθμα τθσ υλικότθτασ του χϊρου ςτθν ςυνείδθςθ των 
φοιτθτϊν ωσ ζναν Χχεδιαςμό Λδιοτιτων που είναι κεμελιϊδθσ και αδιαίρετθ ςυνάρτθςθ του 
Χχεδιαςμοφ του Χϊρου. 
Ψο παρόν αποτελεί το δεφτερο μάκθμα τθσ ςειράσ των μακθμάτων Δομικισ Ψζχνθσ και ηθτά να 
εξοικειϊςει τουσ φοιτθτζσ /τριεσ με τθν ζννοια τθσ προδιαγραφισ των υποδομϊν, επιφανειϊν, 
δομικϊν ςυςτθμάτων, και εξοπλιςμοφ του χϊρου ωσ μια εςωτερικι διαδικαςία του Χχεδιαςμοφ που 
είναι ςυναρτθμζνθ με τθν πραγμάτωςθ των προγραμματικϊν απαιτιςεων και των επικυμθτϊν 
ιδιοτιτων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των αιςκθτικϊν) με τισ οποίεσ ο μελετθτισ οργανϊνει τθν 
μελζτθ του. 
Ψαυτόχρονα, επιδιϊκει τθν ανάδειξθ και τθν κατανόθςθ του ςχεδιαςμζνου χϊρου ωσ ζνα δυναμικό 
ςφςτθμα ποιοτιτων και ιδιοτιτων, κρίςιμου για τθν διαμόρφωςθ τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου με το 
περιβάλλον του. Χε αυτό το πλαίςιο οι φοιτθτζσ καλοφνται να γνωρίςουν το αντικείμενο τθσ μελζτθσ 
τουσ μζςα από τισ παραμζτρουσ τθσ υγείασ, τθσ αςφάλειασ, τθσ φυςικισ και αντιλθπτικισ 
εργονομίασ και τθσ άνεςθσ, όπωσ αυτζσ επθρεάηονται από τισ υποδομζσ, τισ επιφάνειεσ, τον 
εξοπλιςμό, και τα ςυςτιματα δόμθςθσ που χειρίηεται ο μελετθτισ ενόψει του τελικοφ, 
εφαρμοςμζνου αποτελζςματοσ τθσ μελζτθσ του. 
 
Σκοποί και ςτόχοι 
Ωσ γενικόσ ςτόχοσ όλων των μακθμάτων λογίηεται το να αναδειχκοφν οι διάφορεσ καταςκευαςτικζσ 
λογικζσ, τα διάφορα δομικά και διακοςμθτικά υλικά, οι εκάςτοτε μθχανικζσ ςυμπεριφορζσ τουσ ςε 
ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του ζργου, και οι τρόποι ςυναρμογισ τουσ 
ςε εξειδικευμζνεσ ι/και πρωτότυπεσ αρχιτεκτονικζσ και καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ, ωσ ζνα 
ςυνκετικό πρόβλθμα, το οποίο βρίςκεται ςε ευκεία και διαρκι διαλεκτικι ςχζςθ με τθν 
προγραμματικι και τθν εννοιολογικι ςυγκρότθςθ του Χχεδιαςμοφ. 
Χτο πλαίςιο των παραπάνω, το μάκθμα αποςκοπεί ςτο να εδραιϊςει ςτουσ φοιτθτζσ τθν αντίλθψθ 
ότι το υλικό αποτζλεςμα δεν υφίςταται ωσ μια τεχνικι εφαρμογι αλλά ωσ μια ςυνκετικι πράξθ, 
κατά τθν οποία ο μελετθτισ 

1. ελζγχει τισ επιλογζσ του ωσ προσ τισ προδιαγραφζσ τθσ χριςθσ και τισ επικυμθτζσ ιδιότθτεσ 
του υπό μελζτθ χϊρου, όπωσ κεμελιϊνονται πάνω ςτισ ζννοιεσ τθσ  αςφάλειασ, τθσ 
λειτουργικότθτασ, και τθσ φυςικισ και αντιλθπτικισ εργονομίασ 

2. εκμεταλλεφεται δθμιουργικά τισ ποιότθτεσ των υλικϊν, των επιφανειϊν και των δομικϊν 
ςυςτθμάτων προκειμζνου να δθμιουργιςει περιβάλλοντα φυςικισ και αντιλθπτικισ 
άνεςθσ για τον άνκρωπο και τθν διάδραςι του με το άμεςο και ευρφτερο περιβάλλον του 

3. αντιλαμβάνεται τισ ευρφτερεσ προεκτάςεισ των επιλογϊν του μζςα από τισ ζννοιεσ τθσ 
βιωςιμότθτασ, του κφκλου ηωισ και τθσ εμπεριεχόμενθσ ενζργειασ  τθσ εφαρμογισ, των 
τεχνικϊν, των υλικϊν και των ςυςτθμάτων που επιλζγει. 

4. μετακζτει το επίκεντρο του ενδιαφζροντόσ του από τον ςχεδιαςμό του υλικοφ χϊρου ωσ 
αυτόνομο αντικείμενο, ςτον ςχεδιαςμό του φυςικοφ χϊρου ωσ απόρροια μιασ 
ανκρωποκεντρικισ προςζγγιςθσ. 

Μζκοδοσ – μακθςιακά αποτελζςματα 
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςτθν βάςθ ςειράσ διαλζξεων-ειςθγιςεων από τον /τθν διδάςκοντα/ουςα 
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(13) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Πζροσ 1ο: το υπόβακρο τθσ μελζτθσ. 
1. Θ διαδικαςία του Χχεδιαςμοφ, βαςικζσ ζννοιεσ. Θ διάςταςθ τθσ προδιαγραφισ υλικϊν, 

επιφανειϊν και ςυςτθμάτων ωσ ςυνκετικό πρόβλθμα. Υρογραμματικζσ ιδζεσ και 
ςυνκετικζσ ιδζεσ: ςυςτθμικζσ λογικζσ ςτθν προςζγγιςθ τθσ υλικότθτασ του χϊρου. 

2. Υεριοριςμοί. Σ ρόλοσ των κανονιςμϊν ςτθν επιλογι των υλικϊν, των επιφανειϊν, και των 
ςυςτθμάτων. Υροδιαγραφζσ αςφάλειασ και βιωςιμότθτασ των επιλογϊν (π.χ. κόςτοσ, 
χρόνοσ, κλίμα, ςυμβάςεισ τθσ αγοράσ και τθσ παραγωγισ). 

3. Οειτουργικότθτα. Σ ανκρϊπινοσ παράγοντασ ωσ φυςικό εργονομικό μζτρο―ο ανκρϊπινοσ 
παράγοντασ ωσ αντιλθπτικό εργονομικό μζτρο. Ωγεία και αςφάλεια ωσ παράμετροι 

και επιςκζπτεσ κακθγθτζσ ςε ςυνδυαςμό με ενδεχόμενθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε εταιρείεσ του 
χϊρου που είναι ευρζωσ αναγνωριςμζνεσ ςτο αντικείμενο του μακιματοσ. Υροκειμζνου να 
τροφοδοτθκεί μία κριτικι ςυηιτθςθ και θ ςυνεργαςία, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναλαμβάνουν 
προαιρετικά ομαδικι εργαςία με κζμα ςυναφζσ προσ το αντικείμενο του μακιματοσ, το οποίο 
κακορίηεται κατά τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ εξαμινου από τον διδάςκοντα. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια κα είναι ςε κζςθ να 
- αντιλθφκεί τον ρόλο του ςαν μελετθτισ του χϊρου μζςα από μια πολυδιάςτατθ προςζγγιςθ 

που ξεπερνά τθν απλι τεχνικι ι αιςκθτικι εφαρμογι. 
- αντιλθφκεί τθν ζννοια τθσ μελζτθσ μζςα από τθν ανκρϊπινθ διάςταςθ, όπωσ αυτι εκφράηεται 

από τισ ζννοιεσ τθσ αςφάλειασ, τθσ λειτουργικότθτασ, τθσ φυςικισ και αντιλθπτικισ 
εργονομίασ, αλλά των ερεκιςμάτων όπωσ αυτά διαμεςολαβοφνται από τον υλικό χϊρο και 
προςλαμβάνονται από το ανκρϊπινο ςϊμα. 

- αντιλθφκεί τθν υλικι διάςταςθ τθσ πρόταςισ του ωσ μια διαδικαςία προδιαγραφισ υλικϊν, 
επιφανειϊν, υποδομϊν και ςυςτθμάτων 

- διακρίνει τθν ζννοια τθσ καταλλθλότθτασ των επιλογϊν του ωσ εξαρτθμζνθ από τθν μεκοδικι 
και ολοκλθρωμζνθ οικοδόμθςθ ενόσ αλλθλεξαρτϊμενου ςυςτιματοσ ιδιοτιτων, ποιοτιτων και 
επικυμιϊν, που ικανοποιεί τόςο τισ κεμελιϊδεισ ανάγκεσ τθσ ανκρϊπινθσ κατάςταςθσ όςο και 
τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ χριςθσ του χϊρου 

Ωσ εκ τοφτου, το μάκθμα κεωρείται ωσ ζνα βαςικό ειςαγωγικό μάκθμα που κα επιτρζψει ςτουσ 
φοιτθτζσ να αντιμετωπίςουν τθν πτυχι τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ςτισ εργαςτθριακζσ τουσ αςκιςεισ 
με μια ορκι φιλοςοφία και προςζγγιςθ.  
Βαςικόσ παιδαγωγικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ καλλιζργεια τθσ ενεργισ ατομικισ 
ςυμμετοχισ, αλλά και τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ, κακϊσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τον/τθν 
διδάςκοντα/ουςα.  
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Χυνδυαςτικζσ επιλογζσ. 
- Αυτόνομθ εργαςία 
- Σμαδικι εργαςία 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 
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προδιαγραφισ τθσ μελζτθσ. Βιωςιμότθτα και κφκλοσ ηωισ των επιλογϊν μασ. 
Πεταβλθτότθτα και αναπροςαρμογι. Θ ζννοια τθσ άνεςθσ. 

4. Ξαταςκευι. Ψο υφιςτάμενο κζλυφοσ ωσ φυςικόσ περιοριςμόσ και υπόβακρο για το εν 
δυνάμει ζργο. Δομικζσ προδιαγραφζσ, προγραμματιςμόσ και διαδικαςία τθσ καταςκευισ. 

Πζροσ 2ο:: τα ςτοιχεία τθσ καταςκευισ. 
5. Διαχωρίηοντασ και δθμιουργϊντασ χϊρο με μόνιμα όρια. 
6. Διαχωρίηοντασ και δθμιουργϊντασ χϊρο με μεταβλθτά όρια. 
7. Σριοκετϊντασ το φψοσ: οροφζσ. 
8. Ψο επίπεδο: δάπεδα, κλίμακεσ και ράμπεσ. 
9. Πεταβάςεισ: ανοίγματα, κουφϊματα και υαλοπίνακεσ / υαλοςτάςια. 

Πζροσ 3ο: μεταβάςεισ μεταξφ των ςτοιχείων τθσ καταςκευισ. 
10. Ψοίχοι: μετάβαςθ από τοίχο ςε δάπεδο, τοίχο ςε οροφι, και τοίχο ςε ανοίγματα ι άλλα 

ςτοιχεία. 
11. Επιφάνειεσ: μετάβαςθ από διαχωριςτικό ςε διαχωριςτικό, δάπεδο ςε δάπεδο, και οροφι 

ςε οροφι. 
12. Φζροντα ςτοιχεία: μεταβάςεισ  από υποςτυλϊματα και δοκοφσ ςε όμορεσ επιφάνειεσ. 

Αναρτθμζνα αντικείμενα. 

 

(14) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο.  

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 25 

Υεριοδικζσ εργαςίεσ 
κατανόθςθσ που 
εκπονοφνται αυτόνομα 
από τουσ φοιτθτζσ 

35 

Πελζτθ & ανάλυςθ τθσ 
βιβλιογραφίασ (μθ 
κακοδθγοφμενθ μελζτθ) 

25 

Σμαδικζσ παρουςιάςεισ 
και κριτικζσ ςυηθτιςεισ 
αξιολόγθςθσ των 
περιοδικϊν εργαςιϊν. 

9 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ *6+ (εφόςον 
πραγματοποιθκοφν 
αφαιροφνται από τισ 

Διαλζξεισ) 

Χφνολο μακιματοσ 100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

 

1. Γραπτι τελικι εξζταςθ ςτθν οποία αξιολογοφνται: 
- θ ςυνολικι κατανόθςθ των βαςικϊν κζςεων του 

μακιματοσ 
- οι επιμζρουσ γνϊςεισ που αποκτικθκαν κατά τθν 

διάρκειά του ςτθν βάςθ του περιεχομζνου του 
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Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

- θ κριτικι ικανότθτα του φοιτθτι απζναντι ςε 
προβλιματα που τζκθκαν κατά τθν διάρκεια του 
εξαμινου 

2. Αξιολόγθςθ των περιοδικϊν εργαςιϊν που εκπονοφνται 
κατά τθν διάρκεια του εξαμινου ωσ τεκμιριο 

- ςυμμετοχισ του φοιτθτι /τριασ ςτθν εξζλιξθ του 
μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

- εμπλοκισ του φοιτθτι /τριασ με το περιεχόμενο του 
μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

- ςπουδισ του φοιτθτι πάνω ςτο αντικείμενο του 
μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

(15) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Κφρια βιβλιογραφία: 
- Ballast, DavidKent. Interior detailing: concept to construction. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, 

2010. 
- Hausladen, Gerhard., και KarstenTichelmann. Interiors Construction Manual: Integrated 

Planning, Finishings and Fitting-Out, Technical Services. Basel: Birkhäuser GmbH, 2010. 
- Schittich, Christian, επιμ. Building in existing fabric: refurbishment, extensions, new design. In 

detail. München  : Basel  ; Boston: Edition Detail  ; Birkhäuser, 2003. 

- ΡeufertErnst, Σικοδομικι, Ακινα: Π. Γκιοφρδασ, 2003. 

Δευτερεφουςα βιβλιογραφία: 

- Meyer-BoheWalter, Διαμόρφωςθ Εςωτερικϊν Χϊρων, διαχωριςτικοί τοίχοι, ψευδοροφζσ, 

Ακινα: Π. Γκιοφρδασ, 1983. 
- Ashcroft, R., Αρχιτεκτονικι Εςωτερικοφ Χϊρου, επιμ. Αρφαράσ, Π. Ακινα: Εκδόςεισ Μων, 2004. 
- Γεωργιάδου, Η., Δομικά & Διακοςμθτικά Ωλικά. Ακινα: Εκδόςεισ Ρθμερτισ, 2017 
- Hansjorg, F., Χχζδιο Ξαταςκευϊν. Ψεχνικό – Αρχιτεκτονικό – Χτατικό, επιμ. Γεωργιάννθσ, Β. 

Ακινα: Ευρωπαϊκζσ Ψεχνολογικζσ Εκδόςεισ, 2009 
- Nutsch, W., Ξαταςκευζσ φλινων Ξουφωμάτων. Ακινα: Ευρωπαϊκζσ Ψεχνολογικζσ Εκδόςεισ, 

2003 
- Nutsch, W., Χχεδιαςμόσ & Ξαταςκευι φλινθσ Ξλίμακασ. Ακινα: Ευρωπαϊκζσ Ψεχνολογικζσ 

Εκδόςεισ, 2007 
- Παλινδρζτοσ, Π., Θ τεχνολογικι διάςταςθ του ςχεδιαςμοφ. Κεςςαλονίκθ : 

UniversityStudioPress, 2005 
- Meyer-Bohe, W., Διαμόρφωςθ Εςωτερικϊν Χϊρων. Ακινα: Γκιοφρδασ Π., 1983. 
- Meyer-Bohe, W., Σικοδομικζσ λεπτομζρειεσ, μετάφραςθ Δ. Παλαςπίνασ. Ακινα: Γκιοφρδασ 

Π., 1987. 
- Meyer-Bohe, W., Χκάλεσ. Ακινα: Γκιοφρδασ Π., 2000. 
- Υαπαϊωάννου, Ξ., Θ τεχνολογία τθσ τοιχοποιίασ. Κεςςαλονίκθ : University Studio Press, 2005 
- Χυλλογικό, Κζματα Σικοδομικισ. Ακινα: Χ. Ακαναςόπουλοσ &Χια Σ.Ε., 1999 
- Schmitt H., Heene A., Ξτιριακζσ Ξαταςκευζσ. Ακινα: Γκιοφρδασ Π., 1994. 
- Ψςινίκασ, Ρ., Αρχιτεκτονικι τεχνολογία. Κεςςαλονίκθ : University Studio Press, 1993 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

- DETAIL Magazine. DETAIL Publishers Gmbh; ISSN 1614-4600 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ & ΧΩΦΣΧ Λ: ΔΛΔΛΑΧΨΑΨΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι Εργαςία, Εκπόνθςθ μελζτθσ (project) 4 4 
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Ωποβάκρου Ωποχρεωτικό 
 
 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Σπτικι Γλϊςςα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (ςτθν αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αςχολείται με τθν οργάνωςθ/προγραμματιςμό και ςχεδιαςμό διςδιάςτατων εφαρμογϊν 
που ζχουν ςα ςτόχο τθ δθμιουργία ςυςτθμάτων επικοινωνίασ με ςυνοπτικά μθνφματα, ςθμάνςεισ 
και οπτικζσ αφθγιςεισ και προορίηονται να επενδφςουν δομικά ςτοιχεία ςε δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ 
εςωτερικοφσ χϊρουσ. Εξετάηεται θ επικοινωνία εταιρικισ ταυτότθτασ και επωνυμίασ, ο ςχεδιαςμόσ 
πλθροφοριϊν και ςθμάνςεων εξυπθρετϊντασ ζναν ςκοπό που είναι λειτουργικόσ και ταυτόχρονα 
ψυχαγωγικόσ. Σ ςχεδιαςμόσ ςυνδυάηει τισ ανάγκεσ διαχείριςθσ και τισ εκτιμιςεισ πόρων με τισ 
ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ των χρθςτϊν προκειμζνου να προςδιορίςει τον αποτελεςματικότερο 
τρόπο επικοινωνίασ ενόσ μθνφματοσ ςε ζνα ςτοχοκετθμζνο κοινό. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ: 
- Ρα διατυπϊνει ζνα ςχεδιαςτικό brief 
- Ρα προγραμματίηει τθν ερευνθτικι διαδικαςία ςχεδιαςμοφ 
- Ρα γνωρίηει βαςικά μεκοδολογικά εργαλεία ζρευνασ και πωσ αυτά χρθςιμοποιοφνται για να 
εξαςφαλίςουν τθν τεκμθριωμζνθ επεξεργαςία ενόσ ζργου 2D ςχεδιαςμοφ υπό το πρίςμα  τθσ 
ανκρωποκεντρικισ προςζγγιςθσ (user centered design/ucd).  
- Ρα αξιολογεί κριτικά τθν εργαςία κακϊσ εξελίςςεται 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα ειςάγει ζνα καινοτόμο ςφνολο ςτρατθγικϊν για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςχεδιαςμοφ, 
με τθν εκμάκθςθ ςφγχρονων ερευνθτικϊν μεκόδων και τρόπων δθμιουργίασ ιδεϊν που ςχετίηονται 
με τθν εςωτερικι αρχιτεκτονικι ςτθν εποχι των τεχνολογικϊν καινοτομιϊν, διερευνϊντασ τθν 
αγορά και ενκαρρφνοντασ τθν κριτικι και τθν εννοιολογικι ανάπτυξθ. Επεξθγοφνται οι διαφορετικζσ 
επιλογζσ και θ εκτζλεςθ τθσ ζρευνασ. Επιπλζον, εξετάηονται οι εξελίξεισ ςτο ςχεδιαςμό εφαρμογϊν 
με τθ χριςθ ζξυπνων υλικϊν κακϊσ αυτά ςυμβάλλουν ςε νζουσ τρόπουσ επικοινωνίασ και 
αλλθλεπίδραςθσ.  
Ψα κζματα που πραγματεφεται το μάκθμα, τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε επίπεδο εφαρμογισ, είναι 
θ οπτικι αντίλθψθ, το πλαίςιο και θ ςφνκεςθ ςτον εςωτερικό χϊρο, διερευνϊντασ τθ ςχζςθ μεταξφ 
του διςδιάςτατα ςχεδιαςμζνου “καμβά” και του αρχιτεκτονικοφ χϊρου, των φορμαλιςτικϊν 
ςτοιχείων και τθσ δομισ. Χτόχοσ είναι θ ςφνταξθ πρωτότυπθσ οπτικισ γλϊςςασ/μθτρϊου και ενόσ 
προγραμματικοφ κϊδικα ςαν εργαλεία δθμιουργίασ αφθγιςεων που επικοινωνοφν ταυτότθτεσ, 
ιδζεσ, μθνφματα και πλθροφορίεσ ςτουσ χριςτεσ αλλθλεπιδρϊντασ, ιπια, με αυτοφσ. Εξετάηονται θ 
ςυνάφεια και οι αποκλίςεισ ωσ προσ τον υπάρχοντα χϊρο ςτθ βάςθ προςδιοριςμζνων κριτθρίων 
ςχεδίαςθσ όπωσ αυτά προκφπτουν από το πλαίςιο τθσ μελζτθσ. Ζτςι οι φοιτθτζσ: 
- ειςάγονται ςτα αρχικά ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ςχεδίαςθσ, από το Brief ζωσ το Concept. Αςκοφν 
ζρευνα, εκτιμοφν τα δεδομζνα και ενθμερϊνουν τθν προςωπικι τουσ δθμιουργικι πρακτικι. 
- αξιολογοφν τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν/πελατϊν, το πλαίςιο/περιβάλλον και τισ ςυνκικεσ 
χρθςιμοποιϊντασ ςυμβατικζσ μεκόδουσ και μεκοδολογίεσ ζρευνασ. 
- πειραματίηονται με οπτικζσ γλϊςςεσ, αρχζσ ςχεδίαςθσ και επικοινωνιακζσ τεχνικζσ για να 
δϊςουν νόθμα και αξία ςτισ αφθγιςεισ τουσ και ςτισ αλλθλεπιδράςεισ με τουσ χριςτεσ.  
- αναπτφςςουν τισ ιδζεσ τουσ ςε μια πρόταςθ ςχεδιαςμοφ, μζςω ςκίτςων, χωρικϊν 
διαγραμμάτων, πινακίδων διάκεςθσ, πρωτοτφπων και storyboards.  
- χρθςιμοποιοφν μια μεγάλθ ποικιλία μζςων, υλικϊν, εργαλείων και διαδικαςιϊν για τθν 

- Ρα εξελίςςει δθμιουργικά τα αρχικά ςχζδια και να ολοκλθρϊνει επιτυχϊσ τθ διαδικαςία με 
εξαιρετικά πρωτότυπεσ λφςεισ 
- Ρα ζχει γνϊςθ και κατανόθςθ βαςικϊν κεμάτων που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι καινοτόμων, 
ζξυπνων υλικϊν ςτο ςχεδιαςμό 
- Ρα κοινοποιεί πλθροφορίεσ, ιδζεσ και μθνφματα ςε ζνα ςτοχοκετθμζνο κοινό  
- Ρα ελζγχει τισ βαςικζσ τεχνικζσ και τεχνολογίεσ που απαιτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ 
προαναφερόμενθσ μελζτθσ. 
- Ρα επιδεικνφει οπτικζσ, λεκτικζσ, επικοινωνιακζσ και δεξιότθτεσ παρουςίαςθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ μια ποικιλία γραφικϊν και τεχνικϊν μεκόδων 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
- Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 
- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
- Οιψθ αποφάςεων  
- Σμαδικι εργαςία 
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

97 

 

υλοποίθςθ, απεικόνιςθ και παρουςίαςθ του ςχεδιαςμοφ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Δθμόςιεσ παρουςιάςεισ  των φάςεων εξζλιξθσ τθσ μελζτθσ 

(ςχεδιαςμοφ/design) με κριτικι τοποκζτθςθ του κοινοφ 

(ςυμφοιτθτϊν/διδαςκόντων) ςτθν τάξθ, δυνατότθτα 

βελτιϊςεων. 

Υαράδοςθ τελικϊν εργαςιϊν ςτθν τάξθ και ςτθν  

πλατφόρμα του μακιματοσ (e-class) 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Εξειδικευμζνο λογιςμικό επεξεργαςίασ εικόνων & 
διανυςματικϊν γραφικϊν. 
Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class (διδακτικό υλικό, 
υπερςφνδεςμοι, ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ, πλθροφορίεσ, 
μθνφματα κλπ.) 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 25 

Χυγγραφι κεωρθτικισ 
εργαςίασ *ομαδικι+ 

25 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) *ομαδικι+ 

50 

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Αξιολογοφνται:  
Λ. Θ κεωρθτικι εργαςία  
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 
 Υλθρότθτα 
 Ξριτικι ςκζψθ 
 Επιςτθμονικι ςυγγραφι 
ΛΛ. Θ μελζτθ (project)  
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 
 θ εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ 
 το βάκοσ τθσ ζρευνασ και θ αξιοποίθςθ των ςτοιχείων 

τθσ 
 απόδοςθ, πιςτότθτα, γενικότερθ προςζγγιςθ 
 ο πειραματιςμόσ 
 ευρθματικότθτα, πρωτοτυπία  
 ομοιογζνεια, φφοσ 
 θ ςυνζπεια, ποιότθτα και πλθρότθτα παρουςίαςθσ του 

ςχεδιαςμοφ 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Addington, M. & Schodek, D. 2005. Smart Materials and New Technologies | For architecture 
and design professions, Architectural Press | Elsevier, Oxford | UK 
- Βαςιλείου, Ξωνςταντίνοσ 2012. Υροσ τθν Ψεχνολογία τθσ Ψζχνθσ. Υλζκρον, Ακινα 
- De Botton, Alain 2011. Θ Αρχιτεκτονικι τθσ Ευτυχίασ. Υατάκθσ, Ακινα 
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- Ferrara, M. & Bengisu, M. 2014. Materials that Change Color: Smart Materials, Intelligent Design, 
Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 
- Garrett, Jesse James 2010. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web 
and Beyond. New Riders 
- Gombrich, E.H. 1979. The Sense of Order. Phaidon Press, Oxford 
- Grabar, Oleg 1992. The Mediation of Ornament. Princeton University Press 
- Hanington, Bruce & Martin, Bella 2012. Universal Methods of Design: 100 Ways to Research 
Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions. Rockport Publishers 
- Moles, Abraham 2005. Κεωρία τθσ Υλθροφορίασ και Αιςκθτικι Αντίλθψθ. Πορφωτικό Μδρυμα 
Εκνικισ Ψραπζηθσ 
- Mumford, Lewis 1997. Ψζχνθ και Ψεχνικι. Ρθςίδεσ, Κεςςαλονίκθ 
- αγοράρθσ, Υαντελισ 1996. Πεταςχθματιςμοί Δομζσ και Πεςότθτεσ ςτθν Ψζχνθ. Υαρατθρθτισ, 
Κεςςαλονίκθ 
- Ritter, A. 2007. Smart Materials in Architecture, Interior Architecture and Design, Springer 
Science & Business Media, Germany 
- Trilling, James 2003. Ornament: A Modern Perspective. University of Washington Press 
- Tufte, Edward 1990. Envisioning Information. Graphics Pr 
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Ρεριγράμματα μακθμάτων Δ’ εξαμινου 

Δ ’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Αρχιτεκτονικι  Εςωτερικϊν Χϊρων IV   6 8 200 ΠΕ 

2 
Λςτορία και κεωρία Αρχιτεκτονικισ και Ψζχνθσ 
IV 

4   6 150 ΠΓΩ 

3 Χχεδιαςμόσ (Design) Επίπλου Λ   3 4 100 ΠΕ 

4 Επικοινωνία και Χϊροσ ΛΛ   4 4 100 ΠΕ 

5 Βιομθχανικόσ Χχεδιαςμόσ (Design)  Λ   4 5 125 ΠΕ 

  ΣΥΝΟΛΟ 4 17       

  ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21 27 675   

              

  ΕΡΙΛΟΓΘΣ *1 ΜΑΘΘΜΑ+           

1 Χχεδιαςμόσ (Design) Ωφάςματοσ Λ   3 3 75 ΠΕΩ 

2 Χχεδιαςμόσ (Design) Ξεραμικισ Λ   3 3 75 ΠΕΩ 

3 Ειδικά εικαςτικά κζματα   3 3 75 ΠΕΩ 

4 Υλαςτικι ΛΛΛ   3 3 75 ΠΕΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 0 3 3 75   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24 30 750   
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ IV: Θ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΩΧ 
ΧΩΡΚΘΞΘ ΨΣΩ ΒΛΩΠΕΡΣΩ ΧΩΦΣΩ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι εργαςία, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ, 
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project) 

6 8 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Αρχιτεκτονικι Ες. Χϊρων 2 &Αρχιτεκτονικι Ες. Χϊρων 3 
Ωποςτιριξθ από φροντιςτθριακό μάκθμα καταςκευισ 
μακζτασ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS 

Ραι (ςτθν αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK107/ 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γενικό πλαίςιο 
Θ ςειρά των ςυνκετικϊν μακθμάτων τθσ Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικϊν Χϊρων τοποκετείται ςτον 
πυρινα του γνωςιολογικοφ περιεχομζνου του τμιματοσ. Ψα μακιματα αυτά ςτοχεφουν ςτθ 
διερεφνθςθ κεωριϊν και πρακτικϊν που αφοροφν ξεχωριςτζσ περιοχζσ, κλίμακεσ και 
καταςκευαςτικζσ πρακτικζσ ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων. Χε αυτά 
αναπτφςςονται αναλυτικά και ςυνκετικά ιδζεσ και ηθτιματα που εμπεριζχουν τθν ζρευνα και τθν 
πρακτικι, και μελετοφν τισ διαςτάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ παρουςίασ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα, 
εκτεινόμενα ςε κλίμακα από το δωμάτιο ζωσ τον δθμόςιο, αςτικό χϊρο. Σι μελζτεσ 
που πραγματοποιοφνται ενκαρρφνουν τθ δθμιουργικι νοθτικι διαδικαςία ςτον ςχεδιαςμό και 
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ειςάγουν τον εςωτερικό χϊρο ωσ ζνα πεδίο κριτικισ τοποκζτθςθσ, ωσ φορζα κοινωνικϊν ςχζςεων 
και ωσ καταςκευι που επικοινωνεί ςυγκεκριμζνεσ χωρικζσ ταυτότθτεσ κακϊσ χρθςιμοποιεί 
αφθγιςεισ, υλικά και αντικείμενα. Ψαυτόχρονα οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται με τθν ιδζα περί ενόσ 
ςχεδιαςμοφ ο οποίοσ εννοείται τόςο ωσ μεκοδολογικι προςζγγιςθ όςο και ωσ κακολικι εμπειρία 
με επίκεντρο τον άνκρωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςτάςεων τθσ φυςικισ, γνωςιακισ 
(αντιλθπτικισ), και προγραμματικισ εργονομίασ. Ζτςι, διαμζςου αυτϊν των μακθμάτων, 
ενιςχφονται θ αναλυτικι και ςυνκετικι διαδικαςία, θ κριτικι ςκζψθ, θ ολιςτικι κεϊρθςθ, θ 
δυνατότθτα λιψθσ αποφάςεων και οι διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ που περιλαμβάνουν όλεσ τισ 
παραμζτρουσ αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ των εςωτερικϊν χϊρων, με κλιμάκωςθ γνϊςεων και 
πρακτικϊν εφαρμογϊν. 
Ψο μάκθμα επιδιϊκει μία κατά το δυνατόν ολιςτικι προςζγγιςθ εντοπιςμοφ και ανάλυςθσ τθσ 
παιδαγωγικισ διάςταςθσ και των ιδιαιτζρων αναγκϊν και απαιτιςεων (εκπαιδευτικϊν, 
ψυχολογικϊν, κ.ά.) των χϊρων εκπαίδευςθσ και των ςχετικϊν χϊρων πρόνοιασ, με ςτόχο τθν 
καλλιζργεια και ανάπτυξθ τθσ ςυνκετικισ ικανότθτασ των φοιτθτϊν ςτθν οργάνωςθ και ςχεδιαςμό 
των χϊρων αυτϊν. Λδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτθν εξοικείωςι τουσ με τθ διαχείριςθ και χριςθ ενόσ 
εφρουσ ςχεδιαςτικϊν εργαλείων και μζςων, με ζμφαςθ ςτθ χριςθ προπλαςμάτων και καταςκευι 
μακζτασ, για τθν υποβοικθςθ τθσ επεξεργαςίασ τθσ ςυνκετικισ τουσ ιδζασ και τθν επίτευξθ μιασ 
άρτιασ και ενδιαφζρουςασ παρουςίαςθσ τθσ πρόταςισ τουσ. 
Σκοποί και ςτόχοι 
Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ διαμορφϊνεται ζτςι ϊςτε να καλφψει μζςα από μια πολφπλευρθ 
προςζγγιςθ το ςχεδιαςμό των εκπαιδευτικϊν χϊρων, ωσ χωρικι ζκφραςθ κοινωνικϊν, 
εκπαιδευτικϊν, παιδαγωγικϊν και διδακτικϊν επιλογϊν, ψυχολογικϊν προςεγγίςεων, 
περιβαλλοντικϊν απαιτιςεων, τεχνολογικϊν διειςδφςεων και αιςκθτικϊν αναηθτιςεων, που 
υπακοφει ςυγχρόνωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ εργονομίασ. Χτόχοσ του 
ςχεδιαςμοφ είναι θ επίτευξθ τθσ διαμόρφωςθσ χϊρων οι οποίοι, πζραν τθσ εξυπθρζτθςθσ των 
εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν επιδιϊξεων, κα διακζτουν μία αντιλθπτικι εικόνα ανταποκρινόμενθ 
ςτα μζτρα και ςτισ ανάγκεσ τθσ θλικίασ του παιδιοφ. 
Χε αυτό το πλαίςιο, το μάκθμα αποςκοπεί  

- Χτθν τροφοδότθςθ των φοιτθτϊν με πλθροφορίεσ και ερεκίςματα που κα ενιςχφςουν το 

ενδιαφζρον τουσ για το αντικείμενο του μακιματοσ.  

- Χτο ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν χϊρων, οι οποίοι, πζραν τθσ εξυπθρζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν 

και κοινωνικϊν επιδιϊξεων, κα ανταποκρίνονται ςτα μζτρα και ςτισ ανάγκεσ τθσ θλικίασ του 

παιδιοφ. 

- Χτθ κεωρθτικι υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ. 

- Χτθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία και ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ 

ςκζψθσ. 

- Ξαλλιζργεια των δυνατοτιτων τουσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνκετικισ ικανότθτάσ τουσ ςτο 

ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν χϊρων. 

- Χτθν υλοποίθςθ μιασ άρτιασ ςχεδιαςτικισ παρουςίαςθσ και ανάδειξθσ τθσ πρόταςισ τουσ. 

Μζκοδοσ – μακθςιακά αποτελζςματα 
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςτθν βάςθ ςειράσ διαλζξεων-ειςθγιςεων από τον /τθν διδάςκοντα/ουςα 
και επιςκζπτεσ κακθγθτζσ ςε ςυνδυαςμό με κατάλλθλα διαμορφωμζνθ άςκθςθ ι αςκιςεισ ςτο 
αντικείμενο του μακιματοσ που κακορίηεται κατά τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ εξαμινου. 
Χυμπλθρωματικά εκπονοφνται επιμζρουσ αςκιςεισ με κεωρθτικι ι εφαρμοςμζνθ κατεφκυνςθ οι 
οποίεσ κζτουν ερωτιματα που χριηουν απάντθςθσ, αφ’ ενόσ μζςα από βιβλιογραφικι ζρευνα και 
τθν εκπόνθςθ ερευνθτικισ εργαςίασ, αφ’ ετζρου μζςα από το δθμόςιο διάλογο και τθν ανταλλαγι 
απόψεων κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ τθσ διεξαγωγισ του μακιματοσ. Ξακ’ όλθ 
τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ ενκαρρφνεται ιδιαίτερα θ ενεργόσ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν, μζςω 
παρεμβάςεων, κατάκεςθσ απόψεων και πλθροφοριϊν. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια κα είναι ςε κζςθ να 
- Χυνδζςει τθν γενικι διάςταςθ τθσ μελζτθσ του χϊρου με τισ εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ που 

προκφπτουν από μια ειδικι προγραμματικι προςζγγιςθ. 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει κεωρία και εργαςτιριο ςε μια ενότθτα με τθ κεωρία να υποςτθρίηει το 
εργαςτθριακό ςκζλοσ του κακ’ όλθ τθ διεξαγωγι του μακιματοσ. 
Ψο εργαςτθριακό ςκζλοσ περιλαμβάνει άςκθςθ ι αςκιςεισ εφαρμογισ που αφοροφν ςτθν 
επζμβαςθ ςε ςυγκεκριμζνο κζλυφοσ, με ςτόχο τθν αναμόρφωςι του για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
ενόσ δεδομζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 
Εκ παραλλιλου, ςτο κεωρθτικό μζροσ οργανϊνεται ςειρά διαλζξεων διαμορφωμζνων ςε ενότθτεσ 
πάνω ς’ ζνα κεματικό άξονα ο οποίοσ καλφπτει τον προβλθματιςμό, τουσ ςτόχουσ και τισ απαιτιςεισ 
ςτουσ οποίουσ οφείλει να ανταποκρίνεται ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ χϊρου. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο.   

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 25 

Ειςθγιςεισ και ςποραδικζσ 
αςκιςεισ από εξωτερικοφσ 
ειςθγθτζσ εξειδικευμζνουσ 
πάνω ςτο αντικείμενο του 

35 

- Χυνδζςει τθν μελζτθ του χϊρου με τθν ερευνθτικι διαδικαςία που προχποτίκεται για τθν 

περίπτωςθ ειδικϊν χωρικϊν και λειτουργικϊν προγραμμάτων 

- Χτθρίξει τθν μελζτθ του χϊρου πάνω ςε μια εξειδικευμζνθ γνωςιολογία 

- Εμβακφνει περιςςότερο ςτθν κεματικι των χϊρων εκπαίδευςθσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

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

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

- Αυτόνομθ εργαςία 

- Σμαδικι εργαςία 

- Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

- Οιψθ αποφάςεων 

- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
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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 

μακιματοσ (workshops), 
ι/και περιοδικζσ αςκιςεισ 
που ειςθγοφνται οι 
διδάςκοντεσ του 
μακιματοσ και εκπονοφν 
κατ’ ιδίαν οι φοιτθτζσ 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 
μελζτθσ πάνω ςτο κζμα 
του μακιματοσ 
(κακοδθγοφμενθ εργαςία 
εντόσ του μακιματοσ) 

35 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 
μελζτθσ πάνω ςτο κζμα 
του μακιματοσ (μθ 
κακοδθγοφμενθ εργαςία 
εκτόσ του μακιματοσ) 

75 

Σμαδικζσ παρουςιάςεισ 
και κριτικζσ ςυηθτιςεισ 
αξιολόγθςθσ των 
περιοδικϊν εργαςιϊν) 

25 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ 5 

Χφνολο Πακιματοσ 200 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

3. Αξιολόγθςθ τθσ άςκθςθσ μελζτθσ κατά τθν οποία 

ελζγχονται: 

- θ ςυνολικι κατανόθςθ των βαςικϊν κζςεων του 

μακιματοσ 

- οι επιμζρουσ γνϊςεισ που αποκτικθκαν κατά τθν 

διάρκειά του ςτθν βάςθ του περιεχομζνου του 

- θ κριτικι ικανότθτα του φοιτθτι απζναντι ςε 

προβλιματα που τζκθκαν κατά τθν διάρκεια του 

εξαμινου 

- θ άρτια ικανοποίθςθ των βαςικϊν ςτόχων που 

τζκθκαν ςτθν μελζτθ 

- θ πλθρότθτα τθσ μελζτθσ 

- θ αιςκθτικι και λειτουργικι αρτιότθτα τθσ μελζτθσ 

- θ αρτιότθτα του φακζλου παράδοςθσ ςφμφωνα με τισ 

ςυμβάςεισ τθσ ορκισ τεχνικισ ςχεδίαςθσ 

- θ αιςκθτικι αρτιότθτα του φακζλου παράδοςθσ 

ςφμφωνα με τισ ςυμβάςεισ των τεχνικϊν 

αναπαράςταςθσ του χϊρου, και επικοινωνίασ τθσ 

πρόταςθσ 

- θ ικανότθτα ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ των βαςικϊν 

κζςεων τθσ μελζτθσ από τον φοιτθτι /τρια κατά τισ 

ομαδικζσ παρουςιάςεισ 

 

4. Αξιολόγθςθ των περιοδικϊν εργαςιϊν που εκπονοφνται 

κατά τθν διάρκεια του εξαμινου, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξωτερικϊν workshops, 

κατά τθν οποία ελζγχονται: 

- Σ βακμόσ ςυμμετοχισ του φοιτθτι /τριασ ςτθν εξζλιξθ 
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του μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

- Σ βακμόσ εμπλοκισ του φοιτθτι /τριασ με το 

περιεχόμενο του μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του 

εξαμινου 

- Σ βακμόσ ςπουδισ του φοιτθτι πάνω ςτο αντικείμενο 

του μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Κφρια βιβλιογραφία: 
Γερμανόσ Δ., (1998), Χϊροσ και διαδικαςίεσ αγωγισ, Ακινα,Gutenberg 
Γερμανόσ Δ., (2002), Οι Τοίχοι τθσ Γνϊςθσ, Ακινα, Gutenberg 
Ξουμάκθσ Γ., (2001), Κεωρία και Φιλοςοφία τθσ Ραιδείασ, Ακινα, Ψυπωκιτω 
Ξωτςι Α., (2001), «Σ Εκπαιδευτικόσ χϊροσ και το Υαιδί», ςτο Ανκρωπολογικζσ Ρροςεγγίςεισ τθσ 

Ρόλθσ, Ακινα, ΕΠΥ 
Ξωτςι Α., (2007), Οι ςθμερινζσ ςυνκικεσ ςτο περιβάλλον του παιδιοφ και θ ανάγκθ 

επαναςχεδιαςμοφ του ςχολικοφ του χϊρου, ειςιγθςθ ςτο 19
ο
 Υανελλινιο ςυνζδριο τθσ 

Ελλθνικισ Εταιρίασ Ξοινωνικισ Υαιδιατρικισ και Υροαγωγισ τθσ Ωγείασ με κζμα «Υαιδί-
οικογζνεια ςτον 21

ο
 αιϊνα», Υρακτικά ςυνεδρίου 

Ξωτςι Α., (2009), Κεωρία τθσ εξζλιξθσ-Νζεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και ςχολικοί 
χϊροι, Ειςιγθςθ ςτο ςυνζδριο «Εβδομάδα Ξάρολου Δαρβίνου» του Υανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν, Ακινα,  Υρακτικά ςυνεδρίου 

Πατςαγγοφρασ Θ., (2005), Θ Σχολικι Τάξθ. Χϊροσ-ομάδα-πεικαρχία-μζκοδοσ, Ακινα, Γρθγόρθ 
ΠατςαγγοφρασΘ., (2007, πζμπτθ ζκδοςθ), Στρατθγικζσ Διδαςκαλίασ. Θ κριτικι ςκζψθ ςτθ 

διδακτικι πράξθ, Ακινα, Gutenberg 
Πιχαλακόπουλοσ Γ., (1997), Το ςχολείο και θ ςχολικι τάξθ. Κοινωνιολογικζσ 

προοπτικζσ, Κεςςαλονίκθ, αφοι Ξυριακίδθ 
Ρτολιοποφλου Ε., (2005), Σφγχρονα Ρρογράμματα για παιδιά προςχολικισ Θλικίασ, Ακινα, 

Ψυπωκιτω 
ανκόπουλοσ Ξ., Από το κλειςτό ςτο ανοικτό ςχολείο: κεςμικζσ ριξεισ και αρχιτεκτονικζσ 

κακαιρζςεισ, Αρχιτεκτονικι ςχολι Ακθνϊν 
Υλατςίδου Π., (2010), Θ Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ. Κεωρθτικά μοντζλα, τρόποι μζτρθςθσ και 

εφαρμογζσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν εργαςία, Ακινα, Gutenberg 
Υοφρκοσ Π.,(2008), Ενςϊματοσ Νουσ, Ρλαιςιοκετθμζνθ Γνϊςθ και Εκπαίδευςθ, Διεπιςτθμονικζσ 

Ρροςεγγίςεισ, Ακινα, Gutenberg 
Χυλλογικό, (2007), Ζνα ςχολείο μακαίνει, Ακινα, Οιβάνθσ 
Χυλλογικό, (2009), Δθμιουργϊντασ βιϊςιμα ςχολικά περιβάλλοντα, Κεςςαλονίκθ, Επίκεντρο 
Ψςουκαλά Ξ., (2000), Τάςεισ ςτθ Σχολικι Αρχιτεκτονικι, Κεςςαλονίκθ, Υαρατθρθτισ 
Ψςουκαλά Ξ., επιμζλεια, (2000), Αρχιτεκτονικι, Ραιδί και Αγωγι, Κεςςαλονίκθ, Υαρατθρθτισ 
Ψςουκαλά Ξ., (2014), οϊκζσ χορογραφίεσ και εκπαιδευτικζσ αναςτοχαςτικζσ 

αντιςτίξεισ, Κεςςαλονίκθ, Επίκεντρο 
Brubaker W.C., (1998), Planning and Designing schools, McGraw-Hill Publishing Co 
BaudritA (2007), Θ ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ, Ακινα, Ξζδροσ 
Dewey J., (2004), L’école et l’enfant, Paris, Fabert 
DudekM., (2000), Architecture of Schools: The new learning environments, Architectural Press 
Dudek M., (2005), Children’s Spaces, Architectural Press 
Dudek M., (2007), Écoles et jardins d’enfants - Projets et réalisations, Infolio. 

ΨίτλοσςταΑγγλικά: Schools and Kindergartens - A Design Manual 
Gardner H., (2010), Frames of Mind. Hκεωρία των πολλαπλϊν τφπων νοθμοςφνθσ, Ακινα, 

Παρακία 
GolemanD., (2009, 43

θ
 ζκδοςθ), Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, Ακινα, Ελλθνικά γράμματα 

MesminG., (1978), Το παιδί, θ αρχιτεκτονικι και ο χϊροσ, Ακινα, Πνιμθ 
Piaget J., (1967), La psychologie de l’intelligence, Paris, Armand Colin 
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Spencer C., Blades M. (Eds), (2006), Children and Their Environments: Learning, Using and 
Designing Spaces, Cambridge University Press 

UptonD., (2004), L’architecture scolaire, Essai d’historiographie internationale, No spécial de la 
revue Histoire de l’éducation, INPR 

Δευτερεφουςα βιβλιογραφία: 
ΑναςταςάκθσΠ., (2003), Αναςχεδιάηοντασ τθ βιβλιοκικθ ςτο ςχολείο, Ακινα, Πεταίχμιο 
ΠπότςογλουΞ., (2010), Υπαίκριοι χϊροι παιχνιδιοφ και παιδί, Ακινα, Ψυπωκιτω 
ΧιβροποφλουΦ., Θ οργάνωςθ και ο ςχεδιαςμόσ του χϊρου ςτο πλαίςιο του παιχνιδιοφ, Ακινα, 

Υατάκθσ 
Ψςουκαλά Ξ. (2006), Ραιδικι αςτικι εντοπία, Ακινα, Ψυπωκιτω 
Ψςουκαλά Ξ., επιμζλεια, (2010), Μετανεωτερικζσ Επ-όψεισ, Κεςςαλονίκθ, Επίκεντρο 
Châteaux J., (1985), L’enfant et le jeu, Scarabée 
Derouet-Besson M.C., (1998), Les Murs de l’école, Paris, Métailié 
Develay M., (1996), Donner du sens à l’école, Paris, ESF, collection Pratiques et enjeux 

pédagogiques 
Durkheim E., (1993, 4

θ
 ζκδοςθ), Éducation et sociologie, Paris, PUF 

Frey C, (1986), Θμζκοδοσ Project, Κεςςαλονίκθ, αφοί Ξυριακίδθ 
Mazalto M., (2008), Architecture scolaire et réussite éducative, Ouvrage collectif, Paris, Fabert 
Morin E., (2000), Οι εφτά γνϊςεισ κλειδιά για τθν παιδεία του μζλλοντοσ, Ακινα, Εκδόςεισ του 

Εικοςτοφ Υρϊτου 
Pellegrino P., (2006), Το νόθμα του Χϊρου. Θ εποχι και ο τόποσ, Βιβλίο Λ, Ακινα, Ψυπωκιτω 
Sorrell J., Sorrell F., (2005), Joined Up Design for Schools, Merrell Publishers Ltd 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

  ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΛΧΨΣΦΛΑ & ΚΕΩΦΛΑ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ & ΨΕΧΡΘΧ IV: 
ΠΕΨΑΠΣΡΨΕΦΡΛΧΠΣΧ & ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΨΑΧΕΛΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ 4 6 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

γενικοφ υποβάκρου 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Σχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ελλθνικι 
αγγλικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αναφζρεται ςτθν  ερμθνεία των μορφϊν τθσ Αρχιτεκτονικισ και των υπολοίπων 
μορφϊν τθσ Ψζχνθσ  ςε ςχζςθ με το κοινωνικοπολιτιςμικό γίγνεςκαι τθσ κάκε εποχισ. 
Ξφριο ηθτοφμενο  είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ φοιτθτζσ ότι θ ςχζςθ ςκζψθσ-μορφισ 
είναι μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ που όμωσ δεν υπόκειται ςε λογικοφσ κανόνεσ και 
επομζνωσ ελεφκερθ με αυτι τθν ζννοια, ενϊ ςυγχρόνωσ θ κάκε μορφι προκφπτει ωσ 
ςωματοπραγματικι ζκφραςθ του πολιτιςμικοφ πλαιςίου ςτο οποίο αυτι εκδθλϊνεται. Θ 
κατανόθςθ των μορφϊν ωσ αποτζλεςμα τθσ ςκζψθσ, όςο και θ δθμιουργία ςκζψθσ ωσ 
αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατανόθςθσ ςυνιςτοφν μζρθ μιασ ερμθνευτικισ ανοικτισ 
διαδικαςίασ προςζγγιςθσ τθσ ιςτορικισ αλικειασ ςε ςχζςθ με τθν Ψζχνθ και τθν 
Αρχιτεκτονικι.  
Ψο μάκθμα αποτελεί βαςικό υπόβακρο για όλα τα ςυνκετικά μακιματα του Ψμιματοσ. 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 Γίνεται ειςαγωγι ςε  φιλοςοφικά κζματα που διαπραγματεφονται ςτθ ςχζςθ  
μορφισ/νοιματοσ και ζχουν επθρεάςει κεμελιωδϊσ τθν τζχνθ και τθν αρχιτεκτονικι από 
τον Δεφτερο Υαγκόςμιο Υόλεμο και μετά.  

Πεταμοντζρνα τζχνθ και αρχιτεκτονικι 

To Ωψθλό ωσ αιςκθτικι αρχι τθσ νζασ κατάςταςθσ. Kant-Lyotard.  

Αμφιςβιτθςθ του μοντζρνου ωσ ζκφραςθσ παγκόςμιων και άχρονων αρχϊν,  κρίςθ του 
νοιματοσ, επανεξζταςθ τθσ ςχζςθσ με τθν προμοντζρνα παράδοςθ. Collage/montage και 
αλλθγορία. Αφθρθμζνοσ εξπρεςιονιςμόσ 

Αλικεια και ερμθνεία. Υροςδιοριςμόσ τθσ φπαρξθσ μζςα από τθν ερμθνεία τθσ 
παράδοςθσ. Ψαυτότθτα και ςυνζχεια, κριτικι τθσ καταγωγισ. Φαινομενολογία και 
Πεταςτρουκτουραλιςμόσ. Ξριτικόσ τοπικιςμόσ, Αποδόμθςθ και Υτφχωςθ. 

Επανεξετάηοντασ το Ποντζρνο. Θ νζα παγκόςμια τζχνθ/αρχιτεκτονικι. Bourriaud, 
Altermodern.  

Χφγχρονθ τζχνθ/ αρχιτεκτονικι και τεχνολογία. Ξριτικι κεϊρθςθ 

 

 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα 
Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

ναι 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 115 
Συγγραφι εργαςίασ 35 
  

  

Χφνολο Πακιματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν βαςίηεται ςε: 
Δοκιμαςία Ρολλαπλισ Επιλογισ, ι/και Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ, 
ι/και Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, κακϊσ και ςε  Γραπτι Εργαςία, με 
αναλογία 50/50. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται ςτουσ φοιτθτζσ 
κατά τθ διάρκεια τουσ εξαμινου και περιλαμβάνονται ςτθν ιςτοςελίδα του 
μακιματοσ. 
 
