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ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΡΝ ΞΟΝΔΓΟΝ ΡΖΠ Γ.Δ. ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ 

ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

 

Νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ επθαηξία ησλ ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ θαζνδήγεζε 

ησλ δηδαζθφλησλ ηνπο δεκηνπξγνχλ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, δελ παξακέλεη ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ Ηδξχκαηνο αιιά κεηαθέξεηαη ζηελ 

θνηλσλία πνπ πεξηβάιιεη ην Ίδξπκα. Απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, παξά ηηο αληημνφηεηεο, ην 

παλεπηζηήκην δίλεη έλα δείγκα κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο γηα ηελ βνχιεζε ην λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα 

θηλεηνπνηεζεί ην ηξηκεξέο ζρήκα ζπλεξγαζίαο Ξαλεπηζηήκην-Νηθνλνκηθνί θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα-Ρνπηθή Θνηλσλία ψζηε λα παξαρζεί πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ θνηλφ ζηφρν πνπ είλαη 

ε επεκεξία ηεο πεξηνρήο. Ζ ηνπηθή θνηλσλία ρξεηάδεηαη ην Ξαλεπηζηήκην ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη 

λα ζρεδηαζηνχλ νη απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε. Πηελ αλαπηπμηαθή πνξεία πξέπεη λα 

ζπλδξάκνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. 

Ρν λεαξφ Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο αλαπηχζζεηαη κε ζηαζεξά βήκαηα θαη ζέηεη ηηο βάζεηο 

γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πξννπηηθή (γεσγξαθηθή, νηθνλνκηθή θαη αθαδεκατθή), ηε δηεζλή θαη εζληθή 

αθαδεκατθή ηνπ θαηαμίσζε, πινπνηψληαο βήκα- βήκα ηνπο αθαδεκατθνχο, πνηνηηθνχο θαη 

αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. Αληίζηνηρα ην λεαξφ ηκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ 

Ρερλψλ πξνζπαζεί κε ηελ εξγψδε πξνζπάζεηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ θνηηεηψλ ηνπ λα 

αλαδεηρηεί ζε έλα εχξσζην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ. 

Διπίδνπκε, αγαπεηνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, φηη κε ηελ θαζεκεξηλή ζαο απαζρφιεζε ζην 

Ξαλεπηζηήκην δελ ζα κεηαληψζεηε γηα ηελ επηινγή ζαο.   

ηη γηα φινπο θαη φιεο ε δηθή ζαο ζπλεηδεηή επηινγή ζα δηθαησζεί, φηη ζα γίλεηαη ε θαιχηεξνη 

πξεζβεπηέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ζαο. 

Ρέινο επηζεκαίλσ, φηη ηo Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ καο 

πινπνηεί κέζα ζε δχζθνιεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ηελ θαηεχζπλζε λα απνθηήζνπλ ηα 

ηκήκαηα ζχλνδεο δξάζεηο, παξάιιειεο ησλ καζεκάησλ ηνπο πνπ ζα δείρλνπλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην 

εμσηεξηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο ηελ βνχιεζε ηνπ λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο, λα αληηκεησπίζεη ηνπο 

θηλδχλνπο, λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο. 

Ν Ξξφεδξνο 

ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο 

 

Θαζεγεηήο Θεφδσξνο Σαηδεπαληειήο 
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 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΡΝ ΞΟΝΔ∆ΟΝ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

Ρν Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηαλχεη 

αηζίσο ηνλ έβδνκν ηνπ ρξφλν απφ ηελ ίδξπζή ηνπ. Πην δηάζηεκα απηφ δηνηθνχληεο, δηδάζθνληεο θαη 

θνηηεηέο πξνζπάζεζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηα ειάρηζηα θαη λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα. Ρη φκσο 

θαηάθεξαλ; Ζ απάληεζε ζ΄απηφ δελ είλαη πάληα νινθάλεξε γηαηί πξέπεη λα ζπλεμεηαζηεί κε ηελ 

πνιπεπίπεδε επηθνπξία ε νπνία ρξεηαδφηαλ θαη ρξεηάδεηαη ην Ρκήκα απηφ απφ ην Γεκφζην ή άιινπο 

θνξείο γηα λα πεηχρεη ηνπο πςεινχο θαη δχζθνινπο ζηφρνπο νη νπνίνη είραλ ηεζεί απφ ηελ αξρή. 

Νη  ζηφρνη απηνί ήηαλ βαζηθά δχν: 

 Ζ πνηφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ψζηε λα θαηαζηεί ην Ρκήκα ζπγθξίζηκν κε ηηο άιιεο 

ζρνιέο θαιψλ ηερλψλ ή παλεπηζηεκηαθά Ρκήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

 Ζ δηάρπζε θαη εμσζηξέθεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο ψζηε απηφ λα γίλεη πνιχηηκνο 

παξάγνληαο βειηίσζεο ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηφπνπ θαη γεληθφηεξα 

ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο.  

Υο πξνο ηνλ πξψην ζηφρν ην Ρκήκα είρε αξθεηά ζθακπαλεβάζκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαλ απφ 

ηελ ζπλερή ελαιιαγή δηδαζθφλησλ νη νπνίνη δίδαζθαλ θαηά βάζε κε ηνλ Λ. 407 θαη ηελ ζπγθπξηαθή 

κεηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε. Υζηφζν νη πξνζπάζεηεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ε θηινηηκία ησλ δηδαζθφλησλ κεηξίαζε ηνλ παξάγνληα απηφλ θαη πξφζθεξε 

πινχζηα, επέιηθηα θαη ελδηαθέξνληα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ  ηθαλά λα δψζνπλ ζηνλ θνηηεηή πςειά 

εθφδηα γηα ηελ εμέιημή ηνπ.  

Ν άιινο ζηφρνο ήηαλ κία ζεηηθή έθπιεμε ε νπνία δηθαίσζε  ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπ 

Ρκήκαηνο ζηνλ ηφπν απηφ. Γεθάδεο εθδειψζεηο, εθζέζεηο, ειεχζεξα project θαη ζπκκεηνρέο άιιαμαλ 

ην πξφζσπν ηεο Φιψξηλαο κέξνο ησλ νπνίσλ δηαρχζεθε ζ‟ νιφθιεξε ηε Καθεδνλία, ηελ Διιάδα θαη 

ην εμσηεξηθφ.  

Ν Γήκνο Φιψξηλαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο δηέζεζε ηέζζεξα θηήξηα θαη ν Γήκνο 

Ξξεζπψλ έλαλ θαιιηηερληθφ ζηαζκφ θαηά ηα πξφηππα ηεο ΑΠΘΡ. Ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε 

παξαρψξεζε ηεο «Αγίαο ιγαο», ελφο κεγάινπ παξαδνζηαθνχ θηεξίνπ ζην θέληξν ηεο πφιεο.  

Ν αλά ρείξαο απνηειεί ηνλ ηειεπηαίν νδεγφ ζπνπδψλ ν νπνίνο έρεη δνκεζεί θαη πξνζαξκνζηεί ζηνλ 

Λ.4009/11. Έγηλε πξνζπάζεηα λα κε ζηγεί ε θηινζνθία ηνπ Ρκήκαηνο, λα κεησζνχλ πνζνηηθά 

ζηνηρεία θαη λα κείλνπλ άζηθηεο νη πνηνηηθέο πηπρέο ελφο ζχγρξνλνπ νδεγνχ ζπνπδψλ.  

Αγαπεηνί θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο 

Παο θαιψ έηζη λα ζπλερίζνπκε κε αηζηνδνμία, ππέξβαζε θαη  παηξησηηζκφ αθήλνληαο πίζσ θξίζεηο, 

κεκςηκνηξίεο θαη κεδεληζκνχο.  

Ν πξφεδξνο ηνπ Ρ.Δ.Δ.Ρ. 

Θαζεγεηήο 

Γεκήηξεο Ξ. Κπέζζαο 
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ΡΝ ΡΚΖΚΑ 

Ρν Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ κε έδξα ηε Φιψξηλα ηδξχζεθε κε ην Ξ.Γ.181/31 

Απγνχζηνπ 2006. Ζ έλαξμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ε εηζαγσγή ησλ 

πξψησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ νξίδεηαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007 

Ρν Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ έρεη σο απνζηνιή: 

α) Λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε ζηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα ηεο δσγξαθηθήο, ηεο 

γιππηηθήο θαη ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, φπσο ηδίσο ηεο θσηνγξαθίαο -  βίληεν, ησλ 

ςεθηαθψλ κνξθψλ ηέρλεο (θηλνχκελν ζρέδην, ηξηζδηάζηαηε θηλνχκελε εηθφλα – animation), ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο εληχπσλ, ηεο κειέηεο θαη ζρεδίαζεο ζχγρξνλσλ αληηθεηκέλσλ βηνηερληθήο θαη 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο (design) θαη ηεο δηαθφζκεζεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ αλάδεημε 

ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ επηξξνψλ ηεο απφ ηα κεγάια εηθαζηηθά επξσπατθά 

ξεχκαηα. 

β) Λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηηο θνηηήηξηεο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα θαιιηηερληθή, επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη 

γ) Λα παξέρεη εηδηθή κφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ΦΝΗΡΖΠΖ – ∆ΗΑΟΘΔΗΑ ΠΞΝ∆ΥΛ 

Ν αξηζκφο ησλ θαη‟ έηνο εηζαθηέσλ ζην Ρκήκα νξίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 5 ηνπ 

λ.1351/1983 (Α‟ 56), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

Ζ εηζαγσγή θνηηεηψλ/ηξηψλ ζην Ρκήκα γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ εδαθ. γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ λ.2525/1997 (Α‟ 188), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά θαη 

Ζ ειάρηζηε ππνρξεσηηθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην Ρκήκα γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ νξίδεηαη ζε δέθα 

(10) εμάκελα ζπνπδψλ. 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΝΣΟΥΠΖ 

Νη πηπρηνχρνη ηνπ Ρκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη έρνπλ σο αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ ηέρλε ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο θαηεπζχλζεηο ή εηδηθεχζεηο απφ απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Ρκήκα.  

Αθφκε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ή θαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.  

Γηα ηνλ δηνξηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθηφο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη ε θαηνρή 

πηζηνπνηεηηθνχ ζεσξεηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ, ην νπνίν ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξφγξακκα θαη ζηνλ θαλνληζκφ ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. 
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∆ΗΝΗΘΖΠΖ 

Έσο φηνπ εμαζθαιηζζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απηνδχλακε ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο Δηθαζηηθψλ 

θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ, ε δηνίθεζή ηνπ αζθείηαη απφ Ξξνζσξηλή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ νξίδεηαη 

κε πξάμε ηνπ Ξξχηαλε ή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γ.Δ. χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Ππγθιήηνπ ή θαηά 

πεξίπησζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο.  

Ζ Ξξνζσξηλή Γεληθή Ππλέιεπζε απνηειείηαη απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε Γ.Δ.Ξ., ησλ νπνίσλ ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν πξέπεη λα είλαη ζρεηηθφ κε ηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα πνπ θαιιηεξγεί ην 

Ρκήκα. Κε ηελ ίδηα πξάμε νξίδνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ν Ξξφεδξνο θαη ν Αλαπιεξσηήο 

Ξξφεδξνο, νη νπνίνη πξέπεη λα θαηέρνπλ ζέζε Γ.Δ.Ξ. ηεο βαζκίδαο ηνπ Θαζεγεηή ή Αλαπιεξσηή 

Θαζεγεηή. Θαζήθνληα Γξακκαηέα αζθεί ν Γξακκαηέαο ηνπ Ρκήκαηνο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ 

ή δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί Γξακκαηέαο. 

Πηελ Ξξνζσξηλή Γεληθή Ππλέιεπζε ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά φια ηα κέιε Γ.Δ.Ξ. πνπ ππεξεηνχλ 

ζην Ρκήκα εθ‟ φζνλ ππάξρνπλ θαη δχν (2) εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, εθ‟ φζνλ έρνπλ 

εηζαρζεί θνηηεηέο/ηξηεο ζην Ρκήκα.  

 

ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΚΞΔΠΠΑΠ, Θαζεγεηήο 

Ξξφεδξνο 

 

Ν ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΚΞΔΠΠΑΠ, ζπνχδαζε Γιππηηθή, ζηελ Αλσηάηε Πρνιή Θαιψλ Ρερλψλ ηεο Αζήλαο 

θνληά ζηνλ Γεκήηξε Θαιακάξα. Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε ππνηξνθία ηνπ I.K.Y. απφ ην 

1984 κέρξη ην 1987 θαη ην 1992 αλαγνξεχζεθε δηδάθησξ Ξαηδαγσγηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Α.Ξ.Θ. 

Γηδάζθεη ζην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, ζην Ρκήκα Λεπηαγσγψλ 

Φιψξηλαο, ζην Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ηνπ Α.Ξ.Θ., ζην Κεηαπηπρηαθφ 

Ξξφγξακκα ηνπ Ρκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ 

Ρκήκαηνο Λεπηαγσγψλ Φιψξηλαο θαη ζην Κεηαπηπρηαθφ Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κνπζεηνινγίαο 

ηεο Αξρηηεθηνληθήο Πρνιήο ηνπ Α.Ξ.Θ. Ρα καζήκαηα ηα νπνία δηδάζθεη αθνξνχλ ηα εηθαζηηθά ζην 

Γεκνηηθφ Πρνιείν θαη Λεπηαγσγείν, ηελ Ξξψηε Γξαθή, ηελ πξνζέγγηζε έξγσλ ηέρλεο απφ ηα παηδηά, 

ηελ εηθνλνγξάθεζε ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ηελ ηνπηθή θαιιηηερληθή ηζηνξία θ.ά. Ρν ζπγγξαθηθφ ηνπ 

έξγν απνηειείηαη απφ βηβιία θαη δεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξαπάλσ επηζηεκνληθνχο 

ρψξνπο. Γηαηεξεί εηθαζηηθφ εξγαζηήξην θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 20 θαιιηηερληθέο εθζέζεηο ζηελ 

Διιάδα, δχν ζηελ Ακεξηθή, κία ζηελ Αιβαλία θαη κία ζηελ Ηηαιία.  

dmpessas@uowm.gr 

 

ΑΛΓΟΔΑΠ  Ξ. ΑΛΓΟΔΝ, Θαζεγεηήο  

Αληηπξφεδξνο 

 

Ν ΑΛΓΟΔΑΠ Ξ. ΑΛΓΟΔΝ, ζπνχδαζε Θιαζηθή Αξραηνινγία, Βπδαληηλνινγία θαη Αξραία Ηζηνξία ζηα 

mailto:dmpessa@uowm.gr
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Ξαλεπηζηήκηα ηνπ Κάηληο θαη ηεο Σαηδειβέξγεο ηεο Γ. Γεξκαλίαο. Δξγάδεηαη ζηελ Ξαηδαγσγηθή 

Πρνιή ηεο Φιψξηλαο απφ ην 1991. Ρα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληά ηνπ εληνπίδνληαη 

ζηελ Αξραία θαη Βπδαληηλή Ηζηνξία, ζηελ Αξραία Διιεληθή Ρέρλε, ζηελ Ρνπηθή Ηζηνξία, ζηελ Ηζηνξία 

ηεο Ρέρλεο, ζηελ Κνπζεηαθή Δθπαίδεπζε. Έρεη εθδψζεη έμη κνλνγξαθίεο θαη έρεη πνιιέο ζπκκεηνρέο 

ζε ζπιινγηθά έξγα.  

aandreou@uowm.gr  

 

ΗΦΗΓΔΛΔΗΑ ΒΑΚΒΑΘΗΓΝ, Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα  

Ζ ΗΦΗΓΔΛΔΗΑ ΒΑΚΒΑΘΗΓΝ, ζπνχδαζε ζηε Φηινζνθηθή Πρνιή ηνπ Α.Ξ.Θ., φπνπ επίζεο νινθιήξσζε 

ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο. Δθπφλεζε ηε δ.δ. ζηελ Ξαηδαγσγηθή Πρνιή 

ηνπ Α.Ξ.Θ.. Ρα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληά ηεο εληνπίδνληαη ζηελ Λεφηεξε Διιεληθή 

Ηζηνξία, ζηε κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ, 

ζηε ζχγρξνλε ηέρλε θαη ζηε ζεκεησηηθή ηεο εηθφλαο. Έρεη πνιιέο δεκνζηεχζεηο ζε ειιεληθά θαη 

δηεζλή πεξηνδηθά (80) κε εηεξναλαθνξέο θαη κεηέρεη ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο γηα ηελ Ηζηνξία θαη ηνλ 

Ξνιηηηζκφ.  

ibambak@uowm.gr  

 

ΓΗΑΛΛΖΠ ΕΗΥΓΑΠ, επίθνπξνο θαζεγεηήο 

Ν Γηάλλεο Εηψγαο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1962. Ππνχδαζε Καζεκαηηθά (Ξηπρίν, 

Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ) θαη κεηαπηπρηαθά ζηελ Λέα φξθε (Εσγξαθηθή, MFA, School of Visual Arts). 

Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αηνκηθέο εθζέζεηο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε νκαδηθέο ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ. Έρεη γξάςεη θείκελα θαη βηβιία γηα ηε ζεσξία ηεο ηέρλεο (Ν βπδαληηλφο Κάιεβηηο, Ν 

Ραξθφθζθη ζηελ Σαιθίδα, ςεηο Ινγνθξηζίαο). Θάζε ρξφλν δηνξγαλψλεη ηελ Δηθαζηηθή Ξνξεία πξνο 

ηηο Ξξέζπεο. 

yziogas@uowm.gr 

 

ΣΑΟΖΠ ΘΝΛΡΝΠΦΟΖΠ, επίθνπξνο θαζεγεηήο 

Εεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα θαη ζηε Φιψξηλα. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 16 αηνκηθέο εθζέζεηο θαη έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε πάξα πνιιέο νκαδηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, φπσο ζηελ 26ε 

Κπηελάιε ηνπ Πάν Ξάνιν (2004), ζηελ 2ε Κπηελάιε ηνπ Ξεθίλνπ (2006) θαη ζηε 2ε Κπηελάιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο (2009). Δθζέηεη ζηε Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Γθαιεξί Ιφια 

Ληθνιάνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Ρν 2009 εμέδσζε ην βηβιίν ηνπ Έζνπηξν+ απφ ηηο εθδφζεηο futura. 

kondosphyrisharris@gmail.com 

 

ΔΘΡΥΟ ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ, επίθνπξνο θαζεγεηήο 

 1983-1985:  Ξξνπαξαζθεπαζηηθφ Πρνιείν Θαιψλ Ρερλψλ Ξαλφξκνπ Ξχξγνπ Ρήλνπ. Απνθνίηεζε κε 

«άξηζηα» & εηζήρζε ζηελ Α.Π.Θ.Ρ.1985-1990: Αλσηάηε Πρνιή Θαιψλ Ρερλψλ Αζήλαο (Ρκήκα 

Γιππηηθήο, Δξγαζηήξην Γ. Ληθνιατδε – Θ. Ξαπαγηάλλε). Απνθνίηεζε κε βαζκφ  «άξηζηα». 1987-

mailto:yziogas@uowm.gr
mailto:kondosphyrisharris@gmail.com
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1988:  Δξγαζηήξην Πθελνγξαθίαο Α.Π.Θ.Ρ. & Δξγαζηήξην Θαιιηηερληθήο Ρππνγξαθίαο Α.Π.Θ.Ρ. 

Απoθνίηεζε κε βαζκφ «άξηζηα». Απφ ην 2008 δηδάζθεη Γιππηηθή ζην Ρκήκα Δηθαζηηθψλ & 

Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

ektorpapadakis@uowm.gr 

 

ΓΗΥΟΓΝΠ ΠΡΑΟΗΑΛΝΠ, ιέθηνξαο 

Ν Γηψξγνο Πηαπξηαλφο είλαη δηδάθησξ θηινινγίαο ηεο Πρνιήο Γξακκάησλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Λαλζχ ΗΗ ηεο Γαιιίαο, θαη πηπρηνχρνο θηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο 

ζρνιήο ηνπ Θαπνδηζηξηαθνχ παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Πήκεξα δηδάζθεη απφ ηελ βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα 

καζήκαηα Ξνιηηηζκνχ, Ρέρλεο, θαη θηινζνθίαο ηεο Ρέρλεο ζην Ρκήκα Βαιθαληθψλ Ππνπδψλ θαη ζηελ 

Πρνιή Θαιψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο.  

Έρεη ζπγγξάςεη ηηο κνλνγξαθίεο : «Ζ Γπλακηθή ησλ Ξνιηηηζκψλ –Γηαιεθηηθέο πξνζεγγίζεηο» (2007), 

«Ζ λέα αθήγεζε ηνπ θφζκνπ» (2012) πνπ θπθινθνξνχλ ζηηο εθδφζεηο Αλη. Πηακνχιε, θαη ηξία 

κπζηζηνξήκαηα (εθδφζεηο Θαζηαληψηε), ελψ ην ηέηαξην ηεο ζεηξάο είλαη έηνηκν θαη αλακέλεηαη λα 

θπθινθνξήζεη κέζα ζηελ επφκελε ρξνληά.  

Δθηφο απφ ηελ ζπγγξαθή έρεη αζρνιεζεί θαη κε ηελ κνπζηθή ζχλζεζε φπνπ έρεη λα επηδείμεη κηα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηάζεζε ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή δηζθνγξαθία. 

gstav144@gmail.com 

 

ΘΥΠΡΑΠ ΘΑΠΒΗΘΖΠ, ιέθηνξαο 

Ν δξ. Θψζηαο Θαζβίθεο είλαη Ιέθηνξαο ζην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, 

Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Ξνιηηηζκνχ». 

Δίλαη απφθνηηνο ηεο Ξαηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Ρκήκαηνο Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο 

ηεο Φηινζνθηθήο Πρνιήο ηνπ Α.Ξ.Θ. κε εηδίθεπζε «αξραηνινγία θαη ηζηνξία ηεο ηέρλεο». Πην ίδην Ρκήκα 

πξαγκαηνπνίεζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο θαη εθπφλεζε ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή. Έρεη εξγαζηεί 

σο δάζθαινο θαη σο εξεπλεηήο ζε ειιεληθά θαη επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Έρεη ζρεδηάζεη θαη 

πινπνηήζεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία. Ρν εξεπλεηηθφ, δηδαθηηθφ 

θαη ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν αθνξά ηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, ηε Κνπζεηνπαηδαγσγηθή, ηελ Αξραηνινγηθή 

Δθπαίδεπζε θαη ηηο Ξνιηηηθέο ηνπ Ξαξειζφληνο. Ππλεξγάδεηαη, επίζεο, κε ην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ 

Κεηαπηπρηαθφ Κνπζεηνινγίαο, Α.Ξ.Θ. - Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη είλαη ζπλ-ζπληνληζηήο θαη 

δηδάζθσλ ζηελ ελφηεηα «Κνπζεηνπαηδαγσγηθή».  

kkasvikis@uowm.gr 

 

 

  

 

 

 

mailto:ektorpapadakis@uowm.gr
mailto:gstav144@gmail.com
mailto:kkasvikis@uowm.gr
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΘΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

Πην Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ζπληζηάηαη Γξακκαηεία, ε νπνία παξέρεη 

δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζην ελ γέλεη εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ. 

Ζ Γξακκαηεία νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Ρκήκαηνο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Λ. 3260/2004, κε ην νπνίν επαλήιζαλ ζε ηζρχ νη παξάγξαθνη 1-16 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 

2190/1994. 

πεχζπλνη γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε είλαη:  

 

Σξήζηνο Θσλζηαληηλίδεο - Γξακκαηέαο 

Tει. 23850 55250 

Fax 23850 55241 

xkonstantinidis@uowm.gr 

 

Κάγδα Σξηζηνπνχινπ 

Tει. 23850 55290 

magda.christopoulou@gmail.com 

 

mailto:xkonstantinidis@uowm.gr
mailto:magda.christopoulou@gmail.com
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∆Η∆ΑΘΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

Ρν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο απνηειείηαη ζηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ κέιε ΓΔΞ 

ππφ δηνξηζκφ, κέιε ΓΔΞ άιισλ Ρκεκάησλ κε αλάζεζε δηδαζθαιίαο θαη απφ θαιιηηέρλεο θαη 

ζεσξεηηθνχο επηζηήκνλεο πνπ πξνζιακβάλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 407/80.  

ΚΔΙΖ ΓΔΞ ΞΝ ΓΗΝΟΗΠΚΝ 

ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΑΓΖΡΗΓΝ, επίθνπξε θαζεγήηξηα 

H Aγγειηθή Aπγεηίδνπ ζπνχδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη 

Θαιέο Ρέρλεο ζην Central Saint Martins College ηνπ Ινλδίλνπ απ‟ φπνπ θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ θαη 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν. Ρα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηε ζρέζε 

απηνπξνζσπνγξαθίαο, ηαπηφηεηαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο, ηε ζρέζε ζψκαηνο, ρψξνπ θαη 

επηηειεζηηθφηεηαο θαζψο ην πεδίν ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο σο κέζνπ θαη δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

γλψζεο. 

aaugitidoy@uowm.gr 

 

ΕΥΖ ΓΝΓΝΠΖ, επίθνπξε θαζεγήηξηα 

Ζ Εσή Γνδφζε απνθνίηεζε ην 1985 απφ ην Ρκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο 

Πρνιήο ηνπ Α.Ξ.Θ. Δίλαη θάηνρνο Γηπιψκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (θιάδνπ Ηζηνξίαο ηεο 

Ρέρλεο) θαη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ηνπ ίδηνπ Ρκήκαηνο ηνπ Α.Ξ.Θ. Ρα εξεπλεηηθά ηεο 

ελδηαθέξνληα αθνξνχλ ηε κειέηε ηεο ιατθήο δσγξαθηθήο θαη ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θαη 

βαιθαληθήο ηέρλεο.  

zgodosi@uowm.gr 
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 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΦΝΗΡΖΡΥΛ 

Νη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο δελ ππάγνληαη ζην ζχζηεκα ησλ Ξαλειιελίσλ Δμεηάζεσλ θαη 

δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 169/2006 θαη ηελ .Α. θ151/89700β6/5-9-2006 (ΦΔΘ 1358/14-

9-2006 η.Β΄) κε εηδηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο  

∆ηθαηνινγεηηθά, ρξόλνο θαη ηόπνο ππνβνιήο ηνπο 

Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη θάζε ρξφλν ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο απφ 1 

κέρξη θαη 10 Πεπηεκβξίνπ θαη είλαη: 

α) Αίηεζε ζπκκεηνρήο. 

β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Απνιπηήξηνπ Ιπθείνπ 

γ) δχν (2) κηθξέο θσηνγξαθίεο ηνπ ππνςεθίνπ 

δ) Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο 

Δάλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζηαινχλ κε ηαρπκεηαθνξέο πξέπεη ε αίηεζε λα είλαη επηθπξσκέλε γηα ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη ν ππάιιεινο πνπ ζα ηα θαηαζέζεη λα έρεη εμνπζηνδφηεζε λα παξαιάβεη 

ην δειηίν ππνςεθίνπ γηα λα ην ζηείιεη ζηνλ/ζηελ ππνςήθην/α. Ρα έμνδα θαη ησλ δχν απνζηνιψλ 

βαξχλνπλ ηνλ/ηελ ππνςήθην/α. 

Νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία 

εθείλσλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή πξνδηάζεζε, ππνβάιινληαη ζηα ηκήκαηα απφ 20 κέρξη θαη 

30 Ηνπλίνπ θάζε ρξφλν θαη ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν κε ζρεηηθέο εξγαζίεο. 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο είλαη έληππε θαη ρνξεγείηαη ζηνπο ππνςεθίνπο/ζηηο ππνςήθηεο 

απφ ην Ρκήκα.  

Κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ειέγρνληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ππνςήθηνπ/ηεο ππνςήθηαο ζχκθσλα κε ηελ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή ην δηαβαηήξην, πνπ επηδεηθλχεη 

ζην Γξακκαηέα ηνπ ηκήκαηνο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν/ε ππνςήθηνο/α ζηεξείηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ επηδεηθλχεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο πνπ θέξεη επηθπξσκέλε 

θσηνγξαθία. 

Πε θάζε ππνςήθην/α παξαδίδεηαη πξηλ απφ ηηο εμεηάζεηο «Γειηίν ηαπηφηεηαο ππνςεθίνπ/αο» ην 

νπνίν θέξεη επηθπξσκέλε ηε θσηνγξαθία, αλαγξάθεη ηα αηνκηθά ζηνηρεία θαη έρεη ππνγξαθεί απφ ην 

γξακκαηέα ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ξξόζθιεζε θαη δηαδηθαζία εγγξαθήο 

Ρν Ρκήκα κε αλαθνίλσζε πξφζθιεζε πξνο ηνπο/ηηο εηζαγφκελνπο/εο πνπ αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ θαη δεκνζηεχεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ θαζνξίδεη 

πξνζεζκία εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο θαη ηνπο/ηηο θαιεί λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Γηα ηελ εγγξαθή ζηα ηκήκαηα απαηηείηαη ν ηίηινο απφιπζεο ηνπ Πρνιείνπ απφ ην νπνίν απνθνίηεζε 
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ν/ε ππνςήθηνο/α. Δθφζνλ θαηαηεζεί ν πξσηφηππνο ηίηινο, κπνξεί λα απνζπξζεί κε ηελ θαηάζεζε 

αληίζηνηρνπ απνδεηθηηθνχ.  

Θαηά ηελ εγγξαθή ν/ε ππνςήθηνο/α ππνβάιιεη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/86 

γηα ηε κε εγγξαθή ζε άιιε Πρνιή ή Ρκήκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο.  

Νη επηηπρφληεο/νχζεο πνπ δελ κπφξεζαλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα εγγξαθήο κέζα ζηελ αλσηέξσ 

πξνζεζκία έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε εγγξαθήο κφλνλ θαηά ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο 

θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία εγγξαθήο, πνπ νξίδεηαη ζην ίδην Ρκήκα ην έηνο απηφ.  

Ρπρφλ ζέζεηο εηζαθηέσλ πνπ δελ θαιχπηνληαη ιφγσ κε εγγξαθήο ησλ επηηπρφλησλ/νπζψλ κπνξνχλ 

λα θαιχπηνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο απφ ηνπο επφκελνπο ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαρζέληα 

κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ρκήκαηνο, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία εγγξαθήο. Ζ δηάηαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηζρχεη θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

Δηζαγσγή Θππξίσλ 

Νη νκνγελείο απφ ηελ Θχπξν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππεθνφηεηα θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή δηακνλήο, 

εηζάγνληαη ζην ηκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο ζε πνζνζηφ 5% επηπιένλ ηνπ νξηδφκελνπ θάζε ρξφλν αξηζκνχ εηζαθηέσλ, θαηφπηλ 

εμεηάζεσλ, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη ζηελ Θχπξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

πνπξγηθήο Απφθαζεο απφ πεληακειή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη ηνλ Ηνχλην απφ ην πνπξγείν 

Ξαηδείαο ηεο Θχπξνπ θαη ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) Διιεληθήο θαηαγσγήο θαιιηηέρλεο θαη 

δχν Θχπξηνπο.  

Νλνκαζηηθφο πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ κε ηε θξνληίδα ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο ηεο Θππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο απνζηέιιεηαη ην κήλα Πεπηέκβξην ζην ηκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη θνηλνπνηείηαη θαη ζην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

∆ηθαίσµα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ/ζηξηψλ ζην ηκήκα 

Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο έρνπλ: 

α)  νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Δληαίνπ ή άιινπ ηχπνπ Ιπθείνπ  

β)  ζε πνζνζηφ κέρξη 15% επί ηνπ εθάζηνηε νξηδφκελνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ 

ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή ελδεηθηηθνχ πξναγσγήο απφ αληίζηνηρε ηάμε εμαηαμίνπ ή επηαηαμίνπ ή 

νθηαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ Πρνιείνπ Κέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή 

εμσηεξηθνχ, εθφζνλ έρνπλ ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή πξνδηάζεζε, δηαπηζησκέλε κε απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο. ζνη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

απνθνηηήζνπλ πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ζα αλαγξάθεηαη ζην πηπρία ηνπο ην θαζεζηψο εηζαγσγήο 

ηνπο. 

Ξξνθήξπμε εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ 

Νη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζην Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηελεξγνχληαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο Πεπηεκβξίνπ-Νθησβξίνπ.  



 11 

Ρηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο πξνθεξχζζεη ε Γ.Δ. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ζ πξνθήξπμε 

αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο, ελψ πεξίιεςή ηεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν. 

Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ 

Νη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη απφ Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε 

Γ.Δ. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Ξξνζσξηλήο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο.  

Ζ Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ 

Ξξνζσπηθνχ ησλ νπνίσλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν είλαη ζρεηηθφ κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ηηο 

επηζηήκεο ηνπο.  

Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ είλαη ν Ξξφεδξνο ηεο Ξξνζσξηλήο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο θαη Αληηπξφεδξνο ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο εθφζνλ ην γλσζηηθφ ηνπο 

αληηθείκελν είλαη ζρεηηθφ κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ηηο επηζηήκεο ηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε 

νξίδνληαη ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο άιια κέιε ΓΔΞ απφ άιια Ξαλεπηζηήκηα ή Πρνιέο Θαιψλ Ρερλψλ 

πνπ ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν είλαη ζρεηηθφ κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ηηο επηζηήκεο ηνπο.  

Γελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ φπνηνο/α έρεη ζχδπγν ή άιιν 

πξφζσπν, πνπ ζπλδέεηαη κε ζρέζε ζπγγέλεηαο εμ‟ αίκαηνο ή εμ‟ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ 

θαη εμεηάδεηαη ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο. Γηα ηε κε χπαξμε θσιχκαηνο ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε 

ζηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.  

Ρνλ Ξξφεδξν ειιείπνληα, απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο θαη απηφλ ν 

αξραηφηεξνο απφ ηα κέιε ΓΔΞ πνπ είλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο.  

Ρν ιεπηνκεξέο πξφγξακκα, ε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ θαη νη πξναηξεηηθέο ή ππνρξεσηηθέο δνθηκαζίεο 

ησλ ππνςεθίσλ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ θαη 

γλσζηνπνηνχληαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Ρκήκαηνο θαη 

πξναηξεηηθά κε δεκνζίεπζε πεξίιεςήο ηεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν.  

Θαζήθνληα Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ εθηειεί ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γ.Δ. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο.  

Ζ Δπηηξνπή έρεη απαξηία, εθφζνλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα.  

Ζ Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, 

ζπγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, νξίδεη ηα 

ινηπά αξκφδηα γηα ηηο εμεηάζεηο φξγαλα, δίλεη ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο, βαζκνινγεί, θαηαξηίδεη θαη 

εγθξίλεη ηνλ πίλαθα κε ηε βαζκνινγία φισλ ησλ εμεηαζζέλησλ. 

Ζ Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ απνθαζίδεη γηα θάζε ιεπηνκέξεηα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο πνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Δηζηηήξηεο δνθηµαζίεο  

Νη ππνςήθηνη/εο γηα ηελ εηζαγσγή ζην Α‟ έηνο ζπνπδψλ ησλ Πρνιψλ απηψλ εθηεινχλ έξγα εηθαζηηθά 

απφ δηάθνξα πξφηππα, έκςπρα ή άςπρα ή θαη απφ ηα δχν. Ρα πξφηππα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2)  
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Ζ Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ νξίδεη θαη ηνπνζεηεί ηα πξφηππα ζηηο αίζνπζεο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ. Κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ, θαζνξίδνληαη νη δνθηκαζίεο 

εθείλεο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 4.  

