Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα
Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι υπεύθυνο για το ΠΣ ή από άλλα τμήματα. Το
περίγραμμα κάθε μαθήματος καθορίζει τη μορφή, το σκοπό, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο του
μαθήματος και προδιαγράφει τον τρόπο υλοποίησης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και τον τρόπο
αξιολόγησης των φοιτητών. Το περίγραμμα του μαθήματος αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο διδάσκων του
μαθήματος αναπτύσσει τον τρόπο διδασκαλίας του έτσι ώστε ανεξαρτήτως του διδάσκοντος ή των διδασκόντων να
πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές και να επιτυγχάνεται η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.. (δείτε
και Παράρτημα Γ))
Το περίγραμμα κάθε μαθήματος περιλαμβάνει τις πληροφορίες όπως στο ενδεικτικό έντυπο που ακολουθεί
(Παραδείγματα Περιγραμμάτων βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ):

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Ε`ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΥ 102

Α

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών 1

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (με tutorials στα αγγλικά)
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

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

•

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

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί τη βασική εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης και της αρχιτεκτονικής.
Εξετάζει συνοπτικά βασικούς όρους της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής
διαχρονικά και παρουσιάζει στους φοιτητές ένα συνοπτικό χρονολόγιο της τέχνης και της
αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. Παράλληλα, το μάθημα εστιάζει στις βασικές μεταβολές που
σημειώνονται ιστορικά στη διάρκεια του 20ου αιώνα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:
• Έχει κατανοήσει την ιστορικότητα της τέχνης και της αρχιτεκτονικής.
• Έχει επαρκή γνώση της ορολογίας που χρησιμοποιοείται στις επιστήμες αυτές.
• Έχει βασική επαφή με χρονικές περιόδους της ευρωπαϊκής τέχνης.
• Έχει έρθει σε επαφή με βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ιστορίας της τέχνης και
της αρχιτεκτονικής και θα μπορεί να τις εφαρμόζει για την ανάλυση έργων τέχνης και
αρχιτεκτονημάτων.
• Έχει μάθει να παρατηρεί το δομημένο χώρο στο αστικό τοπίο.
• Έχει κατανοήσει την έννοια του μοντερνισμού και των συνθηκών που οδήγησαν στη

διαμόρφωσή του.
Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Διερεύνηση διεθνούς βιβλιογραφίας
Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής κριτικής σκέψης και παρατήρησης

(1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
•
•

Βασική περιοδολόγηση της ευρωπαϊκής τέχνης
Βασική ορολογία της ιστορίας της τέχνης
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•
•
•

Παρουσίαση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων της ιστορίας της τέχνης για την
ανάλυση έργων
Παραδειγματική ανάλυση έργων τέχνης από διάφορες επιστημονικές «Σχολές»
Γνωριμία με το μοντερνισμό και την τέχνη του 20ου αιώνα

(2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα
με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας
Εργασίες εξάσκησης
Μελέτη σε ομάδες για
επεξεργασία των
πληροφοριών που
παρέχονται
Περιηγήσεις στην πόλη
για εξάσκηση στην
παρατήρηση /
εκπαιδευτικές εκδρομές
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά διδακτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
20
20
20

26

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Γραπτές ατομικές εργασίες με τη μορφή δοκιμίου
που αφορούν στην ανάλυση έργων τέχνης και
αρχιτεκτονικής (35 + 35 %) και τελική αξιολόγηση
στα ελληνικά ή στα αγγλικά (30%). Η τελική
εξέταση γίνεται είτε με ερωτήσεις πολλαπλών
επιλογών είτε με ερωτήσεις σύντομης απάντησης
που εστιάζουν σε θεωρητικά θέματα που
συζητήθηκαν στο μάθημα και αναπτύσσονται στη
βιβλιογραφία.

(3) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•
•
•
•

Άνταλ Φρέντερικ, Μελέτες Ιστορίας της Τέχνης, μτφρ. Ανδρέας Παππάς, προλ.
Νίκος Χατζηνικολάου, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999
Δασκαλοθανάσης Νίκος, Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο στον
21ο αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα, 2004
E. H. Gombrich, Ιστορία της Τέχνης, Αθήνα: Μορφωτικό 'Ιδρυμα Εθνικής
Τραπέζης,1994
H. W. Janson, History of art: a survey of the major visual arts from the dawn of

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

history to the present day, New York : H. N. Abrams, 1977
John Berger, Η εικόνα και το βλέμμα, Αθήνα: Οδυσσέας, 1993
Arnold Hauser, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, τόμοι 4, Αθήνα: Κάλβος, 1969-1980
Erwin Panofsky, Μελέτες εικονολογίας: ουμανιστικά θέματα στην τέχνη της
Αναγέννησης, Αθήνα: Νεφέλη 1991
E-course: Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Εισαγωγή στην ιστορία
και θεωρία της τέχνης
The Dictionary of arts, τόμοι 34, Νέα Υόρκη : Grove, 1996
The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Νέα Υόρκη: Oxford University Press,
2001
The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms, Λονδίνο: Thames and Hudson,
1988
Λεξικό τέχνης και καλλιτεχνών, Αθήνα: Νεφέλη, 1997-1998
Ομάδες, κινήματα, τάσεις της σύγχρονης τέχνης μετά το 1945, Αθήνα: Εξάντας 1991
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