 
 
 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:  
- Allones (d) O.-R.,  “Πικρι ιςτορία τθσ λζξθσ μεταμοντζρνο”, ςτο ςυλλογικό 

“Ποντζρνο-μεταμοντζρνο”, εκδ. Χμίλθ 1988. 

- Benjamin, W. Theses on the Philosophy of History. In: H. Arendt ed. 1969. Walter 

Benjamin, Illuminations. N. Y.: Schocken Books. 

- Cache, B. 1995. Earth Moves. The Furnishing of Territories. Transl. A. Boyman. U.S.:  

Massachusetts Institute of Technology 

- Deleuze, G. 2007. The Fold: Leibniz and the Baroque (1988). Transl. T. Conley. 

Minneapolis: University of Minnesota Press. 

- Derrida, J. 2004. Dissemination (1972). Transl. B. Johnson. London: Continuum. 

- Derrida, J. & Eisenman, P. Chora L Works.  Kipnis, J. & Leeser Th. eds. N. Y.: The 

Monacelli Press. 

- Foster, H. ed. 1983. The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. U.S.A.: Bay 

Press.  

- Foster, H., Bois Y.-A., Krauss, R., Thames & Hudson, Art since 1900, London 2011. 
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- Gadamer, H.-G. 2004. Truth and Method (1960). Transl. J. Weinsheimer and D. G. 

Marshall. London: Continuum. 

- Giedion, S. 1971. Space, Time And Architecture: The Growth of a New Tradition (1941). 

Oxford: Oxford University Press. 

- Heidegger, M. 1986. Θ προζλευςθ του ζργου Ψζχνθσ, Ακινα: Δωδϊνθ. 

- Jencks, C. 1977. The Language of Post-modern Architecture.  London: Academy Eds. 

- Johnson, P. & Wigley, M. 1988. Deconstructivist Architecture, Exhibition Catalogue. 

New York: Museum of Modern Art.  

- Koolhaas, R., Delirious New York, Monacelli Press, 1994. 

- Krier, R. 1979. Urban Space. Foreword by Colin Rowe. London: Academy Editions.  

- Leach, N. ed. 1997. Rethinking architecture. London: Routledge. 

- Le Corbusier. 1987. Towards a New Architecture (1921). Transl. F. Etchells. Reprinted 

from the 1931 edition. London: The Architectural Press. 

- Lynn, G. guest ed. 2004. Architectural Design: Folding in Architecture. London: Wiley –

Academy. 

- Lyotard, J.-F. Defining the Postmodern. In: Appignanesi, L. ed. 1986. ICA Documents 4. 

London: The Institute of Contemporary Arts.  

- Lucie-Smith, E., Movements in art since 1945, ed. Thames and Hudson, London, 1993. 

- Mallgrave, H. F. & Goodman, D. 2011. An Introduction to Architectural Theory, 1968 to 

the present. U.K.: Wiley-Blackwell. 

- Millet, C., L’Art contemporain: Histoire et geographie, εκδ. Flammarion, Paris 2009. 

- Nietzsche, F. 1998. On the Genealogy of Morality. Transl. M. Clark and A. J. Swensen. 

Indianapolis: Hackett Publishing Company. 

- Owens, G. 1984. The Allegorical Impulse: Towards a Theory of Postmodernism.  In: 

Brian Wallis ed., Art After Modernism: Rethinking Representation. New York: The New 

Museum of Contemporary Art, pp. 203-235.  

- Papadakis, A. et al. eds. 1989. Deconstruction, Omnibus Volume. London: Academy 

Editions. 

- Pevsner, N. 2005. Pioneers of Modern Design: From William Morris to Walter Gropius 

(1936). Intr. R. Weston. Yale: Yale University Press. 

- Porphyrios, D. 1982. Sources of Modern Eclecticism. London: Academy Editions.  

- Pugin, A. W. N. 2011. Contrasts. Facsimile of 1841 edition. U. K.: Spire Books Ltd. 

- Read, H. 1971. Anarchy and Order, Essays in Politics (1954). Boston: Beacon Press. 

- Rossi, A. 1982. The Architecture of the City. Cambridge Massachusetts: MIT Press.  

- Rowe, C. 1988. The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays (1976). USA: MIT 

Press. 

- Rowe, C. – Koetter, F.  1978. Collage City, Cambridge Massachusetts: MIT Press.  

- Tάτλα, Ε., «Leibniz εναντίον Descartes: από τθ Ποντζρνα αρχιτεκτονικι ςτθν 

αρχιτεκτονικι τθσ Υτφχωςθσ», άρκρο δθμοςιευμζνο ςτο περιοδικό: Χρονικά 

Αιςκθτικισ, εκδ. Μδρυμα Πιχελι, 2010, τόμοσ 45/2009-2010, ςς. 105-137. 

- Tschumi, B. 1996. Architecture and Disjunction. Cambridge, Massachusetts: The MIT 

Press.  

- Salat, S. 1987.  “Deconstruction de l’espace occidental” και “Les fragments du monde 
classique”, περ. L’Architecture d’Aujourd’hui, No. 250/1987. 

- Venturi,  R. 1979.  Θ πολυπλοκότθτα και θ αντίφαςθ ςτθν αρχιτεκτονικι, Ακιναι: εκδ. 
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Ξατςοφλθσ. 
- Vidler, A. 1996. The Architectural Uncanny. Essays in the Modern Unhomely. 

Cambridge Massachusetts: The MIT Press. 

- Viollet-le-Duc. 1875. Discources on Architecture (2 vols, 1858–72). Transl. H. V. Brunt. 

New York: Grove Press. Available at: 

http://www.archive.org/stream/discourcesonarc00violgoog#page/n36mode/2up 

[Accessed: 30 November 2011). 

- Wallis, B. ed.1984. Art after Modernism: Rethinking Representation. New York: The 

New Museum of Contemporary Art. 

- Watkin, D. 1977. Morality and Architecture. Oxford: Oxford University Press. 

- Wiley, J. ed., Rahim, A. guest-editor. 2002. Contemporary Techniques in Architecture. 

Magazine: Architectural Design. London: Wiley. 

- Wiley, J. ed., Taylor, M. guest-editor. 2004. Surface Consciousness. Magazine: 

Architectural Design. London: Wiley. 

- Wiley, J. ed., Hensel, M. et al. guest-editors. 2004. Emergence: Morphogenetic Design 

Strategies. Magazine: Architectural Design. London: Wiley. 

- Wiley, J. ed., Cruz, M. and Pike S. guest-editors. 2008. Neoplasmatic Design. Magazine: 

Architectural Design. London: Wiley. 

 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  
- Art & Design, London: Wiley 

- Architectural Design. London: Wiley 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν και Υολιτιςμοφ 

ΤΜΘΜΑ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  Υροπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN) ΕΥΛΥΟΣΩ Λ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι εργαςία,  
Εργαςτθριακζσ  Αςκιςεισ, Πελζτθ (project) 

3 4 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου. Ωποχρεωτικό/ ΠΕΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (Αγγλικά) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK133/ 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ /φοιτιτριεσ κα είναι ςε κζςθ: 
Ρα ελζγχουν βαςικζσ γενικζσ και εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ ςτο γνωςιολογικό πεδίο του 
ςχεδιαςμοφ επίπλων. 
Ρα ελζγχουν βαςικζσ τεχνικζσ και τεχνολογίεσ ανάλογεσ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ 
επίπλων. 
Κα αποκτιςουν βαςικι γνϊςθ των μεκοδολογιϊν καταςκευισ και ςχεδιαςμοφ.  
Κα αποκτιςουν βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτθν δθμιουργία και αξιολόγθςθ ςχεδιαςτικϊν ιδεϊν 
ςτο ςχεδιαςμό (design) του επίπλου. 
Κα κατανοιςουν τθ δθμιουργικότθτα ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ επίπλου και το πϊσ κα 
τθν αναπτφξουν. 
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Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

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

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

- Οιψθ αποφάςεων 

- Αυτόνομθ εργαςία 

- Σμαδικι εργαςία 

- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και μεκόδων προςζγγιςθσ, για τον 
τρόπο καταςκευισ και τον ςχεδιαςμό (design) επίπλων. Σι γνϊςεισ αυτζσ αναφζρονται 
κυρίωσ ςτον τρόπο καταςκευισ κατανοϊντασ τθν δομι και τθν ςφνδεςθ των απαρτίων 
αλλά και ςτο ςχεδιαςμό (design) του επίπλου. 
 Χτον τρόπο καταςκευισ αναλφονται οι μθχανικζσ, φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ των 
υλικϊν (κυρίωσ για το ξφλο, μζταλλο, πλαςτικό, φφαςμα, χαρτί, γυαλί κ.ά.)  
Ψεχνικζσ καταςκευισ με παραδοςιακά και τελευταίασ τεχνολογίασ μζςα.  
Εξετάηονται με ακρίβεια τα ςυνδετικά ςτοιχεία και οι μθχανιςμοί ςτιριξθσ, άλλοτε 
μονοςιμαντα και άλλοτε πολυςιμαντα.  
Ψρόποι ςυναρμολόγθςθσ και ςυγκράτθςθ των μελϊν του επίπλου με τθν επιλογι απλϊν 
και  πολφπλοκων ςυνδεςμολογιϊν, όπου γίνεται μζροσ του ςχεδιαςμοφ (design) και τθσ 
αιςκθτικισ του επίπλου.  
Ωποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ του επίπλου με ειδικά ςχεδιαςτικά προγράμματα και θ 
ςφνδεςι του με τθν καταςκευι του (CNC, 3D PRINTER). 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υαράδοςθ και παρουςίαςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν  

κεωρθτικισ εργαςίασ, αςκιςεων και  μελετϊν (projects) με 

δθμόςια παρουςίαςθ ςτθν τάξθ. Ξριτικι τοποκζτθςθ 

ακροατϊν. 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

Εξειδικευμζνα προγράμματα ςχεδιαςμοφ. 
Υαρουςιάςεισ και παραδόςεισ με προβολι μζςω Θ/Ω. 
Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
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με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ «Ανοικτϊν ακαδθμαϊκϊν 
μακθμάτων» (e-class)και μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
(e-mail). 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 10 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
που εςτιάηουν ςτθν 
κατανόθςθ των 
χαρακτθριςτικϊν, τθν 
καταςκευαςτικι και 
ςχεδιαςτικι δομι των 
επίπλων. 

20 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(μελζτθ, ςυγγραφι και 
παρουςίαςθ)  

20 

Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ  

10 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) ςχεδιαςμοφ 
(design) επίπλου  

40 

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Αξιολόγθςθ κεωρθτικισ εργαςίασ 
Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι. 
Δθμόςια παρουςίαςθ. 
Υλθρότθτα. 
Ξριτικι κεϊρθςθ. 
Ξανόνεσ επιςτθμονικισ ςυγγραφισ. 
 
Αξιολόγθςθ εργαςτθριακϊν αςκιςεων & μελζτθσ 
(project)  
Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι. 
Δθμόςια παρουςίαςθ. 
Υλθρότθτα με βάςθ τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
οριςτεί. 
Χυνζπεια ςτα ςτάδια των προπαραδόςεων. 
Υρωτοτυπία ιδεϊν. 
Δθμιουργικότθτα ςτον ςχεδιαςμό. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

- Θλιόπουλοσ Β, Θ μορφι ςτο ςχεδιαςμό των ςυνδζςεων, εκδ. ΛΩΝ, Ακινα 1997. 

- Θλιόπουλοσ Β, Ελαφρζσ μεταβλθτζσ καταςκευζσ, εκδ. ΕΛΛΘΝ, Ακινα 1993, 

- Ραρμενίδθσ Γ- Χαραλαμπίδου  Διβάνθ Σ, Θ μορφι του ςχεδιαςμζνου αντικειμζνου, 

εκδ. Ραρατθρθτισ, Ακινα 1989. 

- Μπίρθ, Κ., (1935). Ξυλεία και Ξυλουργικι. Ακινα. 

- Design handbook, εκδ. Ραπαςωτθρίου, Ακινα 2006.  
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- Dictionary of 20th century design and designers, εκδ. Thames & Hudson, London 2003. 

- Fiell S- Phillipis P, 1000 chairs, εκδ. Ραπαςωτθρίου, Ακινα 2003.  

- Field C & P, Design now, εκδ. Tachen 2007 

- Hesket J, Industrial design, εκδ. Thames and Hudson, London 1987. 

- Le Corbusier, (1971). Modulor. Ακινα: Ραπαηιςθ 

- Marzona D, Conceptual art, εκδ. Tachen 2003. 

- Ραρμενίδθσ Γ- οφπα Ε, Το αςτικό ζπιπλο ςτθν Ελλάδα 1830-1940, εκδ. ΕΜΡ, 2003.                  

- Τςοφμασ Γ, Θ ιςτορία των διακοςμθτικϊν τεχνϊν και τθσ αρχιτεκτονικισ ςτθν Ευρϊπθ 

και τθν Αμερικι 1760-1914, εκδ. ΛΩΝ, Ακινα 2006. 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  
                   Δομζσ, Ακινα: Ρρόδρομοσ Ραπαδόπουλοσ. 
                   Κτίριο, Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ κτίριο. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ & ΧΩΦΣΧ ΛΛ: ΨΦΛΔΛΑΧΨΑΨΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

Ψ ω56υτ7’\+ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι Εργαςία, Εκπόνθςθ μελζτθσ (project) 4 4 
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Ωποβάκρου Ωποχρεωτικό 
 
 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Χχεδιαςτικι Πεκοδολογία με ψθφιακά μζςα ΛΛ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (ςτθν Αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτο ςχεδιαςμό εφιμερων 3D *τριςδιάςτατων+ 
εφαρμογϊν/εγκαταςτάςεων, για εκκεςιακοφσ χϊρουσ και εκδθλϊςεισ *events], αντιμετωπίηοντασ 
τθ γεωμετρία τουσ και το βαςικό λεξιλόγιό τουσ, τθν ζνταξθ τθσ επικοινωνιακισ λειτουργίασ τουσ 
ςτο χϊρο, τθν κατανόθςι τουσ και τθν αναπαράςταςι τουσ εξετάηοντασ, επιπλζον, πτυχζσ τθσ 
εμπειρίασ των χρθςτϊν. Εξετάηονται οι διαδικαςίεσ: οι ερευνθτικζσ μζκοδοι, οι διαδικαςίεσ  
ςχεδιαςμοφ *ανάλυςθ/ςφνκεςθ/διαμορφωτικι αξιολόγθςθ+ και θ επαναλθπτικι ςχεδίαςθ  μζςω 
των εργαλείων πρωτοτυποποίθςθσ *εννοιολογικά μοντζλα, mockups, storyboarding+. Ψα κζματα των 
εργαςιϊν αντλοφνται από προγράμματα και δράςεισ που ςχετίηονται με τα ςφγχρονα *κοινωνικά, 
ανκρωπιςτικά, περιβαλλοντικά κ.α.+, προβλιματα. Σ ςχεδιαςμόσ ςυνδυάηει τισ ανάγκεσ διαχείριςθσ 
και τισ εκτιμιςεισ πόρων με τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ των χρθςτϊν προκειμζνου να 
προςδιορίςει τον αποτελεςματικότερο τρόπο επικοινωνίασ με ζνα ςτοχοκετθμζνο κοινό, 
εξυπθρετϊντασ ζναν ςκοπό που να είναι λειτουργικόσ και ταυτόχρονα ψυχαγωγικόσ.  
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ: 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Χτο πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται οι βαςικζσ ιδιότθτεσ μιασ εφιμερθσ εγκατάςταςθσ δθλαδι 
θ ςχζςθ με το χριςτθ, θ ευελιξία και θ προςαρμοςτικότθτα ςτισ ανάγκεσ και το περιβάλλον. Χτόχοσ 
του ςχεδιαςμοφ είναι θ λειτουργία του όχι μόνο ςτο επίπεδο τθσ καταςκευισ αλλά και τθσ 
επικοινωνίασ όπωσ και τθσ εμπειρίασ, περιλαμβάνοντασ ζνα ευρφ φάςμα ςυναιςκθμάτων και 
αιςκιςεων ενόσ χριςτθ κατά τθ χριςθ του, και, ςυνεπϊσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ζνα πολφ ευρφτερο 
πεδίο από τθν παραδοςιακι χρθςτικότθτα. Επίςθσ, εξετάηεται θ διπλι ςθμαςία τθσ εφιμερθσ 

- Ρα ζχει δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ και επίλυςθσ ςφνκετων ςχεδιαςτικϊν 
προβλθμάτων  

- Ρα κοινοποιεί πλθροφορίεσ, ιδζεσ και μθνφματα, ςε ζνα ςτοχοκετθμζνο κοινό, 
αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία του χριςτθ 

- Ρα κατανοεί και να αξιοποιεί τισ αρχζσ ςχεδίαςθσ που ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία 
μιασ καλισ εμπειρίασ χριςτθ 

- Ρα ζχει γνϊςθ και κατανόθςθ βαςικϊν κεμάτων που ςχετίηονται με τθν εφθμερότθτα 
των καταςκευϊν 

- Ρα κατανοεί και να αξιοποιεί τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ τριςδιάςτατων 
εφαρμογϊν/εγκαταςτάςεων (tessellating, folding, sectioning)  

- Ρα αποκτιςει, επιπλζον, κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ κλίμακασ, τθσ δομισ, τθσ 
ςυναρμολόγθςθσ/αποςυναρμολόγθςθσ και τθσ ρφκμιςθσ των ςχζςεων μεταξφ του 
κενοφ και του πλιρουσ για εξειδικευμζνα ζργα εςωτερικοφ χϊρου 

- Ρα κατανοεί και να αξιοποιεί τθν  κατανόθςθ των μελετϊν των υπαρχόντων, 
αντίςτοιχων, προςεγγίςεων μζςα από τισ ερευνθτικζσ πλθροφορίεσ που ζχει ςυλλζξει, 
ωσ πθγζσ ζμπνευςθσ και μεταβιβάςιμων ιδεϊν για τθ δθμιουργία και τθν 
τελειοποίθςθ των εννοιϊν 

- Ρα χρθςιμοποιεί τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ ςκίτςων, ςχεδίων 
και μοντζλων ϊςτε αυτά να αντικατοπτρίηουν τθν ποιότθτα και τθν καταλλθλότθτα 
των πειραμάτων του και να ενθμερϊνει τθν πρόοδό τουσ  

- Ρα εργάηεται με ψθφιακά και αναλογικά μζςα για να βελτιϊςει τον ζλεγχο των 
τεχνικϊν και των τεχνολογιϊν που απαιτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ προαναφερόμενθσ 
μελζτθσ 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 
- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
- Οιψθ αποφάςεων  
- Σμαδικι εργαςία 
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
- Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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εγκατάςταςθσ ωσ χρονικά περιοριςμζνθσ –εφόςον υπάρχει για όςο χρόνο παραμζνει ηωντανι θ 
ςχζςθ μεταξφ ανκρϊπων και γεγονότων, που ςτάκθκε θ γενεςιουργόσ τθσ αιτία- όπωσ και θ ςχζςθ 
τθσ με το δεδομζνο περιβάλλον. Χτο επίκεντρο του ςχεδιαςτικοφ πειραματιςμοφ οι 
καταςκευαςτικζσ προτάςεισ ενςωματϊνουν προθγμζνα, ευζλικτα και ανακυκλϊςιμα υλικά, 
προβλζποντασ μεταβολζσ και ιπιεσ αλλθλεπιδράςεισ με τουσ χριςτεσ.  
Βαςικό ςτοιχείο του μακιματοσ είναι θ διερεφνθςθ των υλικϊν όπωσ και των τεχνικϊν και 
διαδικαςιϊν καταςκευισ που είναι διακζςιμεσ ςτουσ ςχεδιαςτζσ. Θ μορφι και θ δομι 
χρθςιμοποιοφνται εφευρετικά και δθμιουργικά. Διερευνϊνται οι πόλοι: τθσ επανάλθψθσ, του 
ατελείωτου και τθσ ςυνζχειασ από τθ μια, και θ παραλλαγι | παρζκκλιςθ από τθν άλλθ. Πζςα από 
τθ ρφκμιςθ των ςχζςεων μεταξφ του κενοφ και του πλιρουσ, εξετάηεται θ πολυεπίπεδθ δομι, οι 
χωρικζσ ιεραρχίεσ *κζςθσ, κλίμακασ και ςυνδζςεων+ διατθρϊντασ τθν αιςκθτικι ενότθτα ςτον 
ςυνολικό ςχεδιαςμό. Ζτςι οι φοιτθτζσ: 

- Εξετάηουν τα ςτοιχεία με τα οποία μπορεί να πραγματοποιθκεί θ εμπειρία του χριςτθ 
όπωσ: ομαδοποίθςθ κοινότθτασ, νζεσ ιδζεσ, αλλθλεπίδραςθ, αιςκθτικι και 
πρωτοτυπία 

- Εξετάηουν τθν ευχρθςτία που είναι απαραίτθτο ςυςτατικό αλλά, προφανϊσ, όχι το 
μόνο που ζχει ςθμαςία 

- Εξετάηουν τισ πιο ενδιαφζρουςεσ και ελκυςτικζσ υπθρεςίεσ προκειμζνου να 
απευκυνκοφν ςε ζναν χριςτθ 

- Εξετάηουν τθν πραγματικι αξία και εμπειρία που μπορεί να αποκτιςει ζνασ χριςτθσ 
κατά τθ χριςθ ενόσ προϊόντοσ ςχεδιαςμοφ 

- Αξιολογοφν τισ απαιτιςεισ των ςτοχοκετθμζνων χρθςτϊν, το πλαίςιο/περιβάλλον και 
τισ ςυνκικεσ χρθςιμοποιϊντασ ςυμβατικζσ μεκόδουσ και μεκοδολογίεσ ζρευνασ 

- Υειραματίηονται με δυναμικζσ δομζσ και τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ (tessellating, folding, 
sectioning) κακϊσ και με ςτρατθγικζσ ςχεδίαςθσ ςτα υπολογιςτικά προγράμματα 
προκειμζνου να υποςτθρίξουν τισ ςυνκετικζσ διαδικαςίεσ τθσ εκπόνθςθσ μελζτθσ 

-  Αναπτφςςουν τισ ιδζεσ τουσ ςε μια πρόταςθ ςχεδιαςμοφ, μζςω ςκίτςων, 
προπλαςμάτων, εννοιολογικϊν μοντζλων και πρωτοτφπων: μοντζλων φυςικοφ χϊρου, 
mockups και storyboards  

- Χρθςιμοποιοφν μια μεγάλθ ποικιλία μζςων, υλικϊν, εργαλείων και διαδικαςιϊν για 
τθν υλοποίθςθ, απεικόνιςθ και παρουςίαςθ του ςχεδιαςμοφ  

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Δθμόςιεσ παρουςιάςεισ των φάςεων εξζλιξθσ τθσ μελζτθσ 

(ςχεδιαςμοφ/design) με κριτικι τοποκζτθςθ του κοινοφ 

(ςυμφοιτθτϊν/διδαςκόντων) ςτθν τάξθ, δυνατότθτα 

βελτιϊςεων. 

Υαράδοςθ τελικϊν εργαςιϊν ςτθν τάξθ και ςτθν  

πλατφόρμα του μακιματοσ (e-class) 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Εξειδικευμζνα ψθφιακά περιβάλλοντα 
Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class (διδακτικό υλικό, 
υπερςφνδεςμοι, ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ, πλθροφορίεσ, 
μθνφματα κλπ.) 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 30 

Χυγγραφι κεωρθτικισ 
εργαςίασ *ομαδικι+ 

20 
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(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 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) *ομαδικι+ 

40 

Πελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

10 
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Αξιολογοφνται:  
Λ. Θ κεωρθτικι εργαςία  
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 

- Υλθρότθτα 
- Ξριτικι ςκζψθ 
- Επιςτθμονικι ςυγγραφι 

 
ΛΛ. Θ μελζτθ (project)  
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 

- θ εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ 
- το βάκοσ τθσ ζρευνασ και θ αξιοποίθςθ των 

ςτοιχείων τθσ 
- θ τεκμθρίωςθ 
- ο πειραματιςμόσ 
- θ δθμιουργικότθτα και θ πρωτοτυπία 
- θ αξιοποίθςθ των τεχνικϊν 
- θ ευχρθςτία 
- θ ςυνζπεια, ποιότθτα και πλθρότθτα 

παρουςίαςθσ του ςχεδιαςμοφ 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Αβοφρθσ, Ρ., Ξατςάνοσ, Χ., Ψςζλιοσ, Ρ., Πουςτάκασ, Ξ., 2015, Ειςαγωγι ςτθν αλλθλεπίδραςθ 
ανκρϊπου-υπολογιςτι *θλεκτρ. βιβλ.+, Ακινα: Χφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. 
Διακζςιμο ςτο: http://hdl.handle.net/11419/4213 
- Andersen, P. & Salomon, D. L. 2010, The Architecture of Patterns, New York: W.W. Norton & Co. 
- Buley, Leah 2013, The User Experience Team of One: A Research and Design Survival Guide. 
Rosenfeld Media, Brooklyn, New York 
- Garcia, M. 2009, Patterns of Architecture: Architectural Design, London: Wiley  
- Ihde, D. 2004, Φιλοςοφία τθσ Τεχνολογίασ, Εκδόςεισ Ξάτοπτρο, Ακινα 
- Iwamoto, L. 2009, Digital Fabrications | Architectural and Material Techniques, New York: 
Princeton Architectural Press 
- Menges, A. 2012, Material Computation: Higher Integration in Morphogenetic Design, London: 
Wiley   
- Moles, A. 2005, Κεωρία τθσ Ρλθροφορίασ και Αιςκθτικι Αντίλθψθ, Εκδόςεισ Πορφωτικό Μδρυμα 
Εκνικισ Ψραπζηθσ, Ακινα  
- Moussavi, F. 2009, The Function of Form, Barcelona and New York: Actar/Harvard University 
Graduate School of Design 
- Ππζργκερ, Ψ. 2011, Θ Εικόνα και το Βλζμμα, Εκδόςεισ Πεταίχμιο, Ακινα   
- Norman, Donald A. 2005, Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books 
- αγοράρθσ, Υ. 1996, Μεταςχθματιςμοί Δομζσ και Μεςότθτεσ ςτθν Τζχνθ, Εκδόςεισ 
Υαρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ 
- Weinschenk, Susan 2011, 100 Things Every Designer Needs to Know About People. New Riders 
       

 

 

http://hdl.handle.net/11419/4213
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΩ ΧΩΦΣΩ ΞΑΛ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ Λ: ΚΕΩΦΛΑ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΣΩ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ / εργαςτθριακι άςκθςθ 4 5 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ, ΑΓΓΟΛΞΘ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν κεωρία και πρακτικι του Βιομθχανικοφ Χχεδιαςμοφ 
Αντικειμζνων, κακϊσ επίςθσ και με τα ιςτορικά και ςφγχρονα μοντζλα οργάνωςθσ τθσ 
πράξθσ απόδοςθσ μορφισ των βιομθχανικϊσ παραγόμενων αντικείμενων. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  

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  
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Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Υροαγωγι τθσ μορφολογικισ ςκζψθσ μζςα από τθ γνϊςθ των βαςικϊν αρχϊν 
βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ και προαγωγι τθσ τεχνογνωςίασ διαχείριςθσ του ςχεδιαςμοφ 
κάκε είδουσ βιομθχανικά παραγόμενου αντικείμενου. 
 

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ειςαγωγι ςτθ γνωςιοκεωρία τθσ βιομθχανικισ μορφοδοςίασ (design) και των αρχϊν 
απόδοςθσ μορφισ ςτα βιομθχανικά παραγόμενα αντικείμενα, με ζμφαςθ ςτα χρθςτικά 
είδθ εςωτερικϊν χϊρων. Χυγκριτικι επιςκόπθςθ με τισ πρακτικζσ τθσ χειροτεχνίασ και τθσ 
βιοτεχνίασ.   
Ειςαγωγι ςτθ βιομθχανικι τζχνθ και τισ ςχολζσ τθσ (κονςτρουκτιβιςμόσ, φουνξιοναλιςμόσ, 
μοντερνιςμόσ, μεταμοντερνιςμόσ, high-tech, ethnic, minimalism, MMS, bionic).   

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

In situ ςτον χϊρο εκπαίδευςθσ 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 30 

Πελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

20 

Χυγγραφι εργαςίασ  

Ξαλλιτεχνικι 
δθμιουργία 

75 

  

Χφνολο Πακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Δοκιμαςία πολλαπλισ επιλογισ (γραπτι δοκιμαςία 
και εργαςία) 
 
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ : κακολικι αφομοίωςθ κεωρίασ 
και τεχνογνωςίασ 
και  άριςτθ ανάπτυξθ επιςτθμονικισ αναφοράσ ςε 
κζματα αρχϊν και μεκόδων βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ 
ςχεδιαςμοφ.  
 
Ψα κριτιρια είναι προςβάςιμα μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
του μακιματοσ. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 
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-Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία :  

De Fusco Renato, Design, 1986. 
Chevalier A., Guide de dessinateur industriel, 1988. 
Κουηζλθσ Ακανάςιοσ, Βιομθχανικι μορφοδοςία. Θ πράξθ απόδοςθσ μορφισ ςτα χρθςτικά 
αντικείμενα, 1998. 
Lucie-Smith, A history of industrial design, 1985. 
Heskett John, Industrial Design, 1978. 
Pye David, The nature and aesthetics of design, 1982. 
Slack laura, What is product design, 2008. 
Bernard E. Bürdek, ‘Design. Gesichte, Theorie und Praxis der ProduktGestaltung‘, 2005 
 
 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  

Design issues 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN) ΩΦΑΧΠΑΨΣΧ I: ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ(DESIGN) ΞΑΛ ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΕΧ ΨΕΧΡΣΨΦΣΥΛΕΧ 
ΩΦΑΧΠΑΨΣΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ/ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 3 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ/  ΑΓΓΟΛΞΘ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Εκμάκθςθ των παραδοςιακϊν μεκόδων ςχεδίαςθσ υφαςμάτων  και ςυνκζςεων πλεκτικισ. 
Εμπζδωςθ γνϊςεων ςχετικά με τθν εικαςτικι ζκφραςθ και το ςχεδιαςμό καλλιτεχνικοφ 
χειροτεχνικοφ και βιομθχανοποιθμζνου υφάςματοσ, με χριςθ τεχνικϊν τυπϊματοσ, 
stenciling, tie-dye, κερμομεταφοράσ.  Χχεδιαςμόσ  (design)  και υλοποίθςθ προθγμζνων 
προτάςεων υφαντικισ ι διαπλεκτικισ μεγάλων υφαςμάτινων επιφανειϊν – paneaux και 
gobelin).   
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Αυτόνομθ εργαςία υλοποίθςθσ παραδοςιακϊν τεχνικϊν ςχεδιαςμοφ (design) υφαςμάτων και 
παραγωγισ καλλιτεχνικϊν και διακοςμθτικϊν υφαςμάτινων ςυνκζςεων χϊρου με επιτυχι χριςθ 
τθσ ςχζςθσ μοτίβου-κλίμακασ-χρωμάτων.   

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Υαραδοςιακζσ τεχνικζσ και τεχνοτροπίεσ ςχεδιαςμοφ (design) υφαςμάτων για 
καλλιτεχνικοφσ και διακοςμθτικοφσ ςκοποφσ.   
Κεωρθτικι και πρακτικι κατάρτιςθ του ςχεδιαςμοφ υφάςματοσ ςε εςωτερικό χϊρο, τθν 
διακόςμθςθ και τον άνκρωπο-χριςτθ. Εφαρμογι ςυνκετικϊν αρχϊν ςτθ δθμιουργία 
προτφπων (pattern-design), τθ λειτουργία επαναλαμβανόμενων ςχθμάτων, κλίμακασ και 
υφισ. Χχεδιαςμόσ και αναπαραγωγι μοτίβων ςε μεγάλεσ επιφάνειεσ υφάςματοσ – 
paneaux και gobelin). 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτουσ χϊρουσ διδαςκαλίασ και ςτο εργαςιριο 

Ωφάςματοσ 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 20 

Ξαλλιτεχνικό 
εργαςτιριο 

20 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 35 

  

ΧφνολοΠακιματοσ 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

Δοκιμαςία πολλαπλισ επιλογισ (γραπτι ι προφορικι) 
και εκπόνθςθ και παρουςίαςθ εργαςτθριακϊν 
αςκιςεων. 
 
Ψα κριτιρια είναι προςβάςιμα μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
του μακιματοσ. 
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αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

-Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

Hall, The standard book of textiles. 
Hatch K. Textile science 
Kafka F. The hand decoration of fabrics. 
Keller I. The batik. 
Ρεριβολιϊτου Μ., Θ τζχνθ του υφάςματοσ Λ 
Ρεριβολιϊτου Μ., Λυκιαρδοποφλου Α., Φραγκόπουλοσ Σ. , Ζρευνα για τον ςχεδιαςμό 
υφάςματοσ με ελλθνικι ταυτότθτα. 
Ραντουβάκθ Σ., Θ ελλθνικι λαϊκι φορεςιά, 1996. 
Storey J. The Thames and Hudson manual of dyes and fabrics, 1978. 
 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN) ΞΕΦΑΠΛΞΘΧ Λ: ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΣΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΓΩΓΘ ΞΕΦΑΠΛΞΩΡ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ  1 1 

Εργαςτθριακά κζματα 2 2 
   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου/Επιλογισ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (Χτθν Αγγλικι, Λταλικι και Γαλλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι:  

Ρα κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ τθσ Ξεραμικισ Ψζχνθσ και να 
αποκτιςουν καλι γνϊςθ των υλϊν, των ιδιοτιτων τουσ, των τεχνικϊν, αλλά και τθσ 
τεχνολογίασ τθσ Ξεραμικισ.  

- Ρα αποκτιςουν δεξιότθτεσ ςτο να χρθςιμοποιοφν, να παραςκευάηουν και να 
προτείνουν κατόπιν δοκιμϊν απλά και ςφνκετα υαλϊματα.  

- Ρα αποκτιςουν δεξιότθτεσ ςτο να καταςκευάηουν χρθςιμοκθρικά ι απλϊσ 
διακοςμθτικά αντικείμενα, μζςα από τθν ςε βάκοσ αναηιτθςθ των πλαςτικϊν 
μορφϊν, εμπνεόμενοι από παραδοςιακζσ και ςφγχρονεσ  πθγζσ. 
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Πετά το τζλοσ του μακιματοσ , οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:  

- Ρα επιλζγουν και να χρθςιμοποιοφν ςε ικανοποιθτικό επίπεδο, πρϊτεσ φλεσ και 
υαλϊματα, (ακολουκϊντασ τουσ κανόνεσ και τισ αναλογίεσ που πρζπει να τθροφνται, 
με επάρκεια γνϊςεων τθσ φυςικισ και χθμικισ ςφςταςισ τουσ).  

- Ρα γνωρίηουν τεχνικζσ τθσ Ξεραμικισ (παραδοςιακζσ και ςφγχρονεσ), ςε ςυνεργαςία 
με νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ, προκειμζνου να τισ εφαρμόςουν ςε προτεινόμενα 
χρθςτικά ι διακοςμθτικά αντικείμενα.  

- Ρα είναι ςε κζςθ να προτείνουν ςχζδια και διακοςμθτικζσ λφςεισ ςε Βιοτεχνικά και 
Πεταποιθτικά Εργαςτιρια, κακοδθγϊντασ τθν εξελικτικι πορεία των εργαςιϊν 
(Χχεδιαςμόσ –Υαραγωγι).  

- Ρα είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν κεραμικά αντικείμενα και να τα εντάςουν μζςα 
ςτο ςωςτό Λςτορικό πλαίςιο.  

- Ρα είναι ςε κζςθ να αναλαμβάνουν διακοςμιςεισ Επιφανειϊν, μικρισ κλίμακασ, 
προτείνοντασ τθν ςχεδίαςθ πλακιδίων επικάλυψθσ, αναγλφφων ι ηωγραφιςμζνων.  

- Ρα είναι ςε κεςθ να αξιολογοφν, να χαρακτθρίηουν και να εντάςουν τα διακοςμθτικά 
κεραμικά ςτο ρυκμό και το φφοσ του εκάςτοτε εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ χϊρου.  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Οιψθ αποφάςεων  
- Αυτόνομθ εργαςία 
- Ατομικι εργαςία 
- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και χριςθ νζων υλικϊν, δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με 

τθ βοικεια των απαραίτθτων τεχνικϊν και τεχνολογιϊν. 

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτο εργαςτιριο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Εξειδικευμζνο λογιςμικό ψθφιακισ ςχεδίαςθσ. 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  30 

Εκπόνθςθ μελζτθσ  45 

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  75 
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οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Γραπτι τελικι εξζταςθ (40%) που περιλαμβάνει:  
Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  ι / και 
ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων που αφοροφν 
κυρίωσ ςτθν τεχνολογικι διάςταςθ τθσ κεραμικισ. 
 
Υαρουςίαςθ ατομικισ εργαςίασ (60%) θ οποία κα 
περιλαμβάνει το ερευνθτικό, ςχεδιαςτικό και 
καταςκευαςτικό ζργο των φοιτθτϊν. 

 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Mattisson, S. (2001), Ξεραμικι, δφο βιβλία ςε ζνα. Ακινα: Εκδοτικόσ Τμιλοσ Μων. 
Ωαλϊματα Ξεραμικισ - (δθμιουργία υαλωμάτων κατά Seger) (2005). Ακινα: Ξζντρο 
Αργυλόμαηασ  Α.Ε.  

- Constant, C. and Ogden, S. (2000), Θ παλζττα του Ξεραμίςτα.  Ακινα: Εκδοτικόσ 
Τμιλοσ Μων. 

- Scheibler, I. (1992), Ελλθνικι Ξεραμικι (Υαραγωγι , Εμπόριο, Χριςθ). Ακινα: 
Εκδόςεισ Ξαρδαμίτςα.  

- Οεγάκθ, Α., (1992),  Ψεχνολογία ∆οµικϊν υλικϊν Ψόµοσ Α', Β' ζκδοςθ, Ακινα: 
Ευγενίδειο Μδρυμα.   

- Υαντελισ, Δ. (1996), Πθ Πεταλλικά Ψεχνικά Ωλικά. Ακινα: Υαπαςωτθρίου. 
- Navaro, P. (1990), Διακόςμθςθ των Ξεραμικϊν. Ακινα: Βιβλιοςυνεργατικι. 
- Υαπαδοπουλοσ, Π., Υαπαιωάννου, Ε., Ψςαπόγα, Π. (2005). Άργιλοι –πθλοί – 

μπατανάδεσ για χριςθ ςτουσ υποκλάδουσ Ξεραμικισ. Ακινα: Εκδ.Ελλθν. Ξζντρο 
Αργυλόμαηασ Α.Ε. 

- Ψαρκάςθσ, Ξ., ‘Clay in Art’ (2008). Ακινα: Εκδόςεισ Ξεραμικι Ψζχνθ. 
- Frederic L. (2001), Kiln Book, Olsen: Krause Publications.  
- Sentence, B. (2004), Ceramics a World guide to traditional techniques. London: Thames 

and Hudson Ltd. 
- Birks, T., (2003), The complete Potters Companion. Couran:  Octopus Ltd. 
- Harris, D. and Hees, C., (1992), Looking of European Ceramic guide of Technical Terms. 

London: British Museum Press. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΛΔΛΞΑ ΕΛΞΑΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ  I: ΨΘΦΛΔΩΨΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Υράξθσ 3 3 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΥΛΟΣΓΘΧ/ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 
 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ/ΑΓΓΟΛΞΑ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ *ΑΓΓΟΛΞΑ+ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK123/ 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα επικεντρϊνεται ςε εικαςτικζσ  εφαρμογζσ, με τθν τεχνικι του ψθφιδωτοφ, ςε επιφάνειεσ  
μικρισ ι μεγάλθσ κλίμακασ.Είναι τοποκετθμζνο ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο  εφαρμοςμζνου 
ςχεδιαςμοφ επιφανειϊν  και ςτοχεφει: 
- ςτθν ζρευνα  και ανάδειξθ τεχνικϊν διακόςμθςθσ οι οποίεσ εκπορεφονται από τθν παράδοςθ 

και τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά.  
- ςτθν ςφνδεςθ τουσ μζςω του ςχεδιαςμοφ   με το  ςφγχρονο design.  
- ςτθν εξοικείωςθ με τισ τεχνικζσ και  αιςκθτικζσ απαιτιςεισ του ψθφιδωτοφ. 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ των ςχεδιαςτικϊν και ςυνκετικϊν δεξιοτιτων των 
ςπουδαςτϊν, τθσ κριτικισ τουσ ςκζψθσ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ τουσ απζναντι ςε τεχνικζσ οι 
οποίεσ μποροφν να αναδειχκοφν ςε ζνα ςφγχρονο ςχεδιαςτικό μζςο.  
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ ςυςτθματικι προςζγγιςθ, ςχεδίαςθ και καταςκευι , μιασ 
εικαςτικισ πρόταςθσ, με αναλογικά ι ψθφιακά εργαλεία, ςε επιφάνειεσ μεςαίασ ι μεγάλθσ 
κλίμακασ.  
Ψο ςχεδιαςτικό κζμα (άςκθςθ) που δίνεται ςτουσ ςπουδαςτζσ διαφοροποιείται κάκε εξάμθνο και 
εκτυλίςςεται με βάςθ τθν ακόλουκθ μεκοδολογία προςζγγιςθσ του χϊρου εφαρμογισ. 
- Ζρευνα και αρχειοκζτθςθ. 
- Πελζτθ αρχειακοφ – ιςτορικοφ υλικοφ αν υπάρχει.  
- Χχεδιαςτικι απεικόνιςθ του χϊρου, και του τοίχου εφαρμογισ υπό κλίμακα 1:100 ι 1:50 
- Πελζτθ του φωτιςμοφ. 
- Πελζτθ και καταγραφι των δομικϊν χαρακτθριςτικϊν κτιρίων ι επιφανειϊν που γειτνιάηουν 

με τον χϊρο.  
- Σργάνωςθ του concept ι τθσ κεντρικισ ιδζασ, βαςιςμζνθσ ςτα ευριματα τθσ ζρευνασ.  
- Ψθφιακι προςομοίωςθ και αναπαράςταςθ τθσ εικαςτικισ πρόταςθσ ςτον χϊρο. 
- Ψεκμθρίωςθ των κριτθρίων ςχεδιαςμοφ ςε κείμενο μικρισ ζκταςθσ. 
- Δθμιουργία ενόσ ψθφιδωτοφ, ανά ομάδα *2 ατόμων+,  ςε φορθτι επιφάνεια μεςαίασ κλίμακασ.  
- Ψα ςχεδιαςτικά εργαλεία δθμιουργίασ και  παρουςίαςθσ είναι επιλογι του κάκε ςπουδαςτι. Θ 

γνϊςθ λογιςμικϊν προγραμμάτων επεξεργαςίασ εικόνασ κρίνεται απαραίτθτθ.  

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει κεωρία (διαλζξεισ)  που αφοροφν το υλικό που επεξεργαηόμαςτε.  Ξατά 
τθ διάρκεια του εξαμινου γίνονται επιςκζψεισ και επί τόπου μελζτεσ ςτουσ χϊρουσ εφαρμογισ.  Θ 
χρονικι ακολουκία και θ κεματολογία των κεωρθτικϊν διαλζξεων ςυνοψίηεται ςτον παρακάτω 
πίνακα: 

 Πετά το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ : 
 
- Ρα οργανϊνουν μεκοδικά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ τζχνθσ 

του ψθφιδωτοφ, ςε επίτοιχεσ και επιδαπζδιεσ εγκαταςτάςεισ.  
- Ρα χειρίηονται τα κατάλλθλα μζςα και εργαλεία για τθν υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ. 
- Ρα χρθςιμοποιοφν τισ τεχνολογικζσ τουσ γνϊςεισ και  δεξιότθτεσ *ψθφιακά εργαλεία + 
- για τθν δθμιουργία ςφνκετων ςχεδιαςτικϊν προτάςεων. 
- Ρα γνωρίηουν τθν τζχνθ του ψθφιδωτοφ και να τθν εξζλιξθ τθσ ςε εφαρμογζσ ςτον ςφγχρονο 

ςχεδιαςμό.     
-  Ρα αναλάβουν τθν μελζτθ και επίβλεψθ διακόςμθςθσ επιφανειϊν μεςαίασ και μεγαλφτερθσ 

κλίμακασ ςε εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ. 
- Ρα εκφράηονται δθμιουργικά με μια εφαρμοςμζνθ τζχνθ που μπορεί να τουσ προςφζρει ζνα  

κερδοφόρο επαγγελματικό ορίηοντα. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

- Αυτόνομθ εργαςία και ομαδικι εργαςία  
- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
- Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Χεβαςμόσ ςτθν παράδοςθ 
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- Ειςαγωγι ςτθν τζχνθ του ψθφιδωτοφ.  
- Θ ςθμειολογία των ψθφιδωτϊν ςτον ιςλαμικό πολιτιςμό. 
-  Ψθφιδωτά και κεραμικά πλακίδια ςτθν Ρεογοτκικι αρχιτεκτονικι. 
- Art Nouveau και μωςαϊκά: οι ψθφίδεσ ςτο ζργο του Antonin Gaudi. 
- Raymonde Isidore: Ψθφιδωτά για το La Maison Picassiette (1938 - 1964). 
- Ψα επιτοίχια ψθφιδωτά / εγκαταςτάςεισ του Eduardo Paolozzi ςτον υπόγειο ςτακμό Tottenham 

Court Road του Οονδίνου (1980-84). 
- Θ αναβίωςθ τθσ τζχνθσ των ψθφιδωτϊν ςτο μετρό τθσ Φϊμθσ (1970-1990). 
- Διεκνείσ εκκζςεισ ψθφιδωτϊν ςτθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι (2005-2017). 
- Θ ςυγχρονικότθτα ςτα ψθφιδωτά των Kaffe Fassett και Candace Bahouth. 
- Ψο ψθφιδωτό ωσ εφαρμογι ςτο ςφγχρονο design 
- Yλικά, ςτρωματογραφία ςτα βυηαντινά και ρωμαϊκά ψθφιδωτά. 
- Ζνταξθ ψθφιδωτοφ ςτον αρχιτεκτονικό χϊρο. 
- Χχεδιαςμόσ ςφνκεςθσ με ψθφιακά προγράμματα επεξεργαςίασ εικόνασ *ςχθματοποίθςθ, 

ψθφοποίθςθ, χρωματικζσ ςχζςεισ +. 
- Ξριτιρια  εφαρμοςμζνου ςχεδιαςμοφ, οπτικι επικοινωνία. 
- Ξριτιρια εικαςτικισ παρζμβαςθσ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

             Χτo καλλιτεχνικό εργαςτιριο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

- Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ πλατφόρμασ eclass 
- Εξειδικευμζνα Οογιςμικά προγράμματα επεξεργαςίασ 

εικόνασ, κινοφμενθσ εικόνασ.  

 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ /Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ Πουςείων/ εκκζςεων 

30 

Ξαλλιτεχνικό 
εργαςτιριο/ατομικά  
διορκϊςεισ*tutorials+/ςχεδιαςμόσ 
ςφνκεςθσ 

20 

Σμαδικι 
εργαςία*project+/εκπόνθςθ 
ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ 

25 

  

Χφνολο Πακιματοσ  75 
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ παρουςία μζςα ςτο εργαςτιριο κρίνεται υποχρεωτικι. 
 
Για τθν τελικι αξιολόγθςθ, ςυνεκτιμάται: 
Θ παρουςία του φοιτθτι ςτο μάκθμα και θ ςυχνότθτα των 
διορκϊςεων 20% 
Θ αρτιότθτα τθσ εκτζλεςθσ, 30% 
Θ πρωτοτυπία, 30% 
 Θ παρουςίαςθ και τεκμθρίωςθ τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ, 20%  

Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ 
ςτθν ειςιγθςθ τθσ άςκθςθσ. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

-  
- Ψςοφμασ Λ., Θ Λςτορία των Διακοςμθτικϊν Ψεχνϊν & τθσ Αρχιτεκτονικισ ςτθν Ευρϊπθ & τθν  

Αμερικι (1760-1914). Εκδόςεισ Μων, Ακινα 2005 
- Φιλιππίδθσ Δ., Διακοςμθτικζσ τζχνεσ. Ψρεισ αιϊνεσ τζχνθσ ςτθν Ελλθνικι αρχιτεκτονικι. 

Εκδόςεισ Πζλιςςα, Ακινα 1998 
- Φραγκόπουλοσ Π., Ειςαγωγι ςτθν Λςτορία και τθ κεωρία του Graphic Design. Πια μικρι 

ανκολογία. Εκδόςεισ Futura, Ακινα 2006  
- Π. Χαντοριναίοσ, Χ. Ηϊθ, Ρ. Δθμθτριάδθ, Ψ. Διαμαντόπουλοσ, και Γ. Ππαρδάκοσ, Από τισ 

ςφνκετεσ τζχνεσ ςτα υπερμζςα και τουσ νζουσ εικονικοφσ-δυνθτικοφσ χϊρουσ. Ζνα εγχειρίδιο 
για τον καλλιτζχνθ που αςχολείται με τθν ψθφιακι τζχνθ. Ακινα: Χφνδεςμοσ Ελλθνικϊν 
Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν, 2015 *Online+. Διακζςιμο ςτο: 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6076  

- Bachelard, G. (1969). The poetics of space. Boston: Beacon Press. 

http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/lessons/e_semester/spoudastes/20
12-13_PoitikiXorouBachelard.pdf 

- Barthes, R. (1970,1984). «Centre-ville, centre vide / Ξζντρο πόλθ, κζντρο κενό»,    L’empire des 
signes / Θ επικράτεια των ςθμείων (1970), μτφρ. Ξ. Υαπαϊακϊβου, Ακινα: εκδ. Φάππα.  

- Ππακιρτηισ, Χ., (2012), Ψθφιδωτά τθσ Κεςςαλονίκθσ. Κεσ/κθ: Εκδόςεισ Ξαπόν. 
- Ατηάκα, Γ., (2011), Ψο επάγγελμα του ψθφοκζτθ. Ακινα: Εκδόςεισ Άγρα. 
- Αςθμακοποφλου, Υ., (2003), Ψθφιδωτά δάπεδα. Κεσ/κθ: University Studio Press. 
- Χατηθδάκθ, Κ., (1994), Βυηαντινά Ψθφιδωτά. Κεσ/κθ: University Studio Press. 
- Peck, K., (2003), Plaster Mosaics. Iola: Krause Publications. 
- Mastandrea, D., (2001), Mosaics inside and out. Massachussets: Rockport Publications. 
- Dunbabin, K., (1999), Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
- Ling, R., (1998), Ancient Mosaics. London: British Museum Press. 
- Hunkin, T., (2003), Modern Mosaics: Inspiration from the 20th Century. London: Anova Books. 
- Kent, C. and Prindle, D., (1993), Park Guell. New Jersey: Princeton Architectural Press. 
- Hannam, J., (2011), The Vesuvius Mosaic. Oxford: Oxford University Press. 
- Charles, V., (2011), Art Nouveau. New York: Parkstone International Ltd. 
- Paolozzi, E., (1984), Private Vision-Public Art. London: Architectural Association. 
- Budd, O., (2014), Masters of Mosaics. London: Robert Hale Limited. 
- Frith, A., (2004), Pebble Mosaics. Exeter: David & Charles. 