Νη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο είλαη δηάξθεηαο πέληε (5) ηεηξάσξσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο (3) εκέξεο 

θαη ηα έξγα, ηα νπνία εθηεινχλ νη ππνςήθηνη/εο αλά ηεηξάσξν εμεηάζεσλ είλαη: 

- Ρν πξψην θαη δεχηεξν ηεηξάσξν εθπνλνχλ έλα ηνπιάρηζηνλ ζρέδην εθ ηνπ θπζηθνχ (άζπξν-

καχξν) ζε θχιιν ραξηηνχ κε κνιχβη, θάξβνπλν, κειάλη. 

- Ρν ηξίην ηεηξάσξν εθπνλνχλ έλα ηνπιάρηζηνλ ρξψκα εθ ηνπ θπζηθνχ, ζε ραξηφλη κε ηέκπεξα, 

αθνπαξέια, αθξπιηθά ή παζηέι. 

- Ρν ηέηαξην ηεηξάσξν εθπνλνχλ κία ηνπιάρηζηνλ άζθεζε, κε ζέκα πνπ αλαθνηλψλεη ζηνπο 

δηαγσληδφκελνπο ε Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκαζίαο κε 

ειεχζεξε αληηκεηψπηζε απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, θαη 

- Ρν πέκπην θαη ηειεπηαίν ηεηξάσξν εθπνλνχλ κία ηνπιάρηζηνλ άζθεζε, κε ειεχζεξν ζέκα, πνπ 

ν/ε θάζε ππνςήθηνο/α επηζπκεί κε ειεχζεξε αληηκεηψπηζε. Ζ άζθεζε ζα ζπλνδεχεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηα πξνζρέδηα ηεο.  

Ρα θχιια ραξηηνχ θαη ηα ραξηφληα ρνξεγνχληαη απφ ηα Ρκήκαηα, ελψ ηα άιια απαηηνχκελα πιηθά 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο/ηηο ππνςεθίνπο/εο. Ν/ε ππνςήθηνο/α επηιέγεη θαη παξαδίδεη ζηνλ/ζηελ 

Δπηηεξεηή/ηξηα κέζα ζε θάθειν πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Ρκήκα ηα εμήο: 

α)  έλα έσο δχν ζρέδηα αζπξφκαπξα, 

β)  έλα έσο δχν ρξψκαηα,  

γ)  κία έσο δχν αζθήζεηο κε ζέκα πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκαζίαο, θαη  

δ)  κία άζθεζε ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά κε ηα πξνζρέδηα ηεο κε ειεχζεξν ζέκα πνπ 

επηιέγεη ν/ε ππνςήθηνο/α. 

Δπηηξνπή Δπνπηείαο  

Ζ Δπηηξνπή Δπνπηείαο δηαγσληδνκέλσλ νξίδεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη απνηειείηαη απφ ηνπο Δπφπηεο θαη ηνπο Δπηηεξεηέο.  

Υο Δπφπηεο θαη Δπηηεξεηέο νξίδνληαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ησλ θιάδσλ ΞΔ, ΡΔ, ΓΔ, Δ.Γ.Ρ.Ξ. θαζψο θαη απνζπαζκέλνη δεκφζηνη ππάιιεινη ζε 

αξηζκφ αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ησλ αηζνπζψλ.  

Ρα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ Δπνπηψλ θαη ησλ Δπηηεξεηψλ θαζνξίδνληαη θαη επηδίδνληαη 

γξαπηψο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο.  

Ζ Δπηηξνπή Δπνπηείαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνζεξρφκελσλ ζ‟ απηέο θαη ηελ επηηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Έιεγρνο πξνζέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπο  

Νη αίζνπζεο ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ νη εμεηάζεηο, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ησλ 
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ππνςεθίσλ ζε νκάδεο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

λσξίηεξα, κε αλάξηεζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο.  

Θάζε ππνςήθηνο/α είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα είλαη παξψλ/νχζα θαηά ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ην 

πξψην εμεηαζηηθφ ηεηξάσξν θαη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ ην ηειεπηαίν. Νη 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ζέζεηο ζηηο αίζνπζεο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

είλαη αξηζκεκέλεο θαη ζε θάζε ππνςήθην αληηζηνηρεί κηα ζέζε.  

Θαηά ηελ εκέξα έλαξμεο ησλ εμεηάζεσλ γίλεηαη θιήξσζε γηα ηελ αίζνπζα θαη ηε ζέζε, ζηελ νπνία 

ζα εξγαζζεί. Αιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ δελ επηηξέπεηαη.  

Θαηά ηελ είζνδν ησλ εμεηαδνκέλσλ ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο αίζνπζεο ειέγρεηαη απφ ηνπο 

επηηεξεηέο/ηηο επηηεξήηξηεο ε ηαπηφηεηα ησλ εμεηαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην «Γειηίν ηαπηφηεηαο 

ππνςεθίνπ» θαη θαηαγξάθεηαη ε παξνπζία.  

Ρν «Γειηίν ηαπηφηεηαο ππνςεθίνπ» ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ εμεηαδφκελν ζε εκθαλέο κέξνο ηεο 

νξηζκέλεο γη‟ απηφλ ζέζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ. 

∆ηεμαγσγή εμεηάζεσλ  

Νη απαηηνχκελεο πηλαθίδεο ρνξεγνχληαη ζηνπο εμεηαδφκελνπο/ζηηο εμεηαδφκελεο κε ηε θξνληίδα ησλ 

Δπηηεξεηψλ.  

Γηαιείκκαηα θαηά ηηο δνθηκαζίεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ, πνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςεθίνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ. Ν/ε ππνςήθηνο/α ην 

ηειεπηαίν ηεηξάσξν ησλ εμεηάζεσλ επηιέγεη θαη παξαδίδεη ηα έξγα ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο 

παξνχζαο πνπξγηθήο Απφθαζεο. Νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ζηνλ Δπηηεξεηή θάθειν κε ηα έξγα, 

θαζψο θαη κηθξφ αδηαθαλή θάθειν, ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη θάξηα κε ηα ζηνηρεία θαη ηνλ αξηζκφ 

έξγσλ πνπ παξαδίδνληαη. Νη θάθεινη θαη ε θάξηα ρνξεγνχληαη απφ ην Ρκήκα. Πηε ζπλέρεηα ν 

Δπηηεξεηήο, παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ, ειέγρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ζθξαγίδεη θαη ηνπο δχν 

θαθέινπο, επηθνιιά ην κηθξφ ζην κεγαιχηεξν θαη ηνπο κνλνγξάθεη.  

Κεηά ην ηέινο ησλ δνθηκαζηψλ, ν Δπηηεξεηήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν αλαθέξεη γεληθά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλαλ νη εμεηάζεηο, ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ παξνπζηάζηεθαλ θαη ηηο ηπρφλ 

θπξψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο πνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Ξεηζαξρία δηαγσληδνµέλσλ  

Ν/ε ππνςήθηνο/α έρεη ππνρξέσζε αμηνπξεπνχο θαη θφζκηαο ζπκπεξηθνξάο θαη πηζηήο ηήξεζεο ησλ 

ππνδείμεσλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ ησλ Δπηηεξεηψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο.  

πνηνο/α ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε άιιν άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ ή 

ζπκπεξηθέξεηαη απξεπψο ζηνπο Δπηηεξεηέο θαη ινηπνχο ππεπζχλνπο ησλ εμεηάζεσλ ή αξλείηαη λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζπζηάζεηο θαη κε ηε δηαγσγή ηνπ δηαηαξάζζεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ηάμε ησλ 

εμεηάζεσλ, απνβάιιεηαη απφ ηελ αίζνπζα θαη απνθιείεηαη απφ ηηο εμεηάζεηο κε απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ.  

Πην έξγν ηνπ ππνςεθίνπ πνπ απνθιείεηαη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απφ ηηο εμεηάζεηο, ζεκεηψλεηαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ ε αηηία ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ν βαζκφο κεδέλ (0). 
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Βαζµνιόγεζε ησλ έξγσλ θαη γεληθόο βαζµόο ππνςεθίνπ  

Θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ βαζκνινγεί κε έλα αθέξαην αξηζκφ ην ζχλνιν ησλ 

έξγσλ ηνπ ππνςεθίνπ απφ 1 έσο 10 κε άξηζηα ην βαζκφ δέθα (10) θαη βάζε ην βαζκφ πέληε (5). 

Κεηά ην ηέινο ηεο βαζκνιφγεζεο θαη ηεο εμαγσγήο ηνπ γεληθνχ βαζκνχ φισλ ησλ ππνςεθίσλ, ε 

Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ εγθξίλεη ηνλ πίλαθα κε ηε βαζκνινγία φισλ ησλ εμεηαζζέλησλ, ν 

νπνίνο θαηαξηίδεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά γεληθνχ βαζκνχ ππνςεθίνπ θαη αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο.  

Γεληθφο βαζκφο ηνπ ππνςεθίνπ είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ πνπ 

έδσζαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην δηα ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο.  

Δπαλεμέηαζε, αλαβαζκνιφγεζε ή ρνξήγεζε θσηναληηγξάθσλ ή θσηνγξαθηψλ ησλ έξγσλ ηνπ 

ππνςεθίνπ, δελ επηηξέπεηαη θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο αθήλεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε 

ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ.  

Ζ Δπηηξνπή Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ έθζεζε ησλ έξγσλ ησλ επηηπρφλησλ γηα 

ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. Ρα έξγα ησλ απνηπρφλησλ ππνςεθίσλ παξακέλνπλ ζηα ηκήκαηα έλα 

εμάκελν απφ ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη χζηεξα θαηαζηξέθνληαη αθνχ ζπληαρζεί ζρεηηθή 

πξάμε. 

Έθδνζε απνηειεζκάησλ, επηινγή εηζαγνµέλσλ  

Ζ επηινγή ησλ εηζαγνκέλσλ γίλεηαη κε βάζε κφλν ηελ επίδνζή ηνπο ζηηο εηδηθέο απηέο εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ γεληθνχ βαζκνχ ησλ ππνςεθίσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.1351/1983 (ΦΔΘ 56 Α‟).  

Ν/ε ππνςήθηνο/α γηα λα πεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα εηζαγνκέλσλ πξέπεη λα έρεη ζπγθεληξψζεη γεληθφ 

βαζκφ ππνςεθίνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5). Νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη γεληθφ βαζκφ 

ππνςεθίνπ ίζν κε εθείλνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαγφκελνπ, εηζάγνληαη σο ππεξάξηζκνη. Ζ Δπηηξνπή 

Δηζηηεξίσλ Δμεηάζεσλ κε βάζε ηηο παξαγξάθνπο 1-3 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαηαξηίδεη ηνλ πίλαθα 

εηζαγνκέλσλ ζην νηθείν Ρκήκα, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη 

θνηλνπνηείηαη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο ζηε Γηεχζπλζε Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ ηνπ 

πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝ∆ΥΛ 

ΑΟΣΔΠ ∆ΗΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΞΝ∆ΥΛ 

 

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ πξνζπαζεί λα 

ππεξεηήζεη ηηο παξαθάησ αξρέο: 

Ρν Ρκήκα είλαη θαηά βάζε εξγαζηεξηαθφ θαη σο εθ ηνχηνπ ε θχξηα ζπνπδή θαη εθπαίδεπζε 

ζπληειείηαη ζηα εξγαζηήξηα ησλ εηθαζηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ. Ζ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ζεσξεηηθά καζήκαηα πνπ ζπλδηαιέγνληαη κε ηα καζήκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ θαη 

δνκνχλ ην θξηηηθφ θαη επηζηεκνληθά ελεκεξσκέλν πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη δνκεζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν/ε θνηηεηήο/ηξηα λα έιζεη ζε επαθή κε 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ηξφπνπο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο θνίηεζήο ηνπ ζηα δηαθνξεηηθά 

εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο. Ρν πξφγξακκα πξνζπαζεί λα δψζεη ζηνλ θνηηεηή ηε δπλαηφηεηα λα 

ζρεκαηίζεη ην δηθφ ηνπ πξνθίι, πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρζεί ε θαιιηηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ 

εμέιημε, ψζηε ν/ε πηπρηνχρνο λα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηεί σο θαιιηηέρλεο κε επαξθή εθφδηα θαη λα 

αληηκεησπίζεη επηζηεκνληθά επί κέξνπο πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο γεληθφηεξα 

Κε φια ηα παξαπάλσ πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηηο θνηηήηξηεο έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ 

ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαθαιχςνπλ ηνλ πνηθηιφκνξθν θφζκν ησλ ηερλψλ, θαη παξάιιεια 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο, εθνδηάδνληάο 

ηνπο κε ηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ ζε 

δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη 

ζην εμσηεξηθφ.  

To πξφγξακκα ζπνπδψλ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζχγθιηζε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη ησλ πνηθίισλ 

κνξθψλ ηέρλεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε θάζε επνρή. Βάζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν 

πινπξαιηζκφο, ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία, θαζψο ε επηθξάηεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεδίνπ ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ. 

Ζ δνκή ηνπ αθνινπζεί ηα εθπαηδεπηηθά πξφηππα ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ 

παλεπηζηεκίσλ, κε ζθνπφ αθ‟ ελφο ηε δεκηνπξγία ηζρπξνχ αθαδεκατθνχ ππνβάζξνπ θαη αθ‟ εηέξνπ 

ηελ πνιχπιεπξε εμεηδίθεπζε. Πηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ ζα απαηηεζνχλ αιιαγέο πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ηε ηαρχηαηε παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ηηο ζπλερψο λέεο αλαδπφκελεο 

αλάγθεο. 

 

ΞΑΟΑΙΙΖΙΔΠ ΔΘ∆ΖΙΥΠΔΗΠ 

  

Ρν βαζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πιαηζηψλεηαη απφ παξάιιειεο εθδειψζεηο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ 

ζηελ γεληθή παηδεία ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε γλψζεο θαη εκπεηξίαο ζε πεδία 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηθαζηηθέο θαη εθαξκνζκέλεο ηέρλεο. Νη θνηηεηέο/ηξηεο ελζαξξχλνληαη λα 

εξγάδνληαη θαιιηηερληθά πέξα απφ ηηο αθαδεκατθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηηο 
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επξχηεξεο θαιιηηερληθέο δηεξγαζίεο, ιακβάλνληαο κέξνο ζε εθζέζεηο, ζπκκεηέρνληαο ζε δξάζεηο, 

δηνξγαλψλνληαο νη ίδηνη εηθαζηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο παξεκβάζεηο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

• Ζ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ θαη επηζθέςεσλ ζε κνπζεηαθνχο θαη εθζεζηαθνχο ρψξνπο 

εηθαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

•   Ζ ζπκκεηνρή ζε εηθαζηηθέο δξάζεηο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πφιε ηεο 

Φιψξηλαο αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

•  Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξείο θαη ηδξχκαηα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε εηήζηεο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θαη άιια πξνγξάκκαηα δεκφζηαο πξνβνιήο. 

• Ζ νξγάλσζε νιηγνήκεξσλ ππθλψλ καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ δηάθνξα αληηθείκελα (εηθαζηηθά, 

ζέαηξν, ινγνηερλία, κνπζηθή θ.ι.π.) θαη ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξφζθιεζε 

θαιιηηερλψλ απφ άιια κέξε ηεο ρψξαο καο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ πξφζθιεζε απηή γίλεηαη χζηεξα 

απφ ζπδήηεζε ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο φπνπ, εθηφο απφ ηα κέιε ηεο, νη 

θνηηεηέο/ηξηεο κέζσ ησλ νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο. 

•  Ν πξνγξακκαηηζκφο ζε εηήζηα βάζε δηαιέμεσλ απφ επηζθέπηεο θαιιηηέρλεο θαη ζεσξεηηθνχο, πνπ 

ζα παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπο θαη ζα επηζθέπηνληαη ηα εξγαζηήξηα ζπλνκηιψληαο κε ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο.  

•  Ζ δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ, πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ. 

•   Ζ ζπκκεηνρή θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζε θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, έηζη ψζηε 

λα έρνπλ επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηνπο.  

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 

Ρα καζήκαηα ζην Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

Καζήκαηα Δξγαζηεξίσλ Δηθαζηηθώλ Θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλώλ  

Ρα καζήκαηα ησλ Δξγαζηεξίσλ Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ νξγαλψλνληαη σο εμήο: 

• Καζήκαηα Δηθαζηηθώλ Δξγαζηεξίσλ:    Α) Εσγξαθηθήο (ηξία Δξγαζηήξηα) 

                                                                   Β) Γιππηηθήο    (έλα Δξγαζηήξην)                  

                                                                   Γ) Σαξαθηηθήο  (έλα Δξγαζηήξην)                  

• Καζήκαηα Δξγαζηεξίσλ Δθαξκνζκέλσλ Ρερλώλ  

Νη Δθαξκνζκέλεο Ρέρλεο νξγαλψζεθαλ ζε νθηψ εξγαζηήξηα: 

Α)   Δςεθ.1         Τεθηαθέο Ρέρλεο   

Β)   Δζρ.2ι           Αγηνγξαθία            
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Γ)   Δζρ.2η             Τεθηδσηό             

Γ)   Δζρ.2δ           Φσηνγξαθία          

Δ)   Δζρ.2ζη          Πθελνγξαθία         

ΠΡ)  Δζρ.2κ           Γηαθνζκεηηθή       

Ε)   Δζρ.2ε            Θόζκεκα              

Ζ)  Δπε.04             Λέα Κέζα (New Media Art)  

Θ) Δζρ.2β              Δηθνλνγξάθεζε     

Η)  Δζρ.2λ              Θεξακηθή (ππφ ζρεδηαζκφ) 

Θ) Δζρ.2          Ρππνπνίεζε πξντόλησλ βηνκεραληθήο, βηνηερληθήο θαη αγξνηηθήο 

παξαγσγήο (ππφ ζρεδηαζκφ) 

Ι)  Δζρ.2ξ       Ξαηγληδηώλ θαη παηδαγσγηθώλ θαηαζθεπώλ (ππφ ζρεδηαζκφ) 

Ζ αλάπηπμε ησλ Δξγαζηεξίσλ ησλ Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ζα γίλεη ζηαδηαθά θαη θάζε εμάκελν ζα 

αλαθνηλψλνληαη ηα αληηθείκελα πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ. 