 

 

 

  

http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/lessons/e_semester/spoudastes/2012-13_PoitikiXorouBachelard.pdf
http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/lessons/e_semester/spoudastes/2012-13_PoitikiXorouBachelard.pdf
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Δ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΥΟΑΧΨΛΞΘ ΛΛΛ: ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΞΕΧ ΥΦΣΒΣΟΕΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Υράξθσ 3 3 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

 ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 

 

Υλαςτικθ ΛΛ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ/ΑΓΓΟΛΞΑ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ 
ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ *ΑΓΓΟΛΞΑ/ΛΨΑΟΛΞΑ+ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK116/ 

https://issuu.com/sitorengoandreas/docs/sc.pdf.presentation________________ 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο Ρροςόντων του 

Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο αντικείμενο του μακιματοσ επιλογισ Υλαςτικι ΛΛΛ , είναι θ ςφνδεςθ  χωροπλαςτικϊν διατυπϊςεων με 
ψθφιακά εργαλεία * οπτικοακουςτικά μζςα +.  
Ψο μάκθμα ζχει ςαν ςτόχο τθν ειςαγωγι των νζων μζςων ςτο μάκθμα τθσ πλαςτικισ. 
Πετά το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ : 
- Κα ζχουν λάβει ειςαγωγικζσ γνϊςεισ  για τον ςχεδιαςμό ςε ψθφιακά περιβάλλοντα, γεγονόσ που 

μπορεί να τουσ διευρφνει   νζα πεδία ζρευνασ. 
- Κα ζχουν λάβει επιςτθμονικι και τεχνολογικι γνϊςθ για τθν ανάπτυξθ προτάςεων ςε μακιματα 

ειδίκευςθσ. 
- Κα μποροφν να ανταποκρικοφν   άμεςα ςε μορφοπλαςτικά    ηθτιματα χϊρου   με καινοτομεσ  και 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK119/
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πρωτοτυπεσ   ιδζεσ . 
- Κα ενδυναμϊςουν το ομαδικό πνεφμα ςυνεργαςίασ  και τισ δθμιουργικζσ ικανότθτεσ. 
- Κα είναι κζςθ να χειρίηονται τα κατάλλθλα ψθφιακά μζςα και εργαλεία για τθν υλοποίθςθ τθσ 

πλαςτικισ επζμβαςθσ ςτο χϊρο. 
- Κα ζχουν αποκτιςει μζκοδο,  κριτικι ςκζψθ και αντίλθψθ ωσ προσ τισ πολλαπλζσ επιλογζσ που 

μποροφν να ζχουν για τθν λφςθ ενόσ    προβλιματοσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα 
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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Υροςαρμογι ςε νζα πεδία ςχεδιαςμοφ του αρχιτεκτονικοφ χϊρου  
- Οιψθ αποφάςεων  
- Αυτόνομθ εργαςία και ομαδικι εργαςία  
- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Σ ςπουδαςτισ με τθν χριςθ προςαρμοςμζνων βιντεοπροβολϊν,  
με τθν τεχνικι των χαρτογραφικϊν προβολϊν (projection mapping)και 
τθν χριςθ ειδικϊν λογιςμικϊν, κα επιχειριςει τον πλαςτικό επαναςχεδιαςμό του όγκου και του χϊρου. Ψο 
μάκθμα αναπτφςςεται  με άξονα τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι πλαςτικισ πρόταςθσ με όγκουσ και 
επιφάνειεσ,  για τθν δθμιουργία οπτικοακουςτικισ εγκατάςταςθσ ςε ζναν εςωτερικό θ δθμόςιο χϊρο με 
αναφορά:  
- Χτθν ιδιαίτερθ ςθμαςία τθσ διάρκειασ-χρόνου τθσ προβολισ ωσ προσ   το  τελικό οπτικοακουςτικό 

αποτζλεςμα ςτθν επιφάνεια των όγκων. 
- Χτθν ςθμαςία του ιχου ςτθν εικονικι μεταμόρφωςθ του χϊρου και των όγκων από του 

οποίουσ δομείται. 
- Χτθν τζχνθ και τθν δφναμθ των ςυμβόλων ωσ γλωςςά. 

Ψο μάκθμα υποςτθρίηεται από ςειρά διαλζξεων διαμορφωμζνων ςε ενότθτεσ πάνω ςτο κεματικό άξονα: 
ογκοσ-χωροσ-θχοσ-εικονα  
-  του πραγματικοφ με τον ψθφιακό κόςμο 
- Λςτορικι αναδρομι εφαρμογϊν projection mapping ςτθν αρχιτεκτονικι 

και ςτον εικαςτικό λόγο. 
- Διαδραςιακζσ εφαρμογζσ ςτθν τζχνθ και το αρχιτεκτονικό mapping projection  
- Λςτορικι αναδρομι εφαρμογϊν με προβολζσ ςτισ παραςτατικζσ τζχνεσ* χορό και κζατρο+ 
- Ψο projection mapping ωσ ςκθνικό , 
- Ψο projection mapping ςε κινοφμενα ςτοιχεία 
- Ψεχνικά ηθτιματα προβολϊν, Ζνταςθ φωτιςμοφ, Υροςαρμογι προβολϊν, Επιππεδότθτα και  

Διαφοροποιιςεισ τονικότθτασ και χρϊματοσ επιφανειϊν, υπολογιςμόσ κζςθσ και περιςτροφισ, 
πρόβλεψθ μετακίνθςθσ αντικειμζνου,  προςαρμογι ςε ανάγλυφεσ επιφάνειεσ προβολισ. 

- Ειςαγωγι ςε προγράμματα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι για projection mapping 
- Χαρακτθριςτικά ιχου και επεξεργαςίασ κινοφμενθσ εικόνασ 
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- Γλϊςςα προγραμματιςμοφ Processing 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτo καλλιτεχνικό εργαςτιριο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

- Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ πλατφόρμασ: eclass 
- Εξειδικευμζνα Οογιςμικά προγράμματα επεξεργαςίασ 

εικόνασ, κινοφμενθσ εικόνασ, ιχου και τριςδιάςτατων 
γραφικϊν  

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 30 

Ξαλλιτεχνικό Εργαςτιριο 
διορκϊςεισ*tutorials+/ςχεδιαςμόσ 

25 

Σμαδικι εργαςία*project] 
*εκπόνθςθ+ 

20 

  
  

Χφνολο Πακιματοσ  75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ παρουςία μζςα ςτο εργαςτιριο κρίνεται υποχρεωτικι. 
 
Για τθν τελικι αξιολόγθςθ, ςυνεκτιμάται: 
Θ παρουςία του φοιτθτι ςτο μάκθμα και θ ςυχνότθτα των 
διορκϊςεων 20% 
Θ αρτιότθτα τθσ εκτζλεςθσ, 30% 
Θ πρωτοτυπία, 30% 
 Θ παρουςίαςθ και τεκμθρίωςθ τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ, 20%  

Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ 
ςτθν ειςιγθςθ τθσ άςκθςθσ. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

 
- Ψο αλφαβθτάρι των μζςων,Norbert Boltz, Ακθνα(2008),Χμίλθ  

- Υρόσ το Χφμπαν των Ψεχνικϊν Εικόνων ,Villem Flusser ,Ακθνα(2008),Χμίλθ  

- D. D. Sellnow, Confident public speaking, 2nd ed. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2005.  
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-  C. Reas και B. Fry, Getting started with processing. 2015.  

- Christie Digital Systems, The book of transformations: International projection mapping inspirations 
featuring Christie technology. Christie Digital Systems, 2013.  

- ‘Light Wall in Seoul Museum of Art -1’, YouTube, 2009. *Online+. Διακζςιμο ςτο: 
https://www.youtube.com/watch?v=_uTXIids3xI. *Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 08-Λουνίου-2016]  

- S. Chon, H. Lee, και J. Yoon, ‘3D Architectural Projection, Light Wall’, Leonardo, τ. 44, τχ. 2, ςς 172– 173, 
Απριλίου 2011.  

-  ‘Mapping - Palazzo Pretorio - Luminara 2012 - Pisa’, Vimeo, 2012. *Online+. Διακζςιμο ςτο: 
https://vimeo.com/59903720. *Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 08-Λουνίου-2016]  

-  R. Catanese, ‘3D Architectural Videomapping’, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, 
Remote Sensing and Spatial Information Sciences, τ. XL-5/W2, ςς 165–169, Λουλίου 2013.  

-  ‘YEKPARE’, Vimeo, 2010. *Online+. Διακζςιμο ςτο: https://vimeo.com/12584289. *Θμερομθνία 
πρόςβαςθσ: 08-Λουνίου-2016]  

-  B. Ekim, ‘A video projection mapping conceptual design and application: Yekpare’, The Turkish Online 
Journal of Design, Art and Communication, τ. 1, τχ. 1, Λουλίου 2011 [Online]. Διακζςιμο ςτο: 
http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME1-ISSUE1_files/v01i102.pdf. *Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 15- 
Παρτίου-2016]  

- A. Head, ‘Exploring the issues of digital outdoor architectural projections’, ςτο Electronic Visualisation and 
the Arts, S. Dunn, J. Bowen, και K. Ng, Επιμ. London, 2012, ςς 78–85 *Online+. Διακζςιμο ςτο: 
http://ewic.bcs.org/upload/pdf/ewic_ev12_s3paper4.pdf  

- D. Kim, ‘Projection Mapping Contents Development of Architectural Heritage’, 2015, ςς 90–95 [Online]. 
Διακζςιμο ςτο: http://onlinepresent.org/proceedings/vol113_2015/19.pdf. *Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 26-
Απριλίου-2016]  

-  S. L. Vilaseca, ‘The projection on the wall: What audio-visual architectural mapping says about Catalan 
identity’, Journal of Urban Cultural Studies, τ. 1, τχ. 2, ςς 215–234, Λουνίου 2014.  

-  M. Khosravi και Y. P. Lim, ‘Projection Mapping for Tourism in the City of Esfahan’, 2013, ςς 335–339 
[Online]. Διακζςιμο ςτο: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=6702835. 
*Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 15-Παρτίου-2016]  

- A. F. gen Schieck, ‘Towards an integrated architectural media space’, First Monday, τ. 0, τχ. 4, 
Φεβρουαρίου 2006 [Online]. Διακζςιμο ςτο: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1550. 
*Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 08-Λουνίου-2016]  

- D. Krautsack, ‘3D Projection Mapping and its Impact on Media & Architecture in Contemporary and Future 
Urban Spaces’, Media-N, τ. 7, τχ. 1, 2011 [Online]. Διακζςιμο ςτο: 
http://median.newmediacaucus.org/summer-2011-v-07-n-01-under-fire-3d-animation-pedagogy-
3dprojection-mapping-and-its-impact-on-media-architecture-in-contemporary-and-future-urban-spaces/. 
*Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 15-Παρτίου-2016]  

- L. Treyer, S. M. Arisona, και G. Schmitt, ‘Architectural Projections: Changing the Perception of Architecture 
with Light’, Live Visuals, τ. 19, τχ. 3, 05-Λουλίου-2013 [Online]. Διακζςιμο ςτο: 
http://www.leoalmanac.org/wp-content/uploads/2013/11/LEAVol19No3-TreyerArisonaSchmitt.pdf  

-  A. Susik, ‘The screen politics of architectural light projection’, Public, τ. 23, τχ. 45, ςς 106–119, Λουνίου 
2012.  

- J. Ng, ‘Surface, Display, Life: Re-thinking the Screen from Projection to Video Mapping’, Archives of Design 
Research, Φεβρουαρίου 2014 [Online]. Διακζςιμο ςτο: http://aodr.org/_common/do.php? 
a=full&b=12&bidx=140&aidx=1490. *Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 15-Παρτίου-2016]  

-  S. Gehring και A. Wiethoff, ‘Interaction with Media Façades’, Informatik-Spektrum, τ. 37, τχ. 5, ςς 474–
482, Σκτωβρίου 2014.  

-  J. Moloney, ‘Between Art and Architecture: The Interactive Skin’, 2006, ςς 681–686 [Online]. Διακζςιμο 
ςτο: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1648333. *Θμερομθνία 
πρόςβαςθσ: 08-Λουνίου-2016]  

- Auzani Zeda Bt και Mohamed Kassim, ‘Illuminates  : Abstract animation through projection mapping’. 
Universiti Sains Malaysia (USM), 2013 [Online]. Διακζςιμο ςτο: http://ir.unimas.my/6582/  

-  P. T. Turner, ‘Content and Meaning in Abstract Animation’, παρουςιάςτθκε ςτο Siggraph, San Diego, 60 
2003 [Online]. Διακζςιμο ςτο: http://www.people.vcu.edu/~ptturner/sources/Turner%20Course 
%20Notes-Color1.pdf  

-  A. Aabern, M. E. Gundelach, K. Y. H. Hansen, S. H. Hoffmann, A. B. Olsson, H. B. Sørensen, και T. Tranto, 
‘Animated 3D Video Projection onto a Complex Surface’, Aalborg University, 17-Δεκεμβρίου- 2010 
[Online]. Διακζςιμο ςτο: http://vbn.aau.dk/files/42507804/MED5_Group505_2010_Paper.pdf  

-  D. Rossi, ‘Smart architectural models: Spatial projection-based augmented mock-up’, Marseille, 2013, ςς 
677–684 [Online]. Διακζςιμο ςτο: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm? 
arnumber=6744835. *Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 15-Παρτίου-2016]  
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-  D. Rossi, E. Petrucci, και S. Fazzini, ‘A framework to increase the video-mapping accuracy of an 
architectural heritage mock-up’, 2014, ςς 1–4 [Online]. Διακζςιμο ςτο: http://dl.acm.org/citation.cfm? 
doid=2617841.2617844. *Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 09-Λουνίου-2016]  

-  Davy McGuire και Kristin McGuire, ‘The Icebook (HD)’, Vimeo. *Online+. Διακζςιμο ςτο: 
https://vimeo.com/19348564. *Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 01-Παΐου-2016]  
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Ρεριγράμματα μακθμάτων Ε’ εξαμινου 

Ε ’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Αρχιτεκτονικι  Εςωτερικϊν Χϊρων V   6 8 200 ΠΕ 

2 Βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ (Design) II   3 4 100 ΠΕ 

3 Χχεδιαςμόσ εξωτερικϊν Χϊρων I   4 6 150 ΠΕ 

4 Αειφορικόσ ςχεδιαςμόσ Λ   4 5 125 ΠΕ 

5 Χχεδιαςμόσ (Design) Επίπλου ΛΛ   3 4 100 ΠΕ 

  ΣΥΝΟΛΟ 0 20       

  ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20 27 675   

              

  ΕΡΙΛΟΓΘΣ *1 ΜΑΘΘΜΑ+           

1 Χκθνικόσ χϊροσ Λ   3 3 75 ΠΕΩ 

2 Υαραμετρικόσ Χχεδιαςμόσ   3 3 75 ΠΕΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ   3 3 75   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23 30 750   
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Εϋ   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨOΡΛΞΘ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ V: ΧΩΦΛΞΕΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ 
ΨΘΧ ΦΛΟΣΕΡΛΑΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι εργαςία,Project - Πελζτθ 6 8 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

6 8 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ.Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Αρχιτεκτονικι Εςωτερικϊν χϊρων Λ, ΛΛ. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS 

NAI (ΑΓΓΟΛΞΘ) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK116/ 

 
(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γενικό πλαίςιο 
 
Θ ςειρά των ςυνκετικϊν μακθμάτων τθσ Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικϊν Χϊρων τοποκετείται 
ςτον πυρινα του γνωςιολογικοφ περιεχομζνου του τμιματοσ. Ψα μακιματα αυτά 
ςτοχεφουν ςτθ διερεφνθςθ κεωριϊν και πρακτικϊν που αφοροφν ξεχωριςτζσ περιοχζσ, 
κλίμακεσ και καταςκευαςτικζσ πρακτικζσ ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό εςωτερικϊν 
χϊρων. Χε αυτά αναπτφςςονται αναλυτικά και ςυνκετικά ιδζεσ και ηθτιματα που 
εμπεριζχουν τθν ζρευνα και τθν πρακτικι, και μελετοφν τισ διαςτάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ 
παρουςίασ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα, εκτεινόμενα ςε κλίμακα από το δωμάτιο ζωσ τον 
δθμόςιο, αςτικό χϊρο. Σι μελζτεσ που πραγματοποιοφνται ενκαρρφνουν τθ δθμιουργικι 
νοθτικι διαδικαςία ςτον ςχεδιαςμό και ειςάγουν τον εςωτερικό χϊρο ωσ ζνα πεδίο 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

140 

 

κριτικισ τοποκζτθςθσ, ωσ φορζα κοινωνικϊν ςχζςεων και ωσ καταςκευι που επικοινωνεί 
ςυγκεκριμζνεσ χωρικζσ ταυτότθτεσ κακϊσ χρθςιμοποιεί αφθγιςεισ, υλικά και αντικείμενα. 
Ψαυτόχρονα οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται με τθν ιδζα περί ενόσ ςχεδιαςμοφ ο οποίοσ 
εννοείται τόςο ωσ μεκοδολογικι προςζγγιςθ όςο και ωσ κακολικι εμπειρία με επίκεντρο 
τον άνκρωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςτάςεων τθσ φυςικισ, γνωςιακισ 
(αντιλθπτικισ), και προγραμματικισ εργονομίασ. Ζτςι, διαμζςου αυτϊν των μακθμάτων, 
ενιςχφονται θ αναλυτικι και ςυνκετικι διαδικαςία, θ κριτικι ςκζψθ, θ ολιςτικι κεϊρθςθ, 
θ δυνατότθτα λιψθσ αποφάςεων και οι διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ που περιλαμβάνουν 
όλεσ τισ παραμζτρουσ αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ των εςωτερικϊν χϊρων, με κλιμάκωςθ 
γνϊςεων και πρακτικϊν εφαρμογϊν 
Ψο περιεχόμενο του ςυγκεκριμζνου ςυνκετικοφ μακιματοσ εςτιάηει ςτον δθμιουργικό 
ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων που αφοροφν τθν διαχείριςθ του ελεφκερου χρόνου με 
ζμφαςθ ςτθν αναψυχι και τον τουριςμό. Θ επεξεργαςία τθσ εργαςίασ γίνεται με 
ανκρωποκεντρικι ςτόχευςθ και με τθν αξιοποίθςθ όλων των μζχρι τϊρα γνϊςεων, 
προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι χϊροι με μια ολιςτικι αντίλθψθ αναδεικνφοντασ τθν 
ςχζςθ του εςωτερικοφ χϊρου με το περιβάλλον και τα ςτοιχεία άνεςθσ των χρθςτϊν, 
κακϊσ και οι κοινωνικο-ψυχολογικζσ ποιότθτεσ που ςυνδζονται με τον ςχεδιαςμό του. 
Ψο μάκθμα αποτελεί μάκθμα ειδίκευςθσ του Eϋ εξαμινου ςπουδϊν. Ωσ τζτοιο ςτοχεφει ςτο  
να εμβακφνουν οι φοιτθτζσ ςτθ μελζτθ πεδίου και να  αποκτιςουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ 
και δεξιότθτεσ ςτο ςχεδιαςμό ειδικϊν  τζτοιων χϊρων. 
Ξατά τθν άςκθςθ – μελζτθ εξαμινου επιδιϊκεται θ εφαρμογι του ςχεδιαςμοφ ωσ 
ςυνάρτθςθ του προγραμματικοφ οργανωτικοφ πλαιςίου, των διαδικαςιϊν και των 
μεκόδων που αφοροφν ςτθ ςυγκρότθςθ και ςτθν διατφπωςθ των κεντρικϊν δθμιουργικϊν 
ιδεϊν (concept), τθν ανάλυςθ και διερεφνθςθ προτφπων που χρθςιμεφουν ωσ αναφορά 
για τθν νζα πρόταςθ, τθν ςυςτθματικι προςζγγιςθ τθσ  μορφισ, των υποδομϊν και των 
δομικϊν ςυςτθμάτων μζςα από τισ ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ ενόσ ανκρωποκεντρικοφ 
ςχεδιαςμοφ, και τζλοσ τθν δθμιουργικι ςχεδιαςτικι εφαρμογι των παραπάνω 
επινοιςεων. 

 
Σκοπόσ και ςτόχοι 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν/τριων ςτο εννοιολογικό 
περιεχόμενο, τα διαφορετικά ιςτορικά πρότυπα, και τισ αντιλθπτικζσ και νοθτικζσ 
λειτουργίεσ που διαμορφϊνουν τθν εικόνα των ςφγχρονων χϊρων αναψυχισ, ωσ μια 
ςυνολικι εμπειρία μεταξφ του λειτουργικοφ και του φανταςιακοφ χϊρου, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των νζων τεχνολογικϊν εξελίξεων . 
Χτόχοι του μακιματοσμζςω τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι: 
- Θ απόκτθςθ των απαιτοφμενων κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων , που ςε 

ςυνδυαςμό με τθν προθγοφμενθ μακθςιακι εμπειρία,  προςδιορίηουν ζνα ευρφτερο 

γνωςτικό πεδίο 

- Θ κατανόθςθ των ιδιαίτερων απαιτιςεων οργάνωςθσ και ςχεδιαςμοφ των χϊρων  

Αναψυχισ 

- Θ ικανότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ ςφνκετων προβλθμάτων λειτουργικότθτασ, 

εργονομίασ, ψυχολογίασ και κοινωνιολογίασ του χϊρου 

- Θ εφαρμογι ςε δθμόςιουσ χϊρουσ που αφοροφν τθν αναψυχι και των τουριςμό 

παράγοντασ «νζα τουριςτικά τοπία»  

- Θ ικανότθτα ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ,  μζςω τθσ ανάπτυξθσ των 

κεωρθτικϊν γνϊςεων 

- Θ δυνατότθτα μεκοδικισ και δθμιουργικισ ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ αντίλθψθσ 

- Θ ερευνθτικι διάκεςθ και  αλλά και θ ικανότθτα αξιολόγθςθσ των ερευνθτικϊν 
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αποτελεςμάτων και τθσ ςφνκεςθσ αυτϊν, με τθν δθμιουργία νζων ευφάνταςτων και 

πρωτότυπων χϊρων 

- Θ καλλιζργεια τθσ ενεργισ ατομικισ ςυμμετοχισ, αλλά και τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ, 

κακϊσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ διδάςκοντεσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

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

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

- Οιψθ αποφάςεων 

- Σμαδικι εργαςία  

- Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

- Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

- Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

- Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

- Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθν κεωρία και τθν εφαρμογι, οι οποίοι 
λειτουργοφν ενιαία, με τθν κεωρία να εξελίςςεται ςταδιακά υποςτθρίηοντασ το 
εργαςτθριακό ςκζλοσ κακ’ όλθ τθ διεξαγωγι του μακιματοσ. 
Θ κεωρία περιλαμβάνει διαλζξεισ από τουσ διδάςκοντεσ του μακιματοσ αλλά και 
επιςκζπτεσ κακθγθτζσ, που κατανζμονται ιςοδφναμα πάνω ςτισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: 
- Θ διαχείριςθ του ελεφκερου χρόνου ιςτορικι και κοινωνιολογικι προςζγγιςθ 
- Αναψυχι και τουριςμόσ. Λςτορία και εξζλιξθ. 
- Σ ρόλοσ του ςχεδιαςμοφ εςωτερικϊν χϊρων ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του 

τουριςμοφ 
- Σλιςτικόσ ςχεδιαςμόσ 
- Ψαυτότθτα ςτθ χωρικι ςχεδίαςθ 
- Σ τουριςμόσ ωσ μζκοδοσ ανάδειξθσ τθσ αρχιτεκτονικισ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ 

Υαράλλθλα υποςτθρίηεται με εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε επιλεγμζνουσ εκκεςιακοφσ 
χϊρουσ, με  ςυμμετοχι ςε δράςεισ και workshops, με ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ. 
Ψο κεωρθτικό μζροσ ολοκλθρϊνεται με εκπονοφν ατομικι ερευνθτικι εργαςία με κζμα 
ςυναφζσ  προσ το αντικείμενο του μακιματοσ, το οποίο κακορίηεται κατά τθν ζναρξθ του 
ακαδθμαϊκοφ εξαμινου από τουσ διδάςκοντεσ και υποςτθρίηεται δθμόςια ςε 
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προγραμματιςμζνθ θμερομθνία, που (κατά κανόνα) ςυμπίπτει με τθν παράδοςθ τθσ 
μελζτθσ (project) ςτο τζλοσ του εξαμινου.  
Ψο εφαρμοςμζνο /εργαςτθριακό ςκζλοσ περιλαμβάνει μελζτθ (project) που αφορά τθν 
επζμβαςθ και τθ ςυνολικι ςυνκετικι διαμόρφωςθ χϊρου ςε ςυγκεκριμζνο κτιριακό 
κζλυφοσ. Θ εξζλιξι του γίνεται ςταδιακά ςτθν βάςθ τεςςάρων (4) δθμόςιων 
προγραμματιςμζνων εξαρχισ παρουςιάςεων και ςυνακόλουκων κριτικϊν ςυηθτιςεων ςτθ 
διάρκεια του εξαμινου, οι οποίεσ είναι: 

1. Ζρευνα και κεωρθτικι ανάλυςθ του κζματοσ. Αποτφπωςθ-αρχιτεκτονικι διερεφνθςθ 
του προσ μελζτθ χϊρου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, ςυγκρότθςθ και τεκμθρίωςθ 
κεντρικϊν ιδεϊν(concept),  

2. μελζτθ ςε κλίμακα 1:50,  
3. μελζτθ ςε κλίμακα 1:25  
4. τελικι παράδοςθ-παρουςίαςθ. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ανάρτθςθ πλθροφοριακοφ και διδακτικοφ υλικοφ, 
ςχεδίων προσ μελζτθ, υπερςυνδζςμων- links, 
ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν. 
Επικοινωνία για διορκϊςεισ εργαςιϊν, μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
Χχεδίαςθ μζςω Θ/Ω.  
Υαρουςιάςεισ και παραδόςεισ με προβολζα μζςω Θ/Ω 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω email ι τθσ 
ςελίδασ του μακιματοσ ςτο e-class 
Διάκεςθ τθσ κεωρίασ του μακιματοσ από τον 
ιςτότοπο των «Ανοικτϊν ακαδθμαϊκϊν μακθμάτων» 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 των διδαςκόντων   
και προςκεκλθμζνων 
ομιλθτϊν 

40 

Εκπόνθςθ μελζτθσ (project) 75 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 10 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 15 

Χυγγραφι εργαςίασ / 
εργαςιϊν 

30 

Κεωρθτικι άςκθςθ  
(μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ) 

30 

  

  

  

ΧφνολοΠακιματοσ 200 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι 
Αξιολόγθςθ του μακιματοσ πραγματοποιείται και 
κατά τθν διάρκεια του εξαμινου αλλά και ςτο τζλοσ 
μετά από δθμόςιεσ παρουςιάςεισ. 
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Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ μελζτθ ολοκλθρϊνεται ςε 4 φάςεισ. Χτο τζλοσ κάκε 
φάςθσ γίνεται παρουςίαςθ ςτο ςφνολο των φοιτθτϊν 
από κάκε ομάδα εργαςίασ. 
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ  μελζτθσ (project) αναρτθμζνα 
ςτο open e-class του μακιματοσ 
- πρωτοτυπία και πειραματικόσ 

χαρακτιρασςφνκεςθσ  
- δθμιουργικότθτα ςτον ςχεδιαςμό. 
- επιτυχισ επίλυςθ του κζματοσ 
- εφαρμογι ςτθν πράξθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων 

του μακιματοσ 
- ποιότθτα και πλθρότθτα τθσ ςχεδίαςθσ και θ 

ικανότθτα παρουςίαςθσ 
- ενεργι ςυμμετοχι ςτο μάκθμα 
- ςυνζπεια ςτισ παραδόςεισ και ςτθ τιρθςθ 

χρονοδραγράμματοσ 

- ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ του κζματοσ 

Ξριτιρια αξιολόγθςθσκεωρθτικισεργαςίασ  

- Δθμόςια παρουςίαςθ 
- Υλθρότθτα 
- Ξριτικι κεϊρθςθ 
- Ξανόνεσ επιςτθμονικισ ςυγγραφισ 
- Ψιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

-ΡροτεινόμενθΒιβλιογραφία : 

- Φιλιππίδθσ Δ, 1984, Ρεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι, Ακινα: Πζλιςςα. 
- Αίςωποσ Γ., (2015), Ψοπία Ψουριςμοφ: Ανακαταςκευάηοντασ τθν Ελλάδα, εκδόςεισ: 

Δομζσ 
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D. καιWanhill, S. (1993/2008) Tourism: 

Principles and Practice, Harlow: Financial Times/ Prentice Hall. 
- Δζφνερ Α. (1999/2006), Χχεδιαςμόσ για τον Ελεφκερο Χρόνο (Ψουριςμόσ-Υολιτιςμόσ-

Ακλθτιςμόσ). Υανεπιςτθμιακζσ Υαραδόςεισ (Βόλοσ: Υανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ). 
- Zορμπά, Π. (2014) Υολιτικι του Υολιτιςμοφ. Ευρϊπθ και Ελλάδα ςτο Δεφτερο Πιςό 

του 20οφ αιϊνα, Ακινα: Υατάκθσ. 
- Hall C. M. (1999/2007) Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships, Harlow: 

Prentice Hall. 
- Harris, D. (2004/2011) Ελεφκεροσ Xρόνοσ: Κεωρία και Υράξθ, Ακινα: Υλζκρον. 
- Holloway, J.C., Humphreys, C. (1983/2012) The Business of Tourism, Harlow: Pearson 

Education. 
- Inskeep, E. (επ.) (1994/2001) National and Regional Tourism Planning: Methodologies 

and Case Studies, London: World Tourism Organization/ Routledge. 
- Ξοκκϊςθσ, Χ., Ψςάρτασ, Υ. (2001) Βιϊςιμθ Ψουριςτικι Ανάπτυξθ και Υεριβάλλον, 

Ακινα: Ξριτικι. 
- Ξόνςολα, Ρ. (2006) Υολιτιςτικι Ανάπτυξθ και Υολιτικι, Ακινα: Υαπαηιςθσ. 
- Smith, P. (2001/2006). Υολιτιςμικι Κεωρία: Πια Ειςαγωγι, Ακινα: Ξριτικι. 
- Urry, J, Larsen, J. (1990/2011) The Tourist Gaze 3.0, Sage, . 
- Burkart, A.J. and Medlik, S. (1981) Tourism: Past, Present and Future, Heinemann, 

London. 
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- Ανδριϊτθσ, Ξ (2009) Αειφορία και Εναλλακτικόσ Ψουριςμόσ, Aκινα: Χταμοφλθσ 
- Dallen T. J. (επ.) (2007) Managing Heritage and Cultural Tourism Resources: Critical 

Essays, Volume One, Aldershot: Ashgate. 
- Ξοκκϊςθσ, Χ., Ψςάρτασ, Υ., Γρίμπα, Ε. (2011) Ειδικζσ και Εναλλακτικζσ Πορφζσ 

Ψουριςμοφ , Ακινα: Ξριτικι. 
- Ξομίλθσ, Υ. (2007) Σικοτουριςμόσ: Θ Εναλλακτικι Υροοπτικι Αειφόρου Ψουριςτικισ 

Ανάπτυξθσ, Ακινα: Υροπομπόσ. 
- Edmund Keeley, Αναπλάκοντασ τον παράδειςο: Ψο ελλθνικό ταξίδι 1937-1947, 

μετάφραςθ Χρφςα Ψςαλικίδου, Εξάντασ, 1999 

 
-Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

- JOURNAL OF TOURISM RESEARCH 
- Journal of Tourism and Hospitality Management. 
- ΔΣΠΕΧ, Ακινα: Υρόδρομοσ Υαπαδόπουλοσ. 
- ΞΨΘΦΛΣ, Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ κτίριο. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN) ΛΛ : Βιομθχανικόσ 
Χχεδιαςμόσ και πρωτοτυποποίθςθ αντικειμζνων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ / εργαςτθριακι άςκθςθ 3 4 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 4 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN) Λ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

EΟΟΘΡΛΞΘ & ΑΓΓΟΛΞΘ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν κεωρία και πρακτικι τθσ μεκοδολογίασ Βιομθχανικοφ 
Χχεδιαςμοφ Αντικειμζνων, κακϊσ επίςθσ και με τθν παραςτατικι ςκζψθ τθσ ςφγχρονθσ 
οργάνωςθσ τθσ πράξθσ απόδοςθσ μορφισ των βιομθχανικά παραγόμενων αντικείμενων. 
Εμπζδωςθ τθσ τεχνολογίασ παραγωγισ βιομθχανικά παραγόμενων αντικειμζνων από 
πολυμερι και μεταλλικά υλικά., κακϊσ επίςθσ και τθσ διαδικαςίασ πρωτοτυποποίθςθσ και 
ποιοτικισ διαςφάλιςθσ. Εκμάκθςθ εφαρμοςμζνθσ τεχνογνωςίασ ςφγχρονων μεκόδων 
ςχεδιαςμοφ και υφαςμάτινων ςυνκζςεων (τεχνικζσ απομόνωςθσ με υγροφσ και ςτερεοφσ 
μονωτζσ, μπατικ και τςαπ, μεταξοτυπία και τυυποβαφικι, τεχνικζσ περίπλεξθσ ςε 
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θλεκτρονικό αργαλειό). Πεκοδολογία βιομθχανικισ παραγωγισ και ςχεδιαςμοφ 
υφαςμάτινων και πολυμερϊν χρθςτικϊν και διακοςμθτικϊν προϊόντων  για εμπορικζσ και 
κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ.  
 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Υροαγωγι καί εμπεδωςθ τθσ μεκοδολογίασ και τθσ τεχνογνωςίασ του βιομθχανικοφ 
ςχεδιαςμοφ με ςφγχρονα πρότυπα και μζςα, ςε αυτόνομθ μελζτθ αντικειμζνου που 
καλφπτει όλεσ τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ (human-centered design).  
 

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Πεκοδολογικά πρότυπα βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ αντικειμζνων.  
Πθχανικζσ, τεχνικο-υλικζσ και χρθςτικζσ προδιαγραφζσ.  
Εργονομία και κιναιςκθτικι.  
Ψεχνολογία παραγωγισ πολυμερϊν, υφαςμάτινων και μεταλλικϊν αντικείμενων.  
Διδαςκαλία των ςφγχρονων βιομθχανικϊν  τεχνικϊν και τεχνοτροπιϊν ςχεδιαςμοφ 
υφαςμάτων για καλλιτεχνικοφσ και διακοςμθτικοφσ ςκοποφσ.   
Εφαρμογι καινοτόμων ςυνκετικϊν αρχϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι ςφγχρονων 
πολυμερϊν και υφαςμάτινων προϊόντων και ςυνκζςεων  για εμπορικζσ και κοινωνικζσ 
δραςτθριότθτεσ, με χριςθ επαναλαμβανόμενων ςχθμάτων, κλίμακασ και υφισ. 
Ψεχνολογικά προθγμζνεσ εκτυπωτικζσ μζκοδοι μζςω τυποβαφικισ και μεταξοτυπίασ. 
Ξαινοτόμοσ ςχεδιαςμόσ υφαςμάτινων και πολυμερϊν επιφανειϊν μζςω εκμάκθςθσ και 
εφαρμογισ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων ςχεδίαςθσ μοτίβων και εκτφπωςθσ. 
Υρωτοτυποποίθςθ υποδειγμάτων ωσ βιομθχανικϊν αντικειμζνων. 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

In situ ςτουσ χϊρουσ διδαςκαλίασ 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Θ/Υ και Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και εργαςτθριακι 
εκπαίδευςθ 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 30 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 40 

Χυγγραφι εργαςίασ 30 
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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 

  

ΧφνολοΠακιματοσ 100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Δοκιμαςία πολλαπλισ επιλογισ (γραπτι δοκιμαςία 
και εκπόνθςθ μελζτθσ) 
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ : κακολικι αφομοίωςθ κεωρίασ 
και τεχνογνωςίασ 
και  άριςτθ ανάπτυξθ επιςτθμονικισ αναφοράσ ςε 
κζματα αρχϊν και μεκόδων βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ 
(design) και τεχνολογίασ πολυμερϊν, υφαςμάτων και 
μετάλλων. 
Ψα κριτιρια είναι προςβάςιμα μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
του μακιματοσ. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Chevalier A. Guide de dessinateur industriel, 1988. 
Κουηζλθσ Ακανάςιοσ, Βιομθχανικι μορφοδοςία. Θ πράξθ απόδοςθσ μορφισ ςτα χρθςτικά 
προϊόντα.1998. 
Morello A., Plastic and design, 1990. 
Pipes Allan, Drawing for 3-Dimensional Design, 1990. 
Yoshiharu, takashi, Masazo, Shinji, Models and prototypes, 1998. 
Bawden J., Fabric decoration. 
Braddock S.E., O’ Mahony M., Techno textiles-Revolutionary Fabrics Design, 2003. 
Day L.F. , Pattern Design, 1998. 
Hall, The standard book of textiles. 
Hatch K. Textile science 
Kafka F. The hand decoration of fabrics. 
Keller I. The batik. 
Ρεριβολιϊτου Μ., Θ τζχνθ του υφάςματοσ Λ 
Perivoliotis M., A European module in the textile industry, 2004. 
Storey J. The Thames and Hudson manual of dyes and fabrics, 1978. 
 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Design issues 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Ε’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ Χχεδιαςμόσ εξωτερικϊν χϊρων Λ: Χϊροσ-Πνιμθ-Υολιτιςμόσ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εκπόνθςθ μελζτθσ και ζρευνα πεδίου, διαλζξεισ και ςυγγραφι 
γραπτοφ δοκιμίου 

4 6 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

4 6 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΕ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Τχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι (ςτθν αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ψο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικά ηθτιματα του ςχεδιαςμοφ των εξωτερικϊν χϊρων. 
Χτόχοσ του είναι θ υποςτιριξθ, καλλιζργεια και ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των φοιτθτϊν να 
επεμβαίνουν και να διαμορφϊνουν περιοριςμζνου μεγζκουσ ελεφκερουσ χϊρουσ του αςτικοφ 
περιβάλλοντοσ (πλατείεσ, πεηοδρόμουσ, εξωτερικοφσ χϊρουσ κτιρίων, παραλίεσ), με ζμφαςθ ςτθν 
ιςτορικι-πολιτιςτικι τουσ ταυτότθτα. 
Εξετάηονται θ φυςιογνωμία του τόπου, θ γεωμετρία, θ χρονικότθτα, θ κοινωνικι και πολιτιςμικι 
ςυνκικθ κακϊσ και θ δυνατότθτα ζνταξθσ νζων καινοτόμων λειτουργιϊν ςτο χϊρο με 
ανκρωποκεντρικι ςτόχευςθ και γνϊμονα τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα: 
- ζχει γνϊςθ των βαςικϊν αναλυτικϊν εργαλείων και των ςυνκετικϊν αρχϊν που διζπουν τον 
ςχεδιαςμό του δθμόςιου αςτικοφ χϊρου. 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

149 

 

 

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ αφορά ςτθ διερεφνθςθ τθσ αςτικισ ςυνκικθσ, ςτθν εμπειρία του 
δθμόςιου χϊρου και ςτθν επαναπροςζγγιςθ των λειτουργιϊν, των χριςεων και των πρακτικϊν που 
υποδζχεται με όρουσ πολιτιςμικισ και ιςτορικισ ταυτότθτασ. Επιχειρείται θ νοθματοδότθςθ του 
ςχεδιαςμοφ του αςτικοφ χϊρου με αναλυτικά και ςυνκετικά εργαλεία που αντλοφν μορφι και 
περιεχόμενο από τθ ςχζςθ φφςθσ και πόλθσ, τθν ιςτορία και τθ μνιμθ, τθ διαφορετικότθτα και τθ 
διαπολιτιςμικότθτα που αποτελοφν ηθτιματα κρίςιμθσ ςθμαςίασ ςιμερα. Αναλυτικά:  
Χτα πλαίςια τθσ Φαινομενολογίασ (Heidegger, Gadamer) αφ’ ενόσ και τθσ Αποδόμθςθσ (Derrida) αφ’ 
ετζρου, επιχειρείται διερεφνθςθ και ζκφραςθ ςτθ μορφι του χϊρου: 
α. τθσ ςχζςθσ του ςφγχρονου ανκρϊπου με τθ φφςθ. Σ ρόλοσ του κρθςκευτικοφ μφκου ςτθν 
οργάνωςθ του εξωτερικοφ χϊρου ςτισ παραδοςιακζσ κοινωνίεσ. Θ ποςοτικοποίθςθ και 
ομογενοποίθςθ τθσ φφςθσ κατά τθ Ρεωτερικότθτα, ςυνζπειεσ ςτθν οργάνωςθ του εξωτερικοφ 
χϊρου. 
β. τθσ ςχζςθσ του ςφγχρονου ανκρϊπου με τθν ιςτορία του τόπου.  
γ. ςχζςεων ετερότθτασ και διαπολιτιςμικότθτασ. 
Θ εναπόκεςθ των ιχνϊν του προβλθματιςμοφ των φοιτθτϊν ςτα πάρα πάνω κζματα που αφοροφν 
ςτον δθμόςιο «κοινό» χϊρο τθσ πόλθσ και ςτθν κατοίκθςι του ςυνιςτά το περιεχόμενο του 
μακιματοσ, το οποίο διερευνά τισ αιςκθτικζσ παραμζτρουσ παράλλθλα με τθ φυςιογνωμία του 
τόπου, τισ ανάγκεσ των μονίμων και περιςταςιακϊν χρθςτϊν και τισ κοινωνικοπολιτικζσ ςυνιςτϊςεσ.  
 
Θ εργαςτθριακι μελζτθ (project) που εκπονείται εςτιάηει ςτθ διαμόρφωςθ εξωτερικϊν χϊρων 
περιοριςμζνου μεγζκουσ, ςτον αναςχεδιαςμό ιςτορικϊν πλατειϊν υπερτοπικισ ςθμαςίασ ι αςτικϊν 
χϊρων μικρότερθσ εμβζλειασ ςε επίπεδο γειτονιάσ, χϊρων πραςίνου (πάρκα, άλςθ, παιδικζσ χαρζσ) 

- ζχει τθν ικανότθτα να αναλφει, να κατανοεί και να επαναδιαπραγματεφεται τθν αιςκθτικι και 
λειτουργικι διάςταςθ του χϊρου παράλλθλα με τθν πολιτιςμικι και ιςτορικι ταυτότθτά του με 
επίκεντρο το χριςτθ. 
- ζχουν τθν δυνατότθτα να αναπτφξουν και να υποςτθρίξουν τισ κεωρθτικζσ και ςχεδιαςτικζσ 

προςεγγίςεισ τουσ ςτον ςχεδιαςμό. 

- κατανοιςουν τθ δθμιουργικότθτα ςτθ ςχεδιαςτικι διαδικαςία και το πϊσ κα τθν αναπτφξουν. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
- Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
- Χεβαςμόσ ςτο φυςικό  περιβάλλον 
- Οιψθ αποφάςεων από κοινοφ 
- Σμαδικι εργαςία  και πνεφμα ςυνεργαςίασ  
- Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 
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κακϊσ και ςτο ςχεδιαςμό επεμβάςεων ςτο παραλιακό μζτωπο.  
Ξατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ηθτείται θ ςφνταξθ ενόσ κεωρθτικοφ δοκιμίου το οποίο με 
πολλαπλά αναλυτικά εργαλεία (κεωρθτικι τεκμθρίωςθ, ςφνταξθ ερωτθματολογίων, επιτόπια 
ζρευνα πεδίου, αναφορζσ ςε διεκνι παραδείγματα, φωτογραφικι αποτφπωςθ και video) κα 
υποςτθρίηει τθν προβλθματικι του ςχεδιαςμοφ, θ οποία με επίκεντρο τον χριςτθ και τισ ανάγκεσ 
του κα διερευνά τισ δυνατότθτεσ επαναδιαπραγμάτευςθσ και οικειοποίθςθσ του υπό μελζτθ 
δθμόςιου αςτικοφ χϊρου. 
 
Ξατά τθν εξζλιξθ τθσ μελζτθσ ηθτείται θ δθμιουργία εικαςτικισ χωρικισ καταςκευισ, αιςκθτικισ και 
εννοιολογικισ προςζγγιςθσ, θ οποία ςυμπυκνϊνει τθν κεντρικι ιδζα και ακολοφκωσ θ μεταφορά 
τθσ ςτον υπό διαμόρφωςθ χϊρο, με τθ βοικεια ςειράσ προπλαςμάτων. Θ εργαςτθριακι άςκθςθ 
απαιτεί τθ ςυνεργαςία με εικαςτικά μακιματα, το εργαςτιριο καταςκευισ προπλαςμάτων και με 
μακιματα χωρικϊν καταςκευϊν.  

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Δθμόςια παρουςίαςθ κεωρθτικισ εργαςίασ και 

μελετϊν (projects) με ςτάδια προπαράδοςθσ. Ξριτικι 

τοποκζτθςθ ακροατϊν. 

 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

Ανάρτθςθ πλθροφοριακοφ και διδακτικοφ υλικοφ, 
υπερςυνδζςμων- links, ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν. 

 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) 

75 

Εκπόνθςθ κεωρθτικοφ 
δοκιμίου- Ζρευνα 
πεδίου 

30 

διαλζξεισ 30 

Πελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

15 

  

Χφνολο Πακιματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ προχποκζτει: 
 τθ δθμόςια παρουςίαςθ τθσ εργαςτθριακισ εργαςίασ από 
τθν ομάδα των φοιτθτϊν (εικαςτικι χωρικι καταςκευι-
κεντρικι ιδζα, τριςδιάςτατα μοντζλα, ψθφιακά ςχζδια, 
ςκίτςα, τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ) και παράλλθλα τθν 
παρουςίαςθ του κεωρθτικοφ δοκιμίου με ψθφιακά μζςα 
 
Αξιολογοφνται:  
- Θ εργαςτθριακι μελζτθ που εκπονείται κατά τθ 
διάρκεια του εξαμινου  
- Ψο κεωρθτικό δοκίμιο που παραδίδεται τθν θμζρα των 
εξετάςεων  
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 
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- θ εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ 
- θ εισ βάκοσ ζρευνασ πεδίου και θ αξιοποίθςθ των 
ςτοιχείων τθσ 
- ο πειραματιςμόσ  
- θ δθμιουργικότθτα και θ πρωτοτυπία 
- θ αιςκθτικι ζκφραςθ και θ ορκότθτα τθσ απεικόνιςθσ 
- θ ποιότθτα και πλθρότθτα τθσ ςχεδίαςθσ 
- θ παρουςίαςθ  
- θ ςυνζπεια ςτθν εφαρμογι του χρονοδιαγράμματοσ 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Ελλθνικι βιβλιογραφία 

- Arnold Berleant, Θ Αιςκθτικι του Υεριβάλλοντοσ, εκδ. Μδρυμα Υ. & Ε. Πιχελι, Ακινα, 2004. 
- De Certeau, M., Επινοϊντασ τθν κακθμερινι πρακτικι. Θ πολφτροπθ τζχνθ του πράττειν, μτφ. Ξ. 
Ξαψαμπζλθ, εκδ. Χμίλθ, Ακινα, 2010.  
- Rossi, A. (1987), Θ Αρχιτεκτονικι τθσ πόλθσ, μτφρ. Β. Υετρίδου, Κεςςαλονίκθ: Χφγχρονα κζματα. 
- Χταυρίδθσ, Χ., Από τθν πόλθ οκόνθ ςτθν πόλθ ςκθνι, εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2002.  
- Δθμιτρθσ Φιλιππίδθσ, Δθμιτρθσ Υικιϊνθσ, εκδ. Πζλιςςα, Ακινα 2009. 
- Jean Pierre Vernant, Πφκοσ & Χκζψθ ςτθν Αρχαία Ελλάδα, εκδ. Εγνατία, Κεςςαλονίκθ. 
- Gaston Bachelard, Θ Υοιθτικι του Χϊρου, εκδ. Χατηθνικολι, Ακινα, 1982. 
- Ηορη Υερζκ, Χορείεσ χϊρων, εκδ. Ϊψιλον, Ακινα, 1974. 
- Georg Simmel, Joachim Ritter, Ernst H. Gombrich, Ψο Ψοπίο, εκδ. Υοταμόσ, Ακινα, 2004. 
- Georg Simmel, Πθτροπολιτικι αίςκθςθ. Σι μεγαλουπόλεισ και θ διαμόρφωςθ τθσ ςυνείδθςθσ, 
εκδ. Άγρα, Ακινα, 2017. 
- Deborah Stevenson, Υόλεισ και αςτικοί πολιτιςμοί, εκδ. κριτικι, Ακινα, 2003. 
- Ψο Ψρίτο Πάτι 1935-1937, περιοδικό, Ελλθνικό Οογοτεχνικό & Λςτορικό Αρχείο, Ακινα, 1982. 
- Christian Norberg-Schulz, Genius Loci, Academy Eds, London, 1980 (Ελλθνικι ζκδοςθ: Ψο Υνεφμα 
του Ψόπου, εκδ. ΕΠΥ. 
- Roderick Frazier Nash, Ψα Δικαιϊματα τθσ φφςθσ, εκδ. Κυμζλθ, Ακινα, 1995. 
- Ανανιάδου - Ψηθμοποφλου Παρία, Ξαραδιμου - Γερόλυμπου Αλζκα, Υλατείεσ τθσ Ευρϊπθσ  – 
Υλατείεσ για τθν Ευρϊπθ, εκδ. Ηιτθ, Κεςςαλονίκθ, 2009. 
- Αλζξανδροσ Υαπαγεωργίου-Βενζτασ, Σ Ακθναικόσ Υερίπατοσ, εκδ. Φαχιλ Ξαπόν, Ακινα 2009 
- Κανάςθσ Γιοχάλασ, Ψόνια Ξαφετηάκθ, Ακινα. Λχνθλατϊντασ τθν πόλθ με οδθγό τθν ιςτορία και 
τθ λογοτεχνία, εκδ, Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ, Ακινα, 2012. 

Ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία 
 

- Clemens Steenbergen & Wouter Reh, Architecture and Landscape, Prestel-Verlag, Munich, 1996. 
- Ehrenfried Kluckert, European Garden Design, Konemann, Cologne, 2000. 
- Rob Krier, Urban Space, Academy eds, London, 1984. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Εϋ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ Αειφορικόσ Χχεδιαςμόσ Λ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ από τον διδάςκοντα και προςκεκλθμζνουσ 
επιςτιμονεσ του τομζα τθσ αςτικισ οικολογίασ και των 
περιβαλλοντικϊν παραμζτρων του ςχεδιαςμοφ εξωτερικϊν 
χϊρων. 

1 2 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ (project)   3 3 
   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

4 5 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου  

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
- Ψο μάκθμα ζχει ςτόχο οι ςπουδαςτζσ να ζχουν αποδεδειγμζνθ γνϊςθ και κατανόθςθ 

κεμάτων ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ Αειφορικισ Δόμθςθσ  ενϊ υποςτθρίηεται από 
επιςτθμονικά εγχειρίδια προχωρθμζνου επιπζδου, περιλαμβάνει και απόψεισ που 
προκφπτουν από ςφγχρονεσ εξελίξεισ.  

- Ρα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ και τθν κατανόθςθ που απζκτθςαν με 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα Αειφορικόσ Χχεδιαςμόσ Λ αφορά ςτο επιμζρουσ ηιτθμα τθσ Υεριβαλλοντικισ 
Δόμθςθσ κτιρίων. Θ αειφορικι καταςκευι αφορά ςτο ςχεδιαςμό κτιρίων και εςωτερικϊν 
χϊρων με βάςθ το τοπικό κλίμα με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν άνεςθσ, 
αξιοποιϊντασ τθν θλιακι ενζργεια και άλλεσ περιβαλλοντικζσ πθγζσ, αλλά και τα φυςικά 
κλιματικά φαινόμενα. Χτο δομθμζνο περιβάλλον θ βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ 
ποιότθτασ του χϊρου αφορά ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν άνεςθσ, τθ δθμιουργία χϊρου 
υψθλισ περιβαλλοντικισ ποιότθτασ, τθν ελαχιςτοποίθςθ ενεργειακϊν απωλειϊν του 
χϊρου και τθν εκμετάλλευςθ φυςικϊν πθγϊν ενζργειασ. 

Χτόχοι του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ βαςικϊν αρχϊν  του αειφορικοφ ςχεδιαςμοφ και 
θ επίλυςθ ενόσ ςχεδιαςτικοφ κζματοσ ςφμφωνα με αυτζσ τισ αρχζσ. Ψο μάκθμα κα 
αναλφςει ςε επίπεδο βαςικϊν αρχϊν τισ παρακάτω ζννοιεσ.  

- Πετάδοςθ Κερμότθτασ - Ενζργεια 
- Θλιαςμόσ 
- Αεριςμόσ 
- Υακθτικόσ Χχεδιαςμόσ 
- Άνεςθ – Σπτικι, Κερμικι, Ακουςτικι, Σςφρθτικι  

τρόπο που δείχνει επαγγελματικι προςζγγιςθ τθσ εργαςίασ ι του επαγγζλματόσ τουσ 
και να διακζτουν ικανότθτεσ που κατά κανόνα αποδεικνφονται με τθν ανάπτυξθ και 
υποςτιριξθ  επιχειρθμάτων και τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςτο πλαίςιο του γνωςτικοφ 
τουσ πεδίου. 

- Ρα ζχουν τθν ικανότθτα να ςυγκεντρϊνουν και να ερμθνεφουν ςυναφι ςτοιχεία για 
να διαμορφϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε ςυναφι κοινωνικά, 
επιςτθμονικά ι θκικά ηθτιματα.  

- Ρα είναι ςε κζςθ να κοινοποιοφν πλθροφορίεσ, ιδζεσ, προβλιματα και λφςεισ τόςο ςε 
ειδικευμζνο όςο και ςε μθ-εξειδικευμζνο κοινό.  