 

Ρα καζήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο νξγαλψλνληαη σο εμήο ζε καζήκαηα :  

1. Καζήκαηα Δηζαγσγηθνχ Θχθινπ Δξγαζηεξίσλ (ηξία εμάκελα) 

2. Καζήκαηα Θαηεχζπλζεο (πέληε εμάκελα) 

3. Καζήκαηα Ξηπρηαθήο (δχν εμάκελα) 

 

Θεσξεηηθά Καζήκαηα 

Ρα Θεσξεηηθά Καζήκαηα νξγαλψλνληαη σο εμήο: 

• Θεσξεηηθά Καζήκαηα 

Πηα Θεσξεηηθά Καζήκαηα πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα απφ ηα εμήο επηζηεκνληθά πεδία: Καζήκαηα 

Ηζηνξίαο ηεο Ρέρλεο, Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, Αηζζεηηθήο, Θεσξίαο ηεο Ρέρλεο, Θνηλσληνινγίαο 

ηεο Ρέρλεο, Κνπζεηνινγίαο, Ξνιηηηζηηθήο Γηαρείξηζεο, Ξαηδαγσγηθήο, Γηδαθηηθήο Κεζνδνινγίαο. 

• Θεσξεηηθά - Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα 

Ξξφθεηηαη γηα καζήκαηα Θεσξίαο-Δξγαζηεξίνπ απφ ηα εμήο επηζηεκνληθά πεδία: Αξρηηεθηνληθή, 

Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο, Θεσξίεο θαη Δθαξκνγέο ησλ Δηθαζηηθψλ Ρερλψλ, θαζψο θαη καζήκαηα 

απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα καζήκαηα ησλ Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ 

Δξγαζηεξίσλ. 

• Μέλε Γιώζζα 
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Νξγάλσζε Καζεκάησλ Δξγαζηεξίσλ (Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ) 

Ν πεληαεηήο θύθινο ζπνπδώλ νξγαλώλεηαη ζε ηξία ζηάδηα: 

Δηζαγσγηθόο Θύθινο Δξγαζηεξίσλ (ηξία εμάκελα) 

Θαηεύζπλζε (πέληε εμάκελα) 

Ξηπρηαθή (δύν εμάκελα) 

 

Δηζαγσγηθόο Θύθινο Δξγαζηεξίσλ (ηξία εμάκελα) 

 

Ζ θνίηεζε ζηνλ Δηζαγσγηθφ Θχθιν έρεη δηάξθεηα ηξηψλ εμακήλσλ θαη νξγαλψλεηαη σο εμήο: 

Πηνλ θχθιν απηφ φινη νη θνηηεηέο/ηξηεο θνηηνχλ ζε εξγαζηήξηα ηεο επηινγήο ηνπο, δχν αλά έλα 

εμάκελν. Ν θάζε θνηηεηήο/ηξηα επηιέγεη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ηνπ Δηζαγσγηθνχ Θχθινπ ηα δχν 

καζήκαηα ζηα νπνία ζα θνηηήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (έλα Δηθαζηηθφ θαη έλα 

Δθαξκνζκέλν). Πηελ νινθιήξσζε ηνπ Δηζαγσγηθνχ Θχθινπ Δξγαζηεξίσλ ε  επηινγή ηνπο ζα έρεη 

γίλεη γηα ηξία απφ ηα Δηθαζηηθά Δξγαζηήξηα θαη γηα ηξία απφ ηα Δθαξκνζκέλα Δξγαζηήξηα. Θάζε 

εμάκελν θνηηά ζε έλα Δηθαζηηθφ θαη έλα Δθαξκνζκέλν.  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θνηηεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη, αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπο, 

ζε εξγαζηήξηα θαη απφ ηε Γεπηέξα έσο ην πξσί ηεο Ρεηάξηεο θνηηνχλ ζην έλα απφ ηα δχν 

εξγαζηήξηα (εηθαζηηθφ ή εθαξκνζκέλν), ελψ απφ ην κεζεκέξη ηεο Ρεηάξηεο έσο ηελ Ξαξαζθεπή ζην 

δεχηεξν εξγαζηήξην (εηθαζηηθφ ή εθαξκνζκέλν). 

Δπίζεο νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα παξαθνινπζνχλ θάζε εμάκελν ην κάζεκα ηνπ Πρεδίνπ (ηξία εμάκελα 

ζπλνιηθά γηα ηνλ Δηζαγσγηθφ Θχθιν) . 

Κε ηε ιήμε ηνπ ησλ ηξηψλ πξψησλ εμακήλσλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζπλνιηθά 

έμη Δξγαζηήξηα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ. 

 Γηα λα κπνξέζεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα λα επηιέμεη θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη θαη ηα 

ηξία εμάκελα ηνπ Θχθινπ, έρνληαο επηηπρψο βαζκνινγεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα Δξγαζηήξηα. Πε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ επηιέγεη Δξγαζηήξην Θαηεχζπλζεο, αιιά παξαθνινπζεί θαη πάιη φζα δελ 

έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο. 

Θαηεύζπλζε (πέληε εμάκελα) 

 

Νη θαηεπζχλζεηο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ είλαη ε θαηεχζπλζε ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο γιππηηθήο 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν Α.Π.Δ.Ξ. γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε. Ζ Ξ.Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο έρεη πξνβεί ζε ελέξγεηεο πξνο ην πνπξγείνπ Ξαηδείαο 

Θξεζθεπκάησλ, Ξνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ , ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ σο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα δίλνπλ 
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ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ Ρκήκαηνο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ηνπ Α.Π.Δ.Ξ. ε 

θαηεχζπλζε ηεο Σαξαθηηθήο. Κειινληηθά ζα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο θαηεπζχλζεηο. Κέρξη ηελ ηειηθή 

έγθξηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

Ζ θνίηεζε ζηνλ Θχθιν Θαηεπζχλζεσλ έρεη δηάξθεηα πέληε εμακήλσλ θαη νξγαλψλεηαη σο εμήο: 

Πηνλ θχθιν απηφ νη θνηηεηέο/ηξηεο επηιέγνπλ έλα κφλν Δξγαζηήξην Θαηεχζπλζεο:  

• Δξγαζηήξην Εσγξαθηθήο 1 ή  

• Δξγαζηήξην Εσγξαθηθήο 2 ή 

• Δξγαζηήξην Εσγξαθηθήο 3 ή 

• Δξγαζηήξην Γιππηηθήο  

ην νπνίν αθνινπζνχλ κέρξη ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

Νη πεχζπλνη/εο ησλ Δξγαζηεξίσλ Θαηεχζπλζεο (Εσγξαθηθή 1, 2, 3, Γιππηηθή) ζπλεξγάδνληαη 

αηνκηθά κε ηνλ θάζε θνηηεηή/ηξηα θαη ζρεδηάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

θνηηεηή/ηξηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πέληε εμακήλσλ ηεο Θαηεχζπλζεο. 

Ν πεχζπλνο/ε ηνπ θάζε Δξγαζηεξίνπ Θαηεχζπλζεο έρεη ηηο παξαθάησ επηινγέο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ θνηηεηή/ηξηαο, ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπ/εο: 

1. Λα θνηηήζεη ν θνηηεηήο/ηξηα απνθιεηζηηθά ζην Δξγαζηήξην Θαηεχζπλζεο. 

2. Λα ζεσξήζνπλ νη ζπλεξγαδφκελνπ πεχζπλνο/ε θαη θνηηεηήο/ηξηα φηη πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη 

ν θνηηεηήο/ηξηα έλα απφ ηα ππφινηπα Δξγαζηήξηα Θαηεχζπλζεο ή έλα απφ ηα Δθαξκνζκέλα 

Δξγαζηήξηα ή λα εξγαζηεί κε έλα ζεσξεηηθφ γηα ηελ κειέηε κηαο ζεκαηηθήο (απηή νξίδεηαη σο 

Ξαξάιιειε Γηαδηθαζία).  

Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί παξάιιεια κε ην Δξγαζηήξην Θαηεχζπλζεο θαη φρη 

γηα πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο εβδνκάδαο λα παξαθνινπζεί έλα πεδίν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ. Ρν 

ππφινηπν κηζφ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θνηηά ζην Δξγαζηήξην Θαηεχζπλζεο.  

Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε ζην ηέινο θάζε εμάκελνπ ηεο εξγαζηεξηαθήο εξγαζίαο (εηθαζηηθήο ή 

εθαξκνζκέλεο) κειέηεο θαη ηεο ζεσξεηηθήο κειέηεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ πεχζπλν 

Θαηεχζπλζεο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο ηεο Ξαξάιιειεο Γηαδηθαζίαο. Κε ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο ν θνηηεηήο/ηξηα ζα δχλαηαη λα ιακβάλεη απφ ηελ Γξακκαηεία ηφζεο 

βεβαηψζεηο φζα θαη ηα Δξγαζηήξηα ή Θεσξεηηθά καζήκαηα ηεο Ξαξάιιειεο Γηαδηθαζίαο. Πηηο 

βεβαηψζεηο ζα αλαγξάθεηαη ην κάζεκα, ε πεξίνδνο θνίηεζεο θαη ν αξηζκφο ησλ εμακήλσλ.  

 

Ξηπρηαθή (δύν εμάκελα) 

 

Γηα λα κπνξέζεη έλαο/κηα θνηηεηήο/ηξηα λα εγγξαθεί ζηελ Ξηπρηαθή ζα πξέπεη λα έρεη βαζκνινγεζεί 

επηηπρψο ζε φια ηα Δξγαζηεξηαθά Καζήκαηα (Δηζαγσγηθνχ Θχθινπ θαη Θαηεχζπλζεο) 

9ν  εμάκελν (έλαξμε) 
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1. Αίηεζε ζηελ Γξακκαηεία ηνπ θνηηεηή/ηξηαο κε Ρίηιν Ξηπρηαθήο, 300 ιέμεηο θείκελν, πεξίιεςε ηεο 

αξρηθήο ηδέαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο  κε ηελ νπνία ζα εξγαζηεί πξνο ηελ δεκηνπξγία ηεο πηπρηαθήο.  

2. Νξηζκφο 3κεινχο ηξηκειήο επηηξνπή επνπηείαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ/ηεο ππεχζπλνπ/εο  ηεο θαηεχζπλζεο. 

 

Πχλζεζε 3κεινχο:  

Γηδάζθσλ Θαηεχζπλζεο 

Έλαο Δηθαζηηθφο/Δξγαζηεξηαθφο 

Έλαο ζεσξεηηθφο πνπ ην έξγν/δηδαζθαιία ηνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεσξία, ηζηνξία ή αηζζεηηθή 

θηινζνθία ηεο ηέρλεο. 

 

Πε θάζε εμάκελν ε Γξακκαηεία ζα αλαθνηλψλεη θαηάινγν ησλ επηιέμηκσλ κειψλ κε βάζε ηνλ 

ηξέρνληα θαηάινγν δηδαζθφλησλ (ΓΔΞ θαη κε ΓΔΞ) θαη ηα πξνζφληα ηνπο. 

 

9ν  εμάκελν (κέζν) 

 

Ππλεξγαζία θνηηεηή/ηξηα κε θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπή επνπηείαο. 

 

9ν  εμάκελν (ηέινο) 

 

 

-Ππλάληεζε ηξηκειψλ επηηξνπψλ επνπηείαο γηα ηελ νκαδηθή αμηνιφγεζε θάζε θνηηεηή/ηξηαο. 

Έγθξηζε σο πξνο ην πνηνί/εο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε πηπρηαθή ζην 10ν εμάκελν. 

Αλαθνίλσζε πιεηνςεθηθψλ απνθάζεσλ 

 

10ν  εμάκελν 

 

1. Νξηζηηθή Αίηεζε ζηελ Γξακκαηεία απφ ηνλ θνηηεηή/ηξηα γηα απνπεξάησζε Ξηπρίνπ κε  ηνλ Ρίηιν 

ηεο.  

2. Νξηζκφο απφ ηελ ηειεπηαία ρξνλνινγηθά ΞΓΠ  πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ πηπρηαθψλ εμεηάζεσλ ηεο 

επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.  

    Ζ ζχλζεζε ηεο είλαη: ε αξρηθή ηξηκειήο επηηξνπή επνπηείαο θαη ηέζζεξηο κε θιήξσζε 

δηδαζθφλησλ γηα θάζε αίηεζε (ζηνπο ηέζζεξεηο νη ηξεηο ζα είλαη εξγαζηεξηαθνί θαη έλαο/κηα 

ζεσξεηηθφο).  

    Πε θάζε εμάκελν ε Γξακκαηεία ζα αλαθνηλψλεη θαηάινγν ησλ επηιέμηκσλ κειψλ κε βάζε ηνλ 

ηξέρνληα θαηάινγν δηδαζθφλησλ (ΓΔΞ θαη κε ΓΔΞ) θαη ηα πξνζφληα ηνπο 

(εηθαζηηθνί/εξγαζηεξηαθνίί,  ζεσξεηηθφο πνπ ην έξγν/δηδαζθαιία ηνπο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεσξία, 

ηζηνξία ή αηζζεηηθή 

θηινζνθία ηεο ηέρλεο).  
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10ν  εμάκελν (κέζν) 

 

Ππλεξγαζία θνηηεηή/ηξηα κε θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο επνπηείαο (κφλν). 

 

10ν  εμάκελν (ηέινο) 

 

Ν θνηηεηήο/ηξηα παξνπζηάδεη ζηελ επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ην εηθαζηηθφ ηνπ/εο έξγν, θείκελν 

1000 ιέμεσλ κε ηεθκεξίσζε αλαθνξψλ (βηβιηνγξαθηθή, εηθφλσλ, κνπζηθή θ.α.). 

 

ΑΞΝΘΡΖΠΖ ΞΡΣΗΝ 

 

-Δθζεζηαθή παξνπζίαζε πηπρηαθήο 

-Βεβαίσζε επζέηεζεο ρψξνπ παξνπζίαζεο (εληφο ή εθηφο ΡΔΔΡ) 

-Ζ ηεθκεξίσζε/θείκελν 1000 ιέμεσλ  παξαδίδεηαη ζε 8 αληίηππα ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή, 10 

θσηνγξαθίεο πςειήο αλάιπζεο κε ηα έξγα θαη 3 θσηνγξαθίεο κε ηνλ ρψξν παξνπζίαζεο ηεο 

πηπρηαθήο. Πε θάζε δηαθάλεηα ζα αλαγξάθνληαη: 

 

1. φλνκα θνηηεηή 

2. ηίηινο 

3. Σξνλνινγία 

4. ιηθφ 

5. ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (δηάζηαζε, δηάξθεηα, εγθαηάζηαζε) 

6. Έηνο εηζαγσγήο 

7. Έηνο παξνπζίαζεο 

 

Ρν έξγν ηνπ/εο αμηνινγείηαη ζε θνηλή ζπλεδξίαζε ηεο 

-Ξαξάδνζε ηνπ ρψξνπ φπνπ εθηέζεθε ην έξγν/ηα έξγα ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Θακηά πηπρηαθή δελ ζα 

βαζκνινγείηαη αλ δελ πιεξείηαη απηφο φ φξνο.   

-Ζ επηακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή επηιέγεη έλα έξγν απφ ηελ πηπρηαθή ην νπνίν παξακέλεη ζην 

αξρείν ηνπ ΡΔΔΡ. Ρν ΡΔΔΡ δεκηνπξγεί αξρείν, θπιάζζεη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ην έξγν, ην 

πξνβάιεη κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπα θαη κε εθζέζεηο. 

 Δπίζεο επηιέγεη έσο ηξία έξγα γηα ηηο εθζέζεηο απνθνίησλ. Ρα έξγα (γηα ην αξρείν θαη ηελ έθζεζε 

απνθνίησλ παξαδίδνληαη ζε ππεχζπλν πνπ νξίδεη ε ΞΓΠ. Θαλείο θνηηεηήο/ηξηα δελ ζα βαζκνινγεζεί 

αλ δελ έρεη παξαδψζεη ηα έσο ηέζζεξα έξγα (αξρείν θαη απνθνίηεζεο) ζηα νπνία πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη:  

1. φλνκα θνηηεηή 

2. ηίηινο 

3. Σξνλνινγία 

4. ιηθφ 

5. ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (δηάζηαζε, δηάξθεηα, εγθαηάζηαζε) 
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6. Έηνο εηζαγσγήο 

7. Έηνο παξνπζίαζεο 

Ρα έξγα ησλ εθζέζεσλ απνθνίησλ παξακέλνπλ ζην ΡΔΔΡ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο 

έθζεζεο θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο/ηο απνθνίηνπο ή απνζηέιινληαη ή παξαιακβάλνληαη απφ 

ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζε φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο.   

 

Ν ππνςήθηνο/α πηπρηνχρνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνρσξήζεη ηελ δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 

πηπρηαθήο ηνπ ζε νηνδήπνηε ζηάδην, αθφκε θη αλ νη επνπηεχνληεο θάζε δηδάζθνληεο έρνπλ θξίλεη 

αιιηψο, αλ θξίλεη φηη απηφ δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ εηθαζηηθή ηνπ έξεπλα. 

 

ΘΔΥΟΖΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ  

 

Ζ νξγάλσζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ζθνπφ έρεη λα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ. Ρα καζήκαηα ρσξίδνληαη ζε 

πνρξεσηηθά θαη Θαη΄ Δπηινγήλ πνρξεσηηθά θαη αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθά πεδία ησλ επηζηεκψλ 

ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο καζήκαηα Ηζηνξίαο ηεο Ρέρλεο θαη Αξρηηεθηνληθήο πνπ 

θαιχπηνπλ δηαρξνληθά ηηο εθθάλζεηο ησλ ηερλψλ ζηνλ δηεζλή θαη ειιεληθφ ρψξν. Γηα ηε ζεσξεηηθή 

θαηάξηηζε θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζεζκνχο ζην ρψξν 

ηεο ηέρλεο πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα καζήκαηα Φηινζνθίαο, Αηζζεηηθήο, Θεσξίαο ηεο 

Ρέρλεο, Θνηλσληνινγίαο ηεο Ρέρλεο, Κνπζεηνινγίαο, Κνπζεηνπαηδαγσγηθήο θαη Ξνιηηηζκηθήο 

Γηαρείξηζεο. Βαζηθή θαηεγνξία ησλ Θεσξεηηθψλ Καζεκάησλ απνηεινχλ ηα καζήκαηα ηεο 

Ξαηδαγσγηθήο θαη ηεο Γηδαθηηθήο Κεζνδνινγίαο ηα νπνία καδί κε ηελ Ξξαθηηθή Άζθεζε 

πξνεηνηκάδνπλ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο γηα ηε δηδαζθαιία ζηελ Ξξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. 