- Ψζλοσ να ζχουν αναπτφξει εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ απόκτθςθσ γνϊςεων, που τουσ 
χρειάηονται για να ςυνεχίςουν ςε περαιτζρω ςπουδζσ με μεγάλο βακμό αυτονομίασ. 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και τθν βιογραφικι 
καταγραφι και ςφνκεςθ επιςτθμονικισ εργαςίασ με πθγζσ από τθν διεκνι βιβλιογραφία. 
Σι εργαςίεσ είναι ομαδικζσ ϊςτε να καλλιεργείται θ ςυνεργαςία και ο καταμεριςμόσ 
εργαςίασ. Θ εργαςτθριακι άςκθςθ πραγματοποιείται επίςθσ ςε ομάδεσ όπου οι 
ςπουδαςτζσ εςτιάηουν ςε ηθτιματα αειφορικισ δόμθςθσ και μελετοφν τθ ςφγχρονθ 
τεχνολογία και πρακτικι που εφαρμόηεται ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα εςωτερικοφ 
χϊρου.  
 
 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

154 

 

- Φωτιςμόσ 

- Ωλικά 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υαράδοςθ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ με παρουςίαςθ 
πρόςωπο με πρόςωπο. Επίςθσ, παράδοςθ τθσ 
κεωρθτικισ εργαςίασ που αφορά ςτθν ερευνθτικι 
μελζτθ που κα γίνει ςτο πλαίςιο των διαλζξεων 
πρόςωπο με πρόςωπο.  
 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Θ εργαςτθριακι άςκθςθ εκπονείται ςε ομάδεσ. Θ 
ςχεδίαςθ τθσ άςκθςθσ γίνεται με λογιςμικά που ζχουν 
διδαχκεί ςε άλλα εξάμθνα. Υαράδοςθ και παρουςίαςθ 
του μακιματοσ μζςω H/Y. 
 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

 Υαρακολοφκθςθ 
διαλζξεων 

20 

Χυγγραφι εργαςίασ  20 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ 
(project) 

55 

Άςκθςθ πεδίου 30 
  
Χφνολο Πακιματοσ  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

ΣΛ φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτα ελλθνικά εκτόσ από 
τουσ Erasmus που αξιολογοφνται ςτα αγγλικά. Θ 
αξιολόγθςθ τουσ περιλαμβάνει παράδοςθ και 
παρουςίαςθ ςτουσ υπόλοιπουσ ςπουδαςτζσ τθσ 
γραπτισ εργαςίασ τουσ. Υαράδοςθ και παρουςίαςθ και 
ςτουσ υπόλοιπουσ ςπουδαςτζσ τθσ εργαςτθριακισ 
εργαςίασ τουσ. Ξατά τθ διάρκεια των παρουςιάςεων 
γίνονται από τον διδάςκοντα ερωτιςεισ.  
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ενζργεια ςτθν Αρχιτεκτονικι, ςυλλογικόσ τόμοσ, Εκδόςεισ Παλλιάρθσ. 
- Ecoδομείν, Βιοκλιματικόσ Χχεδιαςμόσ Ξτιρίων και Εφαρμογζσ Ανανεϊςιμων Υθγϊν 

Ενζργειασ, εκδόςεισ Ψφχαλοσ. 
- Ανδρεαδάκθ, Ε., 2006, Βιοκλιματικόσ Χχεδιαςμόσ, Υεριβάλλον και Βιωςιμότθτα, 

University Studio Press, Κεςςαλονίκθ. 
- Green Architecture Now!, Taschen. 
- Anink, D., Boonstra Ch. and John Mak, 1996, Handbook of Sustainable Building, An 

Environmental Preference Method for Selection of Materials for Use in Construction 
and Refurbishment, James & James, UK. 
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- Bougdah, Hocine and Stephen Sharples ,2010, Environment, Technology and 
Sustainability, TOA2, Taylor and Francis. 

- Guzowski, Mary, 2010, Towards Zero Energy Architecture, New Solar Design, Lawrence 
King, London. 

- Plummer, Henry, 2009, The Architecture of Natural Light, Thames & Hudson, UK. 
- Randall, Thomas, (ed by), 2003, Sustainable Urban Design, An environmental Approach, 

Spon Press, London and New York. 
- Van Uffelen, Chris, 2012, Passive Houses, energy efficient homes, Braun Publishing AG. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Εϋ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN) ΕΥΛΥΟΣΩ ΛΛ: ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 
ΞΑΛ ΕΦΓΣΡΣΠΛΑ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΕΥΛΥΟΩΡ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι εργαςία, 
 Εργαςτθριακζσ  Αςκιςεισ, Πελζτθ (project) 

3 4 

   

Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 4 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων. Ωποχρεωτικό/ ΠΕ   

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (Αγγλικά) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ /φοιτιτριεσ κα είναι ςε κζςθ: 
Ρα γνωρίηουν τον ρόλο του ςχεδιαςτι και τουσ ςτόχουσ του, τθν γενικι διαδικαςία 
ςχεδιαςμοφ επίπλου και τθν ευκφνθ για τισ επιπτϊςεισ του ςχεδιαςμοφ (ψυχικζσ, 
ςωματικζσ, περιβαλλοντικζσ κλπ). 
Ρα χρθςιμοποιοφν τισ  απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ, τισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ και 
απόψεισ με τθν κατανόθςθ των παραγόντων που επθρεάηουν τον ςχεδιαςμό, τισ αρχζσ 
εργονομίασ και ανκρωπομετρίασ.  
Ρα κατανοιςουν τθν ςφνκετθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ με τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 
όπωσ  ζρευνα, κριτικι ςκζψθ, ιδζασ, επιλογι υλικϊν, ςυνδεςμολογίασ κ.α. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα αποτελεί μάκθμα ειδίκευςθσ ςτο ςχεδιαςμό επίπλου και παράλλθλα τθν  
ειςαγωγι ςτθν εργονομία-ανκρωπομετρία και τθν μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ και 
παραγωγισ.    
Χτοχεφει ςτθν παροχι των απαραίτθτων γνϊςεων για τθν επίλυςθ ςχεδιαςτικϊν 
προβλθμάτων,  επιλογισ υλικϊν και κυρίωσ ςτθν ςχεδιαςτικι βελτίωςθ (εργονομία & 
design) των επίπλων προσ χριςθ με ςκοπό το μζγιςτο όφελοσ του τελικοφ χριςτθ.  
Ψο ζπιπλο ςαν χρθςτικό αντικείμενο και μζςο εξυπθρζτθςθσ των ανκρωπίνων αναγκϊν, 
μορφοποιείται με ςυνκετικζσ διαδικαςίεσ που είναι κοντά ςτθν τζχνθ, με ςκοπό να 
διεγείρει και να προκαλεί διάλογο.  
 

 
  

Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
- Οιψθ αποφάςεων 
- Αυτόνομθ εργαςία 
- Σμαδικι εργαςία  
- Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  
- Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υαράδοςθ και παρουςίαςθ του ςυνόλου των 

εργαςιϊν  κεωρθτικισ εργαςίασ, αςκιςεων και  

μελετϊν (projects) με δθμόςια παρουςίαςθ ςτθν τάξθ. 

Ξριτικι τοποκζτθςθ ακροατϊν. 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Εξειδικευμζνα προγράμματα ςχεδιαςμοφ. 
Υαρουςιάςεισ και παραδόςεισ με προβολι μζςω Θ/Ω. 
Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ «Ανοικτϊν ακαδθμαϊκϊν 
μακθμάτων» (e-class) και μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail). 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 10 

Εργαςτθριακζσ 
αυτόνομεσ αςκιςεισ 
που εςτιάηουν ςτθν 
κατανόθςθ τθσ ιδζασ  
των επίπλων. 

20 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(μελζτθ, ςυγγραφι και 
παρουςίαςθ) 

20 

Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ  

10 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) ςχεδιαςμοφ 
(design) ςειράσ επίπλων 

40 

  

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Αξιολόγθςθ κεωρθτικισ εργαςίασ 
Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι. 
Δθμόςια παρουςίαςθ. 
Υλθρότθτα. 
Ξριτικι κεϊρθςθ. 
Ξανόνεσ επιςτθμονικισ ςυγγραφισ. 
 
Αξιολόγθςθ εργαςτθριακϊν αςκιςεων & μελζτθσ 
(project)  
Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι. 
Δθμόςια παρουςίαςθ. 
Υλθρότθτα με βάςθ τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
οριςτεί. 
Χυνζπεια ςτα ςτάδια των προπαραδόςεων. 
Υρωτοτυπία ιδεϊν. 
Δθμιουργικότθτα ςτον ςχεδιαςμό. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
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- Αλεξίου Ρ – Ηαμβακζλθσ Ρ, Το ελλθνικό ζπιπλο και οι δθμιουργίεσ  του Μανϊλθ 

Μάϊνα, εκδ. Αδάμ, Ακινα 2002. 

- Byars M, The best tables, chairs, lights, εκδ. Ραπαςωτθρίου, Ακινα 2005. 

- Design handbook, εκδ. Ραπαςωτθρίου, Ακινα 2006.  

- Dictionary of 20th century design and designers, εκδ. Thames & Hudson, London 2003. 

- Fiell S- Phillipis P, 1000 chairs, εκδ. Ραπαςωτθρίου, Ακινα 2003.  

- Field C & P, Design now, εκδ. Tachen 2007 

- Θλιόπουλοσ Β, Ζνασ άλλοσ δρόμοσ για τθν τζχνθ, εκδ. ΛΩΝ., Ακινα 1997 

- Habegger J – Osman J, Sourcebook of modern furniture, εκδ. Amazon 2004. 

- Habbecar J - 0sman J, Soursebook of modern furniture, εκδ. Amazon 2004. 

- Hesket J, Industrial design, εκδ. Thames and Hudson, London 1987. 

- Le Corbusier, (1971). Modulor. Ακινα: Ραπαηιςθ 

- Marzona D, Conceptual art, εκδ. Tachen 2003. 

- Ραρμενίδθσ Γ- οφπα Ε, Το αςτικό ζπιπλο ςτθν Ελλάδα 1830-1940, εκδ. ΕΜΡ, 2003.                  

- Pevsner M, The sources of modern architecture and design, εκδ. Thames and Hudson, 

London 1985. 

- Preble D - S, Λςτορία και μορφζσ τθσ τζχνθσ, εκδ. ΕΛΛΘΝ, Ακινα 2003.     

- Τςοφμασ Γ, Θ ιςτορία των διακοςμθτικϊν τεχνϊν και τθσ αρχιτεκτονικισ ςτθν Ευρϊπθ 

και τθν Αμερικι 1760-1914, εκδ. ΛΩΝ, Ακινα 2006. 
 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  
- Δομζσ, Ακινα: Ρρόδρομοσ Ραπαδόπουλοσ. 

- Κτίριο, Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ κτίριο. 

 

 
 

 

  



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

160 

 

ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΧΞΘΡΛΞΣΧ ΧΩΦΣΧ Λ: ΑΥΣ ΨΣ ΞΕΛΠΕΡΣ ΧΨΣΡ ΕΦΘΠΕΦΣ 
ΧΩΦΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΛΑΟΕΕΛΧ ΞΑΛ ΑΧΞΘΧΕΛΧ ΥΦΑΘΧ 3 3 

   
   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΕΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

ΕΛΞΑΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ Λ, ΛΛ,ΛΛΛ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ/ΑΓΓΟΛΞΘ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ( ΧΨΘΡ ΑΓΓΟΛΞΘ) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα οδθγεί-ειςάγει ςτθν ανάπτυξθ χωρικϊν τριςδιάςτατων ςχεδιαςτικϊν 
προτάςεων με ζμφαςθ τθν φανταςία και τθν εμβάκυνςθ ςε κείμενα μικρισ φόρμασ. Οζξεισ 
κλειδιά με ςθμαντικό νοθματικό φορτίο μποροφν να αποτελζςουν αφετθρία ζρευνασ. 
Απαιτείται θ κατανόθςθ των  διαφορετικϊν επιπζδων ανάγνωςθσ του κειμζνου και των 
μζςων που διαμορφϊνουν τθν ατμόςφαιρα ενόσ ςυμβολικοφ ετεροκακοριηόμενου χϊρου.  
 Χκοποί και ςτόχοι : 
-Αντίλθψθ  ενόσ ιδιαίτερου χϊρου μζςω τθσ διαδικαςίασ ερμθνείασ του λόγου με  
εικαςτικά μζςα .   
-Ειςάγει νοθτικά τουσ φοιτθτζσ ςτθν κεατρικι ςφμβαςθ τθσ αναπαράςταςθσ. 
-Ανακαλφπτει τισ δθμιουργικζσ διαδρομζσ αποκωδικοποίθςθσ των ςυμβολιςμϊν των 
ςχθμάτων, των χρωμάτων, των φωτιςμϊν και των υλικϊν. 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Χτο μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τον ςκθνικό χϊρο ωσ εικαςτικι και 
χωρικι ζκφραςθ τθσ δράςθσ και του νοιματοσ ενόσ κειμζνου. Ερευνάται ο ςχεδιαςμόσ 
«χϊρου μζςα ςτο χϊρο», θ εφιμερθ καταςκευι που ςυνδιαλζγεται δυναμικά με το 
υπάρχον κζλυφοσ. Θ ςκθνογραφικι ςφνκεςθ αποτελεί το χωρικό περιβάλλον που 
ςχεδιάηεται / εικονοποιείται για τθν ςυγκεκριμζνθ ιςτορία του κειμζνου. 
Χτο πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται οι ποικίλοι τρόποι προςζγγιςθσ, ερμθνείασ και 
μεταγραφισ ενόσ νοιματοσ που προκφπτει από τθ μελζτθ ενόσ κειμζνου, με εικαςτικοφσ 
όρουσ. Πελετάται θ μεκοδολογία και θ οργάνωςθ που οδθγοφν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ 
νζασ πρόταςθσ ςχεδιαςμοφ, μζςω του μεταςχθματιςμοφ του κειμζνου ςε χϊρο.   
Ψο μάκθμα αναπτφςςεται:  
 Διάλεξθ, προβολζσ   
-Ανάλυςθ, κατανόθςθ και ερμθνεία των δεδομζνων του κζματοσ. 
-Ζρευνα των εικαςτικϊν, αρχιτεκτονικϊν και αιςκθτικϊν ςτοιχείων που διαμορφϊνουν μια 
ςκθνογραφικι πρόταςθ  
 Άςκθςθ  
-Αςκιςεισ ςχεδιαςμοφ που βαςίηονται  ςε αποςπάςματα κεατρικϊν ζργων, ι ςε ςφντομα 
λογοτεχνικά κείμενα.  
-Δθμιουργία ςκθνογραφικϊν ςυνκζςεων μικρισ κλίμακασ.  
-Ανάλυςθ του ςυμβολικοφ λόγου ςχθμάτων, αντικειμζνων, χρϊματοσ. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτο εργαςτιριο τθσ Χχολισ 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

-Χρθςιμοποιεί ο φοιτθτισ/τρια γνϊςεισ, πλθροφορίεσ και βιϊματα που ζχει αποκομίςει 
ζωσ τϊρα. 
-Αντιλαμβάνεται τα πολλά επίπεδα του χρόνου. 
-Εξωτερικεφει ςυναιςκιματα τα οποία διοχετεφει ςε γόνιμουσ αποταμιευτιρεσ. 
 -Εμπλζκεται ςτθν διαδικαςία τθσ ζρευνασ αξιοποιϊντασ και εργαλεία τζχνθσ και  
τεχνολογίασ. 
- Επεξεργάηεται τθν ζννοια του εφιμερου χϊρου μζςα από τθν κεατρικι ςφμβαςθ. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

-Σμαδικι εργαςία/ Αυτόνομθ εργαςία 
-Υροςαρμογι ςε νζα πεδία αντίλθψθσ του χϊρου 
-Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ ςκζψθσ 
-Υροαγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
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Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 20 

Ξαλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο 

40 

Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ/ Κζατρα 

15 

  

Χφνολο Πακιματοσ  75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ παρουςία των φοιτθτϊν είναι υποχρεωτικι 
Για τθν τελικι αξιολόγθςθ ςυνεκτιμάται: 
Θ παρουςία του φοιτθτι ςτο μάκθμα, θ ςυμμετοχι 
του 20% 
Θ αρτιότθτα τθσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ 30% 
Θ πρωτοτυπία, 30% 
Θ τεκμθρίωςθ τθσ πρόταςθσ, 20% 
 
Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τθν 
ειςιγθςθ τθσ άςκθςθσ. 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

      -Γ. Πόραλθσ,Γ. Ψςαροφχθσ, Ρ.Χατηθκυριάκοσ –Γκίκασ, ηωγραφικι για το κζατρο, 
Ζφθ Ανδρεάδθ, Πζγαρο Πουςικισ 1998 
-Βακαλό, Γ., Σφντομθ Λςτορία τθσ Σκθνογραφίασ. Ακινα: Ξζδροσ, 1979/2005. 
Adorno, Theodor W. (2000). Αιςκθτικι κεωρία, Ακινα, εκδ. Arnheim, εκδ.  Αλεξάνδρεια R. 
(2007) 
-Οπτικι Αντίλθψθ( Υοταμιάνοσ,Λ. μετ.) Θ ψυχολογία τθσ Δθμιουργικισ όραςθσ, εκδ. Κεμζλιο 
-Arnheim, R.(2007). Οπτικι Σκζψθ. (Υοταμιάνοσ,Λ. Πετ.) Ακινα University Studio Press A.E 
-Υάτςασ,Γ. Σ ιχοσ του άδειου χϊρου ςκθνογραφίεσ 1965-2005,ERGO,2006 
-Howard, P. Τι είναι ςκθνογραφία, Εκδ. Επίκεντρο,2005 
-Howard, P., What is Scenography? - Second Edition. London and New York: Routledge, 2009. 
-McKinney, J. & Butterworth, P., The Cambridge Introduction to Scenography. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009. 
-Collins, J. & Nisbet, A., Theatre and Performance Design, A Reader in Scenography. London and 
New York: Routledge, 2010. 
-Oddey, A. & White, C. (eds.), The Potentials of Spaces, The theory and practice of          
scenography and performance. Bristol, UK/Portland, USA: Intellect, 2006. 
-Craig, Edward Gordon, On the Art of the Theatre. London and New York: Routledge, 2009 
(1911/1957). 
-Thomas, Terry, Create your own Stage Sets. London: A&C Black, 1997. 
-Baharin H. (2005) Interaction Design Evaluation of interactive art installation. 

       -Chris Meigh (2006). Ahistory of video art. Publish Bloomsbury Academic. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΥΑΦΑΠΕΨΦΛΞΣΧ  ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ   1 1 

Εργαςτθριακό κζμα 2 2 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Επιλογισ Ωποχρεωτικό 
Ειδικοφ Ωποβάκρου 
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι (Χτθν Αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Ειςαγωγι ςτο εννοιολογικό πλαίςιο του υπολογιςτικοφ ςχεδιαςμοφ. Επικζντρωςθ ςτισ 
μεκοδολογίεσ του  παραμετρικοφ ψθφιακοφ ςχεδιαςμοφ. 
Ανάπτυξθ υπολογιςτικϊν μθχανιςμϊν για δθμιουργικζσ διαδικαςίεσ παραγωγισ χϊρου και 
αντικειμζνων. 
Εξζταςθ τθσ εμφάνιςθσ των μορφϊν που προζρχονται από παραγωγικοφσ κανόνεσ, τισ 
ςχζςεισ και τισ αρχζσ ανάπτυξισ τουσ. 
Ανάπτυξθ διαδραςτικϊν παραμετρικϊν μθχανιςμϊν για τον ζλεγχο και τισ επιλογζσ ςτθ 
κακοδιγθςθ τθσ εξζλιξθσ  των επικυμθτϊν λφςεων. 
 
Σι εκπαιδευόμενοι  κα καταςτοφν ικανοί να : 
- Χχεδιάηουν και υλοποιοφν μθχανιςμοφσ παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ. 
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- Ενςωματϊνουν ςχεδιαςτικά κριτιρια – προκζςεισ ςε τζτοιου είδουσ μθχανιςμοφσ. 
- Υαράγουν νζεσ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ εξερευνϊντασ διαφορετικοφσ χϊρουσ λφςεων. 
- Αξιοποιοφν τθ ςυςχζτιςθ παραμετρικοφ ςχεδιαςμοφ ςε όλεσ τισ φάςεισ του 

ςχεδιαςμοφ. 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

- Οιψθ αποφάςεων  
- Αυτόνομθ εργαςία  
- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

- Ειςαγωγι ςτο εννοιολογικό πλαίςιο του υπολογιςτικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ 
υπολογιςτικισ αιςκθτικισ. 

- Αναλυτικι διερεφνθςθ των δομϊν και των διαδικαςιϊν τθσ παραμετρικοφ 
ςχεδιαςμοφ.  

- Ανάπτυξθ και χριςθ των διαφορετικϊν κεωρθτικϊν προςεγγίςεων παραμετρικοφ 
ςχεδιαςμοφ ςφνκετθσ μορφολογίασ.  

- Υροςζγγιςθ αρχϊν και μεκόδων ανάπτυξθσ παραμετρικϊν μθχανιςμϊν βάςει 
ςφγχρονων ψθφιακϊν περιβαλλόντων οπτικοφ προγραμματιςμοφ. 

- Εμπζδωςθ των μεκόδων παραμετρικισ μοντελοποίθςθσ ςχεδιαςτικισ γνϊςθσ και 
ςχεδιαςτικϊν προτιμιςεων κατά τισ διαδικαςίεσ του ςχεδιαςμοφ.  

- Αλλθλεπίδραςθ με ςφγχρονα ψθφιακά περιβάλλοντα γζνεςθσ και παραγωγισ  
ψθφιακϊν αναπαραςτάςεων.  

- Υροςζγγιςθ και δθμιουργία ιδίων μθχανιςμϊν αλγορικμικισ μοντελοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν.  

- Διαδικαςίεσ χειριςμοφ και αλλθλεπίδραςθσ με μθχανιςμοφσ γζννθςθσ εναλλακτικϊν 
περιπτϊςεων.  

- Αλλθλεπίδραςθ με ςφγχρονα υπολογιςτικά ςχιματα μοντελοποίθςθσ  προςωπικϊν 
ςχεδιαςτικϊν κριτιριων ςε ςχζςθ με τθν αιςκθτικι, τθ λειτουργία και τθ 
ςυμπεριφορά χϊρων και αντικειμζνων. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Υρόςωπο με Υρόςωπο (Αίκουςα - Εργαςτιριο) 
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Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

- Οογιςμικά Υαραμετρικισ – Ωπολογιςτικισ 
Χχεδίαςθσ 

- Υαρουςιάςεισ Power Point - Video 
- Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ Διαδικαςίασ μζςω 

Θλεκτρονικισ Υλατφόρμασ E-Class  

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 20 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) 

30 

Πθ κακοδθγοφμενθ 
μελζτθ 

25 

  

Χφνολο Πακιματοσ  75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

I. Εκπόνθςθ ζκκεςθσ. 
 

II. Υαρουςίαςθ ομαδικοφ εργαςτθριακοφ κζματοσ.  
 
 
 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

- Ihde D. (2004). Θ Φιλοςοφία τθσ Ψεχνολογίασ. Πτφρ. Υλεφρθσ Ρ. Ακινα: εκδότθσ 
Ξάτοπτρο. 

- B. R. Johnson. Design Computing - An Overview of an Emergent Field. Routledge, 2016. 
- D. Thompson. Ανάπτυξθ και μορφι ςτο φυςικό κόςμο. (J. T. Bonner, Επιμ., & Α. 

Ξϊνςτα, Πεταφρ.). Υανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ Ε.Π.Υ. 1999. 
- Tedeschi. AAD_Algorithms-Aided Design-Parametric Strategies Using Grasshopper®. 

Edizioni Le Penseur. 2014. 
- P. A. Fishwick. Aesthetic Computing. MIT Press 2006. 
- Schumacher. 'Parametricism: A New Global Style for Architecture and Urban Design', 

Architectural Design, 79 (4), 14-23. 2009. 
- Schumacher, P. The Autopoiesis of Architecture: A New Framework for Architecture. 

Wiley. 2011. 
- Sakamoto, Tomoko and Ferre, Albert. From control to design: parametric/algorithmic 

Architecture, Actar Publishers, 2008. 
- Wright Steenson, M. (2017) Architectural Intelligence: How Designers and Architects 

Created the Digital Landscape. The MIT Press. 
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- Andreas Butz, et al. (eds.), Smart Graphics (Lecture Notes in Computer Science, 3638: 
Springer Berlin / Heidelberg). 2005. 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

- The International Journal of Architectural Computing (IJAC), Sage Publications. 
- Design, Computing and Cognition, Springer International Publishing. 
- Design Studies, Science direct Publications. 
- Computer-Aided Architectural Design Futures. Springer International Publishing. 

 

 

 

 
  



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

168 

 

 

Ρεριγράμματα μακθμάτων ΣΤ’ εξαμινου 

ΣΤ’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Εικαςτικζσ εφαρμογζσ ςτον αςτικό χϊρο   4 6 150 ΠΕ 

2 Αρχιτεκτονικι εςωτερικϊν χϊρων VI   6 8 200 ΠΕ 

3 Δομικι Ψζχνθ  IIΛ   3 5 125 ΠΕ 

4 Λςτορία και κεωρία του Χχεδιαςμοφ (Design) ΛΛ 2 
 

4 100 ΠΓΩ 

5 Ξοινωνιολογία χϊρου 2   4 100 ΠΓΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 6 13       

  ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17 27 675   

              

  ΕΡΙΛΟΓΘΣ *1 ΜΑΘΘΜΑ+           

1 Χκθνικόσ χϊροσ  II   3 3 75 ΠΕΩ 

2 Βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ (Design) ΛΛΛ   3 3 75 ΠΕΩ 

3 Χχεδιαςμόσ εξωτερικϊν χϊρων  ΛΛ    3 3 75 ΠΕΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 0 3 3 75   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20 30 750   
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΕΛΞΑΧΨΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΨΣΡ ΑΧΨΛΞΣ ΧΩΦΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Υράξθσ 4 6 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

4 6 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

 ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 ΕΛΞΑΧΨΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΛΛΛ, ΣΥΨΛΞΣΑΞΣΩΧΨΛΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ 
ΑΡΑΥΑΦΑΧΨΑΧΘΧ. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ/ΑΓΓΟΛΞΑ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ *ΑΓΓΟΛΞΑ+ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK123/ 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε ζναυςμα τθν ςθμαςιακι και τυπολογικι διερεφνθςθ ενόσ τόπου-ςθμείου μζςα ςτθν πόλθ, το μάκθμα 
αναπτφςςεται με ςφγχρονα εικαςτικά εργαλεία και μορφζσ επζμβαςθσ υπό μορφι τριςδιάςτατων 
καταςκευϊν  ι διςδιάςτατων επεμβάςεων *υπό κλίμακα+, ςε επιφάνειεσ εξωτερικϊν ι εςωτερικϊν χϊρων τθσ 
πόλθσ. Tο Εργαςτιριο κζτει ωσ αναγκαιότθτα τθν φπαρξθ μιασ ιδζασ που κα οργανωκεί μζςα ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο κεωρθτικό και φυςικό περιβάλλον (context) και κα αναπτυχκεί ωσ ζνα περιεχόμενο οπτικισ 
αφιγθςθσ (content). Χκοπόσ είναι να γίνει αντιλθπτι θ ζννοια του όρου, ϊςτε οι φοιτθτζσ να μποροφν να 
παράγουν «ιδζεσ» ςχεδιαςμοφ και  να μποροφν να αντιλαμβάνονται τθν «ιδζα» που βρίςκεται πίςω από τα 
projects που μελετοφν. Ψο εργαλείο βάςθ του οποίου οι φοιτθτζσ εργάηονται ϊςτε να ςυντάξουν το concept 
του μετζπειτα ςχεδιαςμοφ τουσ είναι θ παρατιρθςθ, τθν οποία και ςυχνά καλοφμε ωσ «ανάγνωςθ του χϊρου»,  
θ βιωματικι εμπειρία  των ιδίων αλλά και των ξενιςτϊν του χϊρου και τζλοσ θ χαρτογράφθςθ και καταγραφι 
όλων εκείνων των ιδιαίτερων ςθμείων που κα αρκρϊςουν μια ‘νοθτικι’ δομι. Ψο εργαςτιριο βαςίηεται ςε ζνα 
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ευρφτερο πλαίςιο εικαςτικϊν εφαρμογϊν και ςτοχεφει ςτα εξισ ηθτιματα. 
 
Πζςω αυτισ τθσ εξωςτρεφοφσ διαδικαςίασ περιπλάνθςθσ ςτο χαϊδεσ αςτικό τοπίο τθσ Ακινασ, ςτόχοσ του 
μακιματοσ είναι 
- θ ανάπτυξθ νζων  δυνατοτιτων αίςκθςθσ, επικοινωνίασ και ερμθνείασ του χϊρου. 

- ανάπτυξθ των ςχεδιαςτικϊν και ςυνκετικϊν δεξιοτιτων των ςπουδαςτϊν, τθσ κριτικισ τουσ ςκζψθσ και 

τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ τουσ απζναντι ςε κοινωνικοπολιτικά  προβλιματα του αςτικοφ τοπίου τθσ Ακινασ 

όπωσ θ οικονομικι κρίςθ, το προςφυγικό, θ άναρχθ δόμθςθ κ.α. Διεξάγεται ςε ομάδεσ των 2 ατόμων. 

- θ μελζτθ του κοινωνικοφ και αςτικοφ περίγυρου του επιλεγμζνου χϊρου.   

- θ ειςαγωγι ςε ζνα ευρφ γνωςιολογικό πεδίο εφαρμοςμζνθσ ςχεδίαςθσ με ποιοτικά, λειτουργικά και 
επικοινωνιακά χαρακτθριςτικά.  

- θ  ςχεδιαςτικι προςζγγιςθ με αναλογικά ι ψθφιακά εργαλεία  που θ τεχνολογία  ζχει επιφζρει ςτον 
ςχεδιαςμό επιφανειϊν μεγάλθσ  κλίμακασ, *video projection, mapping projection, media facades, urban 
screens] 

- θ εποικοδομθτικι αξιοποίθςθ  τθσ ςυνκετικισ και αναλυτικισ ςκζψθσ που ζχουν αποκτιςει οι 
ςπουδαςτζσ από προθγοφμενα εξάμθνα. 

- Εποικοδομθτικι αξιοποίθςθ των ςχεδιαςτικϊν δυνατοτιτων και  των τεχνικϊν και τεχνολογικϊν γνϊςεων 

που ζχουν ιδθ αποκτιςει. 

Μακθςιακά αποτελζςματα: 
 
Σι φοιτθτζσ που ολοκλθρϊνουν το μάκθμα των Εικαςτικϊν ΛΛΛ /Ψριςδιάςτατοσ Χϊροσ αποκτοφν τισ παρακάτω 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. 
 
Χε επίπεδο γνϊςεων:  
- Εμβακφνουν ςε ςφγχρονεσ καλλιτεχνικζσ πρακτικζσ ερμθνείασ και αντίλθψθσ του χϊρου. 

- Ξατανοοφν το νοθτικό πλαίςιο μιασ εικαςτικισ εγκατάςταςθσ και τθν άρρθκτθ ςχζςθ μεταξφ ζργου και 

χϊρου.  

- Πζςω τθσ ζρευνασ ενόσ τόπου-ςθμείου, οι ςπουδαςτζσ  εξοικειϊνονται με  χωρικζσ ζννοιεσ όπωσ ο 

βιωματικόσ χϊροσ, θ απϊλεια, θ απουςία-παρουςία, το φανταςιακό ςτοιχείο, θ μετάβαςθ, θ μετάλλαξθ 

του αςτικοφ τοπίου μζςα ςτον χρόνο, θ ιςτορικι, προςωπικι και ςυλλογικι μνιμθ. 

 Χε επίπεδο  δεξιοτιτων 
- Σ χαρακτιρασ του μακιματοσ είναι ερευνθτικόσ και πειραματικόσ. Ωσ εκ τοφτου επιτρζπει ςτον κάκε 

ςπουδαςτι μζςα από μια κοινι μεκοδολογικι προςζγγιςθ, να ανακαλφψει   προςωπικοφσ τρόπουσ  

ζκφραςθσ  και να οργανϊςει τθν ςκζψθ του .  

- Ρα εκφράηουν ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ δθμιουργικά με το ζργο τουσ ςε ζνα νζο επαγγελματικό 

πλαίςιο. 

- Αντιλαμβάνονται το εννοιολογικό βάροσ πίςω από μια ςχεδιαςτικι πρόταςθ και πωσ αυτι μπορεί να 

λειτουργιςει με όρουσ επικοινωνιακοφσ και αιςκθτικοφσ. 

- Αποκτοφν δεξιότθτεσ πάνω ςτθν λειτουργία προγραμμάτων επεξεργαςίασ εικόνασ, ψθφιακισ απεικόνιςθσ 

και εικονικισ προςαρμογισ, διάδραςθσ.  

- Αποκωδικοποιοφν τισ παραμζτρουσ που ορίηουν και ερμθνεφουν τουσ όρουσ ϋεγκατάςταςθ –επζμβαςθϋ 

ςτο αςτικό τοπίο μζςα από αναδρομζσ ςτθν ιςτορία και τθν κεωρία τθσ τζχνθσ και τθσ αρχιτεκτονικισ. 

- Αντιλαμβάνονται τθν χριςθ διαφορετικϊν υλικϊν και μζςων και το πωσ αυτά ςυνδζονται με τθν μορφι 

και το περιεχόμενο του ςχεδιαςμοφ. 

- Σργανϊνουν μεκοδικά, επιμελοφνται και παρουςιάηουν ωσ ομάδα τθν τελικι τουσ ιδζα.  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  

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  
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ ςυςτθματικι προςζγγιςθ, ςχεδίαςθ και παρουςίαςθ 
υπό κλίμακα, μιασ εικαςτικισ πρόταςθσ υπο τθ μορφι εγκατάςταςθσ ι τοιχογραφίασ με 
αναλογικά ι ψθφιακά εργαλεία ςτον δθμόςιο χϊρο.  
Ψο ςχεδιαςτικό κζμα που δίνεται ςτουσ ςπουδαςτζσ διαφοροποιείται κάκε εξάμθνο και 
εκτυλίςςεται με βάςθ τθν ακόλουκθ μεκοδολογία προςζγγιςθσ του χϊρου εφαρμογισ. 
- Υαρουςίαςθ του μακιματοσ και ειςαγωγι-ειςιγθςθ ςτο project. 

- Επίςκεψθ ςτον προτεινόμενο δθμόςιο χϊρο. 

- Ξαταγραφι, φωτογράφθςθ όλων των ςθμείων του χϊρου που ςτοιχειοκετοφν τθν 

επικείμενθ ερμθνεία του *οντολογικι και τυπολογικι+.  

- Χυνταξθ και μελζτθ ιςτορικοφ και φωτογραφικοφ  υλικοφ/ αρχειοκζτθςθ ανα 
περίπτωςθ.  

- Χχεδιαςτικι απεικόνιςθ του χϊρου, και του τοίχου εφαρμογισ υπό κλίμακα 1:100 ι 
1:50 

- Πελζτθ του φωτιςμοφ και καταγραφι του ιχου. 
- Πελζτθ του κοινωνικοφ και αςτικοφ περίγυρου. 
- Πελζτθ και καταγραφι των δομικϊν χαρακτθριςτικϊν κτιρίων ι επιφανειϊν που 

γειτνιάηουν με τον χϊρο.  
- Σργάνωςθ του concept ι τθσ κεντρικισ ιδζασ, βαςιςμζνθσ ςτα ευριματα τθσ ζρευνασ- 

παρουςίαςθ. 
- Εκπόνθςθ επίβλεψθ ςυνκετικϊν προτάςεων.   
- Εικονικι προςαρμογι και αναπαράςταςθ τθσ εικαςτικισ πρόταςθσ 
- Ψεκμθρίωςθ των κριτθρίων ςχεδιαςμοφ ςε κείμενο. Διόρκωςθ. 
- Ψα ςχεδιαςτικά εργαλεία δθμιουργίασ και  παρουςίαςθσ είναι επιλογι του κάκε 

ςπουδαςτι. 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει κεωρία (διαλζξεισ)  που αφοροφν το υλικό που 
επεξεργαηόμαςτε.  Ξατά τθ διάρκεια του εξαμινου γίνονται επιςκζψεισ και επί τόπου 
μελζτεσ ςτουσ χϊρουσ εφαρμογισ.  Θ χρονικι ακολουκία και θ κεματολογία των 
κεωρθτικϊν διαλζξεων ςυνοψίηεται ςτον παρακάτω πίνακα. 
 
- Ξοινωνικοπολιτικά μθνφματα ςτθν λατινοαμερικάνικθ τοιχογραφία *muralismo+ 
- Απεικονίςεισ του εφιμερου ςτα τείχθ τθσ πόλθσ. 
- Θ περίπτωςθ τθσ Documenta ςτθν Ακινα. 
- Σ οργανιςμόσ Ρεον και τα ζργα που ζχει χορθγιςει ςτον δθμόςιο χϊρο. 
- Ξριτιρια  εφαρμοςμζνου ςχεδιαςμοφ και κριτιρια εικαςτικοφ ςχεδιαςμοφ. 
- Ξριτιρια εικαςτικισ παρζμβαςθσ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ. 
- Ψθφιακι τοιχογραφία. Ψεχνολογικζσ προςεγγίςεισ : mapping projection, media 

Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ   

- Αυτόνομθ εργαςία και ομαδικι εργαςία  

- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

- Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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facedes, urban screens. 
- Επεξεργαςία κινοφμενθσ εικόνασ και ιχου και προβολικι παρουςίαςθ ςτον δθμόςιο 

χϊρο. 
- Σπτικισ διαχείριςθσ μζςων, αρχϊν, κανόνων και μεκόδων που διαπραγματεφονται οι 

ψθφιακζσ εφαρμογζσ. 
- Augmented Reality: Επαυξθμζνο Αντικείμενο - Ψευδαίςκθςιακόσ Χϊροσ. Ειςαγωγι 

ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μια εικόνα ι ροι εικόνων και ο ςχεδιαςμζνοσ ιχοσ 
που παράγεται από τον υπολογιςτι δθμιουργεί περιβάλλοντασ ςτα οποία ο χριςτθσ 
διαδρά με το ζργο.  

- Γλϊςςα προγραμματιςμοφ Processing. 
- Ειςαγωγι ςε προγράμματα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι για projection mapping.  
- Εργαςίεσ / παρουςιάςεισ που βαςίηονται ςε κεωρθτικά κείμενα και ςε άρκρα από τον 

παγκόςμιο ιςτό.  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτο καλλιτεχνικό εργαςτιριο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ πλατφόρμασ eclass 

 Ανοικτά ακαδθμαϊκά μακιματα 

 Εξειδικευμζνα Οογιςμικά προγράμματα επεξεργαςίασ 

εικόνασ, κινοφμενθσ εικόνασ, ιχου και τριςδιάςτατων 

γραφικϊν  

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ/ 35 
Ξαλλιτεχνικό Εργαςτιριο 
διορκϊςεισ*tutorials+/ςχεδιαςμόσ 

35 

Σμαδικι 
εργαςία*project+/εκπόνθςθ ςε 
προςομοίωςθ 

35 

Υαρουςίαςθ/τεκμθρίωςθ 45 

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

 
Θ παρουςία μζςα ςτο εργαςτιριο κρίνεται υποχρεωτικι. 
 
Για τθν τελικι αξιολόγθςθ, ςυνεκτιμάται: 
Θ παρουςία του φοιτθτι ςτο μάκθμα και θ ςυχνότθτα των 
διορκϊςεων 20% 
Θ αρτιότθτα τθσ εκτζλεςθσ, 30% 
Θ πρωτοτυπία, 30% 
Θ παρουςίαςθ και τεκμθρίωςθ τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ, 
20% Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τουσ 
φοιτθτζσ ςτθν ειςιγθςθ τθσ άςκθςθσ. 
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από τουσ φοιτθτζσ. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Bachelard, G. (1969). The poetics of space. Boston: Beacon Press. 

http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/lessons/e_semester/spoudastes/2

012-13_PoitikiXorouBachelard.pdf  
- Huyssen, A. Present Pasts. Urban Palimpsests and the Politics of Memory, Stanford, 

Stanford University Press, 2003. 
- Virilio, P. The Aesthetics of Disappearance, Semiotext(e), 1991 
- Bishop Cl. Installation Art. Tate publishing 
- Tschumi B. Event Cities, Cambridge MA: The MIT Press, 1994 
- Barthes, R. (1970,1984). «Centre-ville, centre vide / Ξζντρο πόλθ, κζντρο κενό»,    

L’empire des signes / Θ επικράτεια των ςθμείων (1970), μτφρ. Ξ. Υαπαϊακϊβου, Ακινα: 
εκδ. Φάππα.  

- Westgeest, H., Video art Theory, Wiley Blackwell, 2016. 
- R. Catanese, ‘3D Architectural Videomapping’, ISPRS - International Archives of the 

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, τ. XL-5/W2, ςς 
165–169, Λουλίου 2013.  

-  B. Ekim, ‘A video projection mapping conceptual design and application: Yekpare’, The 
Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, τ. 1, τχ. 1, Λουλίου 2011 
[Online]. Διακζςιμο ςτο: http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME1-
ISSUE1_files/v01i102.pdf.  

- A. Head, ‘Exploring the issues of digital outdoor architectural projections’, ςτο Electronic 
Visualisation and the Arts, S. Dunn, J. Bowen, και K. Ng, Επιμ. London, 2012, ςς 78–85 
*Online+. Διακζςιμο ςτο: http://ewic.bcs.org/upload/pdf/ewic_ev12_s3paper4.pdf . 

- S. Gehring και A. Wiethoff, ‘Interaction with Media Façades’, Informatik-Spektrum, τ. 37, 
τχ. 5, ςς 474–482, Σκτωβρίου 2014. 

- Θ τζχνθ ςτουσ δρόμουσ, Χτεφανίδθσ Π. Πουτςόπουλοσ Κ., εκδ. Πεταίχμιο.  
- Ππίρθσ, Π. Γ. (2000). Από τον όψιμο Ρεοκλαςικιςμό ωσ τθν ανάδυςθ του 

μοντερνιςμοφ, 1900-1930, Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Αρχιτεκτονικισ-Deutsches Architektur 
Museum, Αρχιτεκτονικι του 20ου αιϊνα: Ελλάδα, Ακινα.  

- Φιλιππίδθσ, Δ. (1984). Ρεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι, Ακινα: Πζλιςςα  
- Π. Χαντοριναίοσ, Χ. Ηϊθ, Ρ. Δθμθτριάδθ, Ψ. Διαμαντόπουλοσ, και Γ. Ππαρδάκοσ, Από 

τισ ςφνκετεσ τζχνεσ ςτα υπερμζςα και τουσ νζουσ εικονικοφσ-δυνθτικοφσ χϊρουσ. Ζνα 
εγχειρίδιο για τον καλλιτζχνθ που αςχολείται με τθν ψθφιακι τζχνθ. Ακινα: Χφνδεςμοσ 
Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν, 2015 *Online+. Διακζςιμο ςτο: 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6076  

- Ππάουμαν Η. Σ πολιτιςμόσ ωσ πράξθ, Υαττάκθσ, 1994. 
- Πθλιαράκθσ, Α. (1885). Αι προ πεντθκονταετίασ μεγάλαι των Ακθνϊν οικίαι, Ακινα:  
- Εςτία ς. 23-27. (Για τθν πρϊτθ ςτοά τθσ Ακινασ/Χτοά "Ξόνιαρθ-Πελά")  

 

 

 
  

http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/lessons/e_semester/spoudastes/2012-13_PoitikiXorouBachelard.pdf
http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/lessons/e_semester/spoudastes/2012-13_PoitikiXorouBachelard.pdf
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΤ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΙ  ΕΧΩΨΕΦΛΞΪΡ ΧΪΦΩΡ VI: ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΛ 
ΧΩΦΣΛ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι εργαςία  6 8 

Εκπόνθςθ μελζτθσ (Project )   

Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

6 8 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Πάκθμα Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων Ωποχρεωτικό 
 
 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Ωποςτιριξθ από φροντιςτθριακό καταςκευισ Πακζτασ   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικά 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (γλϊςςεσ διδαςκαλίασ Αγγλικι ) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK104/ 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Ρλαίςιο Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γενικό πλαίςιο 
Θ ςειρά των ςυνκετικϊν μακθμάτων τθσ Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικϊν Χϊρων τοποκετείται ςτον 
πυρινα του γνωςιολογικοφ περιεχομζνου του τμιματοσ. Ψα μακιματα αυτά ςτοχεφουν ςτθ 
διερεφνθςθ κεωριϊν και πρακτικϊν που αφοροφν ξεχωριςτζσ περιοχζσ, κλίμακεσ και 
καταςκευαςτικζσ πρακτικζσ ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων. Χε αυτά 
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αναπτφςςονται αναλυτικά και ςυνκετικά ιδζεσ και ηθτιματα που εμπεριζχουν τθν ζρευνα και τθν 
πρακτικι, και μελετοφν τισ διαςτάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ παρουςίασ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα, 
εκτεινόμενα ςε κλίμακα από το δωμάτιο ζωσ τον δθμόςιο, αςτικό χϊρο. Σι μελζτεσ 
που πραγματοποιοφνται ενκαρρφνουν τθ δθμιουργικι νοθτικι διαδικαςία ςτον ςχεδιαςμό και 
ειςάγουν τον εςωτερικό χϊρο ωσ ζνα πεδίο κριτικισ τοποκζτθςθσ, ωσ φορζα κοινωνικϊν ςχζςεων 
και ωσ καταςκευι που επικοινωνεί ςυγκεκριμζνεσ χωρικζσ ταυτότθτεσ κακϊσ χρθςιμοποιεί 
αφθγιςεισ, υλικά και αντικείμενα. Ψαυτόχρονα οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται με τθν ιδζα περί ενόσ 
ςχεδιαςμοφ ο οποίοσ εννοείται τόςο ωσ μεκοδολογικι προςζγγιςθ όςο και ωσ κακολικι εμπειρία 
με επίκεντρο τον άνκρωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςτάςεων τθσ φυςικισ, γνωςιακισ 
(αντιλθπτικισ), και προγραμματικισ εργονομίασ. Ζτςι, διαμζςου αυτϊν των μακθμάτων, 
ενιςχφονται θ αναλυτικι και ςυνκετικι διαδικαςία, θ κριτικι ςκζψθ, θ ολιςτικι κεϊρθςθ, θ 
δυνατότθτα λιψθσ αποφάςεων και οι διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ που περιλαμβάνουν όλεσ τισ 
παραμζτρουσ αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ των εςωτερικϊν χϊρων, με κλιμάκωςθ γνϊςεων και 
πρακτικϊν εφαρμογϊν. 
Ψο περιεχόμενο του ςυγκεκριμζνου ςυνκετικοφ μακιματοσ του ΧΨ’ εξαμινου, εςτιάηεται ςτον 
δθμιουργικό ςχεδιαςμό εςωτερικϊν χϊρων που αφοροφν τον πολιτιςμό, το κζαμα και τθν 
ψυχαγωγία (Αγωγι Ψυχισ), ςε χϊρουσ που ανικουν ςτθ βιομθχανικι πολιτιςμικι κλθρονομιά.  Θ 
προςζγγιςθ του ςχεδιαςμοφ των χϊρων αυτϊν γίνεται μζςω του προβλθματιςμοφ, τθσ διερεφνθςθσ 
και τθσ εξοικείωςθσ των φοιτθτϊν με ζννοιεσ που αφοροφν τθ βιομθχανικι αρχιτεκτονικι  
πολιτιςτικι κλθρονομιά και τθν επανάχρθςθ τθσ.  
 
Σκοπόσ και Στόχοι 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και ικανοτιτων ϊςτε οι φοιτθτζσ να δφνανται να 
προςεγγίηουν ςυςτθματικά και να επιλφουν μεκοδικά και δθμιουργικά ςυνκετικά προβλιματα 
οποιουδιποτε χϊρου που αφορά τον Υολιτιςμό, το Κζαμα και τθν Ψυχαγωγία. 
Πζςω τθσ διαλεκτικισ ςχζςθσ κεωρίασ και εφαρμογισ, επιδιϊκονται οι παρακάτω ςτόχοι: 
- Θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν ςυςτθματικι προςζγγιςθ του αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ 

εςωτερικϊν χϊρων που αφοροφν τον πολιτιςμό, το κζαμα και τθν ψυχαγωγία, ςε χϊρουσ που 
ανικουν ςτθ βιομθχανικι πολιτιςμικι κλθρονομιά.   

- Θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ και τθσ δομισ δθμόςιων χϊρων 
- Θ ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα  προςταςίασ, ανάδειξθσ τθσ βιομθχανικισ κλθρονομιάσ και      

επανάχρθςθσ βιομθχανικϊν κτιρίων.  
- Θ γνϊςθ των  μεκόδων και τρόπων   που αφοροφν επεμβάςεισ για τθν  ανάδειξθ τθσ 

βιομθχανικισ- πολιτιςμικισ  κλθρονομιάσ. 
- Σ προβλθματιςμόσ και θ ανάπτυξθ  κριτικισ  ςτάςθσ, ςε κζματα ερμθνείασ και επιλογϊν.  
- Θ ικανότθτα αξιολόγθςθσ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων και τθσ ςφνκεςθσ αυτϊν, με τθν 

δθμιουργία νζων υβριδικϊν  πειραματικϊν  πρωτότυπων χϊρων.   
- Θ ανάπτυξθ  κριτικισ ςκζψθσ και δθμιουργικισ αντίλθψθσ 
- Θ ανάπτυξθ προςωπικισ δθμιουργικότθτασ και πρωτοτυπίασ. 
- Θ εξοικείωςθ με  τθ χριςθ εκφραςτικϊν μζςων (εργαλείων) για τθν αναπαράςταςθ και 

περιγραφι του χϊρου, ςε κάκε ςτάδιο τθσ ςυνκετικισ διαδικαςίασ 
- Θ καλλιζργεια τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ και τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ. 
- Θ καλλιζργεια τθσ  δυνατότθτασ τθσ  δθμόςιασ παρουςίαςθσ και υποςτιριξθσ των μελετϊν 

τουσ. 
- Θ γνϊςθ και θ εφαρμογι των κανόνων και κανονιςμϊν αςφαλείασ που αφοροφν τθν 

αυτόνομθ, ιςότιμθ και αςφαλι πρόςβαςθ και κίνθςθ όλων των χρθςτϊν  ςτουσ δθμόςιουσ  
χϊρουσ 

Μζκοδοσ – μακθςιακά αποτελζςματα 
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθν κεωρία και τθν εφαρμογι. Σι άξονεσ αυτοί  
λειτουργοφν ενιαία, με τθν κεωρία να εξελίςςεται ςταδιακά και να υποςτθρίηει το ςκζλοσ τθσ 
εφαρμογισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ του μακιματοσ.  
Θ κεωρία περιλαμβάνει διαλζξεισ από τουσ διδάςκοντεσ του μακιματοσ αλλά και επιςκζπτεσ 
κακθγθτζσ. Ψο κεωρθτικό υπόβακρο υποςτθρίηεται παράλλθλα με εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε 
επιλεγμζνουσ χϊρουσ βιομθχανικισ κλθρονομιάσ, ςε χϊρουσ κεάματοσ και εκκεςιακοφσ χϊρουσ.  
Επίςθσ με τθ ςυμμετοχι ςε δράςεισ Πουςείων, ςε εκκζςεισ και τθ δθμιουργία workshops ςε χϊρουσ 
βιομθχανικισ κλθρονομιάσ  με ςτόχο τθ βιωματικι εμπειρία. Σι φοιτθτζσ εκπονοφν ατομικι 
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ερευνθτικι εργαςία με κζμα ςυναφζσ  προσ το αντικείμενο του μακιματοσ, το οποίο κακορίηεται 
κατά τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ εξαμινου από τουσ διδάςκοντεσ. 
Ψο εφαρμοςμζνο/εργαςτθριακό ςκζλοσ του μακιματοσ, περιλαμβάνει εργαςτθριακι εργαςία. Σι 
φοιτθτζσ αναλαμβάνουν να μελετιςουν κζμα ςχετικό με το αντικείμενο του μακιματοσ. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ: 
- Κα είναι ςε κζςθ να μελετοφν, να επιλφουν μεκοδικά,  ςυνκετικά  και δθμιουργικά,  χϊρουσ 

που αφοροφν το κζαμα,  τθν ψυχαγωγία  και τον πολιτιςμό ςε χϊρουσ που ανικουν ςτθ 
βιομθχανικι πολιτιςμικι  κλθρονομιά. 