Καζήκαηα Θεσξεηηθά πνρξεσηηθά  

 

Θ.021 Δπξσπατθή ηέρλε 19νο 20νο 1ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

Θ.022 Ρέρλε ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Κπαξφθ 3ν  εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

Θ.023 Λεφηεξε θαη Πχγρξνλε Διιεληθή Ρέρλε 4ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

Θ.024 Αξραία Ρέρλε 5ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

Θ.025 Βπδαληηλή Ρέρλε 6ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 
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Θ.026 Κεηαπνιεκηθά Θηλήκαηα 8ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

Θ.009 Φηινζνθία - Αηζζεηηθή   7ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

Θ.115 Κνπζεηνινγία, Κνπζεηνπαηδαγσγηθή θαη Ξνιηηηζκηθή Γηαρείξηζε   8ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

Θ.011 Ξαηδαγσγηθή Η     2ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

Θ.012 Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ρέρλεο   6ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

Θ.013 Γηδαθηηθή ησλ Δηθαζηηθψλ Ρερλψλ   4ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

 

Γηδαθηηθή Κεζνδνινγία – Ξξαθηηθή Άζθεζε 

ΞΑ.1 Γηδαθηηθή Κεζνδνινγία – Ξξαθηηθή Άζθεζε  Η   7ν εμ. 6 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο   4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

ΞΑ.2 Γηδαθηηθή Κεζνδνινγία – Ξξαθηηθή Άζθεζε  ΗΗ  8ν εμ. 3  Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 

Ξηζηση. Κνλάδεο 

 

 ΘΔΥΟΖΡΗΘΑ - ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ 

Ρα καζήκαηα απηά ρσξίδνληαη ζε πνρξεσηηθά θαη Θαη‟ Δπηινγήλ πνρξεσηηθά. Ρα καζήκαηα απηά 

πξνέξρνληαη απφ επηζηεκνληθά πεδία φπσο Αξρηηεθηνληθή, Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο, Θεσξίεο θαη 

Δθαξκνγέο ησλ Δηθαζηηθψλ Ρερλψλ, θαζψο θαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εηθαζηηθέο θαη εθαξκνζκέλεο ηέρλεο  θαη ππνζηεξίδνπλ ηα καζήκαηα ησλ Δηθαζηηθψλ θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Δξγαζηεξίσλ. 

  

Καζήκαηα Θεσξεηηθά -Δξγαζηεξηαθά πνρξεσηηθά 

ΔΘ.100 Γξακκηθφ Πρέδην   1ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 Ξηζηση. Κνλάδεο 

ΔΘ.104   Ξξννπηηθή θαη Πθηαγξαθία      2ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 Ξηζηση. Κνλάδεο 

ΔΘ.102 Οπζκνινγία  4ν εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 Ξηζηση. Κνλάδεο 

ΔΘ.107 Ρέρλε ζην Γεκφζην Σψξν       5ν  εμ. 3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 Ξηζηση. Κνλάδεο 
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Καζήκαηα Θεσξεηηθά -Δξγαζηεξηαθά Θαη΄ Δπηινγήλ πνρξεσηηθά 

 

Ππλνιηθά ν θαηάινγνο ησλ θαη‟ επηινγήλ Θεσξεηηθψλ-Δξγαζηεξηαθψλ θαη‟ επηινγή ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ δηακνξθψλεηαη θάζε εμάκελν αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθφ φηη ζα πξνζθεξζνχλ ή φηη δελ 

κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ θαη άιια καζήκαηα: 

Δπε.01  Θαιιηηερληθή Αλαηνκία  

Δπε.02  Σξσκαηνινγία-Πρεδηνινγία  

Δπε.03  Δηζαγσγή ζηηο Ρέρλεο Βηβιίνπ  

Δπε.05   Τεθηαθέο Γξάζεηο ζε επηιεγκέλνπο ηφπνπο  

Δπε.06   Ξεξηβαιινληηθή ηέρλε  

Δπε.07   Κεζνδνινγηθέο Ξξνζεγγίζεηο ζηελ Ρέρλε  

 

ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

 

Ρα καζήκαηα ηεο Μέλεο Γιψζζαο είλαη πνρξεσηηθά, δηδάζθνληαη ζηα ηέζζεξα πξψηα εμάκελα θαη 

ζθνπφ έρνπλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα  ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία, λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο δηεζλείο θαιιηηερληθέο εμειίμεηο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα Erasmus θαη ελδερνκέλσο λα πξνεηνηκάδνληαη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ επηηπρήο παξαθνινχζεζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε 

ιήςε ηνπ πηπρίνπ θαη δελ πηζηψλεηαη κε δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ζ Μέλε Γιψζζα πνπ πξνζθέξεηαη κέρξη 

ζηηγκήο είλαη ε Αγγιηθή 

 

ΑΓι.1   Αγγιηθή γιψζζα 1 10 εμ.  

ΑΓι.2    Αγγιηθή γιψζζα 2 20 εμ  

ΑΓι.3    Αγγιηθή γιψζζα 3 30 εμ.  

ΑΓι.4    Αγγιηθή γιψζζα 4 40 εμ.  

 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΔΠ ΔΘΓΟΝΚΔΠ 
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Ξξνβιέπνληαη δχν 2 ΥΓ (Ώξεο Γηδαζθαιίαο) ηζνδχλακεο κε 3 ΞΚ (Ξηζησηηθέο Κνλάδεο) απφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή θαη ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο γηα ην κάζεκα 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ή εθδξνκή.  

 Θσδηθφο: Δθπ 1 

Γεληθφηεξα πξνβιέπεηαη κία πνιπήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή αλά έηνο. Νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ κπνξνχλ λα παίξλνπλ ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο απφ εθδξνκή πνπ νξγαλψλεηαη ζε 

κάζεκα ή ζε καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ ζην νπνίν θνηηνχλ. Ζ εθδξνκή είλαη δπλαηφλ λα νξγαλψλεηαη 

κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ ζην πιαίζην πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο καζεκάησλ. Ζ εξγαζία πνπ 

ζα εθπνλνχλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα βαζκνινγείηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. 

Νη θνηηεηέο/ηξηεο παίξλνπλ 3 ΥΓ (Ώξεο Γηδαζθαιίαο) ηζνδχλακεο κε 4 ΞΚ (Ξηζησηηθέο Κνλάδεο) 

απφ πνιπήκεξε εθδξνκή πνπ δίλνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο. Πηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ζα κπνξεί ν/ε θνηηεηήο/ηξηα λα παίξλεη ζπλνιηθά 6 ΥΓ (Ώξεο Γηδαζθαιίαο) 

ηζνδχλακεο κε 8 ΞΚ (Ξηζησηηθέο Κνλάδεο) απφ εθδξνκέο κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ζε αληηθαηάζηαζε 

καζεκάησλ Θαη΄ Δπηινγήλ πνρξεσηηθψλ. Νη κνλάδεο απηέο ζα ζπλνδεχνληαη απφ βαζκνινγία ησλ 

εξγαζηψλ θαη κπνξνχλ λα ρξεσζνχλ σο κνλάδεο απφ καζήκαηα θαη΄ επηινγήλ πνρξεσηηθψλ 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. 

Θσδηθφο: Δθπ 1, Δθπ 2 

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΓΗΔΟΚΔΛΖΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖΠ  ΆΠΘΖΠΖΠ (Γ.Ξ.Α.) 

 

Ρν Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ζεσξεί ζθφπηκε ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

«ΞΟΑΘΡΗΘΖΠ ΑΠΘΖΠΖΠ ΑΛΥΡΑΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ», πξνζθέξνληαο καζήκαηα ζηα πεδία πξαθηηθήο 

άζθεζεο, κε ζηφρν ηε ζχδεπμε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ζπλεξγαζία κε θαιιηηερληθνχο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θαη θνξείο φπσο: Κνπζεία, Αίζνπζεο Ρέρλεο, Θαιιηηερληθέο 

Δλψζεηο θαη Δπηκειεηήξηα, θνξείο ηεο Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο, 

Ξνιηηηζηηθνχο Νξγαληζκνχο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Ππιιφγνπο θαη Νξγαληζκνχο πνιηηηζηηθνχ 

ραξαθηήξα.   

Πηα πεδία Γ.Ξ.Α. κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θνηηεηέο/ηξηεο φισλ ησλ εμακήλσλ. Θάζε πεδίν Γ.Ξ.Α., 

ζε θάζε θχθιν ηνπ, δελ κπνξεί λα εμαζθεί παξαπάλσ απφ 20 θνηηεηέο/ηξηεο. Θάζε θχθινο ελφο 

πεδίνπ ηεο Γ.Ξ.Α. νινθιεξψλεηαη ζε δχν θάζεηο σο εμήο: 

Α' θάζε: Θεσξεηηθή πξνεηνηκαζία.  

Β' θάζε: Ξξαθηηθή άζθεζε ζην θνξέα ππνδνρήο.  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γ.Ξ.Α. παξέρεηαη ζηηο θνηηήηξηεο θαη ζηνπο θνηηεηέο ακνηβή θαη αζθαιηζηηθή 

θάιπςε. 

Ζ ζπκκεηνρή ζε πεδίν ηεο Γ.Ξ.Α. αληηζηνηρεί κε παξαθνινχζεζε καζήκαηνο «Θαη‟ επηινγήλ» 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. Απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα Γηεπξπκέλεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο νη 
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θνηηεηέο/ηξηεο παίξλνπλ 3 ΥΓ (Ώξεο Γηδαζθαιίαο) ηζνδχλακεο κε 4 ΞΚ (Ξηζησηηθέο Κνλάδεο) θαη 

βαζκνινγία πνπ παξαδίδεη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ηεο άζθεζεο. 

Θσδηθφο γηα ηε Γηεπξπκέλε Ξξαθηηθή  Άζθεζε: ΓΞΑ  

 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ERASMUS 

 

Ρν Ρκήκα πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη ηα επφκελα αθαδεκατθά έηε, ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus γηα ηελ αληαιιαγή θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζπλεξγαζία 

κε αληίζηνηρα Α.Δ.Η. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. 

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ ΔΞΑΟΘΔΗΑ 

 

Πχκθσλα κε ην λφκν 3848/2010 άξζξν 2 ζην δηαγσληζκφ ηνπ Α.Π.Δ.Ξ. γίλνληαη δεθηνί φζνη 

δηαζέηνπλ ηα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα γηα ην δηνξηζκφ ζηελ Ξξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη φζνη δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα πνπ 

πξνθχπηεη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.  

Δηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 3β νξίδεηαη φηη ε παηδαγσγηθή επάξθεηα πηζηνπνηείηαη «κε ηελ θαηνρή 

πηπρίνπ Α.Δ.Η. ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ νπνίνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνο ηνχην αλαγθαία ζεσξεηηθή 

θαηάξηηζε  θαη πξαθηηθή άζθεζε…». Νξίδεηαη επίζεο φηη «Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ αμηνινγείηαη σο 

πξνο ηελ εμαζθάιηζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο κεηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, ελ ζπλερεία δε θάζε ηέζζεξα έηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 9 ηνπ 

λ.3374/2005. Υο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο εθδίδεηαη 

δηαπηζησηηθή απφθαζε απφ ηνλ πνπξγφ Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ».  

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο ζηα δεδνκέλα απηά θαη 

ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ην ςήθηζκα ηεο 64εο  Ππλφδνπ ησλ Ξξπηάλεσλ ησλ Α.Δ.Η. (25,26 Ηνπλίνπ 

2010) γηα ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα γίλεηαη σο εμήο ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ, ψζηε λα 

ζπγθεληξσζνχλ 30 δηδαθηηθέο κνλάδεο πνπ πξνηείλεηαη λα απαηηνχληαη γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή επάξθεηα: 

Καζήκαηα – Ξξαθηηθή Άζθεζε 

2ν εμάκελν: Θ.009 Ξαηδαγσγηθή  

 

    3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 Ξηζηση. Mνλάδεο 

4ν εμάκελν  Θ.011 Γηδαθηηθή ησλ Δηθαζηηθψλ Ρερλψλ  

 

3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 Ξηζηση. Κνλάδεο 



 27 

6ν εμάκελν Θ.010 Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ρέρλεο   

 

3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 Ξηζηση. Κνλάδεο 

7ν εμάκελν ΞΑ.1 Γηδαθηηθή Κεζνδνινγία – Ξξαθηηθή 

Άζθεζε Η  

 

3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 Ξηζηση. Κνλάδεο 

8ν εμάκελν ΞΑ.2 Γηδαθηηθή Κεζνδνινγία – Ξξαθηηθή 

Άζθεζε ΗΗ  

 

 

3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 Ξηζηση. Κνλάδεο 

8ν εμάκελν Θ.008 Κνπζεηνινγία, Κνπζεηνπαηδαγσγηθή 

θαη Ξνιηηηζκηθή Γηαρείξηζε  

 

3 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  4 Ξηζηση. Κνλάδεο 

9ν εμάκελν Ξ.Δθ Ξαηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο 

Δξγαζηεξίνπ 

2 Ώξεο Γηδαζθαιίαο  6 Ξηζηση. Κνλάδεο 

 

Ξαηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο ζηα  Δξγαζηήξηα 

Ν θνηηεηήο/ηξηα ζην πιαίζην ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην εξγαζηήξην ηεο θαηεχζπλζεο αζθείηαη ζε 

παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο, πνπ αθνξνχλ ην θχξην αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηεχζπλζεο θαη ππφ 

ηελ επίβιεςε ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή ηεο θαηεχζπλζεο ζε ζπλεξγαζία κε παηδαγσγφ.  

Νη κνλάδεο γηα ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα θαηά θαηεγνξία καζεκάησλ είλαη: 

4 x 3 =12 Ξηζησηηθέο Κνλάδεο απφ ζεσξεηηθά καζήκαηα 

2 x 6 =12  Ξηζησηηθέο Κνλάδεο απφ ηε Γηδαθηηθή Κεζνδνινγία - Ξξαθηηθή Άζθεζε 

2 x 3=6     Ξηζησηηθέο Κνλάδεο απφ Ξαηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο Δξγαζηεξίνπ Θαηεχζπλζεο 

Πύλνιν 30 Ξηζησηηθέο Κνλάδεο 

 

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ∆ΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

Γηα λα ηειεηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ν θνηηεηήο/ηξηα πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ηηο εμήο Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο: 

115 απφ Δξγαζηήξηα Δηθαζηηθά ή Δθαξκνζκέλα ( 210 Ξηζησηηθέο Κνλάδεο) 

65 απφ Θεσξεηηθά Καζήκαηα (90 Ξηζησηηθέο Κνλάδεο) 
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Πχλνιν 180  Ώξεο Γηδαζθαιίαο (300 Ξηζησηηθέο Κνλάδεο) 

Νη Ξηζησηηθέο Κνλάδεο αλαγξάθνληαη σο ΞΚ (αληηζηνηρνχλ ζηα πξνεγνχκελα ECTS) 

Νη Ώξεο Γηδαζθαιίαο (Δξγαζηεξηαθήο ή Θεσξεηηθήο) αλαγξάθνληαη σο ΥΓ (αληηζηνηρνχλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο ΓΚ) 

Νη Ξηζησηηθέο Κνλάδεο αλαγξάθνληαη σο ΞΚ (αληηζηνηρνχλ ζηα πξνεγνχκελα ECTS) 

Νη Ώξεο Γηδαζθαιίαο (Δξγαζηεξηαθήο ή Θεσξεηηθήο) αλαγξάθνληαη σο ΥΓ (αληηζηνηρνχλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο ΓΚ) 

 

 

 

 

Ζ θαη‟ εμάκελν δηαζπνξά ησλ εξγαζηεξίσλ θαη καζεκάησλ είλαη: 

ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝΠ ΘΘΙΝΠ 

 

 

 

Θσδηθόο 

 

Ρίηινο 

Ώξεο  

Γηδαζθαιίαο 

(Δξγαζηεξηαθέο 

Κνλάδεο) 

 

Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

(Θεσξεηηθέο 

Κνλάδεο) 

 

 

ΠΛΝΙΝ 

 

ΥΓ  

 

ΞΚ 

Δ
Η
Π

Α
Γ

Υ
Γ

Η
Θ

Ν
Π

 Θ


Θ
Ι

Ν
Π

 1
ν
 

Δ
Μ

Α
Κ

Ζ
Λ

Ν
 

 

 

Δξγαζηήξην  

Δηθαζηηθφ 

5  5 9 

 

Δξγαζηήξην  

Δθαξκνζκέλν 

4  4 9 

Δζρεδ.1 

 

Πρέδην 1 3  3 4 

Θ.021 
Ρέρλε ζηελ Δπξψπε 

19ν θ 20ν  
 3 3 4 
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ΔΘ. 100 Γξακ. Πρέδην  3 3 4 

ΑΓι.1   Αγγιηθά 1 
Ζ γλψζε πηζηνπνηείηαη 

ρσξίο πηζησηηθέο Κνλάδεο 
   

 ΠΛΝΙΝ 12 6 18 30 

 

 

 

Θσδηθόο 

 

Ρίηινο 

Ώξεο  

Γηδαζθαιίαο 

(Δξγαζηεξηαθέο 

Κνλάδεο) 

 

Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

(Θεσξεηηθέο 

Κνλάδεο) 

 

 

ΠΛΝΙΝ 

 

ΥΓ  

 

ΞΚ 

Δ
Η
Π

Α
Γ

Υ
Γ

Η
Θ

Ν
Π

 Θ


Θ
Ι

Ν
Π

 2
ν
 Δ

Μ
Α

Κ
Ζ

Λ
Ν

 