- Κα είναι ευαιςκθτοποιθμζνοι ςε κζματα προςταςίασ και ανάδειξθσ τθσ  
- πολιτιςτικισ-πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ και τθν 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ.  
- Κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν και να εφαρμόηουν τουσ  κανόνεσ  και κανονιςμοφσ αςφαλείασ 

που αφοροφν τθν αυτόνομθ, ιςότιμθ και αςφαλι πρόςβαςθ και κίνθςθ όλων των χρθςτϊν  
ςτουσ δθμόςιουσ  χϊρουσ 

- Κα είναι ςε κζςθ να ακολουκοφν αναλυτικι και ςυνκετικι διαδικαςία με τθν υποςτιριξθ τθσ 
ςυγκρότθςθσ των ιδεϊν τουσ (concept). 

- Κα ζχουν αναπτφξει τθν προςωπικι τουσ δθμιουργικότθτα. 
- Κα ζχουν αποκτιςει τθν ικανότθτα αξιολόγθςθσ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων και τθσ 

ςφνκεςθσ αυτϊν. 
- Κα ζχουν αποκτιςει τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν και να υποςτθρίξουν δθμόςια τισ 

ςχεδιαςτικζσ επιλογζσ τουσ ςτισ μελζτεσ τουσ. 
- Κα ζχουν αποκτιςει κριτικι ςκζψθ και λόγο. 
-  Κα ζχουν καλλιεργιςει το πνεφμα τθσ ςυνεργαςίασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

- Οιψθ αποφάςεων 
- Σμαδικι  εργαςία 
-  Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
- Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 
- Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
- Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
- Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  
Αντικείμενο του μακιματοσ τθσ Αρχιτεκτονικισ VΛ είναι θ διερεφνθςθ ζνταξθσ  χϊρων ψυχαγωγίασ 
και  πολιτιςμοφ ςε χϊρουσ που ανικουν ςτθ βιομθχανικι πολιτιςμικι κλθρονομιά.  ..Θ Βιομθχανικι 
κλθρονομιά ζχει για κάκε τόπο ιςτορικι, αρχιτεκτονικι, τεχνολογικι, κοινωνικι και επιςτθμονικι 
αξία(TICCIH 2003) 
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, , τθν κεωρία και τθν εφαρμογι. Σι άξονεσ αυτοί  
λειτουργοφν ενιαία, με τθν κεωρία να εξελίςςεται ςταδιακά και να υποςτθρίηει το ςκζλοσ τθσ 
εφαρμογισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ του μακιματοσ. Πζςα από τθν ενότθτα Κεωρίασ και 
Χχεδιαςμοφ, οι φοιτθτζσ πειραματίηονται και δθμιουργοφν νζουσ χϊρουσ πολιτιςμοφ και 
ψυχαγωγίασ. Θ διερεφνθςθ των ςχζςεων  κεατι-κεάματοσ-χϊρου υποδοχισ κεάματοσ, θ 
δθμιουργία  υβριδικϊν χϊρων πολιτιςμοφ εκκεςιακϊν και άλλων  με ζμφαςθ ςτθν αλλθλοδιάδραςθ 
και  τθ βιωματικι εμπειρία, αποτελοφν τα βαςικά ςυνκετικά ςτοιχεία για τθν παραγωγι νζων 
ερευνθτικϊν ιδεϊν και τθν δθμιουργία ςφγχρονων χϊρων κεάματοσ και πολιτιςμοφ με  τθν 
παράλλθλθ  ανάδειξθ τθσ βιομθχανικισ- πολιτιςμικισ  κλθρονομιάσ. 
Θ κεωρία περιλαμβάνει διαλζξεισ με τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ:  
- Υολιτιςτικι-Υολιτιςμικι Ξλθρονομιά, Βιομθχανικι κλθρονομιά, Επανάχρθςθ βιομθχανικϊν 

χϊρων  
- Θ εξζλιξθ του κεατρικοφ χϊρου, ςφγχρονοι  πειραματικοί Κεατρικοί χϊροι και αντιλιψεισ.  
- Χϊροι Υολιτιςμοφ και ψυχαγωγίασ ανάλυςθ-προδιαγραφζσ, ςφγχρονθ τεχνολογία. 
- Διαδραςτικά Πουςεία μικρισ κλίμακασ, εκκεςιακοί χϊροι 
- Αιςκθτθριακόσ ςχεδιαςμόσ  

Ψο κεωρθτικό μζροσ ολοκλθρϊνεται με τθν εκπόνθςθ εκ μζρουσ των φοιτθτϊν ατομικισ εργαςίασ 
με κζμα ςυναφζσ  προσ το αντικείμενο και υποςτθρίηεται δθμόςια ςε προγραμματιςμζνθ 
θμερομθνία. 
Ψο εφαρμοςμζνο /εργαςτθριακό ςκζλοσ περιλαμβάνει μελζτθ (project) που αφορά τθν επζμβαςθ 
και τθ ςυνολικι ςυνκετικι διαμόρφωςθ χϊρου ςε ςυγκεκριμζνο κτιριακό κζλυφοσ τθσ Βιομθχανικισ 
κλθρονομιάσ. 

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 Υαρουςίαςθ κεωρθτικισ εργαςίασ και μελετϊν (projects) 
με ςτάδια προπαράδοςθσ. Ξριτικι τοποκζτθςθ ακροατϊν, 
δυνατότθτα διόρκωςθσ. 
Υαράδοςθ τελικισ εργαςίασ με δθμόςια παρουςίαςθ  
Υαράδοςθ τελικϊν εργαςιϊν με δθμόςια παρουςίαςθ 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ανάρτθςθ πλθροφοριακοφ και διδακτικοφ υλικοφ, ςχεδίων 
προσ μελζτθ, υπερςυνδζςμων- links, ακαδθμαϊκϊν 
βιβλιοκθκϊν. 
Χχεδίαςθ μζςω Θ/Ω.  
Υαρουςιάςεισ και παραδόςεισ με προβολζα μζςω Θ/Ω 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ 

Εργαςίασ 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ των διδαςκόντων και 
προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν 
 

40 

Κεωρθτικι εργαςία (μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ) 

30 

Κεωρθτικι εργαςία (ςυγγραφι) 30 

Εκπόνθςθ μελζτθσ (project) 75 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ: ςε χϊρουσ 
πολιτιςμοφ (μουςεία εκκεςιακοφσ χϊρουσ, 
κεατρικοφσ). Υαρακολοφκθςθ κεατρικϊν 
παραςτάςεων. Διοργάνωςθ workshops. 
Χυμμετοχι ςε εκκζςεισ. 
Χυνεργαςία με το μάκθμα τθσ ςκθνογραφίασ  

20 
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φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

  

Χφνολο Πακιματοσ  175 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Ραρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι , Αγγλικι 
Αξιολόγθςθ κεωρθτικισ εργαςίασ ομάδασ  
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Υλθρότθτα 
Ξριτικι κεϊρθςθ 
Ξανόνεσ επιςτθμονικισ ςυγγραφισ 
Ψιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ 
Αξιολόγθςθ μελζτθσ (project) ομάδασ  
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Υοιότθτα, πλθρότθτα  ςχεδίαςθσ με βάςθ τισ προδιαγραφζσ 
που ζχουν οριςτεί  
 Λκανότθτα  παρουςίαςθσ του κζματοσ  

Υρωτοτυπία και πειραματικόσ χαρακτιρασ τθσ ςφνκεςθσ 

Ενεργι ςυμμετοχι ςτο μάκθμα 

Εφαρμογι ςτθν πράξθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων  
Ψιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Αρχιτεκτονικζσ Πεταμορφϊςεισ (επιμ.Δ.Φιλιππίδθ) Ακινα 2006 (εκδόςεισ Πζλιςςα) 
- Ηορμπά Παρία, 2014, Υολιτικι του Υολιτιςμοφ. Ευρϊπθ και Ελλάδα ςτο δεφτερο μιςό του 

20ου αιϊνα, Ακινα, εκδόςεισ Υατάκθ 
- Ξωτςιόπουλοσ Αναςτάςιοσ Π. /1994 Ξριτικι τθσ αρχιτεκτονικισ κεωρίασ εκδόςεισ Univercity 

Press 
- Οάββασ Γ. Υ., 2010.Ηθτιματα πολιτιςτικισ διαχείριςθσ, εκ.Πζλιςςα, Ακινα  
- Παρτινίδθσ Υζτροσ 2010, Πεταμορφϊςεισ του κεατρικοφ χϊρου εκδόςεισ Ρεφζλθ, 

ISBN9789602114230 
-  Ππίρθσ Α., Δεμίρθ Ξων., Ψςιράκθ Χ., Ακαναςόπουλοσ Λ. , Αγγζλου Άγγ., 2011 Αρχιτεκτονικζσ και 

μουςικζσ ςυμπορεφςεισ. Θ αντίςτιξθ ωσ εργαλείο μουςικισ και αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ, 
εκδόςεισ Υατάκθ ISBN 9789601638027 

- Χταυρίδθσ Χταφροσ 2006, Πνιμθ και εμπειρία του χϊρου, Ακινα, εκδόςεισ Αλεξάνδρεια 
- Ψάςθσ Υαπαϊωάννου, 2015,  ΧΞΕΨΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΧΩΡΚΕΧΘ εκδόςεισ ΛΡΔΛΞΨΣΧ, 

ISBN 978-960-518-433-9 
- Φατοφροσ Δθμιτρθσ Α. 2007. Ζνα ςυντακτικό τθσ Αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ, εκδόςεισ Επίκεντρο 

 ISBN 9789606645464 
- N.Stanley Price, M.Kirby Talley Jr., A.Melucco Vaccaro, Historical and Philosophical Issues in the 

Conservation of Cultural Heritage, The Getty Conservation Institute, 1996.  
- N..Richter Greer, Architecture transformed, New life for Old Buildings, Gloucester 19982.  
-   ICOMOS-ISCS: Illustrated glossary on stone deterioration patterns, ISBN : 978-2-918086-00-0, 

EAN : 9782918086000, Impression septembre 2008, Ateliers 30 Impression, Champigny/Marne, 
France. 

Επιςτθμονικά Υεριοδικά ςυναφοφσ περιεχομζνου 
- Φιλμογραφία:  

- Οι "Σιωπελές Μετανές" ηοσ Θανάζε Ρενηδή, μια ελεγεία για ηα βιομετανικά 

ζπαράγμαηα και ηοπία  Χαηδεθραγκιός - Μακρσδάκες Κωνζηανηίνος 

- «Αγζλαςτοσ πζτρα» του Φίλιππου Ξουτςαυτι  
- «Ρυχτολοφλουδα» του Ρίκου Γραμματικοφ 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=872
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=872
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewspeaker.aspx?SpeakerID=1249
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΔΣΠΛΞΘ ΨΕΧΡΘ ΛΛΛ: ΟΑΝΞΕΧ ΥΑΦΑΔΣΧΛΑΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΞΑΛ 
ΛΧΨΣΦΛΞΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 5 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 5 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Ωποβάκρου Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Δομικι Ψζχνθ Λ, Δομικι Ψζχνθ ΛΛ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS 

Ραι (ςτθν αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γενικό πλαίςιο 
Θ ςειρά μακθμάτων  με τον γενικό τίτλο «Δομικι Ψζχνθ» αναπτφςςεται ςε τζςςερα μζρθ και 
εξετάηει τθν υλικότθτα του χϊρου ωσ μια ενιαία και αδιαίρετθ ςυνκικθ μζςα από τθν οποία 
ςυλλαμβάνεται και υλοποιείται ο Χχεδιαςμόσ του Χϊρου. Ωσ εκ τοφτου, ςτα μακιματα αυτά 
εξετάηονται  ζννοιεσ όπωσ τα φυςικά ι τεχνθτά υλικά, θ προδιαγραφι επιφανειϊν, εξοπλιςμοφ και 
δομικϊν ςυςτθμάτων, οι παραδοςιακζσ μζκοδοι δόμθςθσ ιςτορικά, και οι ψθφιακζσ εφαρμογζσ 
μοντελοποίθςθσ και δόμθςθσ του χϊρου, ωσ ςυνάρτθςθ των επικυμθτϊν ιδιοτιτων του χϊρου – 
δθλαδι ωσ ζνα ςυνκετικό πρόβλθμα – με επίκεντρο τον άνκρωπο. 
Ψα εξειδικευμζνα αντικείμενα του εκάςτοτε μακιματοσ επιδιϊκουν τον ςυςχετιςμό των 
παραπάνωμε παραμζτρουσ όπωσ θ υγεία, θ αςφάλεια, θ φυςικι και αντιλθπτικι εργονομία και 
άνεςθ, αλλά και οι αιςκθτικζσ επιλογζσ που γίνονται, όπωσ αυτζσ επθρεάηονται από τισ αναγκαίεσ 
υποδομζσ, τισ επιφάνειεσ και τον εξοπλιςμό του χϊρου. 
Πζςα από τθν ςειρά αυτϊν των μακθμάτων αυτϊν οι φοιτθτζσ /τριεσ κα μπορζςουν να ςυλλάβουν 
τθν ζννοια του Χϊρου ωσ κακολικι ςυνκικθ, με τον βζλτιςτο δυνατό τρόπο, όντασ εξοικειωμζνοι με 
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τισ μεκόδουσ παραγωγισ του από τισ παραδοςιακζσ ιδιότυπεσ λαϊκζσ και ιςτορικζσ τεχνικζσ μζχρι τισ 
ςφγχρονεσ καταςκευαςτικζσ τεχνολογίεσ. Ειδικά ςτισ μζρεσ μασ, αυτόσ ο παράγοντασ εμφανίηεταιωσ 
κρίςιμοσ για τθ διδαςκαλία του Χχεδιαςμοφ ςαν μια ενιαία διαδικαςία μεταξφ τθσ φλθσ και τθσ 
ςφλλθψθσ – για παράδειγμα θ ςφγχρονθ παραγωγι του χϊρου ωσ ςυνάρτθςθ τθσ μαηικισ 
βιομθχανικισ παραγωγισ τυποποιθμζνων ςυςτθμάτων ι οι λογικζσ ψθφιακισ μορφοδοςίασ (CAD, 
BIM, παραμετρικόσ ςχεδιαςμόσ και προςομοιϊςεισ βελτιςτοποίθςθσ) ωσ ςυνάρτθςθ των 
εξειδικευμζνων εφαρμογϊν ψθφιακισ καταςκευισ (DigitalFabrication). Από τθν άλλθ πλευρά, θ 
εξοικείωςθ των φοιτθτϊν /τριων με τθν υλικότθτα του χϊρου και των μεκόδων παραγωγισ τουκατά 
τθν ευρφτερθ ζννοια κα τουσ επιτρζψει να αντιμετωπίςουν όλεσ τισ κλίμακεσ εφαρμογισ, από τθν 
ςυνάντθςθ δφο επιφανειϊν και τθν προδιαγραφι των δομικϊν ςυςτθμάτων, μζχρι τθν πρωτότυπθ 
ςφλλθψθ τθσ ςυνολικισ μορφισ του χϊρου, με τθν ειδικι ευαιςκθςία που απαιτείται εξ’ οριςμοφ 
από τοηθτοφμενο του Ανκρωποκεντρικοφ Χχεδιαςμοφ. 
Εν κατακλείδι, ςιμερα περιςςότερο αναγκαία από ποτζ άλλοτε, θ ςειρά των μακθμάτων τθσ 
«Δομικισ Ψζχνθσ» ηθτά να κεμελιϊςει το ηιτθμα τθσ υλικότθτασ του χϊρου ςτθν ςυνείδθςθ των 
φοιτθτϊν ωσ ζναν Χχεδιαςμό Λδιοτιτων που είναι κεμελιϊδθσ και αδιαίρετθ ςυνάρτθςθ του 
Χχεδιαςμοφ του Χϊρου. 
Ψο παρόν αποτελεί το τρίτο μάκθμα τθσ ςειράσ των μακθμάτων Δομικισ Ψζχνθσ και ηθτά να 
ειςαγάγει τουσ φοιτθτζσ/τριεσ ςτο πεδίο τθσ ιςτορίασ των καταςκευαςτικϊν τεχνικϊν και 
τεχνολογιϊν, διατρζχοντασ τθν απόςταςθ από τισ τεχνικζσ τθσ ανϊνυμθσ λαϊκισ και τοπικισ 
αρχιτεκτονικισ μζχρι τθν τεχνολογία των ιςτορικϊν κτιρίων όπωσ εκφράηονται ςτον Ελλαδικό χϊρο. 
Σκοποί και ςτόχοι 
Ωσ γενικόσ ςτόχοσ όλων των μακθμάτων λογίηεται το να αναδειχκοφν οι διάφορεσ καταςκευαςτικζσ 
λογικζσ, τα διάφορα δομικά και διακοςμθτικά υλικά, οι εκάςτοτε μθχανικζσ ςυμπεριφορζσ τουσ ςε 
ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του ζργου, και οι τρόποι ςυναρμογισ τουσ 
ςε εξειδικευμζνεσ ι/και πρωτότυπεσ αρχιτεκτονικζσ και καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ, ωσ ζνα 
ςυνκετικό πρόβλθμα, το οποίο βρίςκεται ςε ευκεία και διαρκι διαλεκτικι ςχζςθ με τθν 
προγραμματικι και τθν εννοιολογικι ςυγκρότθςθ του Χχεδιαςμοφ. 
Σ απϊτεροσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι διττόσ  
- πρϊτον, να εξοικειϊςει τουσ φοιτθτζσ / τριεσ με τισ ιδιαιτερότθτεσ, τισ απαιτιςεισ, τισ ειδικζσ 

προβλζψεισ και τουσ τρόπουσ προςζγγιςθσ μιασ μελζτθσ ςχεδιαςμοφ που ςυμφφεται με 
υφιςτάμενα παραδοςιακά και ιςτορικά κελφφθ αλλά αφορά ςε ζναν ςφγχρονο χϊρο, και 

- δεφτερον, να αντιμετωπίςει το απόκεμα τθσ τεκμθριωμζνθσ ι μθ ιςτορίασ των καταςκευϊν ωσ 
ζνα πολιτιςμικό κλθροδότθμα ενόσ ςυγκεκριμζνου τόπου, το οποίο χρειάηεται να διατθρθκεί 
όχι ωσ μουςειακό τεκμιριο αλλά ωσ ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ με παρόν και με μζλλον. 

Χτο πλαίςιο των παραπάνω, το μάκθμα αποςκοπεί ςτο να εδραιϊςει ςτουσ φοιτθτζσ τθν αντίλθψθ 
ότι οι ιςτορικζσ τεχνολογίεσ και οι ανϊνυμεσ λαϊκζσ τεχνικζσ δεν αποτελοφν μόνο ζνα τεχνικό 
υπόβακρο για ζναν νεωτερικό ςχεδιαςμό, αλλά και τθν ςυνκικθ για να αντιμετωπιςτεί ο 
ςχεδιαςμόσ ωσ μια πράξθ ευκφνθσ απζναντι ςτθν ιςτορικι μνιμθ ενόσ πολιτιςμοφ και τθν 
διαχρονικι ταυτότθτα ενόσ τόπου. 
Μζκοδοσ – μακθςιακά αποτελζςματα 
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςτθν βάςθ ςειράσ διαλζξεων-ειςθγιςεων από τουσ διδάςκοντεσ και 
επιςκζπτεσ κακθγθτζσ ςε ςυνδυαςμό με ενδεχόμενθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε τόπουσ και κτίρια 
ςχετικά με το αντικείμενο του μακιματοσ.Υροκειμζνου να τροφοδοτθκεί μία κριτικι ςυηιτθςθ και θ 
ςυνεργαςία, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναλαμβάνουν ομαδικι εργαςία με κζμα ςυναφζσ προσ το 
αντικείμενο του μακιματοσ, το οποίο κακορίηεται κατά τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ εξαμινου. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/ τριεσ κα είναι ςε κζςθ να 
- ελζγχουν τισ επιλογζσ τουσ ωσ προσ τουσ τεχνικοφσ περιοριςμοφσ του υφιςτάμενου κελφφουσ 

ενόψει μιασ νεωτερικισ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ πακολογίασ 
του κτιρίου και τθσ ανάγκθσ εξεφρεςθσ λφςεων για τθν ενςωμάτωςθ ςφγχρονων υποδομϊν. 

- αντιλαμβάνονται τισ ευρφτερεσ προεκτάςεισ των τεχνικϊν επιλογϊν του παρελκόντοσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςχζςθσ τουσ με τουσ υλικοφσ, ιςτορικοφσ, και περιβαλλοντικοφσ 
περιοριςμοφσ ενόσ τόπου 

- αντιλαμβάνονται τθν ιςτορία ενόσ τόπου, όπωσ εκφράηεται μζςα από τθν υλικότθτά του και 
τθν ιδιοτυπία του, οργανϊνοντασ δθμιουργικά τισ ςυνκετικζσ και τεχνικζσ τουσ επιλογζσ ςε μια 
πικανι νεωτερικι πρόταςθ 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ οργανϊνεται ςε τρία μζρθ, κατά τα οποία οι ανϊνυμεσ λαϊκζσ και 
παραδοςιακζσ κτιριοδομικζσ τεχνικζσ εξετάηονται ωσ ςυνάρτθςθ των υλικϊν περιοριςμϊν του 
τόπου αλλά και των κοινωνικϊν και ιςτορικϊν ςυγκυριϊν ςτισ οποίεσ εκφράηονται. 
Χυμπλθρωματικά εξετάηεται, κατά περίπτωςθ, θ πλευρά τθσ πακολογίασ του κελφφουσ και των 
βαςικϊν ςτρατθγικϊν που ακολουκοφνται από τουσ ςφγχρονουσ μελετθτζσ με ςτόχο μια νεωτερικι 
παρζμβαςθ.  Θ διάρκρωςθ των κυρίων ενοτιτων ζχει ωσ εξισ: 
Πζροσ 1ο: Οαϊκζσ και ανϊνυμεσ παραδοςιακζσ τεχνικζσ: θ ςυνκικθ και θ ιδιοτυπία του τόπου. 
1. Θ θπειρωτικι Ελλάδα. 
2. Θ νθςιωτικι Ελλάδα 
3. Ψα πυργόςπιτα ςτθν Πάνθ. 

Πζροσ 2ο:Λςτορικζσ τεχνολογίεσ: από τθν ανϊνυμθ τεχνικι ςτθν τεκμθριωμζνθ τεχνολογία. 
1. Ρεοκλαςικι μορφολογία και κτιριοδομία Λ: Εννοιολογικι κτιριοδομικι; ςυγκρότθςθ του 

νεοκλαςικιςμοφ και βαςικζσ μορφζσ δομικοφ ςκελετοφ. Φζρων οργανιςμόσ και επιςτζγαςθ. 
2. Ρεοκλαςικι μορφολογία και κτιριοδομία ΛΛ: Υροκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία και επίπλαςτεσ 

διακοςμιςεισ. 
3. Ρεοκλαςικι μορφολογία και κτιριοδομίαIII: Ξουφϊματα & ερμάρια, ταμπλαδωτζσ ξφλινεσ 

καταςκευζσ, και κλίμακεσ 

Πζροσ 3ο: Πνιμθ και Λςτορία: οι καταςκευαςτικζσ λογικζσ και τεχνολογίεσ ωσ πολιτιςμικό 
κλθροδότθμα. 
1. Από τθν καταςκευαςτικι τεχνικι ςτθν ιςτορικι τεχνολογία: εννοιολογικι διάκριςθ μεταξφ 

τεχνικισ και τεχνολογίασ. Ρεωτεριςμόσ, ιςτορικότθτα, και μνιμθ ςτθν καταςκευι. 
2. Σι καταςκευαςτικζσ λογικζσ ωσ πολιτιςμικό κλθροδότθμα: εννοιολογικι ςυγκρότθςθ τθσ 

παράδοςθσ και τθσ νεωτερικότθτασ απζναντι ςτθν μνιμθ του τόπου. Θ ζννοια τθσ διατιρθςθσ 
τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ ωσ ζνα ςφγχρονο τεχνικό – ςυνκετικό πρόβλθμα. 

- αντιλαμβάνονται τθν υφιςτάμενθ δομι ενόσ κελφφουσ ωσ ιςτορικι και ςυλλογικι μνιμθ, και 
να ςχεδιάηουν με ςτόχο τθν διατιρθςι τθσ ωσ ηωντανό οργανιςμό. 

Ωσ εκ τοφτου, το μάκθμα κεωρείται ωσ ζνα ςθμαντικό μάκθμα εμβάκυνςθσ που κα επιτρζψει ςτουσ 
φοιτθτζσ να αντιμετωπίςουν τον ςχεδιαςμό ωσ μια υλικι ςυνκικθ με επιπτϊςεισ ςτθν μνιμθ του 
τόπου και τθν διατιρθςι τθσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Αυτόνομθ εργαςία 
- Σμαδικι εργαςία 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  
- Οιψθ αποφάςεων.  
- Χυνδυαςτικζσ επιλογζσ.  
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο.   

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 που γίνονται από 
τουσ διδάςκοντεσ ι/και 
από εξωτερικοφσ  
ςυνεργάτεσ με 
αναγνωριςμζνθ εμπειρία 
ςτο αντικείμενο του 
μακιματοσ 

40 

Εκπόνθςθ εργαςίασ 
κατανόθςθσ τθσ 
κεματολογίασ του 
μακιματοσ που εκπονείται 
αυτόνομα από τουσ 
φοιτθτζσ 

35 

Πελζτθ & ανάλυςθ τθσ 
βιβλιογραφίασ (μθ 
κακοδθγοφμενθ μελζτθ) 

35 

Σμαδικζσ παρουςιάςεισ 
και κριτικζσ ςυηθτιςεισ 
αξιολόγθςθσ των 
περιοδικϊν εργαςιϊν) 

15 

Υικανζσ περιοδικζσ 
εργαςίεσ που ειςθγοφνται 
οι διδάςκοντεσ του 
μακιματοσ ι/και 
εξωτερικοί ςυνεργάτεσ με 
αναγνωριςμζνθ εμπειρία 
ςτο αντικείμενο του 
μακιματοσ (workshops) 

*6+ (εφόςον 
πραγματοποιθκοφν 
αφαιροφνται από τισ 

Διαλζξεισ) 

Χφνολο Πακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

1. Αξιολόγθςθ εργαςίασ, κατά τθν οποία ελζγχονται: 
- θ ςυνολικι κατανόθςθ των βαςικϊν κζςεων του 

μακιματοσ 
- οι επιμζρουσ γνϊςεισ που αποκτικθκαν κατά τθν 

διάρκειά του ςτθν βάςθ του περιεχομζνου του 
- θ κριτικι ικανότθτα του φοιτθτι απζναντι ςε 

προβλιματα που τζκθκαν κατά τθν διάρκεια του 
εξαμινου 

2. Αξιολόγθςθ πικανϊν περιοδικϊν εργαςιϊν που 
εκπονοφνται κατά τθν διάρκεια του εξαμινου ωσ 
τεκμιριο 

- ςυμμετοχισ του φοιτθτι /τριασ ςτθν εξζλιξθ του 
μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

- εμπλοκισ του φοιτθτι /τριασ με το περιεχόμενο του 
μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

184 

 

- ςπουδισ του φοιτθτι πάνω ςτο αντικείμενο του 
μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Κφρια βιβλιογραφία: 
- Ξίηθσ, Γιάννθσ, επιμ. Αποκατάςταςθ μνθμείων. Αναβίωςθ ιςτορικϊν κτιρίων ςτθν Ατιικι. 

Πετάφραςθ Παρία Υετρουλάκθ. 2 τ. Ακινα: Ζργον IV, 2004. 
- Δθμθτςάνου - Ξρεμζηθ,Ξαίτθ,επιμ. Ρεοκλαςικά ςπίτια τθσ Αττικισ: Αρχείο Χπουδαςτθρίου 

Αρχιτεκτονικισ Πορφολογίασ. Ακινα: Εκδόςεισ Ε.Π.Υ., 2009. 
- Ξωνςταντινόπουλοσ., Χριςτοσ Γ. Σι παραδοςιακοί χτίςτεσ τθσ Υελοποννιςου: Λςτορικι και 

λαογραφικι μελζτθ. Ακινα: Εκδοτικόσ Σίκοσ Πζλιςςα, 1983. 
- Οάββασ, Γιϊργοσ, και Δθμιτρθσ Φιλιππίδθσ, επιμ. Ελλθνικι Υαραδοςιακι Αρχιτεκτονικι. 8 τ. 

Ακινα: Εκδοτικόσ Σίκοσ Πζλιςςα, 1982-1998. 
- Πιχελισ, Υαναγιϊτθσ Α. Φροντιςτθριακαί Εργαςίαι Α’ Ψο Ελλθνικό Οαϊκό Χπίτι. Γ’. Ακινα: 

Ζκδοςισ Ε. Π. Υολυτεχνείου, 1981. 
- Ππίρθσ, Πάνοσ Γ. Ρεοκλαςικι αρχιτεκτονικι ςτθν Ελλάδα. Ακινα: Εκδοτικόσ Σίκοσ Πζλιςςα, 

2001. 
- Ρομικόσ, Πιχάλθσ. Αποκατάςταςθ και Επανάχρθςθ Λςτορικϊν Πνθμείων και Χυνόλων: 

μεκοδολογία - εφαρμογζσ. Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Γιαχοφδθ, 2004. 
- Υαπαϊωάννου, Ξωςταντίνοσ Χ. Ψο Ελλθνικό Υαραδοςιακό Χπίτι: Θ γενικι διάρκρωςθ τθσ 

αρχιτεκτονικισ του και θ τυπολογία τθσ. Ακινα: Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ε.Π.Υ., 2003. 
- Φιλιππίδθσ, Δθμιτρθσ, επιμ. Ρθςιά του Αιγαίου. Ακινα: Εκδοτικόσ Σίκοσ Πζλιςςα, 2003. 
- Cooper, Frederick, A. Χπίτια του Πορζα: Υαραδοςιακι αρχιτεκτονικι τθσ Βορειοδυτικισ 

Υελοποννιςου (1205-1955). Πετάφραςθ Χριςτίνα Ψραϊτοράκθ. Ακινα: Εκδοτικόσ Σίκοσ 
Πζλιςςα, 2002. 

- Rapoport, Amos, και Δθμιτρθσ Φιλιππίδθσ. Ανϊνυμθ αρχιτεκτονικι και πολιτιςτικοί 
παράγοντεσ. Ακινα: Εκδοτικόσ Σίκοσ Πζλιςςα, 2010. 

Δευτερεφουςα βιβλιογραφία: 
- Ξαρδαμίτςθ - Αδάμθ, Πάρω. Ζρνςτ Ψςίλλερ 1837-1923: Θ τζχνθ του κλαςικοφ. Ακινα: 

Εκδοτικόσ Σίκοσ Πζλιςςα, 2006. 
- Ππίρθσ, Ξϊςτασ Θ. Αι Ακιναι  : Από τον 19ον εισ τον 20ον αιϊνα. 3θζκδ. Ακινα: Εκδοτικόσ 

Σίκοσ Πζλιςςα, 1996. 
- Πποφρασ, Χαράλαμποσ Κ. Βυηαντινι και μεταβυηαντινι αρχιτεκτονικι ςτθν Ελλάδα. Ακινα: 

Εκδοτικόσ Σίκοσ Πζλιςςα, 2001. 
- Χινίκθ - Υαπακϊςτα, Ρίτςα. Υαλιά Γιάννινα. Ακινα: Εκδοτικόσ Σίκοσ Πζλιςςα, 1986. 
- Φιλιππίδθσ, Δθμιτρθσ, επιμ. Αρχιτεκτονικζσ μεταμορφϊςεισ Λ: Πθτροπολιτικά κζντρα. τ. 1. 2 τ. 

Ακινα: Εκδοτικόσ Σίκοσ Πζλιςςα, 2006. 
- Φιλιππίδθσ, Δθμιτρθσ, επιμ. Αρχιτεκτονικζσ μεταμορφϊςεισ ΛΛ: Ελλθνικι περιφζρεια. τ. 2. 2 τ. 

Ακινα: Εκδοτικόσ Σίκοσ Πζλιςςα, 2006 
- Galland, Pierre, KatriKisitzin, Anatole Oudaille-Diethardt, Christopher Young, Unesco, και World 

Heritage Centre. World Heritage in Europe Today, 2016. http://whc.unesco.org/en/world-
heritage-in-europe-today/. 

- Σ Χυλλζκτθσ. ‘Ακροκζραμα: πθλοτεχνιματα, ρόπτρα, φουροφςια και ό,τι άλλο ομόρφαινε τισ 
κατοικίεσ των ανκρϊπων. Ξυρίωσ όμωσ ακροκζραμα.’ Ακροκζραμα (blog). Θμερομθνία 

πρόςβαςθσ 19 Πάιοσ 2016. http://akrokerama.blogspot.com/. 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 

  

http://whc.unesco.org/en/world-heritage-in-europe-today/
http://whc.unesco.org/en/world-heritage-in-europe-today/
http://akrokerama.blogspot.com/
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΛΧΨΣΦΛΑ ΞΑΛ ΚΕΩΦΛΑ ΨΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ (DESIGN) IΛ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ 2 4 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

2           4 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (ΑΓΓΟΛΞΑ) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ωσ ςυνζχεια του προθγοφμενου, το ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι επίςθσ εξζχουςασ 
ςθμαςίασ και κεωρείται βαςικό γνωςτικό εργαλείο  για τθν  πλθρζςτερθ ανάγνωςθ και 
ερμθνεία τθσ ζννοιασ του χϊρου, αλλά και του χρθςτικοφ ι / και διακοςμθτικοφ 
αντικειμζνου.  
Χκοπόσ του είναι θ απόκτθςθ του γνωςτικοφ υπόβακρου τθσ εξελικτικισ πορείασ του 
ςχεδιαςμοφ, αλλά και τθσ διακόςμθςθσ χϊρου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, κατά τθν περίοδο 
του 20ου  αιϊνα, τθ ςθμαντικότερθ ίςωσ ςτθν εξζλιξθ και διαμόρφωςθ των κεςμϊν, των 
αρχϊν και των κεωριϊν του ςφγχρονου βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ.  Θ ιςτορικι και 
κεωρθτικι προςζγγιςθ αυτισ τθσ περιόδου θ οποία ςυνδυάηεται και ςυμπορεφεται με τα 
καυμαςτά επιτεφγματα ςτθν Λςτορία  τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ κα φτάςει μζχρι και τισ αρχζσ 
του 21ου αιϊνα με ςτόχο τθν πλθρζςτερθ γνϊςθ και κατανόθςθ των ςφγχρονων κεωριϊν 
και τάςεων ςτο Design. 
- Πετά το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν: 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Χυνζχεια τθσ ςε βάκοσ κεωρθτικισ, ιςτορικισ και κοινωνικισ αναφορά ςτον ςυνδυαςμό 
των ιδεϊν τθσ αιςκθτικισ και τθσ λειτουργίασ των μορφϊν που καλλιεργικθκαν ςτο 
design, κακ‘όλθ τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα με ειδικζσ αναφορζσ ςτθ ςχζςθ του με τθν 
μοντζρνα τζχνθ τισ δφο πρϊτεσ δεκαετίεσ του. To μάκθμα αυτό αποτελεί μια επιςταμζνθ 
προςπάκεια να ςυνδυαςτοφν ιςότιμα όχι απλά οι βαςικζσ αρχζσ του βιομθχανικοφ 
ςχεδιαςμοφ όπωσ διαμορφϊκθκαν τθν εν λόγω περίοδο με τα ιςτορικά φαινόμενα, αλλά 
και με τισ νζεσ πολιτικζσ / κοινωνικζσ διαςτάςεισ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι. 
Βαςικοί ιςτορικοί ςτακμοί του είναι: 
- Deutsche Werkbund,  ο περίφθμοσ γερμανικόσ Χφνδεςμοσ Εργαςίασ και θ ςθμαςία 

του. 
- De Stijl. 
- Θ Χχολι του Bauhaus, οι εμπνευςτζσ και θ επίδραςι τθσ ςτο νζο βιομθχανικό 

ςχεδιαςμό. 
- Φϊςικθ πρωτοπορία. 
- Θ ζννοια του Φορντιςμοφ ςτθ μαηικι παραγωγι αντικειμζνων. 
- Art Deco και μεςοπόλεμοσ. 
- International Style. 
- Λταλικόσ και Χκανδιναβικόσ βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ. 
- Θ νζα παραγωγικι τάςθ ςτθν Αμερικι μετά το 1945. 
- Ψα ςυνκετικά υλικά και θ ςθμαςία τουσ. 
- Craft Revival ςτθ δεκαετία του 1970. 
- Memphis - Ettore Sottsass, δεκαετία 1980. 

- Χφγχρονοι ςχεδιαςτζσ 1990-2000. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Ψθν εξελικτικι πορεία του βιομθχανικοφ κυρίωσ αντικειμζνου κατά τθ διάρκεια τθσ επίςθσ 
ςθμαντικισ περιόδου του πολφμορφου 20ου αιϊνα, με ιδιαίτερεσ εμβακφνςεισ και αναλφςεισ 
ςε ςυγκεκριμζνουσ, ςθμαντικοφσ ιςτορικοφσ ςτακμοφσ, αλλά και ςτισ πιο ενδιαφζρουςεσ 
κεωρίεσ που αναπτφχκθκαν κατά τθ διάρκειά του. 

- Ψθ ςυμβολι όχι μόνο των νζων κεωριϊν, αλλά και των πολυςιμαντων πολιτικϊν, κοινωνικϊν 
και πολιτιςτικϊν γεγονότων του 20ου αιϊνα ςτθ διαμόρφωςθ του ςφγχρονου Design. 

- Ψθ εφαρμογι αυτϊν των γνϊςεων ςτθν ερμθνεία και ανάλυςθ του ςφγχρονου βιομθχανικοφ 
ςχεδιαςμοφ, αλλά και ςτθ χριςθ τουσ  ςε οποιαδιποτε ερευνθτικό πεδίο  άπτεται τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ εποχισ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Αυτόνομθ εργαςία  
- Σμαδικι εργαςία  
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

187 

 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

- Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ πλατφόρμασ: eclass 
- Εξειδικευμζνα προγράμματα προβολισ 

διαφανειϊν /ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο. 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  100 

  

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:  
Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  ι / και 
ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων . 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ KΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ ΧΩΦΣΩ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι ομαδικι εργαςία (προαιρετικι)   2 4 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ Ωποβάκρου Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι (εργαςία και προφορικι εξζταςθ) 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι (ςτθν αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK117/ 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γενικό πλαίςιο 
 
Ψο κεωρθτικό μάκθμα αυτό, αναφζρεται ςτο γνωςιολογικό περιεχόμενο τθσ κοινωνιολογίασ του 
χϊρου και μελετά τθ διαλεκτικι ςχζςθ του χϊρου και του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ, ι διαφορετικά 
τθν κοινωνικι ζνταξθ του ατόμου ςτον δομθμζνο χϊρο. Αναφζρεται ςτθ μετάβαςθ από τον φυςικό 
ςτον δομθμζνο χϊρο, με τθν εξζλιξθ των κοινωνικϊν δομϊν και τθν δυναμικι που αυτζσ εκφράηουν 
ςε διαφορετικζσ ιςτορικζσ περιόδουσ. Αναπτφςςει κοινωνιολογικζσ κεωριςεισ ικανζσ να 
ςυςχετίςουν τθν πραγμάτωςθ των δομθμζνων χϊρων με τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και 
δραςτθριότθτεσ. Υαρουςιάηει κεωρίεσ που ερμθνεφουν τθν κοινωνικι διάρκρωςθ του αςτικοφ 
χϊρου και των εςωτερικϊν χϊρων ωσ πεδίων κοινωνικϊν ςχζςεων με ποιοτικά και ποςοτικά 
χαρακτθριςτικά. Εμβακφνει ςε κατθγορίεσ εςωτερικϊν χϊρων πρωτογενοφσ και εκλογικευμζνθσ 
κοινωνικοποίθςθσ. Αναφζρεται ςτουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τον ςχεδιαςμό του χϊρου- το 
φφλο, τθ κρθςκευτικι και εκνοτικι ταυτότθτα, τα βιολογικά, κοινωνικά και πολιτιςμικά 
χαρακτθριςτικά.   
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Επιπλζον θ πολιτιςμικι ετερότθτα είναι ζνα κυρίαρχο χαρακτθριςτικό των ςφγχρονων κοινωνιϊν 
που ενιςχφεται με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ και τθν αναγκαςτικι ι εκελοντικι μετακίνθςθ μεγάλων 
κοινωνικϊν ομάδων. Σι διαδικαςίεσ αυτζσ δθμιουργοφν ςυνκικεσ ταχείασ ανάπτυξθσ τθσ 
πολυπολιτιςμικότθτασ ωσ καταςκευισ ταυτότθτασ και ςυγκρότθςθσ νζων ςυνκθκϊν ςυν-οίκιςθσ 
ςυλλογικοφ ι προςωρινοφ χαρακτιρα. Θ διαπολιτιςμικι αλλθλεπίδραςθ και οι ςχζςεισ των 
διαφορετικϊν κοινωνικϊν ομάδων νοθματοδοτοφν εκ νζου τον χϊρο, εγκακιςτϊντασ νζεσ ερμθνείεσ 
και εκδοχζσ διαμόρφωςισ του ι ειςαγάγοντασ νζουσ χϊρουσ αποκλειςμοφ.  
 
Σκοποί και ςτόχοι  
Σι διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό τμιμα ςτθ ςφγχρονθ ςχεδιαςτικι 
διαδικαςία και οδθγοφν ςτθν ολιςτικι κατανόθςθ του ςχεδιαςμοφ (design) και ςτθν 
επανατοποκζτθςι του ωσ μζςο βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Από τθν άλλθ 
πλευρά θ μελζτθ του υλικοφ πολιτιςμοφ που υφίςταται ςτισ εκάςτοτε κοινωνικζσ ςυνκικεσ 
δθμιουργίασ του, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ζνα μζςο, ωσ όχθμα, ωσ μεταφορά, ι ωσ αφιγθμα 
προκειμζνου να δθμιουργιςει νζα προςωπικά εργαλεία ςχεδιαςμοφ, και με αυτά να ςυμβάλλει 
ςτθν ςφγχρονθ ςυνκικθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Πε αυτι τθν οπτικι το μάκθμα τθσ κοινωνιολογίασ 
του χϊρου ςτοχεφει ςτθν εδραίωςθ διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων, ςτθν κριτικι τοποκζτθςθ ςε 
κοινωνικά ηθτιματα διαχρονικά, και ςτθ ςφνδεςθ τουσ με τθν ςχεδιαςτικι διαδικαςία, που  
αποτελεί μια διαδικαςία που ςυνδζεται με τον άνκρωπο, τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ κατοίκθςθσ, τθν 
κοινωνικι διάδραςθ, τθν παγκοςμιοποιθμζνθ οικονομία και τθν πολιτιςμικι ςυνφπαρξθ.  
Βαςικόσ παιδαγωγικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ καλλιζργεια τθσ ενεργισ ατομικισ 
ςυμμετοχισ, αλλά και τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ, κακϊσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τον/τθν 
διδάςκοντα/ουςα.  
 
Μζκοδοσ-  Μακθςιακά αποτελζςματα 
Υραγματοποιοφνται ςειρά διαλζξεων-ειςθγιςεων από τον /τθν διδάςκοντα/ουςα και επιςκζπτεσ 
κακθγθτζσ. Χτισ κοινωνιολογικζσ αναλφςεισ διαφορετικϊν χϊρων και ςυςτθμάτων χρθςιμοποιείται 
ωσ μζςο παρουςίαςθσ οπτικοακουςτικό υλικό, όπωσ αρχειακό υλικό, κινθματογραφικζσ ταινίεσ και 
ντοκυμαντζρ. Υροκειμζνου να τροφοδοτθκεί μία κριτικι ςυηιτθςθ και το πνεφμα ςυνεργαςίασ, οι 
φοιτθτζσ/τριεσ αναλαμβάνουν προαιρετικά ομαδικι εργαςία με κζμα κοινωνικό φαινόμενο που 
επιλζγουν και το οποίο αναλφουν με μελζτθ βιβλιογραφίασ και αναφορά ςε οπτικό υλικό, κατά 
προτίμθςθ κινθματογραφικζσ ταινίεσ. Θ εργαςία αυτι εξελίςςεται με ςυςτθματικι επιςκόπθςθ και 
καταλιγει ςτθν ςυγγραφι δοκιμίου, το οποίο παρουςιάηεται δθμόςια.  
Σι φοιτθτζσ /φοιτιτριεσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ:  
- Κα είναι ςε κζςθ να κατανοοφν βαςικζσ ζννοιεσ του γνωςιολογικοφ περιεχομζνου τθσ 

κοινωνιολογίασ του χϊρου και του τρόπου που αυτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 
αναλυτικό, ερμθνευτικό εργαλείο για τον δομθμζνο χϊρο.  

- Κα είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνονται ιδεολογικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ διαφορετικϊν 
ιςτορικϊν περιόδων των εδαφικϊν εγγραφϊν των δομθμζνων χϊρων, ειδικά του φαινομζνου 
τθσ αςτικοποίθςθσ. 

- Κα είναι ςε κζςθ να κατανοοφν τον τρόπο που ο εξαςτιςμόσ επθρζαςε το φυςικό περιβάλλον. 
- Κα είναι ςε κζςθ να κατανοοφν ςυςτιματα κοινωνικο-οικονομικϊν οργανϊςεων και κεςμϊν, 

κακϊσ και ςυνκικεσ πολυπολιτιςμικότθτασ.  
- Κα είναι ςε κζςθ να αναλφουν κριτικά τθν κοινωνικι ζνταξθ του ατόμου ςτο δομθμζνο χϊρο 

και τθν αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου- περιβάλλοντοσ ςε λειτουργικζσ κατθγορίεσ εςωτερικϊν 
χϊρων: τθσ κατοικίασ, του ςχολείου, του χϊρου εργαςίασ, των χϊρων ψυχαγωγίασ, πολιτιςμοφ 
και γνϊςθσ, αλλά και των ειδικϊν χϊρων λατρείασ, απομόνωςθσ και περιοριςμοφ.  

- Κα είναι ςε κζςθ να αναλφουν κριτικά κζματα θλικίασ και φφλου, φυλισ και εκνικότθτασ, 
κακϊσ και κρθςκείασ. 

- Πε τθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ τουσ  κα είναι ςε κζςθ να εμπεδϊςουν κριτικά κεωρθτικζσ 
γνϊςεισ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ βιβλιογραφικισ μελζτθσ, ζκφραςθσ και ςυγγραφισ με 
βάςθ κανόνεσ επιςτθμονικισ ζρευνασ. 

- Κα ζχουν αποκτιςει τθ δυνατότθτα να αναπτφςςουν και να υποςτθρίηουν δθμόςια τισ 
απόψεισ τουσ. 

- Κα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν δθμιουργικά διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ ςτον 
ςχεδιαςμό και τθν μελζτθ του χϊρου. 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Χτισ κοινωνιολογικζσ αναλφςεισ διαφορετικϊν χϊρων και ςυςτθμάτων χρθςιμοποιείται ωσ μζςο 
παρουςίαςθσ οπτικοακουςτικό υλικό, όπωσ αρχειακό υλικό, κινθματογραφικζσ ταινίεσ και 
ντοκυμαντζρ. 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Δθμόςια παρουςίαςθ ομαδικισ γραπτισ κεωρθτικισ 
εργαςίασ.  
Ξριτικι τοποκζτθςθ ακροατϊν, δυνατότθτα 
διόρκωςθσ. 
Γραπτι εξζταςθ περιόδου. 
Υαράδοςθ τελικισ εργαςίασ ςτθν πλατφόρμα του 
μακιματοσ (e-class).  

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ανάρτθςθ πλθροφοριακοφ και διδακτικοφ υλικοφ, 
υπερςυνδζςμων- links, ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν. 

Επικοινωνία για διορκϊςεισ εργαςιϊν, μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου. 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ) ομαδικι 

20 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(ςυγγραφι) ομαδικι 

20 

Πθ κακοδθγοφμενθ 10 

-  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
- Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
- Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 

φφλου  
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Σμαδικι εργαςία  
- Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
- Βιβλιογραφικι μελζτθ, ζκφραςθ και ςυγγραφι με βάςθ κανόνεσ επιςτθμονικισ ζρευνασ. 
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

μελζτθ 

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Αξιολόγθςθ γραπτισ κεωρθτικισ εργαςίασ ομάδασ 
(προαιρετικι) 
Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι 
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Υρωτοτυπία κζματοσ 
Υλθρότθτα 
Ξριτικι κεϊρθςθ 
Ξανόνεσ επιςτθμονικισ ςυγγραφισ 
Γραπτι εξζταςθ 
Γλϊςςα Ελλθνικι (γραπτι) ι Αγγλικι (προφορικι) 
Ερωτιςεισ κριτικϊν επιλογϊν υλικϊν ςε υποκετικζσ 
περιπτϊςεισ. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Bauman Z, (2004). Ραγκοςμιοποίθςθ. Οι ςυνζπειεσ για τον άνκρωπο. Ακινα: Υολφτροπον 
Butler, J., (2009), Αναταραχι φφλου. Ο φεμινιςμόσ και θ ανατροπι τθσ ταυτότθτασ , Γ. 
Ξαράμπελασ, Ακινα: Αλεξάνδρεια 
Castells, M., (1968). Ρόλθ και κοινωνία, Λδεολογία, κοινωνιολογικι κεωρία και ςχεδιαςμόσ. 
Ακινα: Ρ. Χφνορα 
Craib, I., (2011). Σφγχρονθ Κοινωνικι Κεωρία : Από τον Ράρςονσ ςτον Χάµπερµασ. Ακινα: 
Ελλθνικά Γράµµατα. 
Durkheim E., (1993, 4

θ
 ζκδοςθ), Éducation et sociologie, Paris: PUF 

Giddens, Α., (2002). Κοινωνιολογία, Ακινα: Gutenberg. 
Hanson, J, (1999). Decoding Homes and Houses. Cambridge: Cambridge University Press. 
Heidegger, M., (2008). Κτίηειν, κατοικείν, ςκζπτεςκαι. Ακινα: Υλζκρον 
Henslin J., M., (2012). Ξωτςιόπουλοσ Ξ., (επιμ.). Στοιχεία Κοινωνιολογίασ. Ακινα: 
Υαριςιανόσ. 
Hillier, B., & Hanson, J., (1984). The Social Logic of Space, Cambridge: Cambridge Un. Press. 
Lefebvre, H., (1991), Nicholson Smith, D., (trans). The production of Space. Oxford: Blackwell 
Lefebvre, H., (1997), Ψουρνικιϊτθσ (μτφρ.). Το δικαίωμα ςτθν πόλθ- χϊροσ και πολιτικι, 
Ακινα: Ξουκίδα. 
Logan, R., & Molotch, H., (2007). Urban Fortunes. California: University of California Press. 
 Markus, Τ., (1993). Buildings and power: Freedom and Control in the Origin of Modern 
Building Types, UK: Psychology Press. 
Mills, W., (2000), The Sociological Imagination. Oxford: Oxford University Press. 
 Mακρυνιϊτθ, Δ., (επιμ.) (2004). Tα όρια του ςϊματοσ. Διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ, 
Aκινα: Ριςοσ.   
Piaget, J., (1967), La psychologie de l’intelligence, Paris: Armand Colin 

Pinol, J.,L., (2000). Ο κόςμοσ των πόλεων το 18ο αιϊνα. Ακινα: Eκδ. Υλζκρον 
Sassen, S., (2002) (2nd ed.) The global city. N. York: Princeton University Press. 
Sassen, S.,(2008). (2nd ed.). Territory, authority, rights: from medieval to global 
assemblages. N. York: Princeton University Press.  
Savage, M., Ward, Α.,(2005). Αςτικι Κοινωνιολογία, Καπιταλιςμόσ και Νεωτερικότθτα, 
Ακινα: Υαπαηιςθσ. 
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Ακινα: Επίκουροσ. 
Weber, M, (2003). Θ Ρόλθ, Ακινα: Εκδ. Ξζνταυροσ. 
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Γιαννακόπουλοσ, Κ., & Γιαννιτςιϊτθσ, Γ., (2010). Αμφιςβθτοφμενοι χϊροι ςτθν πόλθ. 
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Καλβίνο, Ι., (1982). Αόρατεσ πόλεισ. Ακινα, Σδυςςζασ 
Κονταράτοσ, Σ., (1983). Θ εμπειρία του αρχιτεκτονθμζνου χϊρου και το ςωματικό ςχιμα, 
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Κουμπισ, Τ., (2015), “Θ θκικι διάςταςθ τθσ αρχιτεκτονικισ ςτθ ςκζψθ του Jacques 
Derrida” ςτο: Θ πολιτικι και θκικι ςκζψθ του Jacques Derrida, Γεράςιμοσ Ξακολφρθσ, 
(επιμ.). Ακινα: Υλζκρον 
Λζφασ, Ρ., Siebel, W., Binde, J., (2003) Αφριο, οι πόλεισ, Ακινα: Υλζκρον 
Μποτετηάγιασ, Ι., Καραμίχασ, Γ., (2008). Ρεριβαλλοντικι Κοινωνιολογία, Ακινα: Ξριτικι. 
Νικολαϊδου, Σ., (1993). Θ κοινωνικι οργάνωςθ του αςτικοφ χϊρου. Ακινα: Υαπαηιςθσ. 
Ρετμετηίδου, Μ. (επιμ) , (2005). Σφγχρονθ Κονωνιολογικι Κεωρία, Ψόμοσ Λ, ΛΛ, 
Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ. 
Ρλάτωνοσ, Ξριτίασ, Ακινα: Ηαχαρόπουλοσ 
Ρλάτωνοσ, Ρόμοι, Ακινα: Ηαχαρόπουλοσ 
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Σαρθγιάννθσ, Γ., (1985). Ειςαγωγι ςτθν ιςτορία και κεωρία τθσ πόλθσ, Ακινα Χταυρίδθσ, 
Χ., (2010).Μετζωροι χϊροι τθσ ετερότθτασ, Ακινα: Αλεξάνδρεια. 
Σταυρίδθσ, Σ., (επιμ.) (2006). Μνιμθ και εμπειρία του χϊρου. Ακινα: Αλεξάνδρεια. 
Συλλογικό (2010). Πεταλλαγζσ και (α)ςυνζχειεσ. Ακινα: Αλεξάνδρεια. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΧΞΘΡΛΞΣΧ ΧΩΦΣΧ ΛΛ: Θ ΧΞΘΡΣΓΦΑΦΛΑ ΩΧ ΧΩΡΚΕΨΛΞΣ 
ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΧΨΣΡ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΣΩ ΧΩΦΣΩ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Υράξθσ 3 3 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

ΣΥΨΛΞΣΑΞΣΩΧΨΛΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΡΑΥΑΦΑΧΨΑΧΘΧ 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ/ΑΓΓΟΛΞΑ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ *ΑΓΓΟΛΞΑ+ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ψο εργαςτιριο  τθσ Ψθφιακισ Χκθνογραφίασ αποτελεί ζνα ανοιχτό περιβάλλον για διεπιςτθμονικι 
διερεφνθςθ ςτουσ τομείσ των παραςτατικϊν τεχνϊν, τθσ τεχνολογίασ και τθσ κοινωνίασ. Ψο μάκθμα 
τονίηει τθν ςυςχζτιςθ και τθν ςυνζχεια των φυςικϊν και των εικονικϊν  χϊρων ςε ςχζςεισ με τισ 
παραςτατικζσ τζχνεσ (κζατρο, μουςικι, χορόσ) ενϊ ενκαρρφνει τθν ερευνθτικι εργαςία προσ μια 
ςφγχρονθ οπτικι κάλυψθ αντίςτοιχων ζργων. Υαράλλθλα καλλιεργεί τθν αντιλθπτικι ςαφινεια, τισ 
τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ και τισ δθμιουργικζσ ιδζεσ των ςπουδαςτϊν.Θ ζρευνα του εργαςτθρίου 
ορίηεται από τισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ: 
 
- Υωσ μποροφμε να αποκαλφψουμε τισ δυνατότθτεσ ενόσ χϊρου χωρίσ ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα 

να αποτελζςει ζνα πεδίο όπου μια αφιγθςθ κα ςυνκζςει μια ιςτορία? 
- Υωσ ερευνοφμε τισ διαδικαςίεσ και τισ εμπειρίεσ των διαδραςτικϊν μζςων ϊςτε να 

αποτελζςουν ζνα μζςο δθμιουργίασ κεατρικϊν παραγωγϊν που κα απευκφνονται ςτο κοινό  
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα καλφπτει τουσ ακόλουκουσ τομείσ: 
 
New Technology on Stage: Ερευνά τα Ρεα Πζςα ωσ βαςικά εργαλεία διατφπωςθσ των Ψθφιακϊν 
Χκθνικϊν Υεριβαλλόντων. 

Computer Aided Scenography: Υαρουςιάηει οπτικοακουςτικζσ πειραματικζσ εφαρμογζσ, 
καταςκευαςμζνεσ με τα εργαλεία του υπολογιςτι ςε γραφικό ςχεδιαςμό που εμπλζκει θ Ψθφιακι 
Χκθνογραφία ςτο επίπεδο μιασ αιςκθτικισ κριτικισ, ερευνϊντασ μικρισ διάρκειασ οπτικοακουςτικά 
μοντζλα και εγκαταςτάςεισ του είδουσ.  
 
Expanded Scenography: Ερευνά πιο πολφπλοκεσ τεχνικζσ, οι οποίεσ, ενςωματϊνουν τθν 
αλλθλεπίδραςθ, επιτρζποντασ ςτισ προβολζσ να χειραγωγοφνται ηωντανά ςτθ ςκθνι από τουσ 
ερμθνευτζσ. Ακόμα πιο πολφπλοκεσ προςεγγίςεισ περιλαμβάνουν ερωτιςεισ όπωσ: Υϊσ κα 
αντιδροφςε ο κεατισ αν ζβλεπε τθν χριςθ διαδικτφου ςε ζνα ζργο? Υϊσ μποροφμε να 
δθμιουργιςουμε πολφπλοκθ ςυναιςκθματικι διάκεςθ χρθςιμοποιϊντασ νζεσ τεχνολογίεσ που δεν 
ζχει δει ποτζ ςτθ ςκθνι πριν; 
Χε κάκε μάκθμα αςχολοφμαςτε με τθ ςχετικι κεωρία τθσ Ψθφιακισ Χκθνογραφίασ, θ οποία, 
ςτοχεφει ςτθν διεφρυνςθ τθσ αντίλθψθσ του ψθφιακοφ πολιτιςμοφ και ςτθ κριτικι ανάλυςθ των 
projects που δθμιουργοφνται ςτο εργαςτιριο. 
 
Οργάνωςθ Μακθμάτων 

με τρόπουσ ςυμβατοφσ με τθν ταχζωσ μεταβαλλόμενθ κουλτοφρα μασ? 
- Πε ποιζσ νζεσ κεωρθτικζσ αντιλιψεισ και μοντζλα χρειάηεται να αςχολθκοφμε  ςχετικά με τθν 

νζα διαμορφοφμενθ ψθφιακι κουλτοφρα? 

Σι φοιτθτζσ αποκτοφν ζνα βακμό οικειότθτασ με τισ ζννοιεσ, και μεκόδουσ  τθσ Ψθφιακισ 
Χκθνογραφίασ. 
- Ξατανοοφν τθν ςφνκετθ ςχζςθ μεταξφ παραςτατικισ πράξθσ και Ψθφιακοφ Υεριβάλλοντοσ. 
- Εξοικειϊνονται με τθ ζρευνα ςτο πεδίο τθσ Ψθφιακισ Χκθνογραφίασ. 
- Διευρφνουν τθν ψθφιακι αιςκθτικι τουσ αντίλθψθ και παράλλθλα καλοφνται να αρκρϊςουν 

εικαςτικό λόγο. 
- Ειςάγονται ςτουσ χειριςμοφσ των Ρζων Πζςων και των ςχετικϊν με αυτοφσ προγραμμάτων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

- Υροςαρμογι ςτο ψθφιακό επίπεδο απόδοςθσ περιβαλλόντων.  
- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν. Ψο εργαςτιριο αναφζρεται και εμβακφνει ςε projects από τισ 
περιοχζσ των Digital Scenography και Multimedia (Υολυμζςων).  

- Οιψθ αποφάςεων.  
- Ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ.  
- Διεπιςτθμονικι διερεφνθςθ ςτουσ τομείσ τθσ τζχνθσ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ κοινωνίασ. 
- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 
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Σι δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν  
 
- Σμαδικζσ ςυηθτιςεισ που βαςίηονται ςε παραδείγματα και προβολζσ Ζργων Ψθφιακισ 

Χκθνογραφίασ. 
- Αςκιςεισ (ομαδικι και ατομικζσ) που βαςίηονται ςτθν χριςθ Ψθφιακϊν εργαλείων, 

παρουςίαςθ των αςκιςεων ςτο εργαςτιριο και ανάλυςθ των ςτοιχείων που δθμιουργοφν 
ατμόςφαιρα και διάκεςθ.  

- Εργαςίεσ / παρουςιάςεισ που βαςίηονται ςε κεωρθτικά κείμενα και ςε άρκρα από τον 
παγκόςμιο ιςτό.  

- Ψο εργαςτιριο κα αναφερκεί επίςθσ και κα εμβακφνει ςε projects από τισ περιοχζσ των 
Multimedia (Υολυμζςων), Digital Theatre, Interactive Art και Dramaturgy.  

Απαιτιςεισ του μακιματοσ 
 
1) Υαρακολοφκθςθ των εργαςτθρίων  
2) Διατιρθςθ του Ερευνθτικοφ Θμερολογίου.  
3) Χυμμετοχι ςτισ ςυηθτιςεισ και τισ παρουςιάςεισ ςτο εργαςτιριο. 
4) Σλοκλιρωςθ όλων των ατομικϊν και ομαδικϊν εργαςιϊν. 

Θ ουςιαςτικι απαίτθςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι ςυνδεδεμζνθ απόλυτα  με τθν 
Ακαδθμαϊκι Εντιμότθτα- όλεσ οι εργαςίεσ που παραδίδονται για αυτό το μάκθμα από τον 
ςπουδαςτι πρζπει να είναι αυκεντικζσ και κα πρζπει να ζχουν εκπονθκεί από αυτόν αποκλειςτικά 
για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Ξαμία εργαςία που ζχει προθγθκεί του μακιματοσ (εκτόσ τθσ πρϊτθσ 
ατομικισ εργαςίασ) δεν κα χρθςιμοποιθκεί για να καλφψει αςκιςεισ του μακιματοσ. 
 
Πζςα από τισ εργαςίεσ τουσ οι φοιτθτζσ βρίςκουν χϊρο για να κατανoιςουν το εννοιακό υπόβακρο 
των κεμάτων που διαπραγματεφονται, το ιςτορικό πεδίο ςτο οποίο τοποκετείται θ δουλειά τουσ και 
τισ ιδιαιτερότθτεσ των ψθφιακϊν εφαρμογϊν που χρθςιμοποιοφν. Επίςθσ, καλλιεργοφν τθν 
ικανότθτα τουσ να διατυπϊνουν τισ παρατθριςεισ και τισ αναλφςεισ τουσ πάνω ςε ψθφιακά projects 
με ζνα ςαφι και ακριβι τρόπο. 

 
Εργαςίεσ 
Ψο εργαςτιριο καλφπτει μια ομαδικι εργαςία (2-3 ατόμων) Ψθφιακισ μορφισ ςτο εξάμθνο. 
Αφοροά ςε single channel και multi channel videos διάρκειασ όχι μεγαλφτερθσ των 2 λεπτϊν, ι/και 
video-installation αντιςτοίχου ενδιαφζροντοσ βαςιςμζνθ ςτθν Δραματουργικι ανάλυςθ δοςμζνου 
ζργου. Θ εργαςία πρζπει να ςυνοδεφονται από ςθμειϊςεισ και αναφορζσ ςτο ερευνθτικό τουσ 
θμερολόγιο, όπου κα επεξθγείται θ ςχζςθ τθσ εργαςίασ που παρουςιάηεται ςτο εργαςτιριο με το 
μζςο (εικόνα, ιχοσ, κείμενο κ.τ.λ.) που ζχουν χρθςιμοποιιςει. Απαραίτθτεσ είναι οι βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ και παρακζςεισ.  
 
Επίςθσ, προβλζπεται θ εκπόνθςθ τριϊν ςφντομων ατομικϊν εργαςιϊν, βαςιςμζνεσ ςτισ Ψθφιακζσ 
Εφαρμογζσ και τθν Χκθνογραφία. Εδϊ πρζπει να γίνεται ςαφισ θ μεκοδολογία, ςτθν οποία 
βαςίςτθκαν για τθν επεξεργαςία και δθμιουργία video, με αφορμι μια χωρικι ζννοια, κακϊσ και θ 
χριςθ ςτοιχείων που αποκωδικοποίθςαν από ζργο δικισ τουσ επιλογισ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Στθν τάξθ και μζςω τθσ πλατφόρμασ των Ανοικτϊν ακαδθμαϊκϊν 

μακθμάτων 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ πλατφόρμασ: eclass 

 Εξειδικευμζνα Οογιςμικά προγράμματα επεξεργαςίασ 

εικόνασ, κινοφμενθσ εικόνασ, ιχου και τριςδιάςτατων 

γραφικϊν  
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ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 20 
Ξαλλιτεχνικό Εργαςτιριο 
διορκϊςεισ*tutorials+/ςχεδιαςμόσ 

20 

Σμαδικι εργαςία*project] 20 

  

Αυτοτελισ μελζτθ για κάκε 
ςπουδαςτι ξεχωριςτά 

15 

Χφνολο Πακιματοσ  75 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ παρουςία μζςα ςτο εργαςτιριο κρίνεται υποχρεωτικι. 
 
Για τθν τελικι αξιολόγθςθ, ςυνεκτιμάται: 
Θ παρουςία του φοιτθτι ςτο μάκθμα και θ ςυχνότθτα των 
διορκϊςεων 20% 
Θ αρτιότθτα τθσ εκτζλεςθσ, 30% 
Θ πρωτοτυπία, 30% 
 Θ παρουςίαςθ και τεκμθρίωςθ τθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ, 20%  

Ψα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ 
ςτθν ειςιγθςθ τθσ άςκθςθσ. 
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Julia+Thomas&search-alias=books&field-author=Julia+Thomas&sort=relevancerank
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN) III: ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘ 
ΠΣΦΦΣΟΣΓΛΞΘ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ ΞΑΛ ΒΕΟΨΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ/ εργαςτθριακι άςκθςθ 3 3 

   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN) Λ / ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN) ΛΛ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ & ΑΓΓΟΛΞΘ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Εκμάκθςθ και εμπζδωςθ τθσ τεχνογνωςίασ και μεκοδολογίασ του βιομθχανικοφ 
ςχεδιαςμοφ, μζςω τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των 
υποδειγμάτων. Τεχνικζσ κεραμικισ και πολυμερικισ μορφοποίθςθσ υποδειγμάτων.  
Μζκοδοι μαηικισ παραγωγισ  εφχρθςτων, εργονομικϊν και καλαίςκθτων κεραμικϊν και 
κεραμοειδϊν προϊόντων. Κατοχφρωςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων ςχεδιαςμοφ μζςω 
ςυμμετοχισ ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ ιδεϊν design με καινοτομίεσ και ιδιοτυπίεσ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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 

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
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τεχνολογιϊν  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν και αξιοποίθςθ των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικά με τθν εκπόνθςθ αυκεντικισ και καινοτόμου ατομικισ 
πρόταςθσ.  Εργαςία ςε διεκνζσ και διεπιςτθμονικό περιβάλλον διαγωνιςμοφ ιδεϊν design, 
με άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. Υροαγωγι τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και τθσ 
τεχνογνωςίασ ςφνταξθσ καινοτόμου πρόταςθσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ αντικειμζνων.  

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψεχνογνωςία παραγωγισ αυκεντικϊν καινοτομιϊν ςτον βιομθχανικό ςχεδιαςμό 
αντικειμζνων. Ευρωπαϊκι και διεκνισ νομοκεςία κατοχφρωςθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων 
ςχεδιαςμοφ και προδιαγραφζσ ςφνταξθσ προτάςεων ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφ ιδεϊν 
βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ (design).  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

In situ ςτον χϊρο διδαςκαλίασ και εκπόνθςθσ μελζτθσ. 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Ψ.Υ.Ε. ςτθ διδαςκαλία και εργαςτθριακι 
εκπαίδευςθ. 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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  25 

Χυγγραφι εργαςίασ 25 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 25 

  

  

ΧφνολοΠακιματοσ 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Δοκιμαςία πολλαπλισ επιλογισ (γραπτι 
δοκιμαςία και εκπόνθςθ μελζτθσ) 
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ : κακολικι αφομοίωςθ 
κεωρίασ και τεχνογνωςίασ 
και  άριςτθ ανάπτυξθ επιςτθμονικισ αναφοράσ ςε 
κζματα καινοτομίασ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ 
(design).  
Ψα κριτιρια είναι προςβάςιμα μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

-Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 Chevalier A., Guide de dessinateur industriel, 1988. 
Kouzelis Athanasios, The object as form and value, 2015. 
Yoshiharu, Takashi, Masazo, Shinji, Models and prototypes, 1998. 
Hildyard, R. (1999). European Ceramics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 
Leloq, T. and Lederlé, A. (2010). The Lives and Times of a Unique Place. Sèvres: Centre 
International d’ Etudes Pedagogiques in Sèvres.   
Sassoon, A. (1991). Vincennes and Sèvres Porcelain. Catalogue of the Collections. Malibu, 
California: The J. Paul Getty Museum Publications. 
Weisberg, G. P., (2014), A taste for porcelain, The Virginia A. Marten Collection of Decorative 
Arts. South Bend, Indiana: Snite Museum of Art, University of Notre Dame. 
Singer, F., (1963), Industrial Ceramics. New York: Spinger Publications.  
French, N. (1972), Industrial Design, Tableware. Oxford; Oxford University Press. 
 
 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  

Design issues 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΤϋ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΩΨΕΦΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ ΛΛ: ΑΧΨΛΞΘ ΣΛΞΣΟΣΓΛΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ από τον διδάςκοντα και προςκεκλθμζνουσ 
επιςτιμονεσ του τομζα τθσ αςτικισ οικολογίασ και των 
περιβαλλοντικϊν παραμζτρων του ςχεδιαςμοφ 
εξωτερικϊν χϊρων. 

1 1 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ (project)  2 2 
   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου  

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 

 

Χχεδιαςμόσ Εξωτερικϊν Χϊρων Λ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=29360&lang=el 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο Ρροςόντων του 

Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

- Ψο μάκθμα ζχει ςτόχο οι ςπουδαςτζσ να ζχουν αποδεδειγμζνθ γνϊςθ και κατανόθςθ κεμάτων 
ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ Αςτικισ Σικολογίασ  ενϊ υποςτθρίηεται από επιςτθμονικά εγχειρίδια 
προχωρθμζνου επιπζδου, περιλαμβάνει και απόψεισ που προκφπτουν από ςφγχρονεσ 
εξελίξεισ.  

- Ρα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ και τθν κατανόθςθ που απζκτθςαν με τρόπο 
που δείχνει επαγγελματικι προςζγγιςθ τθσ εργαςίασ ι του επαγγζλματόσ τουσ και να 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Αςτικι οικολογία oνομάηεται θ επιςτθμονικι μελζτθ τθσ ςχζςθσ των ηωντανϊν οργανιςμϊν μεταξφ 
τουσ και με το περιβάλλον εντόσ του αςτικοφ πλαιςίου. Θ πρϊτθ βαςικι ζννοια που αφορά ςτθν 
κατανόθςθ του μακιματοσ είναι αυτι τθσ Βιωςιμότθτασ - Βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ που ορίηεται 
ωσ θ ανάπτυξθ που ικανοποιεί τισ ανάγκεσ του παρόντοσ, χωρίσ να κζτει ςε κίνδυνο τθν δυνατότθτα 
των μελλοντικϊν γενεϊν να ικανοποιιςουν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ. (Brundtland Reort, Υαγκόςμια 
Επιτροπι για το Υεριβάλλον και τθν Ανάπτυξθ, 1987). H βιωςιμότθτα ςιμερα είναι μια δυναμικι 
διαδικαςία που ςτθρίηεται ςε τρεισ πυλϊνεσ, ςτθν οικονομία, τθν κοινωνία και το περιβάλλον.   

Χτόχοι του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ του υπαίκριου χϊρου μζςα από τισ αρχζσ του 
περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ και θ επίλυςθ ενόσ ςχεδιαςτικοφ κζματοσ ςφμφωνα με αυτζσ τισ 
αρχζσ. Ακολουκεί ςφντομθ περιγραφι των ςτόχων και εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο 
μάκθμα.  

Θεωρία 

Σι διαλζξεισ εςτιάηουν ςτισ ζννοιεσ του περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ βιωςιμότθτασ τόςο 
όςον αφορά ςε πακθτικά ςυςτιματα όςο και ςε νζεσ τεχνολογίεσ. Επίςθσ, διερευνοφν τθν ζννοια 
τθσ αςτικισ οικολογίασ και ηθτιματα περιβαλλοντικισ απόδοςθσ, τόςο κτιρίων, όςο και γειτονιϊν. 
Θ εξζταςθ του κεωρθτικοφ μακιματοσ γίνεται με τθν εκπόνθςθ κεωρθτικισ εργαςίασ και ςφντομθσ 
προφορικισ εξζταςθσ. 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 

διακζτουν ικανότθτεσ που κατά κανόνα αποδεικνφονται με τθν ανάπτυξθ και υποςτιριξθ  
επιχειρθμάτων και τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςτο πλαίςιο του γνωςτικοφ τουσ πεδίου. 

- Ρα ζχουν τθν ικανότθτα να ςυγκεντρϊνουν και να ερμθνεφουν ςυναφι ςτοιχεία για να 
διαμορφϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε ςυναφι κοινωνικά, 
επιςτθμονικά ι θκικά ηθτιματα.  

- Ρα είναι ςε κζςθ να κοινοποιοφν πλθροφορίεσ, ιδζεσ, προβλιματα και λφςεισ τόςο ςε 
ειδικευμζνο όςο και ςε μθ-εξειδικευμζνο κοινό.  

- Ψζλοσ να ζχουν αναπτφξει εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ απόκτθςθσ γνϊςεων, που τουσ χρειάηονται 
για να ςυνεχίςουν ςε περαιτζρω ςπουδζσ με μεγάλο βακμό αυτονομίασ. 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα 
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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και τθν βιογραφικι καταγραφι και 
ςφνκεςθ επιςτθμονικισ εργαςίασ με πθγζσ από τθν διεκνι βιβλιογραφία. Σι εργαςίεσ είναι 
ομαδικζσ ϊςτε να καλλιεργείται θ ςυνεργαςία και ο καταμεριςμόσ εργαςίασ. Θ εργαςτθριακι 
άςκθςθ πραγματοποιείται επίςθσ ςε ομάδεσ όπου οι ςπουδαςτζσ εςτιάηουν ςε ηθτιματα φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ και βιωςιμότθτασ και μελετοφν τθ ςφγχρονθ τεχνολογία και πρακτικι που 
εφαρμόηεται ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα αςτικοφ χϊρου.  
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Ψο εργαςτιριο αφορά ςτθν επίλυςθ ενόσ κζματοσ – εργαςτθριακισ άςκθςθσ, τόςο ςχεδιαςτικά-
ςυνκετικά, όςο και ωσ προσ τθν περιβαλλοντικι του ςτρατθγικι. Σι ςπουδαςτζσ καλοφνται να 
διαμορφϊςουν ζναν μικρισ κλίμακασ αςτικό δθμόςιο χϊρο(smallurbanspace) που να εμπίπτει 
ςτουσ κανόνεσ και τισ αρχζσ του αειφορικοφ ςχεδιαςμοφ. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υαράδοςθ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ με παρουςίαςθ 
πρόςωπο με πρόςωπο. Επίςθσ, παράδοςθ τθσ κεωρθτικισ 
εργαςίασ που αφορά ςτθν ερευνθτικι μελζτθ που κα γίνει ςτο 
πλαίςιο των διαλζξεων πρόςωπο με πρόςωπο. 
 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Θ εργαςία εκπονείται από ομάδεσ των δφο ατόμων. Ψο βαςικό 
εργαλείο είναι θ μακζτα, ενϊ προτείνεται το βίντεο ωσ μζκοδοσ 
αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, αλλά και 
παρουςίαςθσ τθσ τελικισ εργαςίασ. Επίςθσ, κα χρθςιμοποιθκεί 
το λογιςμικό ECOTECT -που διδάςκεται κατά τθ διάρκεια του 
εργαςτθρίου- ϊςτε να γίνουν οριςμζνεσ περιβαλλοντικζσ 
προςομοιϊςεισ.  
Υαράδοςθ και παρουςίαςθ του μακιματοσ μζςω H/Y. 
 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

 Υαρακολοφκθςθ διαλζξεων 20 
Χυγγραφι εργαςίασ  20 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ (project) 35 

  
ΧφνολοΠακιματοσ 75 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
ΣΛ φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτα ελλθνικά εκτόσ από τουσ 
Erasmus που αξιολογοφνται ςτα αγγλικά. Θ αξιολόγθςθ τουσ 
περιλαμβάνει παράδοςθ και παρουςίαςθ ςτουσ υπόλοιπουσ 
ςπουδαςτζσ τθσ γραπτισ εργαςίασ τουσ. Υαράδοςθ και 
παρουςίαςθ και ςτουσ υπόλοιπουσ ςπουδαςτζσ τθσ 
εργαςτθριακισ εργαςίασ τουσ. Ξατά τθ διάρκεια των 
παρουςιάςεων γίνονται από τον διδάςκοντα ερωτιςεισ.  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

 



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

205 

 

- Ενζργεια ςτθν Αρχιτεκτονικι, ςυλλογικόσ τόμοσ, Εκδόςεισ Παλλιάρθσ. 
- Ecoδομείν, Βιοκλιματικόσ Χχεδιαςμόσ Ξτιρίων και Εφαρμογζσ Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ, 

εκδόςεισ Ψφχαλοσ. 
- Ανδρεαδάκθ, Ε., 2006, Βιοκλιματικόσ Χχεδιαςμόσ, Υεριβάλλον και Βιωςιμότθτα, 

UniversityStudioPress, Κεςςαλονίκθ. 
- Green Architecture Now!, Taschen. 
- Anink, D., Boonstra Ch. and John Mak, 1996, Handbook of Sustainable Building, An 

Environmental Preference Method for Selection of Materials for Use in Construction and 
Refurbishment, James & James, UK. 

- Bougdah, Hocine and Stephen Sharples ,2010, Environment, Technology and Sustainability, 
TOA2, Taylor and Francis. 

- Burton, Hugh (ed by), 2000, Sustainable Communities, The Potential for Eco-Neighbourhoods, 
Earthscan Ltd., UK. 

- Carmona, M., Tiesdell, S., Heath, T. and Oc, Taner, 2010, Public Place, Urban Spaces, The 
dimensions of urban design, Routledge, London and New York. 

- Forman, Richard T.T., 2014, Urban Ecology, Cambridge University Press, UK. 
- Guzowski, Mary, 2010, Towards Zero Energy Architecture, New Solar Design, Lawrence King, 

London. 
- Lynch, Kevin, 1960, The image of the city, The MIT Press, USA. 
- Plummer, Henry, 2009, The Architecture of Natural Light, Thames & Hudson, UK. 
- Randall, Thomas, (ed by), 2003, Sustainable Urban Design, An environmental Approach, Spon 

Press, London and New York. 
- Reid, David. Sustainable Development: An Introductory Guide. London: Earthscan, 1995. 

[www.earthscan.co.uk] 
- Van Uffelen, Chris, 2012, Passive Houses, energy efficient homes, Braun Publishing AG. 

 

 

 

 

 
  

http://www.earthscan.co.uk/
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Ρεριγράμματα μακθμάτων Η’ εξαμινου 

Η’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Φιλοςοφία – Αιςκθτικι και  Ψυχολογία  6 
 

6 150 ΠΓΩ 

2 Αρχιτεκτονικι εςωτερικϊν χϊρων VIΛ   6 8 200 ΠΕ 

3 Αειφορικόσ ςχεδιαςμόσ ΛΛ   4 4 100 ΠΕ 

4 Ακουςτικι - Φωτιςμόσ και Χϊροσ 4 0 4 100 ΠΕ 

5 Διάλεξθ 2     5 125 ΠΓΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 12 10       

  ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22 27 675   

              

  ΕΡΙΛΟΓΘΣ *1 ΜΑΘΘΜΑ+           

1 Βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ (Design) ΛV   3 3 75 ΠΕΩ 

2 Δομικι Ψζχνθ ΛV   3 3 75 ΠΕΩ 

3 Χκθνικόσ Χϊροσ ΛΛΛ   3 3 75 ΠΕΩ 

4 Χχεδιαςμόσ (Design) Επίπλου ΛΛΛ   3 3 75 ΠΕΩ 

  ΣΥΝΟΛΟ 0 3 3 75   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25 30 750   

 
 

 

 
 
 
 
  



Προπηστιακό Πρόγραμμα Σποσδών Τμήμαηος Εζωηερικής 

Αρτιηεκηονικής 
2018 

 

207 

 

ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΦΛΟΣΧΣΦΛΑ - ΑΛΧΚΘΨΛΞΘ ΞΑΛ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ 6 6 
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

6 6 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

 
 
γενικοφ υποβάκρου - υποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Oxι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικά  
Αγγλικά  
Γαλλικά 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι  

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Φιλοςοφία και Αιςκθτικι  
Ειςαγωγι ςτθ Φιλοςοφία και ςτθν Αιςκθτικι. Διερευνϊνται οι ςχζςεισ Φιλοςοφίασ, 
Επιςτιμθσ και Ψεχνϊν. Ειςαγωγι ςτα κεμελιϊδθ ερωτιματα. Λςτορία τθσ Φιλοςοφίασ από 
τθν αρχαιότθτα ωσ τισ μζρεσ μασ και κεϊρθςθ τθσ Αρχιτεκτονικισ και των υπολοίπων 
μορφϊν τθσ Ψζχνθσ από αυτιν τθν προοπτικι. Υροςπάκεια ςφνκεςθσ υπό το πρίςμα τθσ 
ςθμερινισ πραγματικότθτασ. 
Ψυχολογία 
Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ εκ μζρουσ των φοιτθτϊν των κεωρθτικϊν εννοιϊν 
(Ψυχολογικϊν-Ψυχαναλυτικϊν) μζςω των οποίων κα αναδειχκοφν τα νοιματα του χϊρου, 
τόπου, τοπίου, διαςτιματοσ, κλειςτοφ χϊρου, κενοφ χϊρου, εςωτερικοφ χϊρου, 
προςωπικοφ χϊρου.   
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φιλοςοφία και Αιςκθτικι  
Ειςαγωγι ςτθ Φιλοςοφία και ςτθν Αιςκθτικι. Διερευνϊνται οι ςχζςεισ Φιλοςοφίασ, 
Επιςτιμθσ και Ψεχνϊν. Ειςαγωγι ςτα κεμελιϊδθ ερωτιματα. Λςτορία τθσ Φιλοςοφίασ από 
τθν αρχαιότθτα ωσ τισ μζρεσ μασ και κεϊρθςθ τθσ Αρχιτεκτονικισ και των υπολοίπων 
μορφϊν τθσ Ψζχνθσ από αυτιν τθν προοπτικι.  
Θ ζννοια τθσ φιλοςοφίασ και το αντικείμενο τθσ «αιςκθτικισ».  Διερεφνθςθ των μορφϊν 
ωσ πθγι υπαρξιακϊν νοθμάτων, αλλά και δθμιουργία των μορφϊν ωσ ςυνζπεια τθσ 
φιλοςοφικισ κεμελίωςθσ των κοινωνιϊν. Λςτορικι κεϊρθςθ : Υροςωκρατικοί, Υλάτων, 
Αριςτοτζλθσ, Ρεοπλατωνιςμόσ,  Πεςαιωνικι Χκζψθ και Ψζχνθ, Kant, Hegel,, Marx,  Husserl, 
Heidegger. Θ Αιςκθτικι από τον Baumgarten ωσ τθ ςφγχρονθ εποχι. Adorno, Benjamin, 
Marcuse, Bachelard. Αιςκθτικά κεωριματα. Θ δυτικι  Ρεωτερικότθτα  και οι ςφγχρονεσ  
εξελίξεισ και προοπτικζσ. 

 
Ψυχολογία 
Πζςω διαδοχικϊν διαλζξεων οι φοιτθτζσ ξεναγοφνται ςτθν ζννοια του χϊρου ωσ 
φανταςιωτικισ επαφισ του ατόμου με τον κόςμο. Σ χϊροσ ωσ βιωμζνθ εμπειρία βαςίηεται 
ςε προβλθτικζσ διαδικαςίεσ ζτςι όπωσ προκφπτουν από το «ςωματικό ςχιμα»-schéma 
corporel, τον πρωτογενι ναρκιςςιςμό, το «ςτάδιο του κακρζφτθ»-stade du miroir. Ωςτόςο, 
το ίδιο το ςϊμα κινοφμενο ωσ νόθμα εντόσ του ςυμβολικοφ πεδίου κατοικεί τον χϊρο ωσ 
ςθμαςία και κατοικείται από αυτόν ωσ ζμβια παρουςία του κόςμου. 
Λδιαίτερα, κα εξεταςτοφν:  
1. Θ λακανικι τοπολογία του ψυχικοφ ςυςτιματοσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν ζννοια του χϊρου. 
2. Ψο βίωμα του χϊρου εν ςχζςει με τθν παρουςία του ανκρϊπου ςτον κόςμο.  
3. Θ ζννοια τθσ μορφισ και πωσ προκφπτουν οι αλλαγζσ επ’ αυτισ. 
4. Υαραδείγματα χϊρου προσ εξζταςθ: το τοπίο, θ πόλθ ςτον Πεςαίωνα, το ιερό του ναοφ, 
ο κιποσ, το δωμάτιο τθσ ςφγχρονθσ κατοικίασ, ο τάφοσ, θ υποκειμενικότθτα του 
εςωτερικοφ χϊρου. 
5. Ψι ςθμαίνει κεμελιϊνω, κτίηω, κατοικϊ, διαρρυκμίηω τον χϊρο. 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

Ρρόςωπο με πρόςωπο 

Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα 
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
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εκπαίδευςθ κ.λπ. 
ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

Ραι  

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 100 
Συγγραφι εργαςίασ 50 

  

  

Χφνολο Πακιματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν βαςίηεται ςε: 
Δοκιμαςία Ρολλαπλισ Επιλογισ, ι/και Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, ι/και Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 
Δοκιμίων, ι/και ςε  Γραπτι Εργαςία, με αναλογία 
50/50. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται ςτουσ 
φοιτθτζσ κατά τθ διάρκεια τουσ εξαμινου και 
περιλαμβάνονται ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

: - Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:  
 ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ 
 
ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ ΦΛΟΣΧΣΦΛΑΧ-ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ 
 
Α. ‘Ελλθνεσ ςυγγραφείσ 
ΠΛΧΕΟΘΧ ΥΑΡΑΓ.,  “Αιςκθτικά Κεωριματα”, 3 τόμοι, Ακιναι 1971, “Θ Αρχιτεκτονικι ωσ 
Τζχνθ”, Ακιναι 1973, “Αιςκθτικι κεϊρθςθ τθσ Βυηαντινισ Τζχνθσ”, Ακιναι 1972. 
ΠΣΩΦΕΟΣΧ ΓΕΩΦΓ.,  “Κζματα αιςκθτικισ και φιλοςοφίασ τθσ Τζχνθσ”, εκδ. Νεφζλθ 1985. 
 ΥΑΥΑΡΣΩΨΧΣΧ ΕΩΑΓ.,  “Αιςκθτικι”, ιδίου, 1969.      
ΧΦΛΧΨΣΔΣΩΟΛΔΘΧ Υ.,  “Ειςαγωγι ςτθν αιςκθτικι και τθν κεωρία τθσ Τζχνθσ”, ιδίου, Ακινα 
1983. 
Β. ζνοι ςυγγραφείσ 
ALLONES (d) Olivier-Renault,  “La creation artistique et les promesses de la liberte”, ed. 
Klincksieckm Paris 1973, “Μικρι ιςτορία τθσ λζξθσ μεταμοντζρνο”, ςτο ςυλλογικό 
“Μοντζρνο-μεταμοντζρνο”, εκδ. Σμίλθ 1988. 
 BAYER RAYMOND.,  “Histoire de l’esthetique”, ed. Armand Colin, Paris 1961. 
BEARDSLEY MON.,  “Λςτορία αιςκθτικϊν κεωριϊν”, εκδ. Νεφζλθ 1989.   
BOCHENSKI M.,  “Λςτορία τθσ ςφγχρονθσ ευρωπαϊκισ φιλοςοφίασ”, εκδ. Δωδϊνθ 1975. 
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BROGLIE (DE) L.,  “Θ Κυβερνθτικι” περίοδ. Δευκαλίων Νο. 2. 
BOHR N.,  “Κβαντικι φυςικι και φιλοςοφία”, περίοδ.Δευκαλίων Νο. 20. 
FERRAN ALBERT, “Philosophie de la composition architecturale”, ed. Vincent, Freal et Cie 
Paris1955. 
FISCHER ERNST,  “H αναγκαιότθτα τθσ Τζχνθσ”, εκδ. Κεμζλιο, Ακιναι 1976. 
FOCILLON HENRI,  “Θ ηωι των μορφϊν”, εκδ. Νεφζλθ 1982. 
FRAMPTON KEN.,  “Μοντζρνα αρχιτεκτονικι - Λςτορία και κριτικι”, εκδ. Κεμζλιο 1987.  
GUILLAUME PAUL,  “La psychologie de la forme”, edit. Flammarion, Paris 1937. 
 HALL EDWARD,   “La dimension cachee”, ed. Seuil 1979.  
 HEGEL,  “Αιςκθτικι - επιλογι κειμζνων”, εκδ. Αναγνωςτίδθ, “Αιςκθτικι τθσ παραδοςιακισ 
ηωγραφικισ”, εκδ.  Αναγνωςτίδθ. 
HEIDEGGER MAR.,  “Essais et conferences”, ed. Gallimard, Paris 1958, “Τί είναι φιλοςοφία”, 
εκδ. Αναγνωςτίδθ, “Θ προζλευςθ του ζργου Τζχνθσ”, εκδ. Δωδϊνθ, Ακινα 1986.. 
HEINSERBERG W.,  “Φυςικι και Φιλοςοφία”, εκδ. Διογζνθσ 1971.  
JUNG CARL,  “Ο άνκρωποσ και τα ςφμβολά του”, εκδ. Αρςενίδθ,  Kerenyi Charles - 
“Introduction a l’essence de la mythologie”, ed. Payot. 
KAUFMANN PIERRE,  “L’experience emotionnelle de l’espace”, edit. J. Vrin,  
Paris 1981. 
KOYRE ALEX.,  “Du Monde clos a l’Univers infini”, edit. Gallimard, Paris 1962.  
LALANDE ANDRE,  “Vocabulaire technique et critique de la philosophie”, ed. PUF, Paris 1972.   
LUKACS GEORG,  “Θ ψυχι και οι μορφζσ”, εκδ. Κεμζλιο, Ακιναι 1986. 
 MERLEAU - PONTY MAUR.,  “Phenomenologie de la perception”, Gallimard 1945.  
PAYOT DANIEL,  “Le philosophie et l’architecte”, edit. An. Montaigne, Paris 1982.   
QUEYSANNE BRUNO,  “Le retour a la philosophie, Merleau-Ponty et l’architecture”, trev. Art 
Press, Hors seri No 2/1983.  
VERNANT JEAN PIERRE,  “Μφκοσ και Σκζψθ ςτθν αρχαία Ελλάδα”, εκδ. Ολκόσ, Ακιναι 1975. 
WIENER NORBERG,  “Κυβερνθτικι και κοινωνία”, εκδ. Ραπαηιςθ, Ακιναι 1970. 
WITTGENSTEIN LUD.,  “Φιλοςοφικζσ παρατθριςεισ”, εκδ. Γνϊςθ, Ακιναι 1993. 
ARNHEIM R., Θ δυναμικι τθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ, University Studio Press, Κεςςαλονίκθ 
2003 
BACHELARD G., Θ ποιθτικι του χϊρου, Χατηθνικολι, Ακινα 2014 
HEIDEGGER M., Ξτίηειν, κατοικείν, ςκζπτεςκαι, Υλζκρον, Ακινα 2009 
ΞΑΓΓΕΟΑΦΘΧ Φ., Ψο πράγμα θ λζξθ και ο κόςμοσ, Αρμόσ, Ακινα 2017 
ΞΣΡΨΑΦΑΨΣΧ Χ., Θ εμπειρία του αρχιτεκτονθμζνου χϊρου και το ςωματικό ςχιμα, 
Ξαςτανιϊτθσ, Ακινα 1983 
LACAN J., Ψο ςτάδιο του κακρζφτθ ωσ διαμορφωτισ του εγϊ, Υεριοδικό Fort-Da, τεφχοσ 2, 
Ακινα Δεκζμβριοσ 2012 
MERLEAU-PONTY M., Θ φαινομενολογία τθσ αντίλθψθσ, Ριςοσ, Ακινα 2016 
 
ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑΧ 
ARNHEIM R., Θ δυναμικι τθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ, University Studio Press, Κεςςαλονίκθ 
2003 
BACHELARD G., Θ ποιθτικι του χϊρου, Χατηθνικολι, Ακινα 2014 
HEIDEGGER M., Κτίηειν, κατοικείν, ςκζπτεςκαι, Υλζκρον, Ακινα 2009 
ΞΑΓΓΕΟΑΦΘΧ Φ., Το πράγμα θ λζξθ και ο κόςμοσ, Αρμόσ, Ακινα 2017 
ΞΣΡΨΑΦΑΨΣΧ Χ., Θ εμπειρία του αρχιτεκτονθμζνου χϊρου και το ςωματικό ςχιμα, 
Ξαςτανιϊτθσ, Ακινα 1983 
LE CORBUSIER C.E.J., Για μια αρχιτεκτονικι, Εκκρεμζσ, Ακινα 2005 
LACAN J., Το ςτάδιο του κακρζφτθ ωσ διαμορφωτισ του εγϊ, Υεριοδικό Fort-Da, τεφχοσ 2, 
Ακινα Δεκζμβριοσ 2012 
MERLEAU-PONTY M., Θ φαινομενολογία τθσ αντίλθψθσ, Ριςοσ, Ακινα 2016 
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NORBERG-SCHULZ C., Genius Loci, Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ε.Π.Υ., Ακινα 2009 
PANOFSKY E., Γοτκικι αρχιτεκτονικι και ςχολαςτικιςμόσ, Π.Λ.Ε.Ψ., Ακινα 2018 
ROSSI A., Θ αρχιτεκτονικι τθσ πόλθσ, University Studio Press, Κεςςαλονίκθ, 1996 
SIMMEL G., Μθτροπολιτικι αίςκθςθ, Εκδόςεισ Άγρα, Ακινα 2017 
  
Χυναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
ΑΟΘΨΘΕΛΑ 
ΦΛΟΣΧΣΦΕΛΡ 
FORT-DA 
Θ ΨΩΧΑΡΑΟΩΧΘ 
 
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ VII: ΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΘΧ 
ΕΥΑΡΑΧΦΘΧΘΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι εργαςία  6 8 

Project , Πελζτθ   

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

6 8 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Αρχιτεκτονικι Εςωτερικϊν Χϊρων Λ. 
Δομικι Ψζχνθ ΛΛΛ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι και αγγλικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι (ςτθν αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK112/ 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Γενικό πλαίςιο 

Ψο γνωςιολογικό περιεχόμενο του μακιματοσ «Αρχιτεκτονικι Εςωτερικϊν χϊρων VΛI: το πλαίςιο 

τθσ επανάχρθςθσ», εςτιάηεται ςτθ  μελζτθ, τεκμθρίωςθ, ςυντιρθςθ και διατιρθςθ 

νεϊτερων αρχιτεκτονικϊν μνθμείων ςε ςυνδυαςμό με το αντικείμενο του ςχεδιαςμοφ εςωτερικϊν 

χϊρων. Ψο μάκθμα ςτοχεφει τθν υποςτιριξθ, καλλιζργεια και ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των 

φοιτθτϊν/τριϊν να επεμβαίνουν και να διαμορφϊνουν εςωτερικοφσ χϊρουσ ςε ιςτορικά- 

παραδοςιακά -διατθρθτζα κτίρια, εντάςςοντάσ τα ςτο ςφγχρονο περιβάλλον και τρόπο ηωισ. Αυτό 

επιτυγχάνεται διαμζςου τθσ κεωρθτικισ ανάλυςθσ τθσ ςχζςθσ τθσ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ 

κάκε ιςτορικισ περιόδου με το ςφγχρονο περιβάλλον, τθσ ανάλυςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου 

και των τρόπων προςταςίασ, ςυντιρθςθσ και επανάχρθςθσ των αρχιτεκτονικϊν μνθμείων, τόςο ςε 
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εκνικό, όςο και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίςθσ με τθν απόκτθςθ γνϊςεων που αφοροφν τον 

χαρακτθριςμό μνθμείων ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνεσ ιςτορικζσ περιόδουσ, ςε τρόπουσ και 

μεκόδουσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ, κακϊσ και ςε δομικά υλικά και καταςκευαςτικζσ 

τεχνικζσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί.  

Λδιαίτερθ μνεία γίνεται για τθν Ελλθνικι λαϊκι αρχιτεκτονικι, τθ ςυςχζτιςθ τθσ με τον τόπο, το 
κλίμα, τισ ιδιαίτερεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ, τισ αρχζσ και τισ μορφολογικζσ επιλογζσ 
που ζκεςαν τισ βάςεισ για τον βιοκλιματικό ςχεδιαςμό. 
 
Σκοποί και ςτόχοι 
 
Ξεντρικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν/τριων ςτθ διαδικαςία ςυνκετικισ 
διερεφνθςθσ ςχζςεων ανάμεςα ςτο παλαιό και ςτο νζο, κακϊσ και ςτισ παραμζτρουσ που 
επθρεάηουν αυτζσ τισ ςχζςεισ – τθν ιςτορικότθτα, τθ μνιμθ, τον χρόνο, τθν πολιτιςτικι ταυτότθτα. 
Επιδιϊκεται θ εμβάκυνςθ διαμζςου τθσ ανάπτυξθσ κεωρθτικοφ και πρακτικοφ υπόβακρου ςτθ 
ςυνκετικι μελζτθ εςωτερικϊν χϊρων ςε παραδοςιακά- διατθρθτζα κελφφθ, με ζμφαςθ ςτθ 
μορφολογία, τθ δομι, τον κτιριακό τφπο, τθν εςωτερικι διάρκρωςθ, τον διάκοςμο και τα υλικά που 
ζχουν χρθςιμοποιθκεί. Αναλφεται θ ςχζςθ τθσ αρχιτεκτονικισ εςωτερικϊν χϊρων και τθσ ιςτορίασ, 
τθσ διατιρθςθσ και τθσ μνιμθσ, το αντικείμενο προςταςίασ και χαρακτθριςμοφ των νεϊτερων 
αρχιτεκτονικϊν μνθμείων, κακϊσ και οι τρόποι αποκατάςταςθσ με ειςαγωγι νζων χριςεων. Επίςθσ 
οι κεμελιϊδεισ όροι και ζννοιεσ, οι χάρτεσ, οι διακθρφξεισ και οι διεκνείσ οργανιςμοί που διζπουν 
τθν αποκατάςταςθ και ςυντιρθςθ των αρχιτεκτονικϊν μνθμείων με παρουςίαςθ 
πραγματοποιθμζνων ζργων, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Ευρϊπθ. Θ προςζγγιςθ του κζματοσ 
εφαρμογισ γίνεται ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ και τεκμθρίωςθσ, 
ςε ότι αφορά ςτθ διαχείριςθ του εςωτερικοφ χϊρου υφιςταμζνων ιςτορικϊν κτιρίων.  
Βαςικόσ παιδαγωγικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ καλλιζργεια τθσ ενεργισ ατομικισ 
ςυμμετοχισ, αλλά και τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ, κακϊσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ 
διδάςκοντεσ. Επιπρόςκετα καλλιεργείται θ διαδικαςία διάχυςθσ του ςχεδιαςτικοφ αποτελζςματοσ 
και απιχθςθσ ςε τοπικζσ κοινωνίεσ μζςω ζκκεςθσ εργαςιϊν.  
 
Μζκοδοσ – μακθςιακά αποτελζςματα 
 
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθν κεωρία (με διαλζξεισ, κριτικζσ τοποκετιςεισ και 
οργανωμζνεσ ςυηθτιςεισ), και τθν εφαρμογι, ςε ςυνκετικό ςχεδιαςτικό κζμα μελζτθσ, οι οποίοι 
λειτουργοφν διαλεκτικά και ςταδιακά ειςάγουν ςχεδιαςτικά κζματα αυξανόμενθσ πολυπλοκότθτασ.  

Υροκειμζνου να τροφοδοτθκεί μία κριτικι ςυηιτθςθ και θ ςυνεργαςία, οι φοιτθτζσ/τριεσ 
αναλαμβάνουν ομαδικι εργαςία με κζμα ςυναφζσ προσ το αντικείμενο του μακιματοσ, το οποίο 
κακορίηεται κατά τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ εξαμινου από τουσ διδάςκοντεσ. 
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα: 
- ζχουν εποπτεία του κοινωνικοφ ρόλου του ςχεδιαςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ διατιρθςθσ και 

επανάχρθςθςθσ εςωτερικϊν χϊρων πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ. 
- ζχουν τθν ικανότθτα να αναλφουν, να κατανοοφν και να επαναδιαπραγματεφονται με τον 

απαραίτθτο ςεβαςμό τθν αιςκθτικι και λειτουργικι διάςταςθ εςωτερικϊν χϊρων ςε κτίρια 
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ. 

- αποκτιςουν τθν ικανότθτα να υιοκετοφν κριτικά βαςικζσ ιδεατζσ αρχζσ ςε ςυγκεκριμζνα 
προβλιματα επαναχρθςιμοποίθςθσ υπαρχόντων εςωτερικϊν χϊρων κτιρίων πολιτιςμικισ 
κλθρονομιάσ.   

- αποκτιςουν τθν ικανότθτα να ςυγκεντρϊνουν και να ερμθνεφουν πολιτιςμικά ςτοιχεία για να 
διαμορφϊνουν κριτικζσ κεωριςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε αιςκθτικά, 
ιδεολογικά και κοινωνικά ηθτιματα. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθν κεωρία και τθν εφαρμογι, οι οποίοι λειτουργοφν 
ενιαία, με τθν κεωρία να εξελίςςεται ςταδιακά υποςτθρίηοντασ το εργαςτθριακό ςκζλοσ κακ’ όλθ τθ 
διεξαγωγι του μακιματοσ. 
Θ κεωρία περιλαμβάνει διαλζξεισ που κατανζμονται πάνω ςτισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: 
1. προςταςία και επανάχρθςθ κτιρίων (τα κτίρια ωσ πολιτιςτικό αγακό, μεκοδολογία ςυντιρθςθσ 

και αποκατάςταςθσ, νομοκεςία, τρόποι επζμβαςθσ),  
2. ιςτορικό και πολιτιςτικό υπόβακρο (ανϊνυμθ λαϊκι αρχιτεκτονικι, νεοκλαςικιςμόσ και αςτικό 

περιβάλλον),  
3. ςτοιχεία βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθ λαϊκι αρχιτεκτονικι,  
4. οικοδομικά υλικά και καταςκευι ςτισ ίδιεσ προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ ςτθν Ελλάδα, 

μεκοδολογία επεμβάςεων ιπιασ μορφισ. 
5. μνιμθ, εμπειρία, αυκεντικότθτα 

Ψο κεωρθτικό μζροσ ολοκλθρϊνεται με γραπτό δοκίμιο, ζκταςθσ 3.000– 4.000 λζξεων τθσ ομάδασ 
εργαςίασ, το οποίο βαςίηεται ςε κριτικι κεϊρθςθ προτεινόμενων κειμζνων αναφοράσ, και 
υποςτθρίηεται δθμόςια ςε προγραμματιςμζνθ θμερομθνία.  

Ψο εφαρμοςμζνο /εργαςτθριακό ςκζλοσ περιλαμβάνει δφο μελζτεσ (projects) (ομαδικι και ατομικι 
εργαςία) που αφοροφν τθν επζμβαςθ και τθ ςυνολικι ςυνκετικι διαμόρφωςθ των εςωτερικϊν 
χϊρου ςε ςυγκεκριμζνα κτιριακά κελφφθ. Θ εξζλιξι τουσ γίνεται ςταδιακά ςτθν βάςθ τεςςάρων (4) 
δθμόςιων παρουςιάςεων και ςυνακόλουκων κριτικϊν ςυηθτιςεων ςτθ διάρκεια του εξαμινου, οι 
οποίεσ είναι:1) ςυγκρότθςθ και τεκμθρίωςθ επιλογισ χριςθσ, 2) μελζτθ ςε κλίμακα 1:50, 3) μελζτθ 
ςε κλίμακα 1:25, 4) τελικι παράδοςθ. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο  

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ανάρτθςθ πλθροφοριακοφ και διδακτικοφ υλικοφ, 
ςχεδίων προσ μελζτθ, υπερςυνδζςμων- links, 

ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν. 
Επικοινωνία για διορκϊςεισ εργαςιϊν, μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου.  

Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

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

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
- Οιψθ αποφάςεων  
- Σμαδικι εργαςία  
- Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
- Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 
- Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
- Δζςμευςθ ςε κανονιςμοφσ και περιοριςμοφσ 
- Χεβαςμόσ ςε ΑμεΑ 
- Δζςμευςθ ςε χρονοδιαγράμματα 
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ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 35 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ) 

20 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(ςυγγραφι) 

15 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) 

105 

Πθ κακοδθγοφμενθ 
μελζτθ 

25 

  

Χφνολο Πακιματοσ  200 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Αξιολόγθςθ κεωρθτικισ εργαςίασ ομάδασ  
Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι 
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Υλθρότθτα 
Ξριτικι κεϊρθςθ 
Ξανόνεσ επιςτθμονικισ ςυγγραφισ 
Αξιολόγθςθ μελζτθσ (project) ομάδασ  
Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι 
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Υλθρότθτα με βάςθ τισ προδιαγραφζσ που ζχουν οριςτεί. 
Χυνζπεια ςτα ςτάδια των προπαραδόςεων. 
Υρωτοτυπία ιδεϊν. 
Δθμιουργικότθτα ςτον ςχεδιαςμό. 
Χεβαςμόσ ςτθν πολιτιςμικι κλθρονομιά.  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

 Fram M, (2003). Well-Preserved: The Ontario Heritage Foundation's Manual of Principles 
and Practice For Architectural Conservation, Canada: Boston Mills Press Books. 
Jokilehto J, (2009). A History of Architectural Concervation, Oxford: Butterworth, 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Ηϋ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΑΕΛΦΣΦΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΛΛ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ από τον διδάςκοντα και προςκεκλθμζνουσ 
επιςτιμονεσ του τομζα τθσ αςτικισ οικολογίασ και των 
περιβαλλοντικϊν παραμζτρων του ςχεδιαςμοφ εξωτερικϊν 
χϊρων. 

1 1 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ (project)   3 3 
   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

4 4 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ  

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

- Ψο μάκθμα ζχει ςτόχο οι ςπουδαςτζσ να αποκτιςουν εξειδίκευςθ ςτο γνωςτικό πεδίο 
τθσ Αειφορικισ Δόμθςθσ. Σι ςπουδαςτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να εφαρμόςουν αυτά 
που ζχουν διδαχκεί ςτο μάκθμα Αειφορικόσ Χχεδιαςμόσ Λ, που αφοροφςαν βαςικζσ 
αρχζσ, ςτθν πράξθ. Ψο μάκθμα υποςτθρίηεται από επιςτθμονικά εγχειρίδια 
προχωρθμζνου επιπζδου.  
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα Αειφορικόσ Χχεδιαςμόσ ΛΛ αφορά ςε επιμζρουσ εξειδικευμζνα ηιτθμα τθσ 
Αειφορικισ Δόμθςθσ κτιρίων και τθν υλοποίθςθ τουσ ςε πειραματικό επίπεδο.  
Ψο μάκθμα εςτιάηει μεταξφ άλλων ςτα κτίρια Χχεδόν Πθδενικισ Ξατανάλωςθσ Ενζργειασ 
(near Zero Energy Buildings). Θ κατανάλωςθ των κτιριακϊν υποδομϊν παίηουν 
κακοριςτικό ρόλο ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ κρίςθσ και ωσ εκ τοφτου κα 
αντιμετωπιςκοφν αναλυτικά ηθτιματα και μζκοδοι εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Υζραν του 
ενεργειακοφ ηθτιματοσ οι ςπουδαςτζσ κα κλθκοφν να αντιμετωπίςουν ηθτιματα όπωσ 
διαχείριςθσ ζργου, αναηιτθςθσ πόρων, βιωςιμότθτασ του ζργου, άνεςθσ του χριςτθ και 
άλλα μζςα ςτο πλαίςιο τθσ αειφορίασ.  Δθλαδι, κα ερευνθκοφν παράμετροι όχι μόνο 
περιβαλλοντικισ δόμθςθσ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ αλλά και οικονομικζσ και 
κοινωνικζσ. 
Ψο μάκθμα εςτιάηει ςε επί τόπου καταγραφι και μετριςεισ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 
όςον αφορά ςε κριτιρια περιβαλλοντικισ δόμθςθσ. Υροτείνει τον αειφορικό 
επαναςχεδιαςμό χϊρων μετά από τθν διαδικαςία περιβαλλοντικισ καταγραφισ και 
μετριςεων. Επίςθσ, ενιςχφει τουσ ςπουδαςτζσ ςτο να αντιμετωπίςουν κριτικά τθν ζννοια 
τθσ αειφορίασ, να διατυπϊςουν κριτικζσ απόψεισ ςτον ςφγχρονο αειφορικό ςχεδιαςμό 
και να οραματιςτοφν πρακτικζσ για ζνα πιο βιϊςιμο μζλλον.  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

- Ρα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ και τθν κατανόθςθ που απζκτθςαν με 
τρόπο που δείχνει επαγγελματικι προςζγγιςθ τθσ εργαςίασ ι του επαγγζλματόσ τουσ 
και να διακζτουν ικανότθτεσ που κατά κανόνα αποδεικνφονται με τθν ανάπτυξθ και 
υποςτιριξθ  επιχειρθμάτων και τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςτο πλαίςιο του γνωςτικοφ 
τουσ πεδίου. 

- Ρα ζχουν τθν ικανότθτα να ςυγκεντρϊνουν και να ερμθνεφουν ςυναφι ςτοιχεία για 
να διαμορφϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε ςυναφι κοινωνικά, 
επιςτθμονικά ι θκικά ηθτιματα.  

- Ρα είναι ςε κζςθ να κοινοποιοφν πλθροφορίεσ, ιδζεσ, προβλιματα και λφςεισ τόςο ςε 
ειδικευμζνο όςο και ςε μθ-εξειδικευμζνο κοινό.  

- Ψζλοσ να ζχουν αναπτφξει εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ απόκτθςθσ γνϊςεων, που τουσ 
χρειάηονται για να ςυνεχίςουν ςε περαιτζρω ςπουδζσ με μεγάλο βακμό αυτονομίασ. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ των γνϊςεων των προθγοφμενων ετϊν 
ςε ςυνδυαςμό με τισ νζεσ γνϊςεισ που κα αποκομιςκοφν ςε εξειδικευμζνα ηθτιματα 
αειφορικισ καταςκευισ. Θ εργαςτθριακι άςκθςθ πραγματοποιείται ομαδικά όπου οι 
ςπουδαςτζσ μακαίνουν να λειτουργοφν ωσ ςφνολο, εςτιάηουν ςε εξειδικευμζνα ηθτιματα 
αειφορικισ δόμθςθσ και τθσ υλοποίθςθσ τουσ και μελετοφν τθ ςφγχρονθ τεχνολογία και 
πρακτικι που εφαρμόηεται ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα εςωτερικοφ χϊρου.  
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ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υαράδοςθ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ με παρουςίαςθ 
πρόςωπο με πρόςωπο. Επίςθσ, παράδοςθ τθσ 
κεωρθτικισ εργαςίασ που αφορά ςτθν ερευνθτικι 
μελζτθ που κα γίνει ςτο πλαίςιο των διαλζξεων 
πρόςωπο με πρόςωπο.  

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Θ εργαςτθριακι άςκθςθ εκπονείται από όλο το τμιμα 
ομαδικά. Θ ςχεδίαςθ τθσ άςκθςθσ γίνεται με λογιςμικά 
που ζχουν διδαχκεί ςε όλα τα προθγοφμενα εξάμθνα. 
Υαράδοςθ και παρουςίαςθ του μακιματοσ μζςω H/Y. 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

 Υαρακολοφκθςθ 
διαλζξεων 

20 

Χυγγραφι εργαςίασ  20 
Χεμινάρια 10 
Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ 

10 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ 
(project) 

30 

Άςκθςθ πεδίου 10 
  
Χφνολο Πακιματοσ  100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
ΣΛ φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτα ελλθνικά εκτόσ από 
τουσ Erasmus που αξιολογοφνται ςτα αγγλικά. Θ 
αξιολόγθςθ τουσ περιλαμβάνει παράδοςθ και 
παρουςίαςθ ςτουσ υπόλοιπουσ ςπουδαςτζσ τθσ 
γραπτισ εργαςίασ τουσ. Υαράδοςθ και παρουςίαςθ και 
ςτουσ υπόλοιπουσ ςπουδαςτζσ τθσ εργαςτθριακισ 
εργαςίασ τουσ. Ξατά τθ διάρκεια των παρουςιάςεων 
γίνονται από τον διδάςκοντα ερωτιςεισ. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΑΞΣΩΧΨΛΞΘ - ΦΩΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΧΩΦΣΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ & Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 4 4 
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

4 4 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Πάκθμα Ειδικοφ Ωποβάκρου 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (ςτθν Αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ακουςτικι και Χϊροσ 
Ψο μάκθμα ςτοχεφει ςε μια βαςικι ειςαγωγι ςτα ηθτιματα του Ακουςτικοφ Χχεδιαςμοφ 
ςτον αρχιτεκτονικό, και ειδικότερα ςτον εςωτερικό χϊρο. Επίςθσ ςτοχεφει να αναδείξει 
πϊσ ο χϊροσ μπορεί να επθρεάςει και να βελτιϊςει τισ ακουςτικζσ μασ εμπειρίεσ, και πϊσ 
θ μελζτθ του χϊρου μπορεί να διαμορφϊςει το θχθτικό μασ περιβάλλον. Ψζλοσ, ςτοχεφει 
να αναδείξει τον ακουςτικό ςχεδιαςμό ωσ ζνα δυναμικό ςφςτθμα επιλογϊν που 
επιδιϊκουν να πετφχουν τθν βζλτιςτθ διαμόρφωςθ ενόσ χϊρου ςε ςχζςθ με τθν χριςθ 
του, τισ επικυμθτζσ του ιδιότθτεσ, και τθν κζςθ που καταλαμβάνει μζςα ςτο ευρφτερο 
περιβάλλον του. Ωσ εκ τοφτου, το μάκθμα οργανϊνεται πάνω ςε τρεισ πυλϊνεσ: 

1. τθν ακουςτικι των χϊρων (ακουςτικι μθχανικι) 

2. τθν ανκρϊπινθ αντίλθψθ (ακουςτικι φυςιολογία και ψυχοακουςτικι) 
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3. το πρόγραμμα του χϊρου (γενικζσ και ειδικζσ χριςεισ) 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια κα ζχει αναπτφξει μια 
βαςικι κατανόθςθ τθσ λογικισ και των βαςικϊν αρχϊν του ακουςτικοφ ςχεδιαςμοφ, και κα 
ζχει αναπτφξει μια ευαιςκθςία ϊςτε να ενςωματϊςει αυτιν τθν ποιοτικι διάςταςθ του 
ςχεδιαςμοφ μζςα ςτισ μελετθτικζσ του επιδιϊξεισ. Χυγκεκριμζνα, κα είναι ςε κζςθ να 
κατανοιςει 
- Ψο πϊσ ακοφμε μζςα ςτον εςωτερικό και εξωτερικό χϊρο 
- Ψο πϊσ να διαμορφϊςουμε κατάλλθλα κριτιρια για τον ςχεδιαςμό τθσ κατάλλθλθσ 

θχθτικισ ςυμπεριφοράσ για τον αντίςτοιχο χϊρο και πρόγραμμα χριςθσ 
- Ψο πϊσ οι αποφάςεισ πάνω ςτθν διαρρφκμιςθ, τα υλικά και τισ επιφάνειεσ, τθν 

γεωμετρία του χϊρου, και των αιςκθτικϊν επιλογϊν επιδροφν πάνω ςτο πϊσ και το τι 
ακοφμε μζςα ςτον χϊρο 

- Ψο πϊσ θ θχθτικι ςυμπεριφορά του χϊρου αποτελεί ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι ςτθν 
ςυνολικι ςφνκεςθ τθσ αρχιτεκτονικισ πρόταςθσ, και αποτελεί κρίςιμο παράγοντα για 
τθν λειτουργικότθτα, τθν άνεςθ, και τθν αιςκθτικι απόλαυςθ του υλοποιθμζνου 
χϊρου. 

Φωτιςμόσ και Χϊροσ 
Ψο μάκθμα αποτελεί τθν πρϊτθ επαφι με ζνα από τα βαςικότερα ςχεδιαςτικά εργαλεία 
και ποιοτικά χαρακτθριςτικά του δομθμζνου/ςχεδιαςμζνου χϊρου, το Φυςικό και Ψεχνθτό 
Φωσ.  
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν που διζπουν τον τεχνθτό και 
φυςικό φωτιςμό και θ διαχείριςι του ςε ςχζςθ με τα υλικά, τισ φόρμεσ, τισ υφζσ, τον 
χαρακτιρα και τθν χριςθ του εκάςτοτε υπό μελζτθ χϊρου.  
Θ κατανόθςθ και ειςαγωγι ενεργειακϊν δεδομζνων και χαρακτθριςτικϊν αειφορίασ 
αποτελοφν ουςιαςτικά ςτοιχεία τθσ φωτιςτικισ προςζγγιςθσ. Θ εκμετάλλευςθ του φυςικοφ 
φωτόσ για ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ τεχνθτοφ φωτόσ βελτιϊνει το ςχεδιαςμζνο 
περιβάλλον με επιρροζσ ςτθν ψυχολογία του χριςτθ και τισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε χριςθσ 
(ποιοτικά χαρακτθριςτικά φωτόσ, χρϊμα, κλπ.).  
Χτο τζλοσ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα είναι ςε κζςθ: 
- Ρα ειςάγει το φωσ κατά τθν απαρχι τθσ ςυνκετικισ – ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ ωσ 

βαςικό εργαλείο ςφνκεςθσ και ςχεδιαςμοφ. 
- Ρα χρθςιμοποιιςει τισ βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ φωτιςμοφ ϊςτε να βελτιςτοποιιςει 

και να δϊςει ζμφαςθ ςτισ χωρικζσ ποιότθτεσ. 
- Ρα γνωρίηει τον κατάλλθλο φωτιςμό αναλόγωσ τθσ χριςθσ του εκάςτοτε χϊρου ϊςτε 

να ικανοποιοφνται  τόςο οι χρθςτικζσ και αιςκθτικζσ ανάγκεσ όςο και οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ το απαιτοφμενου φωτόσ για κάκε χριςθ. 

- Ρα προτείνει φωτιςτικά μοντζλα και τεχνικζσ που δίνουν ζμφαςθ ςτθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ και τον αειφορικό ςχεδιαςμό.    

Ρα γνωρίηει μζςα προςομοίωςθσ φωτιςτικϊν εφζ μζςω Θ/Ω και να τα χρθςιμοποιεί για 
επιβεβαίωςθ των ςχεδιαςτικϊν του επιλογϊν. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ακουςτικι και Χϊροσ 
Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ κα διαμορφωκεί πάνω ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ: 
 

1. Σ ιχοσ: κόρυβοσ και μινυμα, ανκρϊπινθ αντίλθψθ, θ ζννοια του θχθτικοφ τοπίου 
2. Ψα υλικά: οι ζννοιεσ τθσ θχθτικισ απορρόφθςθσ και διαςποράσ και ο ςχεδιαςμόσ του 

χϊρου μζςα από αυτζσ τισ ιδιότθτεσ 
3. Θ ακουςτικι του χϊρου: θ υλικότθτα του χϊρου και θ επίδραςι τθσ ςτισ κακθμερινζσ ι 

ειδικζσ δραςτθριότθτεσ. Υρογραμματιςμόσ τθσ θχθτικισ ςυμπεριφοράσ και βελτιςτοποίθςθ 
του αποτελζςματοσ (προςομοίωςθ). 

4. Θχομόνωςθ: αερόφερτοσ και κτυπογενισ κόρυβοσ, κόρυβοσ από το άμεςο και ευρφτερο 
περιβάλλον. 

5. Ειδικοί χϊροι και χριςεισ: αίκουςεσ ςυναυλιϊν, αίκουςεσ διαλζξεων, αίκουςεσ προβολϊν 
και πολυμζςων, κ.α. 

6. Ξανονιςμοί. 
Υαράλλθλα με τα παραπάνω κζματα, και κακ’ όλθ τθν διάρκεια του μακιματοσ, κα καλυφκοφν 
ηθτιματα όπωσ οι ψθφιακζσ τεχνικζσ προςομοίωςθσ και βελτιςτοποίθςθσ του ακουςτικοφ 
ςχεδιαςμοφ, οι ειδικζσ αρχιτεκτονικζσ λεπτομζρειεσ, και θ αιςκθτικι βελτιςτοποίθςθ του ιχου 
(sound tuning). 
 
Φωτιςμόσ και Χϊροσ 
Ψο μάκθμα του Φωτιςμοφ βαςίηεται ςτθν Ειςαγωγι του Φωτόσ ωσ ζνα από τα βαςικά εργαλεία τθσ 
Αρχιτεκτονικισ διαδικαςίασ. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία οργανϊνεται ςε δφο φάςεισ, τισ 
διαλζξεισ/παρουςιάςεισ -το κεωρθτικό ςτάδιο- και τθν πρακτικι/ςχεδιαςτικι/καταςκευαςτικι 
προςζγγιςθ του Φωτόσ. 
Πζςα από ζναν αρικμό διαλζξεων ςτα πρϊτα μακιματα του εξαμινου πραγματοποιείται μια γενικι 
παρουςίαςθ του φυςικοφ και τεχνθτοφ φωτόσ και αναλφεται ο φωτιςμόσ ωσ ςυνκετικό εργαλείο για 
το ςχεδιαςμό του χϊρου. Υαρουςιάηονται αναλυτικά οι βαςικζσ αρχζσ  και κανόνεσ που διζπουν το 
φωσ και τθ μελζτθ φωτιςμοφ,  τόςο για τον φυςικό, όςο και για τον τεχνθτό φωτιςμό κακϊσ και οι 
νόμοι και φωτομετρικά μεγζκθ ζτςι ϊςτε να γίνει κατανοθτι ςτουσ φοιτθτζσ θ ‘φφςθ’ του φωτόσ. 
Υαράλλθλα αναλφονται  ζννοιεσ όπωσ οι τφποι φωτιςμοφ, τα είδθ των φωτιςτικϊν 
ςωμάτων/λαμπτιρων κακϊσ και θ ειςαγωγι αυτοματιςμϊν και ενεργειακϊν δεδομζνων οι οποίεσ 
αποτελοφν ουςιαςτικά ςχεδιαςτικά εργαλεία. Τλα τα παραπάνω γίνονται αντιλθπτά μζςα από μια 
ςυνεχι εναλλαγι εικόνων (παρουςιάςεισ), παραδειγμάτων και ανταλλαγισ απόψεων. 
Χτθ δεφτερθ περίοδο παραδίδονται ςεμιναριακά μακιματα για λογιςμικά Φωτομετρίασ (Θ/Ω) κακϊσ 
και μζςα από μικρζσ αςκιςεισ-καταςκευζσ οι φοιτθτζσ ζρχονται ςε απόλυτθ επαφι με το φωτιςτικό 
αποτζλεςμα ωσ γραφι ςτον χϊρο. Υαράλλθλα μζςα από διορκϊςεισ και ςυηιτθςθ με κάκε ομάδα 
ςπουδαςτϊν ςυηθτείται ο τρόποσ προςζγγιςθσ ςε αρχιτεκτονικά ηθτιματα που αφοροφν ςτο φωσ 
και τθν κεντρικι ιδζα (concept). Θ ανάλυςθ του concept αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο για τθ ορκι 
αντιμετϊπιςθ και ειςαγωγι του φωτιςμοφ ςτο χϊρο. Ξατά τθ δεφτερθ περίοδο πραγματοποιοφνται 
επιςκζψεισ ςε χϊρουσ (εςωτερικοφσ και υπαίκριουσ) όπου ςυηθτείται και αναλφεται θ παρουςία 
του φωτόσ. 
Χτο τζλοσ του εξαμινου οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν μια κεωρθτικι εργαςία όπου αναδεικνφουν και 
αναλφουν ηθτιματα φωτόσ ςε παραδείγματα αρχιτεκτονικισ. 
 

Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  ……. 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Αυτόνομθ εργαςία 
- Σμαδικι εργαςία 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
- Ευαιςκθτοποίθςθ ςε ενεργειακά ηθτιματα και ςτον αειφορικό ςχεδιαςμό. 
- Βελτιςτοποίθςθ των χωρικϊν ποιοτιτων. 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο 
Δθμόςια παρουςίαςθ ομαδικϊν ενδιάμεςων 
εργαςτθριακϊν εργαςιϊν (κατά τθ διάρκεια του εξαμινου 
περίπου μετά από τουλάχιςτον  8 εβδομάδεσ διδαςκαλίασ). 
Ξριτικι τοποκζτθςθ ακροατϊν, δυνατότθτα διόρκωςθσ. 
 Γραπτι εξζταςθ περιόδου (Δοκιμαςία πολλαπλισ επιλογισ, 
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, Ξριτικόσ ςχολιαςμόσ 
εικόνασ). 
Υαράδοςθ κεωρθτικισ εργαςίασ Εξαμινου ςτθν 
πλατφόρμα του μακιματοσ (e-class).   

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 
Ανάπτυξθ ςεμιναριακϊν μακθμάτων για τον Χχεδιαςμό 
Φωτιςμοφ μζςω Θ/Ω (Οογιςμικά Φωτιςμοφ).  Ανάρτθςθ 
πλθροφοριακοφ και διδακτικοφ υλικοφ, ςυνδζςμων. 
 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 25 

Υεριοδικζσ εργαςίεσ 
κατανόθςθσ που 
εκπονοφνται αυτόνομα 
από τουσ φοιτθτζσ, κατ’ 
αντιςτοιχία με με το 
περιεχόμενο του 
μακιματοσ 

15 

Πελζτθ & ανάλυςθ τθσ 
βιβλιογραφίασ (μθ 
κακοδθγοφμενθ μελζτθ) 

15 

Σμαδικζσ παρουςιάςεισ 
και κριτικζσ ςυηθτιςεισ 
αξιολόγθςθσ των 
περιοδικϊν εργαςιϊν. 

5 

Χεμινάρια Εξειδικευμζνου 
Οογιςμικοφ Φωτιςμοφ 

10 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 
(ατομικζσ ι/και ομαδικζσ) 

10 

Εκπαιδευτικι/ζσ 
επίςκεψθ/ψεισ 

5 

Χυγγραφι κεωρθτικισ 
Εργαςίασ Εξαμινου 

15 

Σφνολο Μαθήματοσ 100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

 
1. Γραπτι τελικι εξζταςθ ςτθν οποία αξιολογοφνται: 

- θ ςυνολικι κατανόθςθ των βαςικϊν κζςεων του 
μακιματοσ 

- οι επιμζρουσ γνϊςεισ που αποκτικθκαν κατά τθν 
διάρκειά του ςτθν βάςθ του περιεχομζνου του 

- θ κριτικι ικανότθτα του φοιτθτι απζναντι ςε 
προβλιματα που τζκθκαν κατά τθν διάρκεια του 
εξαμινου 
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αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

2. Αξιολόγθςθ των περιοδικϊν εργαςιϊν που εκπονοφνται 

κατά τθν διάρκεια του εξαμινου ωσ τεκμιριο 

- ςυμμετοχισ του φοιτθτι /τριασ ςτθν εξζλιξθ του 
μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

- εμπλοκισ του φοιτθτι /τριασ με το περιεχόμενο 
του μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

- ςπουδισ του φοιτθτι πάνω ςτο αντικείμενο του 
μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

Γραπτι εξζταςθ περιόδου (Δοκιμαςία πολλαπλισ 

επιλογισ, Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, Ξριτικόσ 

ςχολιαςμόσ εικόνασ). 40% 

Δθμόςια παρουςίαςθ ομαδικϊν ενδιάμεςων 

εργαςτθριακϊν εργαςιϊν (κατά τθ διάρκεια του 

εξαμινου μετά από τουλάχιςτον 8 εβδομάδεσ 

διδαςκαλίασ). 30% 

Υαράδοςθ κεωρθτικισ εργαςίασ Εξαμινου ςτθν 

πλατφόρμα του μακιματοσ (e-class).  30% 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Κφρια βιβλιογραφία: 
 
1. Ελλθνόγλωςςθ βιβλιογραφία: 
Χκαρλάτοσ, Δθμιτρθσ. Εφαρμοςμζνθ ακουςτικι. 4θ. Υάτρα: Gotsis Εκδόςεισ, 2013. 
Χάγοσ, Γεϊργιοσ Α. Ακουςτικι χϊρων. Ακινα: Bookstars - Γιωγγαράσ, 2012. 
Ευκυμιάτοσ, Διονφςιοσ. Ακουςτικι και κτιριακζσ εφαρμογζσ: κεωρία και πράξθ. Ακινα: 
Υαπαςωτθρίου, 2007. 

Ψςινίκασ, Ρίκοσ. Ακουςτικόσ ςχεδιαςμόσ χϊρων. Κεςςαλονίκθ: University Studio Press, 2005. 
Γεωργιάδου,Η., Ξλωνιηάκθσ,Α., Θλίασ,Υ., Ποίρα,Π., Φράγκου,Δ., (2015). Χϊροι Γραφείων μια 
ιςτορία αρχιτεκτονικισ εςωτερικϊν χϊρων, Ξεφάλαιο 11 Σι Εγκαταςτάςεισ. Ελλθνικά Ακαδθμαϊκά 
Θλεκτρονικά Χυγγράμματα και Βοθκιματα- Ξάλλιποσ. ISBN: 978-960-603-321-6 

Steffy,G., (2008). (3rd ed.) Architectural Lighting Design. London: John Wiley and Sons.  
Bοyce, P.R., (2003). (2nd ed.) Human Factors in Lighting. Boca Raton, FL: CRC Press. 
Ξιτςινζλθσ, Χ., (2007). Ψεχνθτζσ πθγζσ φωτόσ. Ακινα: Χτζλλα Υαρίκου & ΧΛΑ ΣΕ.  
Ξοντοριγασ, Κ., (2006). Φωτιςμόσ και αρχιτεκτονικι. Κεςςαλονίκθ: Ξτίριο. 

 
2. Αγγλόφωνθ βιβλιογραφία: 
Everest, F. Alton, και Ken C Pohlmann. Master Handbook of Acoustics. 6th ζκδ. New York: McGraw-
Hill Education, 2015. http://accessengineeringlibrary.com/browse/master-handbook-of-acoustics-
sixth-edition. 

Blesser, Barry, και Linda-Ruth Salter. Spaces speak, are you listening?: experiencing aural 
architecture. Cambridge, Mass: MIT Press, 2007. 

Maekawa, Z., J. H. Rindel, και P. Lord. Environmental and architectural acoustics. 2nd ed. Abingdon, 
Oxon; New York, NY: Spon Press, 2011. 

Ermann, Michael. Architectural acoustics illustrated. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2015. 
 
Δευτερεφουςα βιβλιογραφία: 
1. Ελλθνόγλωςςθ βιβλιογραφία: 

Χωτθροποφλου, Αλεξάνδρα. Ακουςτικόσ ςχεδιαςμόσ αικουςϊν ακροατθρίου, 2015. 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5850. 

 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5850
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2. Αγγλόφωνθ βιβλιογραφία: 
Baumann, Dorothea. Music and space: a systematic and historical investigation into the impact 

of architectural acoustics on performance practice followed by a study of Handel’s Messiah. 
Nature, science and the arts, v. 7. Bern; New York: Peter Lang, 2011. 

Byrne, David. How Music Works. San Francisco, CA: McSweeneys, 2013. 

Byrne, David. How architecture helped music evolve. TED2010, February 2010. 
https://www.ted.com/talks/david_byrne_how_architecture_helped_music_evolve. 

Ando, Yoichi. Architectural acoustics: blending sound sources, sound fields, and listeners. AIP 
series in modern acoustics and signal processing. New York: AIP Press  : Springer, 1998. 

Pulkki, Ville, και Matti Karjalainen. Communication acoustics: an introduction to speech, audio, 
and psychoacoustics. The Atrium, Southern Gates, Chichester, West Sussex, United Kingdom: 
John Wiley & Sons, Ltd, 2015. 

Howard, David M., και Jamie Angus. Acoustics and psychoacoustics. 4th ed. Amsterdam 
London: Focal, 2009. 

 
 

- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 

 

 
 
  

https://www.ted.com/talks/david_byrne_how_architecture_helped_music_evolve
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΛΑΟΕΘ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ.  Άςκθςθ βιβλιογραφικισ μελζτθσ. Πελζτθ 
περιπτϊςεων και μεκόδων. 

2 5 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

2 5 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Τχι 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK143/ 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ:  
Ρα διατυπϊνουν ερευνθτικά ερωτιματα και να επιλζγουν τθ μζκοδο κριτικισ ανάπτυξθσ 
τουσ. 
Ρα επιλζγουν κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και τισ χρθςιμοποιοφν για να αρκρϊνουν κριτικό 
λόγο για ηθτιματα τθσ επιςτθμονικισ και εικαςτικισ ειδικότθτασ τουσ. 
Ρα εκπονοφν επιςτθμονικά δοκίμια με τουσ κανόνεσ ςυγγραφισ και τθ δομι που 
απαιτείται. 
Ρα διατυπϊνουν διεπιςτθμονικζσ απόψεισ για κζματα αρχιτεκτονικισ εςωτερικϊν χϊρων 
και ςχεδιαςμοφ.    
Ρα αναπτφςςουν τθν άποψι τουσ ςτα κεωρθτικά και ιςτορικά πλαίςια τθσ ςχεδιαςτικισ 
διαδικαςίασ. 
Γενικζσ Ικανότθτεσ 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ερευνθτικισ εργαςίασ με 
περιεχόμενο  ςυναφζσ με τα γνωςτικά αντικείμενα του τμιματοσ. Θ κεωρθτικι διερεφνθςθ 
ενόσ ερωτιματοσ με: ζρευνα πεδίου, αναςκόπθςθ βιβλιογραφία, μελζτθ περιπτϊςεων ι 
εμπειρικι ζρευνασ. 
Θ επιλογι κζματοσ, θ διατφπωςθ ερωτιματοσ προσ μελζτθ και θ εμβάκυνςθ ςε αυτό με 
διαφορετικζσ μεκόδουσ. Θ επιδίωξθ να διατυπωκεί ζνα δοκίμιο, με πρωτοτυπία 
προςζγγιςθσ,   δόκιμο τρόπο ςυγγραφισ (περίλθψθ, λζξεισ κλειδιά, παραρτιματα και 
αναφορζσ), με πλθρότθτα βιβλιογραφικισ κάλυψθσ και τεκμθρίωςθ κζςεων και κριτικϊν 
απόψεων.  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Δθμόςια παρουςίαςθ εργαςίασ ςε τριμελι εξεταςτικι 
επιτροπι, με διαφορετικοφσ ειςθγθτζσ 
εκπαιδευτικοφσ και ςφνδεςθ κεματικισ περιοχισ με το 
γνωςτικό αντικείμενο του ειςθγθτι εκπαιδευτικοφ. 
Υαράδοςθ κειμζνου 4.500-7.000 λζξεων τουλάχιςτον 
(3-5 θμζρεσ προ τθσ θμερομθνίασ εξζταςθσ)  
Ξανονιςμόσ διάλεξθσ 
http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/lessons 
/z_semester/kanonismosDialexis.pdf 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ανάρτθςθ πλθροφοριακοφ και διδακτικοφ υλικοφ, 
υπερςυνδζςμων- links, ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν. 

Επικοινωνία για διορκϊςεισ εργαςιϊν, μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου. 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 25 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ) 

15 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ 10 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Αυτόνομθ εργαςία  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/lessons
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(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 

ςτθ βιβλιοκικθ 

Επεξεργαςία- ςυγγραφι 
δοκιμίου 

75 

  

Χφνολο Πακιματοσ  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Αξιολόγθςθ γραπτισ κεωρθτικισ εργαςίασ (ατομικι ι 
ςε ομάδα 2 ατόμων) 
Γλϊςςα Ελλθνικι  
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Υρωτοτυπία ερευνθτικοφ ερωτιματοσ 
Υλθρότθτα 
Ξριτικι κεϊρθςθ και ςχολιαςμόσ 
Ξανόνεσ ςυγγραφισ δοκιμίου 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Ρτάνοσ, Α., (2016). Μεκοδολογία Συγγραφισ Ρτυχιακϊν Εργαςιϊν και Επιςτθμονικϊν 
Μελετϊν. Ακινα: Χφγχρονθ Εκδοτικι ΕΥΕ.  
Ππουρλιάκοσ, Β., (2010). Ρϊσ Γράφεται μια Επιςτθμονικι Εργαςία. Ακινα: Διόνικοσ.  
Ηαφειρόπουλοσ, Ξ., (2015).  Ρϊσ Γίνεται μια Επιςτθμονικι Εργαςία. Ακινα: Εκδόςεισ 
Ξριτικι.  
Οατινόπουλοσ, Υ., (2010). Τα πρϊτα βιματα ςτθν ζρευνα. Ακινα: Εκδόςεισ Ξριτικι.  
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN) IV: ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΧΩΦΛΞΘΧ ΞΟΛΠΑΞΑΧ ΞΑΛ ΕΠΥΣΦΛΞΘΧ 
ΧΞΣΥΛΠΣΨΘΨΑΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ / εργαςτθριακι άςκθςθ-μελζτθ ςφνκεςθσ 3 3 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN) Λ και ΛΛ, ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 
ΕΥΛΥΟΣΩ ΛΛ , ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΩΦΑΧΠΑΨΣΧ ΛΛ. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ, ΑΓΓΟΛΞΘ 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Εκμάκθςθ και εμπζδωςθ μεκοδολογίασ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ αντικειμζνων χωρικισ 
κλίμακασ (λυόμενων & μεταβλθτϊν καταςκευϊν, ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ 
εξυπθρζτθςθσ δραςτθριοτιτων, επιπλοςυνκζςεισ) εμπορικισ ςκοπιμότθτασ  και 
λειτουργίασ.   
Εκμάκθςθ τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ (feasibility plan). 
 

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

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

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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με χριςθ απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. Σμαδικι εργαςία με προαγωγι δθμιουργικισ και διεπιςτθμονικισ ςκζψθσ με 
ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ (overall) πρακτικι ςτο βιομθχανικό ςχεδιαςμό εμπορικισ 
ςκοπιμότθτασ.  

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Δθμιουργικι και ολοκλθρωμζνθ κεωρία και πρακτικι ςχεδιαςμοφ ςυλλογικϊν 
αντικείμενων ι ςυνκζςεων εμπορικισ ςκοπιμότθτασ.  
Διαχείριςθ ςχεδιαςμοφ (design management), εμπορικι ςθμειολογία και ςφνταξθ 
τεχνικοοικονομικισ  ζκκεςθσ. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτουσ χϊρουσ διδαςκαλίασ και των εργαςτθρίων. 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 25 

Χυγγραφι εργαςίασ 25 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 25 

  

  

ΧφνολοΠακιματοσ 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Δοκιμαςία πολλαπλισ επιλογισ (γραπτι δοκιμαςία 
και εκπόνθςθ μελζτθσ) 
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ : κακολικι αφομοίωςθ κεωρίασ 
και τεχνογνωςίασ 
και  άριςτθ ανάπτυξθ επιςτθμονικισ αναφοράσ ςε 
κζματα αρχϊν και μεκόδων ολοκλθρωμζνου 
βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ (design).  
Ψα κριτιρια είναι προςβάςιμα μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
του μακιματοσ. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 
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-Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

Design Handbook, 2006-16 
Field C&P, Design Now 
Jordan P., ‘Designing pleasurable products’, 2000. 
Kries M., Total design, 2010. 
Ξουηζλθσ Ακ., Θ αρχιτεκτονικι ωσ πράξθ, 2015. 
Mono R., Design for product understanding, 1997. 
Petroski H., The evolution of useful things, 1994. 
 
 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

Design Issues 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΧΞΘΡΛΞΣΧ ΧΩΦΣΧ  IIΛ: ΨΣ ΨΘΦΛΑΞΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΧΨΘ 
ΧΞΘΡΣΓΦΑΦΛΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, κεωρθτικι εργαςία, Εκπόνθςθ Πελζτθσ (Project)  3 3 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΛΔΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ Επιλογισ Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι (ςτθν Αγγλικι, Γαλλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/DIAK112/ 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ: 

- Ρα αναπτφξουν ζνα  ερμθνευτικό-αναγνωςτικό εργαλείο το οποίο κα τουσ επιτρζπει να 

αποκωδικοποιιςουν πραγματοποιθμζνεσ Χκθνογραφικζσ προτάςεισ αλλά και χϊρουσ 

υποδοχισ κεατρικϊν γεγονότων.  

- Ρα αναπτφξουν τον Χκθνογραφικό ςχεδιαςμό μζςω τθσ διερεφνθςθσ  τθσ διαδικαςίασ τθσ 

«χωρικισ μετάφραςθσ» κείμενου.   

- Ρα διερευνιςουν ςυνκετικζσ διαδικαςίεσ «μεταγραφισ» των παραπάνω εργαλείων ςτον 

Αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό. 

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα ειςάγει τουσ ςπουδαςτζσ ςτθ κεωρθτικι (μζςω διαλζξεων, παρουςιάςεων  και  τθσ  
ανάλογθσ  βιβλιογραφίασ)  και,  κυρίωσ  πρακτικι  (μζςω projects) διερεφνθςθ και αποςαφινιςθ 
των βαςικϊν εννοιϊν του Χκθνικοφ και του Αρχιτεκτονικοφ χϊρου, κακϊσ και τθσ ςχζςθσ μεταξφ 
τουσ. Επιχειρείται θ κατανόθςθ των ςυνκετικϊν αρχϊν του ςκθνογραφικοφ χϊρου, θ διερεφνθςθ 
τθσ ςυνκετικισ πορείασ και θ ενίςχυςθ τθσ υποκειμενικότθτασ τθσ χωρικισ ερμθνείασ του 

δραματικοφ κειμζνου. 
ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των φοιτθτϊν να αντιλαμβάνονται ςε βάκοσ 
τθν ςχζςθ αρχιτεκτονικοφ και ςκθνικοφ χϊρου με τρόπο ϊςτε θ ςκθνογραφία  να αποτελζςει 
ςυνκετικό εργαλείο ςτθν Αρχιτεκτονικι ςφνκεςθ Εςωτερικοφ Χϊρου. Σι φοιτθτζσ κα ζλκουν ςε 
επαφι με τθ διαδικαςία του ςκθνογραφικοφ ςχεδιαςμοφ θ όποια οργανϊνει μια αλλθλουχία 
ςχζςεων, χωρικϊν και εικαςτικϊν ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ μετάφραςθ ενόσ κειμζνου από τθ 
γλϊςςα των λζξεων (δραματικά κείμενα) ςτθ γλϊςςα των ςχθμάτων, των χρωμάτων και των 
αιςκιςεων (ςκθνογραφικά «κείμενα») με τθν παραγωγι νοιματοσ. Χτθ ςυνζχεια, αφοφ 
κατανοιςουν τα ςυνκετικά εργαλεία του ςκθνογραφικοφ ςχεδιαςμοφ κα αναηθτιςουν τθν ερμθνεία 
και μεταφορά τουσ ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό. 
Θ Χκθνογραφία δεν προςεγγίηεται απλά ωσ μια εικαςτικι/ςυνκετικι άςκθςθ αλλά ωσ αποτζλεςμα 
ςφγκλιςθσ περιςςοτζρων ςυνιςτωςϊν όπου αναδεικνφεται θ δυνατότθτα αυτισ τθσ τζχνθσ να τισ 
ςυνδζει δθμιουργικά.  Λςτορία τθσ τζχνθσ, Λςτορία του Κεάτρου, ρυκμολογία και Λςτορία του 
επίπλου και  Εςωτερικι Αρχιτεκτονικι απαντϊνται μζςα ςε μία διαδικαςία θ οποία είναι αςυνεχισ, 
διαιςκθτικι, μθ ςυνειδθτι, που ςτο τζλοσ κα δϊςει τθν τελικι ςφνκεςθ / αποτζλεςμα με αφετθρία 
το κείμενο (κεατρικό, λογοτεχνικό, δοκίμιο κ.α.). 
Θ διδακτικι μζκοδοσ ενιςχφει τον πειραματιςμό, τθν κριτικι ςκζψθ  και τθ δθμιουργικότθτα των 
φοιτθτϊν αναδεικνφοντασ   προςωπικζσ   δθμιουργικζσ  πρωτοβουλίεσ και εκφράςεισ. 

 

  

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Οιψθ αποφάςεων  
Ατομικι- Σμαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υαράδοςθ τελικϊν εργαςιϊν και μελετϊν (projects) με 

ενδιάμεςα ςτάδια προπαράδοςθσ ςε Δθμόςια παρουςίαςθ.  

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ανάρτθςθ πλθροφοριακοφ και διδακτικοφ υλικοφ, ςχεδίων 
προσ μελζτθ, υπερςυνδζςμων- links, ακαδθμαϊκϊν 
βιβλιοκθκϊν. 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ του διδάςκοντοσ 
και προςκεκλθμζνων 
ομιλθτϊν. 

15 

Κεωρθτικι εργαςία 
(μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ) 

15 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) 

35 

  

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΕΧ 
ΕΥΛΧΞΕΨΕΛΧ.  
Επιςκζψεισ ςε κζατρα και 
παρακολοφκθςθ 
κεατρικϊν παραςτάςεων. 
Επικοινωνία με 
ςκθνογράφουσ – 
δθμιουργοφσ και λοιποφσ 
ςυντελεςτζσ των 
παραςτάςεων κακϊσ και 
επικοινωνία με 
αρχιτζκτονεσ -
ςκθνογράφουσ. 

                      10 

  

Χφνολο Πακιματοσ  75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Δθμόςια παρουςίαςθ 
Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι ι Γαλλικι  
Υλθρότθτα με βάςθ τισ προδιαγραφζσ που ζχουν οριςτεί. 
Υρωτοτυπία ιδεϊν. 
Ξριτικι κεϊρθςθ 
Αξιολόγθςθ μελζτθσ (project) ομάδασ  
Δθμιουργικότθτα ςτον ςχεδιαςμό 
Χυνζπεια ςτθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Παρτινίδθσ, Υ., (1999), Μεταμορφϊςεισ του Κεατρικοφ Χϊρου, Τυπικζσ Φάςεισ κατά 

τθν Εξζλιξθ τθσ Αρχιτεκτονικισ των Κεάτρων ςτθ Δφςθ, Ακινα: Εκδ. Ρεφζλθ.  

- Puchner, W., (2004), Από τθ Κεωρία του Κεάτρου ςτισ Κεωρίεσ του Κεατρικοφ: 
Εξελίξεισ ςτθν Επιςτιμθ του Κεάτρου ςτο τζλοσ του 20οφ αιϊνα, Ακινα: Εκδ. 
Ρατάκθσ.  

- Φεςςά- Εμμανουιλ, Ε., (1994), Θ Αρχιτεκτονικι του Νεοελλθνικοφ Κεάτρου 1720-
1940. 

- Theatre of reason, theatre of desire: the art of Art of Alexandre Benois and Leon Baks, 
Skira, 1998. 

- Φζςςα–Εμμανουιλ, Ε.(Επιμ.)(1999) Ζλλθνεσ Σκθνογράφοι – Ενδυματολόγοι και Αρχαίο 

Δράμα, , Ακινα: Εκδ. Ψμ. Κεατρικϊν Χπουδϊν Υαν/μίου Ακθνϊν/ ΩΥΥΣ. 

- Χολζβασ Ρίκοσ –Υαπαδθμθτρίου, Α. (2000)  Σκθνογραφία, Ακινα: Εκδ. ΕΠΥ. 

- Scenery: drafting and construction: for theatres, museums, exhibitions and trade 

shows/John Blurton, N.Y, Routledge,2001. 

- Ξαραϊςκου, Β., (2009) Εικαςτικζσ & Σκθνικζσ Ρρωτοπορίεσ  ςτο πρϊτο μιςό του 20ου 

αιϊνα, Ακινα: Εκδ. Υαπαςωτθρίου. 

- Βακαλό, Γ., (2005), Σφντομθ Λςτορία Σκθνογραφίασ, Ακινα: Εκδ. Ξζδροσ. 

- Dionisis Fotopoulos: scenographer,Giorgio Ursini Ursic, Benaki Museum,2002. 

- Sean, painting projects for theatre, Stephen Sherwin, Amsterdam, Focal Press, 2002. 

- Sculpting space in the theatre: conversations with the top set, light and costume 

designers, Babak Ebrarahimian Hore, U.K : Focal Press,2006. 

- 2D 3D: Design for theatre and performance/compiled by P. Ruthven Hall and K. 

Burnett, London: The Sociaty of British Theatre Designers, 2002 

- Andre Acquart : architecte de l’ ephemere. Jean Collet Arles: Actes Sud, 2006. 

- Eικαςτικζσ και ςκθνικζσ πρωτοπορείεσ ςτο ππϊτο μιςό του εικοςτοφ αιϊνα, Β. 

Ξαραϊςκου, Υαπαςωτθρίου, 2009. 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΔΣΠΛΞΘ ΨΕΧΡΘ IV: ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ ΞΑΛ ΨΘΦΛΑΞΕΧ 
ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΕΧ ΟΣΓΛΞΕΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ & εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  3 3 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Ωποβάκρου Επιλογισ - Ωποχρεωτικό 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Δομικι Ψζχνθ Λ, Δομικι Ψζχνθ ΛΛ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS 

Ραι (ςτθν αγγλικι) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Γενικό πλαίςιο 
Θ ςειρά μακθμάτων  με τον γενικό τίτλο «Δομικι Ψζχνθ» αναπτφςςεται ςε τζςςερα μζρθ και 
εξετάηει τθν υλικότθτα του χϊρου ωσ μια ενιαία και αδιαίρετθ ςυνκικθ μζςα από τθν οποία 
ςυλλαμβάνεται και υλοποιείται ο Χχεδιαςμόσ του Χϊρου. Ωσ εκ τοφτου, ςτα μακιματα αυτά 
εξετάηονται  ζννοιεσ όπωσ τα φυςικά ι τεχνθτά υλικά, θ προδιαγραφι επιφανειϊν, εξοπλιςμοφ και 
δομικϊν ςυςτθμάτων, οι παραδοςιακζσ μζκοδοι δόμθςθσ ιςτορικά, και οι ψθφιακζσ εφαρμογζσ 
μοντελοποίθςθσ και δόμθςθσ του χϊρου, ωσ ςυνάρτθςθ των επικυμθτϊν ιδιοτιτων του χϊρου – 
δθλαδι ωσ ζνα ςυνκετικό πρόβλθμα – με επίκεντρο τον άνκρωπο. 
Ψα εξειδικευμζνα αντικείμενα του εκάςτοτε μακιματοσ επιδιϊκουν τον ςυςχετιςμό των 
παραπάνωμε παραμζτρουσ όπωσ θ υγεία, θ αςφάλεια, θ φυςικι και αντιλθπτικι εργονομία και 
άνεςθ, αλλά και οι αιςκθτικζσ επιλογζσ που γίνονται, όπωσ αυτζσ επθρεάηονται από τισ αναγκαίεσ 
υποδομζσ, τισ επιφάνειεσ και τον εξοπλιςμό του χϊρου. 
Πζςα από τθν ςειρά αυτϊν των μακθμάτων αυτϊν οι φοιτθτζσ /τριεσ κα μπορζςουν να ςυλλάβουν 
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τθν ζννοια του Χϊρου ωσ κακολικι ςυνκικθ, με τον βζλτιςτο δυνατό τρόπο, όντασ εξοικειωμζνοι με 
τισ μεκόδουσ παραγωγισ του από τισ παραδοςιακζσ ιδιότυπεσ λαϊκζσ και ιςτορικζσ τεχνικζσ μζχρι τισ 
ςφγχρονεσ καταςκευαςτικζσ τεχνολογίεσ. Ειδικά ςτισ μζρεσ μασ, αυτόσ ο παράγοντασ εμφανίηεταιωσ 
κρίςιμοσ για τθ διδαςκαλία του Χχεδιαςμοφ ςαν μια ενιαία διαδικαςία μεταξφ τθσ φλθσ και τθσ 
ςφλλθψθσ – για παράδειγμα θ ςφγχρονθ παραγωγι του χϊρου ωσ ςυνάρτθςθ τθσ μαηικισ 
βιομθχανικισ παραγωγισ τυποποιθμζνων ςυςτθμάτων ι οι λογικζσ ψθφιακισ μορφοδοςίασ (CAD, 
BIM, παραμετρικόσ ςχεδιαςμόσ και προςομοιϊςεισ βελτιςτοποίθςθσ) ωσ ςυνάρτθςθ των 
εξειδικευμζνων εφαρμογϊν ψθφιακισ καταςκευισ (DigitalFabrication). Από τθν άλλθ πλευρά, θ 
εξοικείωςθ των φοιτθτϊν /τριων με τθν υλικότθτα του χϊρου και των μεκόδων παραγωγισ τουκατά 
τθν ευρφτερθ ζννοια κα τουσ επιτρζψει να αντιμετωπίςουν όλεσ τισ κλίμακεσ εφαρμογισ, από τθν 
ςυνάντθςθ δφο επιφανειϊν και τθν προδιαγραφι των δομικϊν ςυςτθμάτων, μζχρι τθν πρωτότυπθ 
ςφλλθψθ τθσ ςυνολικισ μορφισ του χϊρου, με τθν ειδικι ευαιςκθςία που απαιτείται εξ’ οριςμοφ 
από τοηθτοφμενο του Ανκρωποκεντρικοφ Χχεδιαςμοφ. 
Εν κατακλείδι, ςιμερα περιςςότερο αναγκαία από ποτζ άλλοτε, θ ςειρά των μακθμάτων τθσ 
«Δομικισ Ψζχνθσ» ηθτά να κεμελιϊςει το ηιτθμα τθσ υλικότθτασ του χϊρου ςτθν ςυνείδθςθ των 
φοιτθτϊν ωσ ζναν Χχεδιαςμό Λδιοτιτων που είναι κεμελιϊδθσ και αδιαίρετθ ςυνάρτθςθ του 
Χχεδιαςμοφ του Χϊρου. 
Ψο παρόν αποτελεί το τζταρτο μάκθμα τθσ ςειράσ των μακθμάτων Δομικισ Ψζχνθσ και αποτελεί 
ειςαγωγι ςτισ ςφγχρονεσ και καινοτόμεσ λογικζσ καταςκευισ, προτυποποίθςθσ και εφαρμογισ 
δομικϊν ςυςτθμάτων. Εξετάηει εκ νζου τισ τυποποιθμζνεσ καταςκευαςτικζσ τεχνολογίεσ μαηικισ 
παραγωγισ αποδομϊντασ τισ κεντρικζσ λογικζσ που τισ διζπουν, ζτςι ϊςτε να αναλφςει ςτθν 
ςυνζχεια τον τρόπο που αυτζσ ανακεωροφνται μζςα από τισ ςφγχρονεσ ψθφιακζσ *παραμετρικζσ+ 
εφαρμογζσ (digital fabrication). Ψαυτόχρονα εξετάηει τισ ςφγχρονεσ λογικζσ μορφοδοςίασ ωσ 
ςυνδεδεμζνεσ με τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογικζσ προςεγγίςεισ. 
 
Σκοποί και ςτόχοι 
Ωσ γενικόσ ςτόχοσ όλων των μακθμάτων λογίηεται το να αναδειχκοφν οι διάφορεσ καταςκευαςτικζσ 
λογικζσ, τα διάφορα δομικά και διακοςμθτικά υλικά, οι εκάςτοτε μθχανικζσ ςυμπεριφορζσ τουσ ςε 
ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του ζργου, και οι τρόποι ςυναρμογισ τουσ 
ςε εξειδικευμζνεσ ι/και πρωτότυπεσ αρχιτεκτονικζσ και καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ, ωσ ζνα 
ςυνκετικό πρόβλθμα, το οποίο βρίςκεται ςε ευκεία και διαρκι διαλεκτικι ςχζςθ με τθν 
προγραμματικι και τθν εννοιολογικι ςυγκρότθςθ του Χχεδιαςμοφ. 
Ψο ςφνολο του μακιματοσ οργανϊνεται γφρω από τθν ανάδειξθ τθσ τεχνολογίασ, όπωσ εκφράηεται 
π.χ. με τισ τριςδιάςτατεσ εκτυπϊςεισ, τα ςφνκετα υλικά (composite materials) και τισ ρομποτικζσ 
εφαρμογζσ, ωσ καταλφτθ για μια ςυνολικι αλλαγι ςτον ςχεδιαςμό του χϊρου και τον τρόπο με τον 
οποίο ο άνκρωποσ διαντιδρά με το περιβάλλον του. Χε αυτό το πλαίςιο κα εξεταςτοφν 
παραδείγματα καταςκευϊν τόςο από τθν ιςτορία όςο και από τθν τρζχουςα επικαιρότθτα, με ςτόχο 
να αναδειχτεί θ παράλλθλθ ςχζςθ μεταξφ τθσ μορφισ και του τεχνικοφ, ι αργότερα τεχνολογικοφ, 
αντικειμζνου. Χτο ίδιο πλαίςιο κα εξεταςτοφν οι καταςκευαςτικζσ λογικζσ και ο τρόποσ με τον οποίο 
παράγουν τον ςφγχρονο υλικό ςχεδιαςμζνο χϊρο μζςα από αντικείμενα όπωσ οι ελαφρζσ και 
μεταβαλλόμενεσ καταςκευζσ, θ τυποποίθςθ, θ προκαταςκευι, οι υβριδικζσ εφαρμογζσ, οι ‘ζξυπνεσ’ 
επιφάνειεσ, κ.α. 
Επιπλζον των παραπάνω, το μάκθμα αποςκοπεί ςτο να επανεξετάςει ςυνολικά τθν ζννοια τθσ 
υλικότθτασ ωσ ςτακερό αντικείμενο και να τθν δει εκ νζου ωσ ζνα δυναμικά μεταλλαςςόμενο 
υβριδικό ςφςτθμα που κυμαίνεται ανάμεςα ςτθν ςτακερι του μορφι (ωσ φλθ) και τθν αςτακι του 
μορφι (ωσ πλθροφορία).  
 