 

 

Δξγαζηήξην  

Δηθαζηηθφ 

5  5 9 

 

Δξγαζηήξην  

Δθαξκνζκέλν 

4  4 9 

Δζρεδ.2 

 

Πρέδην 2 3  3 4 

Θ.009 Ξαηδαγσγηθή  3 3 4 

ΔΘ.104 
Ξξννπηηθή θαη 

Πθηαγξαθία 
 3 3 4 

ΑΓι.2 Αγγιηθά 2 
Ζ γλψζε πηζηνπνηείηαη 

ρσξίο πηζησηηθέο Κνλάδεο 
   



 30 

 ΠΛΝΙΝ 12 6 18 30 

 

 

 

 

Θσδηθόο 

 

Ρίηινο 

Ώξεο  

Γηδαζθαιίαο 

(Δξγαζηεξηαθέο 

Κνλάδεο) 

 

Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

(Θεσξεηηθέο 

Κνλάδεο) 

 

 

ΠΛΝΙΝ 

 

ΥΓ  

 

ΞΚ 

Δ
Η
Π

Α
Γ

Υ
Γ

Η
Θ

Ν
Π

 Θ


Θ
Ι

Ν
Π

 3
ν
 Δ

Μ
Α

Κ
Ζ

Λ
Ν

 

 

 

Δξγαζηήξην  

Δηθαζηηθφ 

5  5 9 

 

Δξγαζηήξην  

Δθαξκνζκέλν 

4  4 9 

Δζρεδ.3 

 

Πρέδην 3 3  3 4 

Θ.022 

Ρέρλε ηεο 

Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ 

Κπαξφθ 

 3 3 4 

 
Θαη΄ επηινγή 

πνρξεσηηθφ 
 3 3 4 

ΑΓι.3 Αγγιηθά 3 
Ζ γλψζε πηζηνπνηείηαη 

ρσξίο πηζησηηθέο Κνλάδεο 
   

 ΠΛΝΙΝ 12 6 18 30 
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Θσδηθόο 

 

Ρίηινο 

Ώξεο  

Γηδαζθαιίαο 

(Δξγαζηεξηαθέο 

Κνλάδεο) 

 

Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

(Θεσξεηηθέο 

Κνλάδεο) 

 

 

ΠΛΝΙΝ 

 

ΥΓ  

 

ΞΚ 

Θ
Α

Ρ
Δ


Θ


Λ

Π
Ζ

 4
ν
 Δ

Μ
Α

Κ
Ζ

Λ
Ν

 

 

 

Δξγαζηήξην  

Θαηεχζπλζεο 

9  9 18 

Θ.011 
Γηδαθηηθή ησλ 

Δηθαζηηθψλ Ρερλψλ 
 3 3 4 

Θ.023 
Λεψηεξε θαη Πχγρξνλε 

Διιεληθή Ρέρλε 
 3 3 4 

ΔΘ.102 Οπζκνινγία  3 3 4 

ΑΓι.4 Αγγιηθά 4 
Ζ γλψζε πηζηνπνηείηαη 

ρσξίο πηζησηηθέο Κνλάδεο 
   

 ΠΛΝΙΝ 9 9 18 30 
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Θσδηθόο 

 

Ρίηινο 

Ώξεο  

Γηδαζθαιίαο 

(Δξγαζηεξηαθέο 

Κνλάδεο) 

 

Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

(Θεσξεηηθέο 

Κνλάδεο) 

 

 

ΠΛΝΙΝ 

 

ΥΓ  

 

ΞΚ 

Θ
Α

Ρ
Δ


Θ


Λ

Π
Ζ

 5
ν
 Δ

Μ
Α

Κ
Ζ

Λ
Ν

 

 

 

Δξγαζηήξην  

Θαηεχζπλζεο 

9  9 18 

Θ.024 Αξραία Ρέρλε  3 3 4 

ΔΘ.107 
Ρέρλε ζην Γεκφζην 

Σψξν 
 3 3 4 

 
Θαη΄ επηινγή 

πνρξεσηηθφ 
 3 3 4 

 ΠΛΝΙΝ 9 9 18 30 
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Θσδηθόο 

 

Ρίηινο 

Ώξεο  

Γηδαζθαιίαο 

(Δξγαζηεξηαθέο 

Κνλάδεο) 

 

Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

(Θεσξεηηθέο 

Κνλάδεο) 

 

 

ΠΛΝΙΝ 

 

ΥΓ  

 

ΞΚ 

Θ
Α

Ρ
Δ


Θ


Λ

Π
Ζ

 6
ν
 Δ

Μ
Α

Κ
Ζ

Λ
Ν

 

 

 

Δξγαζηήξην  

Θαηεχζπλζεο 

9  9 18 

Θ.025 Βπδαληηλή Ρέρλε  3 3 4 

Θ.010 
Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο 

ηεο Ρέρλεο 
 3 3 4 

 
Θαη΄ επηινγή 

πνρξεσηηθφ 
 3 3 4 

 ΠΛΝΙΝ 9 9 18 30 
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Θσδηθόο 

 

Ρίηινο 

Ώξεο  

Γηδαζθαιίαο 

(Δξγαζηεξηαθέο 

Κνλάδεο) 

 

Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

(Θεσξεηηθέο 

Κνλάδεο) 

 

 

ΠΛΝΙΝ 

 

ΥΓ  

 

ΞΚ 

Θ
Α

Ρ
Δ


Θ


Λ

Π
Ζ

 7
ν
 Δ

Μ
Α

Κ
Ζ

Λ
Ν

 

 

 

Δξγαζηήξην  

Θαηεχζπλζεο 

9  9 18 

Θ.007 
Φηινζνθία ηεο Ρέρλεο-

Αηζζεηηθή 
 3 3 4 

ΞΑ.1 Ξξαθηηθή Άζθεζε I  3 3 4 

 
Θαη΄ επηινγή 

πνρξεσηηθφ 
 3 3 4 

 ΠΛΝΙΝ 9 9 18 30 
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Θσδηθόο 

 

Ρίηινο 

Ώξεο  

Γηδαζθαιίαο 

(Δξγαζηεξηαθέο 

Κνλάδεο) 

 

Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

(Θεσξεηηθέο 

Κνλάδεο) 

 

 

ΠΛΝΙΝ 

 

ΥΓ  

 

ΞΚ 

Θ
Α

Ρ
Δ


Θ


Λ

Π
Ζ

 8
ν
 Δ

Μ
Α

Κ
Ζ

Λ
Ν

 

 

 

Δξγαζηήξην  

Θαηεχζπλζεο 

9  9 18 

Θ.008 
Κνπζεηνινγία, 

Κνπζεηνπαηδαγσγηθή 
 3 3 4 

ΞΑ.1 Ξξαθηηθή Άζθεζε II  3 3 4 

Θ.026 
Κεηαπνιεκηθά 

Θηλήκαηα 
 3 3 4 

 ΠΛΝΙΝ 9 9 18 30 
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Θσδηθόο 

 

Ρίηινο 

Ώξεο  

Γηδαζθαιίαο 

(Δξγαζηεξηαθέο 

Κνλάδεο) 

 

Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

(Θεσξεηηθέο 

Κνλάδεο) 

 

 

ΠΛΝΙΝ 

 

ΥΓ  

 

ΞΚ 

Ξ
Ρ


Σ

Η
Α

Θ
Ζ

 9
ν
 

Δ
Μ

Α
Κ

Ζ
Λ

Ν
 

 

 Δξγαζηήξην/Ξηπρηαθή  16  16 24 

Ξ.Δθ 

Ξαηδαγσγηθέο 

εθαξκνγέο 

εξγαζηεξίνπ 

 2 2 6 

 ΠΛΝΙΝ 16 2 18 30 

 

 

 

 

Θσδηθόο 

 

Ρίηινο 

Ώξεο  

Γηδαζθαιίαο 

(Δξγαζηεξηαθέο 

Κνλάδεο) 

 

Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

(Θεσξεηηθέο 

Κνλάδεο) 

 

 

ΠΛΝΙΝ 

 

ΥΓ  
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 Δξγαζηήξην/Ξηπρηαθή  18  18 30 

 ΠΛΝΙΝ 18  18 30 

 

 

 

Πχλνιν Υξψλ Δξγαζηεξηαθήο ή Θεσξεηηθήο Γηδαζθαιίαο: 180 

Πχλνιν Ξηζησηηθψλ Κνλάδσλ: 300 
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ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΠΞΝ∆ΥΛ 

ΣΟΝΛΗΘΖ ∆ΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΠΞΝ∆ΥΛ 

 

Ρν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε  Απγνχζηνπ ηνπ 

επνκέλνπ. Ρν δηδαθηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν εμάκελα, ζην 

ρεηκεξηλφ θαη ην εαξηλφ. Θάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δεθαηξείο (13) πιήξεηο εβδνκάδεο 

γηα δηδαζθαιία θαη δχν (2) γηα εμεηάζεηο. Ρν πξψην εμάκελν, ην ρεηκεξηλφ, αξρίδεη ην δεχηεξν 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Πεπηεκβξίνπ θαη ην δεχηεξν, ην εαξηλφ, ιήγεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ 

Ηνπλίνπ. Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ζπκπιεξψλεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ 

εβδνκάδσλ, είλαη δπλαηφ κε απφθαζε ηνπ Ρκήκαηνο λα ζπλερηζηνχλ ηα καζήκαηα ηνλ Ηαλνπάξην ή 

ηνλ Ηνχλην. 

Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εμάκελα. Νη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη είλαη 

ηξεηο: ηνπ Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ, ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ Πεπηεκβξίνπ. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

ν αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζ‟ έλα κάζεκα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηα 

4/5 ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην πξφγξακκα γηα εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ, ην 

αληίζηνηρν κάζεκα ζεσξείηαη φηη δε δηδάρζεθε. 

∆ΗΑΘΝΞΔΠ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΑΟΓΗΔΠ 

Ρα καζήκαηα δηαθφπηνληαη: 

• απφ ηελ παξακνλή ησλ Σξηζηνπγέλλσλ κέρξη θαη ηελ επνκέλε ησλ Θενθαλείσλ  (δηαθνπέο 

ησλ Σξηζηνπγέλλσλ) 

• απφ ηελ Ξέκπηε ηεο Ρπξνθάγνπ κέρξη θαη ηελ επνκέλε ηεο Θαζαξήο Γεπηέξαο   (δηαθνπέο 

ηεο Απνθξηάο) 

• απφ ηε Κεγάιε Γεπηέξα κέρξη ηελ Θπξηαθή ηνπ Θσκά (δηαθνπέο ηνπ Ξάζρα) 

• ηελ εκέξα ησλ γεληθψλ θνηηεηηθψλ εθινγψλ 

• ηελ εκέξα ησλ πξπηαληθψλ εθινγψλ 

Δπίζεο, καζήκαηα δελ γίλνληαη θαη θαηά ηηο παξαθάησ αξγίεο: 

• εζληθή ενξηή ηεο 28εο Νθησβξίνπ 

• επέηεηνο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Φιψξηλαο, 8 Λνεκβξίνπ 

• επέηεηνο ηνπ Ξνιπηερλείνπ, 17 Λνεκβξίνπ 

• ενξηή ησλ Ρξηψλ Ηεξαξρψλ, 30 Ηαλνπαξίνπ 

• εζληθή επέηεηνο ηεο 25εο Καξηίνπ 

• 1ε  Καΐνπ 
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• ηνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο 

Νη κήλεο Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο νξίδνληαη σο πεξίνδνο ζεξηλψλ δηαθνπψλ. 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ζην Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο είλαη ππνρξεσηηθή. Ν ηξφπνο ηήξεζεο ησλ απνπζηψλ είλαη 

νκνηφκνξθνο γηα φια ηα καζήκαηα ησλ Δξγαζηεξίσλ θαη θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο θάζε αθαδεκατθφ έηνο. 

Δηδηθφηεξα: 

Ζ Ξαξαθνινύζεζε ζηα Δξγαζηήξηα 

Δθφζνλ ε ζπνπδή ζηα εξγαζηήξηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα έλα Ρκήκα Δηθαζηηθψλ θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ψξεο, ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο: 

Ρα εξγαζηήξηα είλαη αλνηρηά απφ ηηο 8.30 ην πξσί κέρξη ηηο 9 ην βξάδπ. Πε απηά ππάξρεη δηδάζθσλ 

ηνπιάρηζηνλ 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα.  

Γηα ηνλ εηζαγσγηθφ θχθιν εξγαζηεξίσλ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θνηηήζεη, ζε 

δηάξθεηα ηξηψλ (3) εμακήλσλ, ζε φια ηα δηαζέζηκα εξγαζηήξηα (απφ έλα εμάκελν) ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηε γξακκαηεία. (βι. Καζήκαηα Δξγαζηεξίσλ) 

Γηα ηελ θαηεχζπλζε ν/ε θνηηεηήο/ηξηα επηιέγεη κφλνλ έλα εξγαζηήξην θαη ζπνπδάδεη ζε απηφ επί 

πέληε (5) εμάκελα. Πην εξγαζηήξην απηφ είλαη ππνρξεσκέλνο λα είλαη παξψλ ηνπιάρηζηνλ είθνζη 

(20) ψξεο ηελ εβδνκάδα. ζνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο επηζπκνχλ κπνξνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Θαηεχζπλζεο λα θνηηνχλ θαηά ην ήκηζπ ηεο δηδαθηηθήο εβδνκάδαο ζην εξγαζηήξην ηεο Σαξαθηηθήο ή 

ζε έλα απφ ηα ηξία Δθαξκνζκέλα Δξγαζηήξηα.   

Ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ζ‟ απηά αξηζκφ παξνπζηψλ πνπ λα αληηζηνηρεί ζηα 4/5 

ηνπιάρηζην ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε επαλαιακβάλεη ην εμάκελν φπνηε απηφ πξνζθέξεηαη. 

Αιιαγή θαηεύζπλζεο  

Αιιαγή Δξγαζηεξίνπ Θαηεχζπλζεο ρσξίο επίπησζε ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ζπνπδψλ επηηξέπεηαη 

κφλν κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 5νπ εμακήλνπ ζπνπδψλ (ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ζηελ 

Θαηεχζπλζε). Κεηά ην 5ν εμάκελν ζπνπδψλ (δεχηεξν εμάκελν ζηελ Θαηεχζπλζε) δελ είλαη εθηθηή ε 

αιιαγή Δξγαζηεξίνπ Θαηεχζπλζεο. 

Πε θάζε πεξίπησζε ε αιιαγή γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο κεηά απφ αίηεζε ηνπ/ηεο  

θνηηεηή/ηξηαο θαη επαξθή αηηηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ.  

Ζ Ξαξαθνινύζεζε ζηα Θεσξεηηθά-Δξγαζηεξηαθά Καζήµαηα 
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Ρα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα είλαη ηξίσξα. Ζ θνίηεζε ζε απηά είλαη ππνρξεσηηθή. Ν/ε θνηηεηήο/ηξηα 

ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ζ‟ απηά αξηζκφ παξνπζηψλ πνπ λα αληηζηνηρεί ζηα 4/5 ηνπιάρηζην ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε 

επαλαιακβάλεη ην κάζεκα φπνηε απηφ πξνζθέξεηαη. 

Ζ Ξαξαθνινύζεζε ζηα Θεσξεηηθά Καζήµαηα 

Ρα ζεσξεηηθά καζήκαηα είλαη πξναηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ 

ηεο θχζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ν δηδάζθσλ γλσζηνπνηήζεη ηελ αλάγθε ππνρξεσηηθήο 

παξαθνινχζεζεο νινθιήξνπ ή κέξνο ηνπ καζήκαηνο. 

ΔΗΠΑΣΘΔΛΡΔΠ ΑΞΝ ΘΑΡΑΡΑΘΡΖΟΗΔΠ 

Νη εηζαρζέληεο απφ Θαηαηαθηήξηεο (εθηφο ησλ απνθνίησλ Αλσηάησλ Πρνιψλ Θαιψλ Ρερλψλ ή 

Πρνιψλ Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ή αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην ΓΝΑΡΑΞ ηζφηηκσλ 

Πρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ) εγγξάθνληαη ζην 1ν έηνο θνίηεζεο. Νη εηζαρζέληεο αλαγλσξίδνπλ σο 

καζήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπο φζα έρνπλ ζπλάθεηα κε ηα καζήκαηα ηνπ ΡΔΔΡ. 

Ν βαζκφο είλαη ν ίδηνο κε εθείλν ηνπ πξνεγνχκελνπ θχθινπ ζπνπδψλ. 

ζνη είλαη απφθνηηνη Αλσηάησλ Πρνιψλ Θαιψλ Ρερλψλ ή Πρνιψλ Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ 

Ρερλψλ ή αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην ΓΝΑΡΑΞ ηζφηηκσλ Πρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη έρνπλ εηζαρζεί κε 

θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο απαιιάζζνληαη ηνπ Δηζαγσγηθνχ Θχθινπ θαη εηζέξρνληαη θαηεπζείαλ ζηελ 

Θαηεχζπλζε.  

Αλ ν εηζαρζείο κε Θαηαηαθηήξηεο είλαη απφθνηηνη/εο ηνπ ΡΔΔΡ ηφηε παξαθνινπζεί ηα Δξγαζηήξηα 

Θαηεχζπλζεο ηνπ ΡΔΔΡ θαη θαλέλα άιιν κάζεκα. Πε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί φκσο λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηελ νπνία απνθνίηεζε ζην πξψην ηνπ/ηεο πηπρίν. Πε 

πεξίπησζε απνθνίησλ άιισλ Αλσηάησλ Πρνιψλ Θαιψλ Ρερλψλ ή Πρνιψλ Δηθαζηηθψλ θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Ρερλψλ ή αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην ΓΝΑΡΑΞ ηζφηηκσλ Πρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ πξφζζεησλ καζεκάησλ Θαηεχζπλζεο πνπ πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ρσξίο αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ. 