Μζκοδοσ – μακθςιακά αποτελζςματα 
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςτθν βάςθ ςειράσ διαλζξεων-ειςθγιςεων από τον /τθν διδάςκοντα/ουςα 
και επιςκζπτεσ κακθγθτζσ ςε ςυνδυαςμό με ενδεχόμενθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε εταιρείεσ του 
χϊρου που είναι ευρζωσ αναγνωριςμζνεσ ςτο αντικείμενο του μακιματοσ.Υροκειμζνου να 
τροφοδοτθκεί μία κριτικι ςυηιτθςθ και θ ςυνεργαςία, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναλαμβάνουν ομαδικι 
εργαςία με κζμα ςυναφζσ προσ το αντικείμενο του μακιματοσ, το οποίο κακορίηεται κατά τθν 
ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ εξαμινου από τον διδάςκοντα. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια κα είναι ςε κζςθ να 
- Αντιλθφκεί τον τρόπο με τον οποίο θ τεχνολογία αποτελεί ζνα γενικότερο εννοιολογικό 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο μάκθμα κατατζμνεται ςε πζντε μζρθ: 
1. Ψεχνικι και τεχνολογία. Θ μετάβαςθ από τθν παραδοςιακι δόμθςθ ςτθν λογικι τθσ 

καινοτομίασ. Από τθν βιομθχανικι τυποποίθςθ ςτθν εξειδικευμζνθ εφαρμογι. 

2. Ανακεωρϊντασ το μζλλον τθσ παραγωγισ: από τον ςυμμετοχικό ςχεδιαςμό ςτθν 

απομακρυςμζνθ παραγωγι. Αυτοματιςμόσ. Φομποτικά μζςα. Πετεξελίξεισ των καταςκευϊν 

ξφλου, μετάλλου και πζτρασ κατ’ αντανάκλαςθ των τεχνολογικϊν εξελίξεων. 

3. Ανακεωρϊντασ τθν υλικότθτα: ςφνκετα και υβριδικά υλικά, ‘ζξυπνεσ’ επιφάνειεσ, 

μεταβαλλόμενεσ δομζσ. 

4. Υροςκετικζσ λογικζσ: 3D printing και άλλεσ τεχνολογίεσ 

5. Ενεργζσ καταςκευζσ: διάδραςθ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο.   

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

πλαίςιο για τισ ςφγχρονεσ εφαρμογζσ δόμθςθσ, το οποίο υπερβαίνει τθν διάςταςθ τθσ απλισ 
τεχνικισ ι/και τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ. 

- Εμβακφνει περιςςότερο ςτθν ςχζςθ των ςφγχρονων τεχνολογικϊν εξελίξεων ςτθν παραγωγι 
του υλικοφ χϊρου. 

- Ξατανοιςει και να εξετάςει περαιτζρω τισ ςφγχρονεσ μορφολογίεσ ωσ ςυνάρτθςθ των νζων 
καταςκευαςτικϊν λογικϊν. 

- Ρα μεταφζρει αυτό τον ςυλλογιςμό ςε ςυναφι πεδία ςυνκετικοφ πειραματιςμοφ όπωσ λ.χ. ςε 
εφαρμοςμζνεσ αςκιςεισ μελετϊν 

Ωσ εκ τοφτου, το μάκθμα κεωρείται ωσ ζνα ειδικό μάκθμα που κα επιτρζψει ςτουσ φοιτθτζσ να 
εμβακφνουν πάνω ςτθν λογικι τθσ καταςκευαςτικισ εφαρμογισ ωσ ζνα δυνάμει ςυνκετικό 
εργαλείο ςχεδιαςμοφ του χϊρου. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
- Αυτόνομθ εργαςία 
- Σμαδικι εργαςία 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ.  
- Οιψθ αποφάςεων.  
- Χυνδυαςτικζσ επιλογζσ. 
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Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 που γίνονται από 
τουσ διδάςκοντεσ ι/και 
από εξωτερικοφσ  
ςυνεργάτεσ με 
αναγνωριςμζνθ εμπειρία 
ςτο αντικείμενο του 
μακιματοσ 

25 

Εκπόνθςθ εργαςίασ 
κατανόθςθσ τθσ 
κεματολογίασ του 
μακιματοσ που εκπονείται 
αυτόνομα από τουσ 
φοιτθτζσ 

25 

Πελζτθ & ανάλυςθ τθσ 
βιβλιογραφίασ (μθ 
κακοδθγοφμενθ μελζτθ) 

20 

Σμαδικζσ παρουςιάςεισ 
και κριτικζσ ςυηθτιςεισ 
αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν 

5 

Υικανζσ περιοδικζσ 
εργαςίεσ που ειςθγοφνται 
οι διδάςκοντεσ του 
μακιματοσ ι/και 
εξωτερικοί ςυνεργάτεσ με 
αναγνωριςμζνθ εμπειρία 
ςτο αντικείμενο του 
μακιματοσ (workshops) 

[5+ (εφόςον 
πραγματοποιθκοφν 
αφαιροφνται από τισ 

Διαλζξεισ) 

ΧφνολοΠακιματοσ 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

1. Αξιολόγθςθ εργαςίασ, κατά τθν οποία ελζγχονται: 
- θ ςυνολικι κατανόθςθ των βαςικϊν κζςεων του 

μακιματοσ 
- οι επιμζρουσ γνϊςεισ που αποκτικθκαν κατά τθν 

διάρκειά του ςτθν βάςθ του περιεχομζνου του 
- θ κριτικι ικανότθτα του φοιτθτι απζναντι ςε 

προβλιματα που τζκθκαν κατά τθν διάρκεια του 
εξαμινου 

2. Αξιολόγθςθ πικανϊν περιοδικϊν εργαςιϊν που 
εκπονοφνται κατά τθν διάρκεια του εξαμινου ωσ 
τεκμιριο 

- ςυμμετοχισ του φοιτθτι /τριασ ςτθν εξζλιξθ του 
μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

- εμπλοκισ του φοιτθτι /τριασ με το περιεχόμενο του 
μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

- ςπουδισ του φοιτθτι πάνω ςτο αντικείμενο του 
μακιματοσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
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Κφρια βιβλιογραφία: 
Menges, Achim, BobSheil, RuairiGlynn, και MarilenaSkavara, επιμ. Fabricate 2017. London: UCL 

PRESS, April 2017. http://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/fabricate. 
Fabio Gramazio, και Matthias Kohler, επιμ. Fabricate 2014. London: UCL PRESS, August 2017. 

https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/fabricate-2014 
Bob Sheil, και Ruairi Glynn, επιμ. Fabricate 2011. London: UCL PRESS, August 2017. 

https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/fabricate-2011 
Δευτερεφουςα βιβλιογραφία: 
Γιάννθσ Ηαβολζασ, Θ Μθχανι και το Δίκτυο ωσ δομικά πρότυπα ςτθν αρχιτεκτονικι. Ακινα: 

FUTURA, 2013. 
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 

 

  

http://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/fabricate
https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/fabricate-2014
https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/fabricate-2011
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Ηϋ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ (DESIGN)  ΕΥΛΥΟΣΩ ΛΛΛ: ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΕΥΛΥΟΣΧΩΡΚΕΧΘΧ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ, Κεωρθτικι εργαςία, Εργαςτθριακζσ  Αςκιςεισ, Πελζτθ 
(project) 

3 3 

   

Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

3 3 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων. Επιλογισ - Ωποχρεωτικό/ΠΕΩ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

ΡΑΛ (Αγγλικά) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

  Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ /φοιτιτριεσ κα είναι ςε κζςθ: 
Ρα ελζγχουν ςφνκετεσ ζννοιεσ και εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ ςτο γνωςιολογικό πεδίο του 
ςχεδιαςμοφ επίπλων και χϊρου. 
Ρα ελζγχουν ςφνκετεσ τεχνικζσ και τεχνολογίεσ ανάλογεσ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ 
επίπλων. 
Κα αποκτιςουν εξειδικευμζνθ γνϊςθ των μεκοδολογιϊν καταςκευισ και ςχεδιαςμοφ.  
Κα αποκτιςουν ςφνκετεσ δεξιότθτεσ ςτθν δθμιουργία και αξιολόγθςθ ςχεδιαςτικϊν ιδεϊν 
ςτο ςχεδιαςμό (design) του επίπλου χωρικά. 
Κα κατακτιςουν τθ δθμιουργικότθτα ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ επίπλου και κα τθν 
εξελίξουν. 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ του γνωςιολογικοφ περιεχομζνου τθσ ανάλυςθσ, 
μελζτθσ και πρόταςθσ επίπλων ςε ςυνδυαςμό με το αντικείμενο του ςχεδιαςμοφ 
εςωτερικϊν χϊρων, με ςκοπό τθν υποςτιριξθ, καλλιζργεια και ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ 
των φοιτθτϊν/τριϊν να επεμβαίνουν και να διαμορφϊνουν τθν επίπλωςθ ςε εςωτερικοφσ 
χϊρουσ, μζςα από τθν κριτικι κεϊρθςθ και ερμθνεία. 
Αυτό επιτυγχάνεται διαμζςου τθσ ανάλυςθσ τθσ ςχζςθσ επίπλου, χριςτθ και  των 
ιδιαιτεροτιτων και αναγκϊν του χϊρου. Επίςθσ με τθν απόκτθςθ γνϊςεων που αφοροφν 
ειδικζσ χριςεισ ςε χϊρουσ, ςε τρόπουσ και μεκόδουσ ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ , κακϊσ 
και ςε υλικά και καταςκευαςτικζσ τεχνικζσ. 
Αποτελεί μάκθμα ειδίκευςθσ ςτο ςχεδιαςμό επίπλου και ςτον ςχεδιαςμό επίπλου ςτο 
χϊρο, δίδοντασ ζμφαςθ ςε εξειδικευμζνουσ  χϊρουσ (ειδικά κτίρια όπωσ χϊρουσ 
αναψυχισ, χϊρουσ εκπαίδευςθσ, μουςεία κλπ). Ψο ζπιπλο παφει να είναι απλά χρθςτικό 
αποκτά χωρικι και ταυτόχρονα ςχεδιαςτικι αρτιότθτα (design).   
 Χτοχεφει ςτθν παροχι των απαραίτθτων γνϊςεων για τθν επίλυςθ ςχεδιαςτικϊν 
ηθτθμάτων του επίπλου ςε χϊρουσ  με ιδιαίτερεσ και ειδικζσ απαιτιςεισ και χριςεισ.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υαράδοςθ και παρουςίαςθ του ςυνόλου των 
εργαςιϊν  κεωρθτικισ εργαςίασ, αςκιςεων και  
μελετϊν (projects) με δθμόςια παρουςίαςθ ςτθν τάξθ. 
Ξριτικι τοποκζτθςθ ακροατϊν. 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Εξειδικευμζνα προγράμματα ςχεδιαςμοφ. 
Υαρουςιάςεισ και παραδόςεισ με προβολι μζςω Θ/Ω. 
Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ «Ανοικτϊν ακαδθμαϊκϊν 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ 
και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

- Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
- Οιψθ αποφάςεων 
- Αυτόνομθ εργαςία 
- Σμαδικι εργαςία  

- Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
- Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
-  Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
- Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
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μακθμάτων» (e-class) και μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail). 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 15 

Κεωρθτικι άςκθςθ 
(μελζτθ, ςυγγραφι και 
παρουςίαςθ) 

25 

Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ  

5 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) ςχεδιαςμοφ 
(design) ςειράσ επίπλων 

30 

  

Χφνολο Πακιματοσ 75 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  

Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Αξιολόγθςθ κεωρθτικισ εργαςίασ 
Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι. 
Δθμόςια παρουςίαςθ. 
Υλθρότθτα. 
Ξριτικι κεϊρθςθ. 
Ξανόνεσ επιςτθμονικισ ςυγγραφισ. 
Αξιολόγθςθ μελζτθσ (project)  
Γλϊςςα Ελλθνικι ι Αγγλικι. 
Δθμόςια παρουςίαςθ. 
Υλθρότθτα με βάςθ τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
οριςτεί. 
Χυνζπεια ςτα ςτάδια των προπαραδόςεων. 
Υρωτοτυπία ιδεϊν. 
Δθμιουργικότθτα ςτον ςχεδιαςμό. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:  

Αλεξανδρίδθσ, Ρ. (1995). υκμολογία και Αρχιτεκτονικι του επίπλου. Ακινα: 

Ραπαςωτθρίου. 

Αργυροποφλου, Δ. (2003). υκμολογία Επίπλου. Ακινα: Μων. 

Banham, R., (1975). Theory and Design in the First Machine Age. London: Architectural 

Press. 

Brunt, A., (1978). Furniture. Oxford: Phaidon. 

Δαρηζντα- Γοργία, Ε., (2000). Το ζπιπλο: Το Ελλθνικό ζπιπλο. Ακινα: Φιλιππότθ. 

Frey, G., (1970).The Modern Chair: 1850 to Day. Teyfen: Publishers v. 

Gloac, J., (1925). Time, taste and Furniture. London: Grand Richards. 
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Υεριγράμματα μακθμάτων Θ’ εξαμινου 

H’ Εξάμθνο             

  ΜΑΘΘΜΑ ΩΕΣ     ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

α/α   Κ ΧΩΡ. ΡΜ ΦΕ   

1 Υτυχιακι εργαςία     16 400 ΠΕ 

2 Χωρικζσ Αφθγιςεισ   4 6 150 ΠΕ 

3 Αρχιτεκτονικι εςωτερικϊν χϊρων VIΛΛ   6 8 200 ΠΕ 

  ΣΥΝΟΛΟ 0 10       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10 30 750   
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Θ' 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΧΩΦΛΞΕΧ ΑΦΘΓΘΧΕΛΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλζξεισ και γραπτό δοκίμιο (ςθμειωματάριο εργαςίασ 
πειραματικϊν ςυνκετικϊν αςκιςεων με χριςθ πολυμεςικϊν 

εργαλείων) 

4 6 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

4 6 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΕ 
Πάκθμα ειδικότθτασ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

Τχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι (ςτθν αγγλικι γλϊςςα) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Θ γλϊςςα, με τθν ικανότθτά τθσ να εκφράηει ευρφτερα τθ ςκζψθ και να επινοεί το νζο (αυτό που 
δεν ζχει ακόμα αποκρυςταλλωκεί ςε χωρικό ι υλικό γεγονόσ), διαςχίηει τισ διαφορετικζσ γνωςτικζσ 
περιοχζσ και διατυπϊνει ςκζψεισ. Γεφυρϊνει τισ αντικζςεισ και υποςκάπτει τισ εδραιωμζνεσ 
βεβαιότθτεσ και προκαταλιψεισ μασ για όςα κεωροφμε ότι γνωρίηουμε, για τον κόςμο, τον χϊρο, 
τθν ανκρϊπινθ κοινωνία και φπαρξθ.  
Ψο μάκθμα εξετάηει τθ ςχζςθ χϊρου, μορφισ, γλϊςςασ και αναπαράςταςθσ ςτον αρχιτεκτονικό 
ςχεδιαςμό. Ψθν αμφίδρομθ ροι οπτικϊν, εννοιολογικϊν και βιωματικϊν εμπειριϊν μεταξφ 
διαφορετικϊν πεδίων.  Πεταξφ τθσ γλϊςςασ και του χϊρου, των λζξεων και των αντικειμζνων. 
 
Χτόχοσ είναι να κατανοθκεί καλφτερα θ δυνατότθτα παραγωγισ νοιματοσ κατά τθ ςχεδιαςτικι 
διαδικαςία με τθν άντλθςθ ιδεϊν από τθ λογοτεχνία ι τον δοκιμιακό λόγο. Υροτείνεται θ επιλογι 
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μιασ μθ ςυμβατικισ αφετθρίασ για προβλθματιςμό επί τθσ ουςίασ του αρχιτεκτονικοφ ζργου, όπωσ 
είναι θ λογοτεχνία. Θ διαδικαςία αυτι επιτρζπει ςτον φοιτθτι να χρθςιμοποιιςει δθμιουργικά το 
εννοιολογικό φορτίο των λζξεων και να εξετάςει κριτικά και ενςυνείδθτα πλευρζσ του ςχεδιαςμοφ 
των αρχιτεκτονικϊν αντικειμζνων που ςυχνά κεωροφνται δεδομζνεσ προάγοντασ τθν αναλυτικι 
ςκζψθ και τον πειραματιςμό.  
Θ λειτουργία, ο ςκοπόσ ακόμα και οι ςυνκετικζσ προκζςεισ είναι κζματα τθσ αρχιτεκτονικισ τα 
οποία εξετάηονται ςυχνά ςε κείμενα και είναι ςτισ μακθςιακζσ προκζςεισ του μακιματοσ ο 
ςπουδαςτισ να αποκτιςει τθ δυνατότθτα να ανιχνεφει τισ ιδζεσ αυτζσ, να τισ «μεταφράηει» και να 
τισ χειρίηεται δθμιουργικά με τθ μορφι διαγραμμάτων. Θ χριςθ των διαγραμμάτων ωσ αναλυτικϊν 
εργαλείων που λειτουργοφν διαδραςτικά ωσ ςυνκικθ διαμεςολάβθςθσ κατά τθν περίοδο τθσ 
δθμιουργίασ του επιτρζπουν να επικοινωνεί και να διατυπϊνει τισ ςκζψεισ που άντλθςε από τα 
κείμενα ςυνοπτικά και τεκμθριωμζνα. 
 
Πζκοδοσ  
Ψο μάκθμα οργανϊνεται ςε δφο άξονεσ, τθν κεωρία και τθν εφαρμογι. Χτο κεωρθτικό ςκζλοσ 
πραγματοποιείται ςειρά διαλζξεων από τουσ διδάςκοντεσ του μακιματοσ με τθ χριςθ οπτικοφ 
υλικοφ, όπου τα κζματα που παρουςιάηονται αναλφονται και ςυηθτοφνται με τθν ενεργό ςυμμετοχι 
των φοιτθτϊν/τριϊν.  
Ψο κεωρθτικό ςκζλοσ αποτελεί και το υπόβακρο για το εφαρμοςμζνο ςκζλοσ του μακιματοσ και 
είναι αλλθλζνδετο με τθν ςυνκετικι άςκθςθ.   
Χτθ ςυνζχεια οι φοιτθτζσ/τριεσ εκπονοφν μια ολοκλθρωμζνθ μελζτθ *project+,  κάνοντασ χριςθ των 
κεωρθτικϊν κειμζνων που ζχουν αναλυκεί, ςε ομάδεσ 2-3 ατόμων.   
Σι φοιτθτζσ/τριεσ πραγματοποιοφν δθμόςιεσ παρουςιάςεισ των εργαςιϊν τουσ ςτθν τάξθ με κριτικι 
τοποκζτθςθ του κοινοφ (ςυμφοιτθτϊν/διδαςκόντων) και δυνατότθτα βελτιϊςεων.    
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα: 
- ζρκει ςε επαφι με ςθμαντικά κείμενα και να αναηθτιςει ς’ αυτά γνϊςθ και ιδζεσ για να 
ανατροφοδοτιςει τον ςχεδιαςμό των αρχιτεκτονικϊν αντικειμζνων. 
- Ρα προβλθματιςτεί  για τθ χριςθ των διαγραμμάτων ωσ  μθχανιςμϊν  ςκζψθσ, ωσ επινοθτικϊν 
εργαλείων γζνεςθσ, δθμιουργίασ και αναπαράςταςθσ.  
- Αποκτιςει γνϊςθ του χειριςμοφ των βαςικϊν κεωρθτικϊν αναλυτικϊν εργαλείων με τα οποία 
νοθματοδοτείται ο ςχεδιαςμόσ των αρχιτεκτονικϊν αντικειμζνων του εςωτερικοφ και του δθμόςιου 
αςτικοφ χϊρου. 
- ζχει τθν ικανότθτα να αναλφει, να κατανοεί και να επαναδιαπραγματεφεται τθν αιςκθτικι και 
λειτουργικι διάςταςθ του χϊρου μζςα από το διάλογο με άλλα μζςα όπωσ γλϊςςα και θ αφιγθςθ.  
- να κατακζςει εμπεριςτατωμζνα και ςυνοπτικά προτάςεισ αρχιτεκτονικϊν αντικειμζνων ςε 
μορφι διαγραμμάτων τα οποία κα αποτυπϊνουν όχι μια τελικι πρόταςθ αλλά τθ δυναμικι του 
προβλθματιςμοφ του. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν: κριτικι κεϊρθςθ κειμζνων και εποπτεία τθσ ςυγγενοφσ βιβλιογραφίασ 
- Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν και πειραματικϊν προτάςεων ςε επίπεδο αρχικισ 
ςφλλθψθσ 
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
- Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ αφορά ςτθ διερεφνθςθ ειδικϊν κεμάτων κεωρίασ αναφορικά με τθ 
ςφλλθψθ-παραγωγι-ςχεδιαςμό του εςωτερικοφ χϊρου και τθν ερμθνεία-επαναδιαπραγμάτευςθ 
τθσ αςτικισ ςυνκικθσ και του ςχεδιαςμοφ του χϊρου γενικϊτερα.  
Ψο μάκθμα εςτιάηεται ςτθ διαδικαςία μεταφοράσ του νοιματοσ μεταξφ ςυμβολικϊν μορφϊν.  
Επιλζγοντασ ωσ πειραματικι αφετθρία το κείμενο, λογοτεχνικό ι δοκιμιακό, εξετάηεται θ 
δυνατότθτα μετάβαςθσ από τθ γλϊςςα ςε διαφορετικζσ εννοιολογιςεισ και μεταπλάςεισ του 
χωρικοφ ςυμβάντοσ. Ξεντρικόσ άξονασ τθσ προςζγγιςθσ αυτισ είναι θ αναηιτθςθ ςχζςεων και 
αναλογιϊν μεταξφ των γλωςςικϊν ςυμβολικϊν αναπαραςτάςεων και των αρχιτεκτονικϊν 
αντικειμζνων που ςχεδιάηουμε.   
Θ διερεφνθςθ τθσ αφθγθματικότθτασ του χϊρου ειςάγει ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό ζννοιεσ 
όπωσ είναι θ διάδραςθ, θ μετάβαςθ, θ εξζλιξθ, θ μεταβλθτότθτα. Πε τθν επεξεργαςία ςεναρίων 
προςεγγίηονται εναλλακτικζσ καταςτάςεισ με παραμζτρουσ  μεταβλθτότθτασ οι οποίεσ δυνθτικά 
«ςυμβαίνουν» ςτο χϊρο και οργανϊνουν τισ μορφολογίεσ τθσ κίνθςθσ, τθσ ςυνεφρεςθσ, τθσ 
ςυνάντθςθσ, τθσ κατά πρόςωπο επικοινωνίασ.   
Σι φοιτθτζσ διαβάηουν κριτικά δφο τουλάχιςτον κείμενα που αναφζρονται ςτο ίδιο ι παρεμφερζσ 
κεωρθτικό ερϊτθμα και προχωροφν ςε ςυνκετικζσ προτάςεισ με τθ μορφι διαγραμμάτων, που 
ζχουν ωσ ςτόχο τθν εφαρμοςμζνθ διερεφνθςθ κεωρθτικϊν ηθτουμζνων.  
Θ κριτικι παράλλθλθ ανάγνωςθ των δυο κειμζνων είναι το εργαλείο ανάλυςθσ που κα οδθγιςει ςε 
μια ςειρά εγγραφϊν με ποικίλα μζςα (εικόνεσ, ςκίτςα, λζξεισ, ψθφιακά ίχνθ). Αυτζσ οι νοθτικζσ 
ςυλλιψεισ των διαδοχικϊν ςτιβάδων και των πολλαπλϊν αποτυπωμάτων κα καταγραφοφν από 
τουσ φοιτθτζσ ςε ζνα τετράδιο ςθμειϊςεων, ζνα ςθμειωματάριο ςκζψεων και ιδεϊν με τθ μορφι 
μιασ ολοκλθρωμζνθσ μελζτθσ. Θ μελζτθ αυτι κα περιλαμβάνει κεωρθτικό ςκζλοσ το οποίο κα 
εξελίςςεται ςε ςυνκετικι άςκθςθ που κα ζχει ωσ ςτόχο τθν εφαρμοςμζνθ διερεφνθςθ των 
κεωρθτικϊν ηθτουμζνων που ζχουν τεκεί.  
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Δθμόςια παρουςίαςθ ενϊπιον όλων των φοιτθτϊν και 

κριτικι αποτίμθςθ του ζργου τθσ ομάδασ 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Υαρουςιάςεισ Power Point – Video 
Ωποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

  

Εκπόνθςθ κεωρθτικοφ 
δοκιμίου- με τθ μορφι 
τετραδίου ςθμειϊςεων-
προτάςεων ςε μορφι 
διαγραμμάτων 

85 

Διαλζξεισ διδαςκόντων και 
επιςκεπτϊν κακθγθτϊν με 
παράλλθλθ μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ 

65 

  

Χφνολο Πακιματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ προχποκζτει: 
 τθ δθμόςια παρουςίαςθ του κεωρθτικοφ δοκιμίου ςε 

- Εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ με απόπειρεσ διατφπωςθσ νζων ιδεϊν και πειραματικϊν 
μοντζλων 
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Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

ςυνδυαςμό με το τετράδιο ςθμειϊςεων-προτάςεων από 
τθν ομάδα των φοιτθτϊν  
Αξιολογοφνται:  
- Ψο κεωρθτικό δοκίμιο που παραδίδεται τθν θμζρα των 
εξετάςεων με τθ μορφι τετραδίου ςθμειϊςεων που 
εκπονείται και εξελίςςεται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου 
ςε ςυνεργαςία με τον διδάςκοντα  
-  Θ ςυνεπισ και ενεργι παρακολοφκθςθ των διαλζξεων 
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ: 
- το βάκοσ τθσ ζρευνασ και θ αξιοποίθςθ των ςτοιχείων 
τθσ 
- ο πειραματιςμόσ 
- θ δθμιουργικότθτα και θ πρωτοτυπία 
- θ παρουςίαςθ  
- θ ςυνζπεια ςτθν εφαρμογι του χρονοδιαγράμματοσ 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

- Αρζντ, Χ., Θ ανκρϊπινθ κατάςταςθ, εκδ. Γνϊςθ, Ακινα, 1986. 
- G. Bachelard, Θ Υοιθτικι του Χϊρου, εκδ. Χατηθνικολι, Ακινα, 1982. 
- A. Berleant, Θ Αιςκθτικι του Υεριβάλλοντοσ, εκδ. Μδρυμα Υ. & Ε. Πιχελι, Ακινα, 2004. 
- Ρ. Γκοφντμαν, Σι γλϊςςεσ τθσ τζχνθσ, εκδ. Εκκρεμζσ, Ακινα, 1968. 
- Β. Γουλφ, Ζνα δικό ςου δωμάτιο, εκδ. Σδυςςζασ, Ακινα, 1980. 
- Σ. Ζκο, Ζξθ περιπλανιςεισ ςτο δάςοσ τθσ αφιγθςθσ, εκδ. Ελλθνικά γράμματα, Ακινα, 1994. 
- Σ. Ζκο, Χρονικά μιασ ρευςτισ κοινωνίασ, εκδ. Ψυχογιόσ, Ακινα, 2016.  
- De Certeau, M., Επινοϊντασ τθν κακθμερινι πρακτικι. Θ πολφτροπθ τζχνθ του πράττειν, μτφ. 

Ξ. Ξαψαμπζλθ, εκδ. Χμίλθ, Ακινα, 2010. 

- Η. Ξοτιϊνθσ, 44 Λςτορίεσ τθσ αρχιτεκτονικισ, εκδ. Εκκρεμζσ, Ακινα, 2001. 
- Φ. Παργαρίτθ, Ψο εργαςτιρι του ςυγγραφζα. Ψο εργαςτιρι του αρχιτζκτονα, εκδ. Ξαςτανιϊτθ, 

Ακινα, 2007 
- Υ. Παρτινίδθσ, Πεςιτείεσ του ορατοφ, Ηθτιματα κεωρίασ και κριτικισ ςτθν αρχιτεκτονικι και 

τθν τζχνθ, εκδ. Ρεφζλθ, Ακινα, 1997. 
- Η. Υερζκ, Χορείεσ χϊρων, εκδ. Ϊψιλον, Ακινα, 1974. 
- Υολίτθ Ψ., Αναηθτϊντασ το κλειδί, εκδ. Ερατϊ,  2017. 
- Χταυρίδθσ, Χ., Από τθν πόλθ οκόνθ ςτθν πόλθ ςκθνι, εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2002. 

- G. Simmel, Πθτροπολιτικι αίςκθςθ. Σι μεγαλουπόλεισ και θ διαμόρφωςθ τθσ ςυνείδθςθσ, εκδ. 
Άγρα, Ακινα, 2017. 

- D. Stevenson, Υόλεισ και αςτικοί πολιτιςμοί, εκδ. κριτικι, Ακινα, 2003. 
- Ε. Χθφάκθ, Ά. Υοφπου, Α. Ρικολαίδου (επιμ), Υόλθ και κινθματογράφοσ. Ριςοσ, Ακινα, 2011. 
- Π. Φουκϊ, Σι λζξεισ και τα πράγματα, εκδ. Γνϊςθ, Ακινα, 1966  

- Bal, M. (2009). Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. University of Toronto press. 
- Casey E. (1997). The fate of place: A philosophical history. Berkeley CA: University of California. 
- Cresswell T. (2004). Place: A short introduction. Oxford, Blackwell. 
- Friedman, S. S. (1996). Spatialization, Narrative Theory, and Virginia Woolf's The Voyage Out. In 

Mezei K. (Ed.), Ambiguous Discourse - Feminist Narratology & British Women Writers. University 
of North Carolina Press. 

- Rodaway P. (1994). Sensuous Geographies: Body, Sense, and Place, London: Routledge. 
- Tuan, Y.-F. (1991). Language and the making of place: A narrative-descriptive approach. Annals 

of the Association of American Geographers, 81(4): pp. 684-696. 
- Tally, R. T., Jr., (ed), (2017). The Routledge handbook of literature and space. Routledge 

Abingdon, Oxon ; New York, NY. 
- Cooper D., Donaldson C., Murrieta-Flores P. (eds.), (2016), Literary Mapping in the Digital Age, 

New York: Routledge. 
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- Bodenhamer, J. Corrigan and Harris T. M., (2015), Deep Maps and Spatial Narratives, 
Indianapolis: Indiana University Press. 

- N. Pleßke, (2014). The Intelligible Metropolis, transcript Verlag, Bielefeld 
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΘ ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΤΜΘΜΑ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ  

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΡΟΥΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΘΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ Θ' 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ VIII: ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ 
ΞΑΛ ΕΦΠΘΡΕΛΑ ΨΘΧ ΛΧΨΣΦΛΑΧ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Κεωρία-Ρράξθ 6 8 

   
Ρροςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

6 8 

ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ 

ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελλθνικά 
Αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΘΤΕΣ ERASMUS  

Ραι 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Ρεριγράφονται 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 Ραράρτθμα Α  

 Ρεριγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ρροςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Ραράρτθμα Β 

 Ρεριλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γενικό πλαίςιο: 

Ψο μάκθμα Σχεδιαςμόσ ςε προ-μοντζρνα αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα επικεντρϊνεται και 

εμβακφνει ςτο ςχεδιαςμό χϊρου ςε αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα που χρονικά και 

εννοιολογικά προθγοφνται τθσ Ποντζρνασ αρχιτεκτονικισ. Υαρότι δεν διζπονται από τισ 

αρχζσ τθσ μοντζρνασ, μεταμοντζρνασ και ςφγχρονθσ αρχιτεκτονικισ,  αποτελοφν 

δεδομζνα ςτοιχεία του δομθμζνου κοινωνικοφ χϊρου, τα οποία θ αρχιτεκτονικι 

εςωτερικοφ χϊρου καλείται, μζςα από ςχεδιαςτικζσ επεμβάςεισ, να τα εντάξει  ςτον 

ςφγχρονο τρόπο ηωισ. 

Ψα περιβάλλοντα αυτά αφοροφν πρωταρχικά παραδοςιακά οργανωμζνεσ κοινωνίεσ, 
δθλαδι κοινωνίεσ που θ αλικεια ζρχεται κατά κφριο λόγο από το βάκοσ τθσ παράδοςθσ 
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και οι μορφζσ που χαρακτθρίηουν τθν τζχνθ και τθν αρχιτεκτονικι τουσ είναι πολιτιςτικζσ 
εκφράςεισ του τρόπου ηωισ ςε αυτό το πλαίςιο (όπωσ για παράδειγμα, ςε αναφορά με 
τον Δυτικό κόςμο, θ λαικι αρχιτεκτονικι και θ μεςαιωνικι αρχιτεκτονικι). Επί πλζον 
αφοροφν ςε όλεσ τθσ μορφζσ τθσ Ξλαςικισ τζχνθσ/αρχιτεκτονικισ που διαπερνοφν τον 
Δυτικό κόςμο από τθν αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα. Ζχουμε βεβαίωσ υπόψιν μασ ότι θ 
ενςωμάτωςθ αλλότροιων ςτοιχείων ςε διαφορετικά πολιτιςτικά περιβάλλοντα που πάντα 
ιςτορικά χαρακτθρίηει τθν αρχιτεκτονικι ενόσ τόπου, καταδεικνφει ότι κάκε ςυηιτθςθ 
ςχετικά με τθν καταγωγι και τθν ταυτότθτα που επιηθτά μια μονοςιμαντθ, κακαρι 
ερμθνεία ενόσ δεδομζνου αρχιτεκτονικοφ περιβάλλοντοσ είναι προβλθματικι. Ξατά 
ςυνζπεια το κζμα τθσ επζμβαςθσ είναι πολφπλοκο, διότι αφορά ςτθν εφαρμογι 
ςφνκετων ςφγχρονων ςχεδιαςτικϊν λφςεων ςε κζματα που καλοφνται πρωτίςτωσ να 
διαχειριςκοφν κεμελιϊδθ ηθτιματα του ςφγχρονου πολιτιςμοφ, όπωσ αυτό τθσ 
ταυτότθτασ και τθσ διαφοράσ. 
Ψο μάκθμα αυτό ςυγκροτείται μζςω μιασ δθμιουργικισ διαδικαςίασ ςυςχζτιςθσ τθσ 
κεωρίασ με τον ςχεδιαςμοφ, ςε δφο επίπεδα: Σι φοιτθτζσ υποςτθριηόμενοι από μια ςειρά 
κεωρθτικϊν διαλζξεων, ειςάγονται ςταδιακά ςε ςχεδιαςτικά κζματα με όλο και 
μεγαλφτερο βακμό πολυπλοκότθτασ, τα οποία καλοφνται να επιλφςουν με βάςθ μια 
ςυνεχϊσ ανατροφοδοτοφμενθ ελεφκερθ ςχζςθ τθσ ςκζψθσ και του διαλόγου με τον 
ςχεδιαςμό. 
Χκοποί και Χτόχοι: 

Ξατανόθςθ τθσ ςχζςθσ λειτουργίασ/μορφισ  τθσ αρχιτεκτονικισ ςτισ παραδοςιακζσ 
κοινωνίεσ ςε αντιδιαςτολι με τισ μοντζρνεσ/ςφγχρονεσ.    
Ξατανόθςθ των διαφόρων κεωρθτικϊν/φιλοςοφικϊν  προςεγγίςεων πάνω ςτο ηιτθμα 
τθσ διάςωςθσ και ζνταξθσ των ιςτορικϊν κτθρίων ςτθ ςφγχρονθ εποχι.  
Εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ πρακτικζσ των επεμβάςεων ςτα παραδοςιακά κτιρια 
μζςα από το ςυνολικό προβλθματιςμό τθσ κεωρίασ και τθσ πρακτικισ παρεμβάςεων ςε 
ιςτορικά κτιρία και περιβάλλοντεσ χϊρουσ.   
Απόκτθςθ ικανότθτασ  επίλυςθσ προβλθμάτων, μεταφζροντασ τθν υπάρχουςα γνϊςθ και 
τισ αποκτθκείςεσ δεξιότθτεσ ςε νζεσ καταςτάςεισ. 
Πζκοδοσ: 

Ψο μάκθμα αναπτφςςεται μζςω τθσ καλλιζργειασ τόςο τθσ ομαδικισ όςο και τθσ ατομικισ 
ςυμμετοχισ και αλλθλεπίδραςθσ με τουσ διδάςκοντεσ. 

Βαςίηεται ςτθν ελεφκερθ ςυνεχι ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτθν κατανόθςθ τθσ 
κεωρίασ και τθ δθμιουργία τθσ μορφισ. Υροσ τον ςκοπό αυτό, διαλζξεισ ςυνοδευόμενεσ 
από προβολζσ, παρουςιάςεισ δοκιμίων και οργανωμζνεσ ςυηθτιςεισ αποτελοφν  το 
υπόβακρο για τθ ςχεδιαςτικι διαδικαςία.  

Θ διερευνθτικι διαδικαςία δθμιουργίασ τθσ μορφισ ξεκινά με ζνα εικαςτικό πρόπλαςμα 
που ςυςχετίηει εννοιολογικά τθ λειτουργία με τθ μορφι. Σι φοιτθτζσ εργάηονται κυρίωσ με 
προπλάςματα τουλάχιςτον μζχρι τθ ςχετικι ςυγκριμενοποίθςθ τθσ μορφισ.  

Θ ζκφραςθ τθσ λειτουργίασ του χϊρου μζςα από τθ μορφι κακϊσ και θ ςυςχζτιςθ αυτισ 
τθσ  μορφισ με το υπάρχον κτίςμα, ςυνιςτοφν τον πυρινα τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ 
ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ.  Σι φοιτθτζσ ςυηθτοφν με τουσ διδάςκοντεσ με αναφορά ςτθν 
προτεινόμενθ κάκε φορά λφςθ. Πζςα από τθ ςυηιτθςθ ανατροφοδοτείται θ δθμιουργικι 
διαδικαςία. Χτο τζλοσ παραδίδονται και βακμολογοφνται όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ 
ςχεδιαςμοφ. Σι φοιτθτζσ αξιολογοφνται με βάςθ μια κεωρθτικι εργαςία πάνω ς’ ζνα 
επιλεγμζνο κζμα, θ οποία παρουςιάηεται ενϊπιον όλων και αξιολογείται, και μια άςκθςθ 
εφαρμογισ. Ωσ άςκθςθ εφαρμογισ απαιτείται θ επζμβαςθ ςε ςυγκεκριμζνο νεοκλαςςικό 
κτιριο και θ διαμόρφωςι του, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν νζων χριςεων και 
λειτουργιϊν.  
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Πακθςιακά αποτελζςματα: 

Σι φοιτθτζσ που ολοκλθρϊνουν το μάκθμα  Σχεδιαςμόσ ςε προ-μοντζρνα αρχιτεκτονικά 
περιβάλλοντα, από άποψθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων κεωροφνται ικανοί: 

Ρα χρθςιμοποιοφν τθ κεωρία ωσ αναγκαίο υπόβακρο για τθν επζμβαςθ ςε ζνα υπάρχον 
κτίριο.  
Ρα διερευνοφν κριτικά τθν ιςτορικι εξζλιξθ κτιρίων και ςυνόλων ςτο κοινωνικοπολιτιςτικό 
τουσ πλαίςιο. 
Ρα ςυςχετίηουν τθν κριτικι ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ των κτιρίων με νζεσ μορφζσ (κζματα 
καταγωγισ, ταυτότθτασ κλπ). 
Χε επίπεδο δεξιοτιτων κεωροφνται ικανοί να: 
Ρα επζμβουν ςυνκετικά ςε ζνα κτίριο ι ςφμπλεγμα κτιρίων μεςαίασ  κλίμακασ και τον 
περιβάλλοντοσ χϊρου, με βάςθ το δεδομζνο πρόγραμμα και ςαφείσ κεωρθτικζσ επιλογζσ. 
Ρα εκφράςουν με διαγράμματα το πρόγραμμα και τισ επιλογζσ τουσ ςε ςχζςθ με το 
δεδομζνο κτίςμα ςτο ιςτορικό του πλαίςιο μζςα ςτον αςτικό ιςτό. 
Ρα προβοφν ςτον ςυνολικό ςχεδιαςμό χϊρου μζςα από τθν αντίλθψθ τθσ ενότθτασ τζχνθσ-
αρχιτεκτονικισ. 
Χε επίπεδο ςτάςεων να: 
Χυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία των επεμβάςεων ςτον δομθμζνο χϊρο για  το ςυνολικό 
αςτικό περιβάλλον. 
Χυνειδθτοποιιςουν τθν ιςτορικι/πολιτικι/κοινωνικι διάςταςθ μιασ χωρικισ επζμβαςθσ. 
Ξαλλιεργιςουν  κριτικι ςτάςθ ςε ςχζςθ με τισ ςχεδιαςτικζσ επιλογζσ,  με βάςθ τθ 
ςφγχρονθ φιλοςοφία/κεωρία του ςχεδιαςμοφ. 
Αναπτφξουν κριτικι ςυνείδθςθ ςε ςχζςθ με το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο. 
Αναπτφξουν κριτικι ςυνείδθςθ ςε ςχζςθ με κοινωνικά ςτερεότυπα που αφοροφν 
αιςκθτικζσ/ςχεδιαςτικζσ  επιλογζσ. 
Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα 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  
Ρροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Ραράγωγι 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  
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σμαδικι εργαςία 
Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
Χχεδιαςμόσ και διαχείρθςθ ζργων 
Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και πολυπολιτιςμικότθτα 
Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ 
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(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ 
Α. Ψο μάκθμα υποςτθρίηεται από ςειρά διαλζξεων διαμορφωμζνων ςε ενότθτεσ πάνω ς’ 
ζνα κεματικό άξονα, ο οποίοσ προςεγγίηει τα ηθτιματα: 

• Ψζχνθσ/αρχιτεκτονικισ ανάμεςα ςτισ παραδοςιακζσ και τισ μοντζρνεσ κοινωνίεσ: 
Σριςμόσ τθσ τζχνθσ/αρχιτεκτονικισ ςτισ παραδοςιακζσ κοινωνίεσ, θ εμπειρία του χϊρου 
και του χρόνου, ο χϊροσ ωσ imago mundi, με αναφορζσ ςε παραδείγματα από όλο τον 
κόςμο.  
• Ψζχνθσ/αρχιτεκτονικισ ανάμεςα ςτισ μοντζρνεσ και τισ μεταμοντζρνεσ κοινωνίεσ. 
Εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ μεταμοντζρνα αρχιτεκτονικι. Χεβαςμόσ ι ριξθ με τθν 
παράδοςθ; Σντολογικι Ερμθνευτικι και Αποδόμθςθ. Αναφορά ςτθ κεωρία και ςτα ζργα 
αρχιτεκτόνων όπωσ οι Rob και Léon Krier, Aldo Rossi, Demetri Porphyrios, Hans Hollein, 
Bernar Tschumi, Peter Eisenman, οι Coop Himmelbau, κ. α.  
• Διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ τθσ επζμβαςθσ ςε ζνα νεοκλαςικό κτίριο ςιμερα, ςε ςχζςθ 
με τθν ερμθνεία τθσ κλαςςικισ αρχιτεκτονικισ ςτθν πορεία τθσ Δυτικισ ιςτορίασ. Θ 
εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ κατοικίασ. Εφαρμογζσ με βάςθ το δίπολο Palladio / Le Corbusier. 
• Ψο Baroque ωσ ζκφραςθ τθσ Ξλαςςικισ αρχιτεκτονικισ. Επεμβάςεισ ςτο πλαίςιο 
τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ Υτφχωςθσ. Υαραδείγματα και εφαρμογζσ. 
Σι φοιτθτζσ εκπονοφν μια εργαςία πάνω ς’ ζνα κεωρθτικό κζμα τθν οποία τθν 
κατακζτουν ι τθν παρουςιάηουν και θ αξιολόγθςι τθσ προςμετράται κατά ζνα ποςοςτό 
ςτθν τελικι βακμολογία.  
Β. Ωσ άςκθςθ εφαρμογισ απαιτείται θ επζμβαςθ ςε ςυγκεκριμζνο νεοκλαςςικό κτιριο 
και θ διαμόρφωςι του, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν νζων χριςεων και λειτουργιϊν. Θ 
άςκθςθ διεκπεραιϊνεται από ομάδεσ ςπουδαςτϊν και αναπτφςςεται ςε δφο ςτάδια 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω ςτθ ςελίδα. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ρρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ρρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Ρεριγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Ρεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Ρρακτικι 
(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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 30 

Χεμινάρια 30 

Πελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

30 

Διαδραςτικι διδαςκαλία  

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project) 

80 

Χυγγραφι εργαςίασ 30 

  

Χφνολο Πακιματοσ  200 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΦΟΙΤΘΤΩΝ  
Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Ξατά τθν αξιολόγθςθ τζλοσ ςυνεκτιμϊνται θ ςυνζπεια, 
θ ενεργόσ ςυμμετοχι, θ πρωτοτυπία τθσ ςυνκετικισ 
ιδζασ, θ πορεία τθσ εξζλιξθσ τθσ πρόταςθσ, ο βακμόσ 
επίλυςθσ και θ επάρκεια τθσ κεωρθτικισ υποςτιριξθσ 
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Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Ρροφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Ραρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

του κζματοσ, κακϊσ και θ ικανότθτα ανάπτυξθσ και 
παρουςίαςθσ τθσ εργαςίασ κακϊσ και θ μελζτθ και 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ. Σ τελικόσ βακμόσ βαςίηεται 
κατά 70% ςτο project, κατά 20% ςτθ κεωρθτικι 
εργαςία, κατά 10% ςτθ μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ και κατά 10% ςτθ ςυνζπεια και τθν 
ενεργό ςυμμετοχι. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΘ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

- Ελλθνικι Βιβλιογραφία 
- Ελλθνικι Υαραδοςιακι Αρχιτεκτονικι, εκδ. Πζλιςςα, Ακινα, 1988. 
- Amos Rapaport & Δθμιτρθσ Φιλιππίδθσ, Ανϊνυμθ Αρχιτεκτονικι και Υολιτιςτικοί 

Υαράγοντεσ, εκδ. Πζλιςςα, Ακινα 2010. 
- Υερικλισ Γιαννόπουλοσ, Θ ελλθνικι γραμμι, εκδ. Γαλαξίασ, Ακινα, 1961. 
- Άρθσ Ξωνςταντινίδθσ, Κεόκτιςτα, Ακινα, 1989. 
- Αγνι Υικιϊνθ επιμ., Δθμιτρθσ Υικιϊνθσ, εκδ. Ππάςτα-Υλζςςα, Ακινα, 1994. 
- Ζλενα Walter-Kαρφδθ, Ψο Ελλθνικό ςπίτι (Σ εξευγενιςμόσ τθσ κατοικίασ ςτα 

υςτεροκλαςικά χρόνια), Βιβλ. Ψθσ εν Ακιναισ Αρχαιολογικισ Εταιρείασ, Ακινα, 1996. 
- Ξ. Υαπαϊωάννου, Αικ. Δθμθτςάντου-Ξρεμζηθ, Π. Φινζ, Ψο Υαραδοςιακό Χπίτι ςτο 

Αιγαίο, Εκδότθσ: Μδρυμα  Υαναγιϊτθ και Ζφθσ Πιχελι, Ακινα 2008. 
- Γιϊργοσ Υ. Οάβασ, Ηθτιματα Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ, εκδ. Πζλιςςα, Ακινα 2010. 
- Πάνοσ Ππίρθσ, Ακθναϊκι Αρχιτεκτονικι, εκδ. Πζλιςςα, Ακινα 2003. 
- Πάνοσ Ππίρθσ, Ρεοκλαςικι Αρχιτεκτονικι ςτθν Ελλάδα, εκδ. Πζλιςςα, Ακινα 2001. 
- Δθμιτρθσ Φιλιππίδθσ, Αρχιτεκτονικζσ Πεταμορφϊςεισ Λ & ΛΛ (2 τόμοι), εκδ. Πζλιςςα, 

Ακινα 2005. 
- Δθμιτρθσ Φιλιππίδθσ, Ποντζρνα Αρχιτεκτονικι ςτθν Ελλάδα, Πζλιςςα, Ακινα, 2001 
- Πάρω Ξαρδαμίτςθ-Αδάμθ, Ζρνςτ Ψςίλλερ, 1837-1923, εκδ. Πζλιςςα, Ακινα 2006. 
- Γιϊργοσ Ψριανταφφλλου, Αρχζτυπα: από τισ καλφβεσ και τα μαντριά ςτθ ςφγχρονθ 

τζχνθ και αρχιτεκτονικι, Ξ. Αδάμ, Ακινα 2010 
- Υρακτικά Διεκνοφσ Χυμποςίου, Θ Υροςταςία του Υαρελκόντοσ, Πζλιςςα, Ακινα 2006 
- Υρακτικά Χυμποςίου, Ποντζρνο-Πεταμοντζρνο, Χμίλθ, Ακινα 1988 
- ενόγλωςςθ βιβλιογραφία  
- Mircea Eliade, The Myth of the Eternal Return, Princeton Univ. Press, Princeton, 2005 

(c/1954).  
- Bernard Rudofsky, Architecture without architects, Academy eds, London, 1981 

(c/1964). 
- Amos Rapaport, House, Form & Culture, Englewood Cliffs, N.J.,   1969. 
- Enrico Guidoni, Primitive Architecture, History of World Architecture, Electa/Rizzoli, 

Milan/N.Y., 1978 (c/1939). 
- Lewis Mumford, The City in History, Penguin Books, Harmondsworth, 1961. 
- Jukka Jokilehto, A History of Architectural Concervation, Elsevier, Oxford 2009 
- Venturi, Robert, Complexity and Contradiction in Architecture (New York: Museum of 

Modern Art Papers on Architecture, c/1966).  
- Jencks, Charles, The Language of Post-Modern Architecture (London: Academy 

Editions, c/1977). 
- Rowe, Colin & Fred Koetter, Collage City (Cambridge Massachusetts: MIT Press, 

c/1978). 
- Krier, Rob, Urban Space (Foreword by Colin Rowe), (London: Academy Editions, 

c/1979). 
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- Rossi, Aldo, The Architecture of the City (Cambridge Massachusetts: MIT Press, 
c/1982), γαλλικά L’Architecture de la Ville, InFolio, Paris 2001 

- Johnson, P. & Wigley M., Deconstructivist Architecture, Exhibition Catalogue, (New 
York:  Museum of Modern Art, c/1988). 

- Papadakis, A., Cook C. & Benjamin, A., editors, Deconstruction, Omnibus Volume 
(London: Academy Editions, c/1989). 

- Greg Lynn, Folding in Architecture, Architectural Design (London: Academy     Editions, 
c/1993); Animate Form, Princeton Architectural Press, 1998. 

- Krier Rob, Krier Leon, L’espace de la Ville, theories et pratiques, Archives d’architecture 
moderne, Bruxelles, 1980  

- Zevi Bruno, Apprendre l’Architecture, Minuit, Paris, 1959 
- Lynch Kevin, L’image de la cite, Dunond, Paris, 1976 
- Lyotard Jean-Francois, Θ Πεταμοντζρνα Ξατάςταςθ, Γνϊςθ, Ακινα, 1988 
- Deleuze Gilles, Θ Υτφχωςθ: Σ Οαϊμπνιτσ και το Ππαρόκ, Υλαίκρον, 2006 
- Jameson Fredric, Ψο Πεταμοντζρνο ι θ πολιτιςμικι λογικι του φςτερου καπιταλιςμοφ, 

Ρεφζλθ, Ακινα, 1999 
- Touraine Alain, Critique de la Modernite, Fayard, Paris,1992 

 Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  

- John Wiley eds, Architectural Design, περιοδικό 
 