 

∆ΖΙΥΠΖ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ 

Πηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ θαη κέζα ζε δηάζηεκα δπν εβδνκάδσλ ν θνηηεηήο/ηξηα θαηαζέηεη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο δήισζε, ε νπνία πεξηέρεη ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ 

απνθάζηζε λα παξαθνινπζήζεη θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Ρν έληππν ηεο δήισζεο δηαηίζεηαη 

απφ ηε Γξακκαηεία. Θαηά ηε δήισζε ησλ καζεκάησλ, θπξίσο ησλ Θαη‟ Δπηινγήλ πνρξεσηηθψλ, ν/ε 

θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην σξνιφγην πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα κε 

ζπκπίπηνπλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ πξνηίζεηαη λα επηιέμεη. Ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη 

δηθαίσκα λα παξαιάβεη δσξεάλ ηα ζρεηηθά δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα θαη λα εμεηαζηεί κφλν ζηα 

καζήκαηα ηα νπνία δήισζε θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Δλλνείηαη φηη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα δε 

δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί ζε κάζεκα ην νπνίν δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηε Γήισζε Καζεκάησλ πνπ 

ππνβάιιεη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο. Ρα ζπγγξάκκαηα ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ην 

πξφγξακκα «Δχδνμνο». Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε Θαη΄ Δπηινγήλ πνρξεσηηθφ κάζεκα, ν θνηηεηήο 
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ππνρξεψλεηαη ή λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελα εμάκελα ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν Θαη‟ 

Δπηινγήλ κάζεκα.   

Νη δειψζεηο καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη γίλνληαη θαη κε εμνπζηνδφηεζε κφλν ηηο 

πξνβιεπφκελεο κέξεο. Αιιαγέο ζηηο δειψζεηο ησλ καζεκάησλ δελ γίλνληαη. 

 

ΝΟΓΑΛΥΠΖ ∆Η∆ΑΠΘΑΙΗΑΠ 

Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 

σξνιφγην πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο κε επζχλε ηνπ Ξξνέδξνπ. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ Θαη‟ Δπηινγήλ πνρξεσηηθψλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή εθφζνλ εγγξαθνχλ 

έμη άηνκα ζην θαζέλα. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη αλ ζα πξέπεη λα δηδαρζεί κάζεκα Θαη‟ 

Δπηινγήλ πνρξεσηηθφ θαη κε ιηγφηεξνπο απφ έμη θνηηεηέο/ηξηεο.  

Νη θνηηεηέο/ηξηεο δηθαηνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ ηε βηβιηνζήθε, ηα 

αλαγλσζηήξηα, ηα εξγαζηήξηα θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηεο Πρνιήο. 

 

ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ/ηεο  θνηηεηή/ηξηαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ηειηθή εμέηαζε κεηά ηε 

ιήμε ηνπ εμακήλνπ.  

Ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη δηθαίσκα λα πξνζέιζεη ζηηο εμεηάζεηο εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ 

παξνπζηψλ πνπ απαηηείηαη γηα θάζε κάζεκα ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε 

ν θνηηεηήο/ηξηα επαλαιακβάλεη ηελ θνίηεζε ην επφκελν εμάκελν ή φπνηε απηφ πξνζθέξεηαη. 

Ζ εμέηαζε κπνξεί λα είλαη - θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληα - κε θάθειν εξγαζηψλ, γξαπηή ή 

πξνθνξηθή ή άιινπ είδνπο. Ν/ε θνηηεηήο/ηξηα δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Πεπηεκβξίνπ ζηα καζήκαηα θαη ησλ δχν εμακήλσλ, ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ, ελψ θαηά ηηο πεξηφδνπο 

Ηαλνπαξίνπ - Φεβξνπαξίνπ θαη Ηνπλίνπ κφλν ζηα καζήκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ. Πε πεξίπησζε 

απνηπρίαο ζε κάζεκα Δξγαζηεξίνπ, Θεσξεηηθφ πνρξεσηηθφ ή Θεσξεηηθφ-Δξγαζηεξηαθφ 

πνρξεσηηθφ θαη ζηηο δπν εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ν/ε θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη λα ην δειψζεη μαλά ζε 

επφκελν εμάκελν, ψζηε λα απνθηήζεη εθ λένπ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε Θαη‟ Δπηινγήλ πνρξεσηηθφ κάζεκα, ν/ε 

θνηηεηήο/ηξηα ππνρξενχηαη λα ην επαλαιάβεη ζην αληίζηνηρν ρεηκεξηλφ ή εαξηλφ εμάκελν ή λα ην 

αληηθαηαζηήζεη κε άιιν Θαη‟ Δπηινγήλ κάζεκα.   

Αλ  ν/ε θνηηεηήο/ηξηα απνηχρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ζε εμεηάζεηο νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο, 

ε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ/ηεο  θνηηεηή/ηξηαο, λα νξίζεη 

ηξηκειή επηηξνπή επαλεμέηαζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θαη ν εμεηαζηήο εθφζνλ αλήθεη 

ζηνπο δηδάζθνληεο θαη δελ έρεη απνρσξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
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Πε πεξίπησζε πνπ ν ππεχζπλνο δηδάζθσλ Δξγαζηεξίνπ ή Δξγαζηεξηαθνχ Καζήκαηνο θξίλεη φηη ν/ε 

θνηηεηήο/ηξηα δελ έρεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ εμακήλνπ, 

ππάξρνπλ νη παξαθάησ επηινγέο: 

1. Λα ηνπ δεηεζεί λα πξνζθνκίζεη έλα θάθειν εξγαζίαο ζηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ηνπ 

καζήκαηνο ηνλ Πεπηέκβξην.  

2. Λα ηνπ δεηεζεί λα πξνζέιζεη ην Πεπηέκβξην γηα εμέηαζε κηαο, δχν ή ηξηψλ εβδνκάδσλ ζηα 

εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο αλάινγα κε ηηο ειιείςεηο. Πηε εμέηαζε απηή ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα 

επεμεξγαζηεί ηηο ζεκαηηθέο πνπ ζα ηνπ δψζεη ν ππεχζπλνο δηδάζθσλ ζηελ αξρή ηεο 

πεξηφδνπ. 

 

ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ 

Ζ επίδνζε ζηα καζήκαηα εθηηκάηαη θαη εθθξάδεηαη κε βαζκνχο. Θάζε κάζεκα ή δηπισκαηηθή εξγαζία 

βαζκνινγείηαη ζε αθέξαηεο ή θαη κηζέο κνλάδεο. Ζ βαζκνινγηθή θιίκαθα νξίδεηαη απφ ην κεδέλ έσο 

ην δέθα: 0-1 = θαθψο, 2 - 4 = κεηξίσο, 5 - 6 = θαιψο, 7 - 8 = ιίαλ θαιψο, 9-10 = άξηζηα. 

Διάρηζηνο ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο είλαη ην πέληε (5). Ρα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ 

αλαθνηλψλνληαη απφ ην δηδάζθνληα θαη απνζηέιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο ην πνιχ κέζα 

ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο. Δπαλεμέηαζε ή αλαζεψξεζε δελ επηηξέπεηαη. 

Θαη‟ εμαίξεζε ην Ρκήκα κπνξεί λα απνθαζίζεη επαλεμέηαζε ζε κάζεκα ζε πεξίπησζε απνηπρίαο 

πνζνζηνχ κεγαιχηεξνπ ηνπ 85% ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Πηα Δξγαζηήξηα Θαηεχζπλζεο βαζκνινγνχλ απνθιεηζηηθά νη ππεχζπλνη/εο ησλ ηεζζάξσλ 

Δξγαζηεξίσλ Θαηεχζπλζεο ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ζην Δξγαζηήξην 

Θαηεχζπλζεο θαη ηελ εξγαζία ζε εξγαζηήξηα ή ε επίδνζή ηνπ ζηα καζήκαηα ηεο Ξαξάιιειεο 

Γηαδηθαζίαο φπσο έρεη αμηνινγεζεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ππεχζπλνπο δηδάζθνληεο. 

Ζ βαζκνινγία κπνξεί λα γίλεηαη κε αθέξαην λνχκεξν ή κε κηζφ.  

Γηα φζνπο ζα παξαθνινπζήζνπλ επξσπατθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, φπσο ην ERASMUS, 

αλαγλσξίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο θνίηεζεο ν ρξφλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε αληίζηνηρε 

βαζκνινγία, αθνχ κεηαηξαπεί ζηελ πξναλαθεξφκελε βαζκνινγηθή θιίκαθα. Δπίζεο, ηνπο 

αλαγλσξίδνληαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θφξην εξγαζίαο ησλ καζεκάησλ ηα 

νπνία παξαθνινχζεζαλ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

ΞΡΣΗΝ - ΒΑΘΚΝΠ ΞΡΣΗΝ 

Ν/ε θνηηεηήο/ηξηα νινθιεξψλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη παίξλεη πηπρίν φηαλ έρεη θνηηήζεη δέθα (10) 

εμάκελα, έρεη επηηχρεη ζηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα θαη έρεη ζπγθεληξψζεη ηξηαθφζηεο Ξηζησηηθέο 

Κνλάδεο (300) ή εθαηφλ νγδφληα (180) Ώξεο Γηδαζθαιίαο. Πην πηπρίν αλαγξάθεηαη ν βαζκφο ζε 

δεθαδηθή κνξθή, ε νπνία κπνξεί λα έρεη έσο δχν δεθαδηθά ςεθία. Ν βαζκφο κπνξεί λα θπκαίλεηαη 

απφ ην πέληε (5) έσο ην δέθα (10). Ζ βαζκνινγία απφ 5 έσο 6,4 αληηζηνηρεί ζην ραξαθηεξηζκφ 

«θαιψο», απφ 6,5 έσο 8,4 ζην «ιίαλ θαιψο» θαη απφ 8,5 έσο 10 ζην «άξηζηα». 
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Ζ βαζκνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα ζπληειεζηή ν νπνίνο είλαη ίδηνο κε ηηο 

Ώξεο Γηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο θαη ην άζξνηζκα αλάγεηαη ζηελ θιίκαθα κε άξηζηα ην δέθα (10). 

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα ΝΓΖΓΝ ΠΞΝΓΥΛ ιχλνληαη 

κε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ 

ΔΗΘΑΠΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ 

 

1ν Δξγαζηήξην Εσγξαθηθήο (Γηδάζθσλ ΓΔΞ) 

 

Ζ  δσγξαθηθή είλαη κηα γιψζζα εηθαζηηθήο έθθξαζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ δχν ζπληζηψζεο:  πξψηνλ 

απφ ηελ ηζηνξηθφηεηά ηεο (ην απφζεκα εηθφλσλ θαη ηερληθψλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζηε κλήκε ηεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο καθξφρξνλεο πνξεία ηεο) θαη δεχηεξνλ απφ ηε δπλαηφηεηά ηεο σο κέζνπ λα 

εθθξάδεη κε αλαγσγηθφ ηξφπν δηαρξνληθέο πνηεηηθέο, θηινζνθηθέο θαη δνκηθέο έλλνηεο. Ζ πξψηε 

ζπληζηψζα πξνζεγγίδεηαη κε ηελ ζπνπδή ησλ πιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δσγξαθηθήο: ρξψκα, 

ζχλζεζε, δσγξαθηθή χιε, επηθάλεηα, κειέηε ηεο θχζεο. Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα πξνζεγγίδεηαη κε ηελ  

δηδαζθαιία ηνπ δηεπξπκέλνπ ξφινπ ηεο ζχγρξνλεο δσγξαθηθήο: θαηαζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο, 

θσηνγξαθία, λέα κέζα, πβξηδηθέο κνξθέο ηέρλεο.  Κε ηελ ζπλδπαζηηθή απηή δηδαθηηθή κεζνδνινγία 

ζα κπνξέζεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα λα ζρεκαηίζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θφζκν εηθφλσλ θαη θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο κέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ ηερληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ.  Πεκαληηθφ κέξνο ηεο 

δηδαζθαιίαο απνηειεί ε θνηλσληθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο κε ηηο δξάζεηο πνπ 

νξγαλψλεη ην 1ν Δξγαζηήξην (Δηθαζηηθή Πνξεία πξνο ηηο Πξέζπεο, Παξαηεξεηήξην Δηθαζηηθήο 

Ινγνθξηζίαο).  

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 

ΔδσΑ.1 Αζθήζεηο παξαηήξεζεο, ρξσκαηνινγίαο (ζπκπιεξσκαηηθά, ζεξκά-ςπρξά, 

εμνπδεηεξσκέλα). Ππνπδή εθ ηνπ θπζηθνχ. Δηζαγσγή ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ  δσγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο σο θψδηθα. Γηδαζθαιία ησλ εηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ κνληεξληζκνχ. Αζθήζεηο ζε 

έλλνηεο ηεο εηθαζηηθήο αληίιεςεο (πεδίν, ηζνξξνπία, κεηάβαζε απφ ην ξεαιηζηηθφ ζην αλεηθνληθφ). 

Ξξνζσπηθφ έξγν.  

ΔδσΑ.01   Ππνπδή εθ ηνπ θπζηθνχ, αζθήζεηο απφ ην κνληέιν θαη ζηελ θχζε. Δηζαγσγή ζε 

ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζρεκαηηζκνχ ηεο δσγξαθηθήο επηθάλεηαο θαη εηθφλαο. Δξγαζία ζε κηα 

ζεκαηηθή κε εηθαζηηθέο θαη ελλνηνινγηθέο πξνεθηάζεηο (ηζηνξία/κλήκε). Ξξνζσπηθφ έξγν. Θείκελν 

αηνκηθνχ ζηνραζκνχ.  

ΔδσΑ.2  Ππνπδή εθ ηνπ θπζηθνχ, αζθήζεηο απφ ην κνληέιν θαη ζηε θχζε. Έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο 

εξκελείαο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Δηζαγσγή ζε ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο δσγξαθηθήο επηθάλεηαο. 

Δξγαζία ζε κηα ζεκαηηθή κε εηθαζηηθέο θαη ελλνηνινγηθέο πξνεθηάζεηο (ρψξνο/ρξφλνο). Ξξνζσπηθφ 
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έξγν. Θείκελν αηνκηθνχ ζηνραζκνχ. Γηάιεμε ζε κηα εηθαζηηθή ζεκαηηθή πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην έξγν 

ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο. 

ΔδσΑ.3   Ππνπδή εθ ηνπ θπζηθνχ, αζθήζεηο απφ ην κνληέιν θαη ζηε θχζε. Έκθαζε ζηηο 

δπλαηφηεηεο εξκελείαο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Ξξνζεγγίζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εηθφλαο, εηζαγσγή ζηηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο δσγξαθηθήο σο ελφο δηεπξπκέλνπ πεδίνπ. Δξγαζία ζε κηα ζεκαηηθή κε εηθαζηηθέο 

θαη ελλνηνινγηθέο πξνεθηάζεηο (θνηλσληθφ πιαίζην). Ππκκεηνρή ζε κηα απφ ηηο ζπιινγηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ δηνξγαλψλεη ην Δξγαζηήξην (Δηθαζηηθή Πνξεία πξνο ηηο Πξέζπεο, Παξαηεξεηήξην 

Δηθαζηηθήο Ινγνθξηζίαο). Ξξνζσπηθφ έξγν. Θείκελν αηνκηθνχ ζηνραζκνχ. Ξαηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο 

ΔδσΑ.4 Δπηινγή ελφο ζέκαηνο πνπ ζα επεμεξγαζηεί ν/ε θνηηεηήο/ηξηα θαη ζα κειεηήζεη ηηο 

πξνζεγγίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ. Έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο εξκελείαο ηνπ πξαγκαηηθνχ. 

Ξξνζεγγίζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εηθφλαο, εηζαγσγή ζηηο πξνζεγγίζεηο ηεο δσγξαθηθήο σο ελφο 

δηεπξπκέλνπ πεδίνπ. Δξγαζία ζε κηα ζεκαηηθή κε εηθαζηηθέο θαη ελλνηνινγηθέο πξνεθηάζεηο 

(απηναλαθνξηθφηεηεο/απηνπξνζδηνξηζκνί). Ππκκεηνρή ζε κηα απφ ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

δηνξγαλψλεη ην Δξγαζηήξην (Δηθαζηηθή Πνξεία πξνο ηηο Πξέζπεο, Παξαηεξεηήξην Δηθαζηηθήο 

Ινγνθξηζίαο). Ξξνζσπηθφ έξγν. Θείκελν αηνκηθνχ ζηνραζκνχ. Ξαηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο 

ΔδσΑ.5   Αηνκηθή εξγαζία κε θάζε θνηηεηή/ηξηα. Γηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ζεκαηηθήο, 

επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, κειέηε ησλ ελλνηνινγηθψλ πξνεθηάζεσλ. Ππκκεηνρή ζε κηα απφ ηηο 

ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηνξγαλψλεη ην Δξγαζηήξην (Δηθαζηηθή Πνξεία πξνο ηηο Πξέζπεο, 

Παξαηεξεηήξην Δηθαζηηθήο Ινγνθξηζίαο). Θείκελν αηνκηθνχ ζηνραζκνχ. 

ΔδσΑ.Γ1 Ν/ε θνηηεηήο/ηξηα πξνηείλεη ηελ ζεκαηηθή ηεο δηπισκαηηθήο. Αηνκηθή εξγαζία κε θάζε 

θνηηεηή/ηξηα. Θείκελν αηνκηθνχ ζηνραζκνχ. 

ΔδσΑ.Γ2   Νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο. Αηνκηθή εξγαζία κε θάζε θνηηεηή/ηξηα. Θείκελν 

αηνκηθνχ ζηνραζκνχ. 

 

2ν Δξγαζηήξην Εσγξαθηθήο (Γηδάζθσλ 407/80) 

 

Ρν 2ν εξγαζηήξην δσγξαθηθήο είλαη έλα εξγαζηήξην πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ελδειερή ζπνπδή-

αλάδεημε ηεο δσγξαθηθήο, ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο δσγξαθηθή, ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα θαηαθηήζνπλ ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη αηζζεηηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ απαηηείηαη, γηα λα δηεπξχλνπλ ηνλ νξίδνληα ησλ κνξθνπιαζηηθψλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο.  

Ζ έληαμε θαη ε κειέηε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο  ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ελζαξξχλεηαη  απφ ην εξγαζηήξην. 

Κέζα απφ παξνπζηάζεηο θαιιηηερλψλ, επηζθέςεηο ζε εθζέζεηο θαη νκαδηθέο θξηηηθέο επηδηψθεηαη ε 

δεκηνπξγία εξεζηζκάησλ θαη ηαπηφρξνλα ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ.  

 Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη  κηα δηάζηαζε ηζηνξηθφηεηαο κε δηαξθείο αλαθνξέο ζηελ 

ηξέρνπζα ηέρλε θαη ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο. Βαζηθφο ζηφρνο παξακέλεη ε αλαλέσζε ηεο εηθαζηηθήο, 
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δσγξαθηθήο πξάμεο καθξηά απφ ζπκβάζεηο θαη εχθνινπο εληππσζηαζκνχο, αιιά θαη ε αλάδεημε ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο θάζε ζπνπδαζηή. 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ 

ΔδσΒ.1 Έκθαζε ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δσγξαθηθήο. Ζ έλλνηα ηεο ζχλζεζεο. Πρέζε θηγνχξαο 

ρψξνπ, θαηαλφεζε ηεο νξγάλσζεο ζπλνιηθά ηεο δσγξαθηθήο επηθάλεηαο, θαηαλφεζε ηεο 

δσγξαθηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Πρέζε Πρεδίνπ θαη 

Σξψκαηνο.  Αζθήζεηο απφ κνληέιν, λεθξέο θχζεηο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. 

Πρνιηαζκφο ηνπ έξγνπ θαιιηηερλψλ, νκαδηθέο θξηηηθέο.  

ΔδσΒ.01 Ππλέρεηα ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ. Γλσξηκία κε ηα πνηθίια 

πιηθά ηεο δσγξαθηθήο, δηεξεχλεζε ησλ ηερληθψλ θαη αηζζεηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο, πεηξακαηηζκφο. 

Δηθαζηηθή δηεξεχλεζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηεο πεξηνρήο. Νη εηθαζηηθέο πνηφηεηεο ζηε θχζε, 

(ρξψκαηα, ζρήκαηα γξαθέο, ην αθαηξεηηθφ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν, ην νξγαληθφ θαη θπζηθφ, 

ην ηπραίν). 

ΔδσΒ.2 Ππλέρεηα ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ, πην ελδειερήο κειέηε ηεο 

θαιιηηερληθήο πξάμεο. Αλάδεημε θαη ελζάξξπλζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθήο καηηάο θαη 

γξαθήο θάζε ζπνπδαζηή ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ. Πρνιηαζκφο έξγσλ θαιιηηερλψλ, επηζθέςεηο ζε 

εθζέζεηο, νκαδηθέο θξηηηθέο. 

ΔδσΒ.3 Ππλέρεηα ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ. Πχλδεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

ζπνπδαζηή κε ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη ηελ ηξέρνπζα θαιιηηερληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ξαηδαγσγηθέο 

Δθαξκνγέο 

ΔδσΒ.4 Κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζηα ηερληθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζηα πξνεγνχκελα εμάκελα. Ξαηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο 

ΔδσΒ.5 Ππνπδή ζε βάζνο, αλάπηπμε θαη δηαηχπσζε πξνζσπηθήο γξαθήο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

πηπρηαθή εξγαζία. Ρεθκεξίσζε ηεο θαιιηηερληθήο πξφηαζεο. 

ΔδσΒ.Γ1 Ξξφηαζε γηα ηελ ζεκαηηθή ηεο δηπισκαηηθήο, ηεθκεξίσζε ηεο θαιιηηερληθήο πξφηαζεο. 

ΔδσΒ.Γ2  Ρν εμάκελν απηφ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ε νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη ε απφξξνηα θαη ην θαηαζηάιαγκα φισλ ησλ θαηαθηήζεσλ ηερληθψλ θαη αηζζεηηθψλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ. 

 

3ν Δξγαζηήξην Εσγξαθηθήο (Γηδάζθσλ 407/80) 

 

Ζ απνδηδφκελε ζηνλ Ξηθάζν, πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, θξάζε:  „„ε δσγξαθηθή είλαη 

αθόκε αλεμεξεύλεηε‟‟ ( „„painting is yet to be discovered‟‟) , είλαη ίζσο ην  πξνπχξγην κηαο 

ηζρπξήο ππεξαζπηζηηθήο ζέζεο, ε νπνία επηβεβαηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη αμία ηεο 

δσγξαθηθήο. 
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Υο δπλαηφηεηα έθθξαζεο, ε δσγξαθηθή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην επξχηεξν 

θηινζνθηθφ, ζξεζθεπηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν  εληάζζεηαη. 

  Γηαθξίλεηαη ζε απηήλ έλα γλσζηνινγηθφ θνκκάηη, ην νπνίν νξίδεηαη: α) σο γλψζε ηνπ 

θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη, β) σο απηνγλσζία, γ) σο γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, δ) 

σο γλψζε-θαηαλφεζε ηεο ηθαλφηεηαο απνηχπσζεο ζε κηα επηθάλεηα παξαηεξνχκελσλ 

εηθφλσλ κε έλα πιήζνο πιψλ, ζχκθσλα κε θάπνηνπο θαλφλεο ζχλζεζεο πξσηαξρηθψλ 

ζηνηρείσλ (ζεκείσλ, γξακκψλ, ζρεκάησλ, ρξσκάησλ), κε έκθαζε ή φρη ζηε καηηέξα. 

  Δίλαη φκσο πνιχ πην ζεκαληηθφ ην άιιν θνκκάηη ηεο δσγξαθηθήο, ην νπνίν  πξνυπνζέηεη 

θαη ζηεξίδεηαη ζην γλσζηνινγηθφ: απηφ πνπ επηηξέπεη ζηνλ επθπή δεκηνπξγφ λα αξζξψζεη 

ην ιεθηηθά αλείπσην, λα ππεξβεί ηα φξηα ηνπ πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ, λα ζπλδέζεη 

ην „αηνκηθφ‟ κε ην „ζπιινγηθφ‟ αζπλείδεην.                                               

Πηε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη ε παξαθάησ κεζνδνινγία: ζπζρεηηζκφο κε  παξφλ-παξειζφλ. 

πξνβνιή δηαθαλεηψλ, επηζθέςεηο ζε εθζεζηαθνχο ρψξνπο, ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ζρνιηαζκφο έξγσλ θαιιηηερλψλ, νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ, παξνπζίαζε έξγσλ θνηηεηψλ 

αλά 4 εβδνκάδεο, ζρνιηαζκφο. 

ΔδσΓ.1 Ππνπδή εθ ηνπ θπζηθνχ (λεθξή θχζε, κνληέιν). „Ξξαγκαηηθφηεηα‟ ; Αζθήζεηο ζε 

άζπξν-καχξν. Κνλνρξσκία. 

ΔδσΓ.01 Ππνπδή εθ ηνπ θπζηθνχ κε έκθαζε ζην ηνπίν. Δξγαζία  

ΔδσΓ.2 Ππνπδή εθ ηνπ θπζηθνχ. Πηαδηαθή απνδέζκεπζε απφ ην „ζέκα‟. Πρέζε  

δσγξαθηθήο-επηζηήκεο. Έλλνηα ηεο „αθαίξεζεο‟. Ξεξηνξηζκέλε ρξσκαηηθή θιίκαθα. 

Καηηέξα. 

ΔδσΓ.3 Ππνπδή. Εσγξαθηθή θαη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο. Αλεηθνληθή δσγξαθηθή. 

ΔδσΓ.4 Πχλζεζε. Ζ έλλνηα ηνπ „θελνχ‟ θαη ηνπ „γεκάηνπ‟ . Γηαπσλέδηθα ραξαθηηθά. 

Ξαηδαγσγηθέο εθαξκνγέο. 

ΔδσΓ.5 Πχκβνια γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε. Ξιαζηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Δλλνηνινγηθέο πξνεθηάζεηο. Ξαηδαγσγηθέο εθαξκνγέο. 

ΔδσΓ.Γ1 Αλάπηπμε ησλ πξψησλ ηδεψλ ηεο δηπισκαηηθήο κε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε. 

ΔδσΓ.Γ2  Νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε δηεξεχλεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ θαη ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα ηελ ζρεκαηίδνπλ. 

 

Δξγαζηήξην Γιππηηθήο (Γηδάζθσλ ΓΔΞ) 

Ζ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία θαη ε πξαθηηθή άζθεζε, ηφζν ζηνλ Δηζαγσγηθφ Θχθιν φζν θαη ζηελ 

Θαηεχζπλζε πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ βαζηθέο ελφηεηεο: 

 Ξξνηνκή απφ εθκαγείν ή εθ ηνπ θπζηθνχ. 

 Πρέδηα απφ θπζηθφ κνληέιν ή πξφηππν. 

 Πηήζηκν & Ππνπδή θηγνχξαο απφ θπζηθφ πξσηφηππν ζε θιίκαθα, ε νπνία ζηαδηαθά (αλά 

εμάκελν) θηάλεη 1/1 
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 Αζθήζεηο πιαζηηθήο – γιππηηθήο, ειεχζεξεο αιιά θαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία. 

 Διεχζεξε πιαζηηθή απφδνζε κνληέινπ ζε νπνηνδήπνηε κέγεζνο, πιηθφ θαη ηερλνηξνπία. 

 Διεχζεξεο ζπλζέζεηο. 

 Θαηαζθεπέο. 

Νη θνηηεηέο/ηξηεο εμαζθνχληαη θαη πεηξακαηίδνληαη κέζα απφ ηε ρξήζε δηάθνξσλ πιηθψλ θαη 

ηερληθψλ. Γηδάζθνληαη: Αλάγιπθν, Κεηαιινηερλία, Γπςνηερλία θαη ήδε απφ ην ηξέρνλ εμάκελν 

ιεηηνπξγεί Δξγαζηήξην Καξκάξνπ.   

Δθηφο απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηηο ηερληθέο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζην 

Δξγαζηήξην, νη δηδάζθνληεο εθηηκνχλ φηη ν δηάινγνο κε ηελ Ηζηνξία, ε ζχγρξνλε έξεπλα θαη 

αλαδήηεζε, ε επηθνηλσλία κε άιια ζπλαθή ή κε αληηθείκελα, ζπκβάιινπλ κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν 

ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

αλαθνηλψλεη θάζε εμάκελν, πξφγξακκα επηζθέςεσλ θαη εθδειψζεσλ. 

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ        

Δγι.1 Πρέδην απφ θπζηθφ κνληέιν ή πξφηππν. Καθέηα ζε πειφ. Θεθάιη ζε θπζηθφ κέγεζνο 

(κνληέιν), κεηαθνξά ζε γχςν, θαηαζθεπή θαινππηνχ.  

Δγι.01 Ππνπδή εθ ηνπ θπζηθνχ, αζθήζεηο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε κνληέινπ (δεκηνπξγία 

πξνηνκήο αιιά θαη ζθίηζα - κειέηεο απφ πειφ κε έκθαζε ζηελ απφδνζε ηνπ πξαγκαηηθνχ). 

Δηζαγσγή ζηε πξνζέγγηζε ηνπ γιππηηθνχ έξγνπ ζην δεκφζην ρψξν. Γηδαζθαιία ηνπ ηξφπνπ 

κεηαθνξάο κηαο πξφηαζεο, ηδέαο ε καθέηαο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζε νινθιεξσκέλε ηξηζδηάζηαηε 

θαηαζθεπή κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ πιηθψλ.  (γχςνο, κέηαιιν, μχιν, κάξκαξν, θ.η.ι) Ξξνζσπηθφ 

έξγν.  

Δγι.2  Ππνπδή εθ ηνπ θπζηθνχ, αζθήζεηο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε κνληέινπ (δεκηνπξγία 

πξνηνκήο, ζθίηζα - κειέηεο απφ πειφ κε έκθαζε ζηελ απφδνζε ηνπ πξαγκαηηθνχ). Ππνπδή 

θηγνχξαο απφ θπζηθφ πξσηφηππν ζε.1/2 ηνπ θπζηθνχ κεγέζνπο. Αζθήζεηο ζε κηα ζεκαηηθή κε 

θνξκαιηζηηθή θαη ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε (αξλεηηθφ–ζεηηθφ, επαλαιακβαλφκελν ζρήκα). 

Γηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ αλάγιπθνπ θαη παξάιιειε εθκάζεζε ηεο ηερληθήο ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ απφ ηνλ πειφ ζην γχςν ή ηεξαθφηα (θαινχπηα, εθκαγεία). 

Ξξνζσπηθφ έξγν. 

Δγι.3 Ππνπδή εθ ηνπ θπζηθνχ, αζθήζεηο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε κνληέινπ (δεκηνπξγία 

πξνηνκήο, ζθίηζα - κειέηεο απφ πειφ κε έκθαζε ζηελ απφδνζε ηνπ πξαγκαηηθνχ). Ππνπδή 

θηγνχξαο απφ θπζηθφ πξσηφηππν ζε.1/2 ηνπ θπζηθνχ κεγέζνπο. Αζθήζεηο ζε κηα ζεκαηηθή αιιά θαη 

πξνηάζεηο ζεκαηνινγίαο απφ ηνπο θνηηεηέο. Ξαξνπζίαζε ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ θαιιηηερλψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεκαηηθή πνπ επηιέγεη λα εξγαζηεί θάζε θνηηεηήο/ηξηα. Ππκκεηνρή φισλ ησλ 

θνηηεηψλ/ηξησλ ζηηο δξάζεηο–επηζθέςεηο, πνπ δηνξγαλψλεη ην Δξγαζηήξην. Ξξνζσπηθφ έξγν. 

Ξαηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο 
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Δγι.4  Ππνπδή εθ ηνπ θπζηθνχ, αζθήζεηο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε κνληέινπ, (δεκηνπξγία 

πξνηνκήο, ζθίηζα - κειέηεο απφ πειφ κε έκθαζε ζηελ απφδνζε ηνπ πξαγκαηηθνχ). Ππνπδή 

θηγνχξαο απφ θπζηθφ πξσηφηππν ζε θπζηθφ κέγεζνο. Αζθήζεηο ζε κηα ζεκαηηθή αιιά θαη πξνηάζεηο 

ζεκαηνινγίαο απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο. Ξαξνπζίαζε ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ θαιιηηερλψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαηηθή πνπ ζέιεη λα εξγαζηεί ν/ε θάζε θνηηεηήο/ηξηα. Ππκκεηνρή φισλ ησλ 

θνηηεηψλ/ηξησλ ζηηο δξάζεηο–επηζθέςεηο, πνπ δηνξγαλψλεη ην Δξγαζηήξην θαη ζπδήηεζε επ΄ απηψλ. 

Ξαηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο 

Δγι.5  Δμαηνκηθεπκέλε ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνλ/ηελ θάζε θνηηεηή/ηξηα γηα ηελ επίιπζε 

ησλ ηερληθψλ δεηεκάησλ αιιά θαη γηα ηελ πιεξέζηεξε εκβάζπλζε θαη απφδνζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ έξεπλαο. 

Δγι.Γ1 Ν/ε θνηηεηήο/ηξηα επηιέγεη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ/ηεο θαη δηεξεπλά ηηο 

ζεκαηηθέο πνπ πξέπεη λα κειεηήζεη. 

Δγι.Γ2  Νινθιήξσζε – παξνπζίαζε  ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.                  

 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΠΣΔΓΗΝ (Γηδάζθσλ ΓΔΞ) 

Ρν Δξγαζηήξην Πρεδίνπ απνζθνπεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο νπηηθήο θξίζεο θαη νπηηθήο 

κλήκεο. Δλδπλακψλνπκε ηελ παξαηεξεηηθφηεηά καο ζε γλσζηά θαη άγλσζηα νπηηθά 

γεγνλφηα γηα λα θηάζνπκε ζε εηθαζηηθά ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

αλάιπζή ηνπο. 

Ξαξαηήξεζε θαη ζπγθξηηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαινγηψλ θαζνξίδνπλ ηηο φπνηεο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ πνπ ην νλνκάδνπκε ρψξν. Ν ρψξνο ρξεηάδεηαη 

κηα ζπκβαηηθή γιψζζα πνπ απνηππψλεη ηε κεραληθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ καηηνχ, 

ηελ Ξξννπηηθή. 

Ν ηφλνο πξνζδηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηά καο λα παξαηεξνχκε θσηεηλέο θαη ζθνηεηλέο κνξθέο 

σο πξνο ην ρξψκα, ηελ πθή θαη ηελ ςεπδαίζζεζε ησλ δπν δηαζηάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

σο ηξεηο.  

Κεηά απφ απηή ηε θάζε ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα αξρίζεη λα εθαξκφδεη πξαθηηθέο ηεο 

νπηηθήο εμάζθεζεο ζηελ νπηηθή κλήκε ηνπ θαη ζε δηεπξπκέλεο ινγηθήο ζπλζεηηθέο ηνπ 

επηδηψμεηο.  

Ζ ζρεδηαζηηθή αληίιεςε είλαη ν γελλήηνξαο θάζε εηθαζηηθήο ζχιιεςεο πνπ πεγάδεη απφ 

ηηο αηζζήζεηο καο (φξαζε, φζθξεζε, αθνή, αθή, γεχζε, εθηαίζζεζε). Πρέδην είλαη λα 

ζθέθηεζαη εθ ζπζηήκαηνο. 

 

Δζρεδ.1 

Ππιιακβάλνληαο κηα ηδέα εθ ηνπ θπζηθνχ. 

Γεληθέο Αξρέο Ξαξαηήξεζεο: 
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1. Αλαινγηθφ ζρέδην 

2. Ρνληθφ ζρέδην  

3. Πρεδηαζηηθέο δηαηππψζεηο ηνπ ρψξνπ 

4. Πρεδηάδνληαο ην φξην ηεο θφξκαο 

5. Δθαξκνγέο ηνληθήο θαη γξακκηθήο αλάπιαζεο ηνπ νξίνπ ηεο θφξκαο 

Αλαπιάζνληαο ζρεδηαζηηθά ην θπζηθφ. 

Πρεδηάδνληαο κηα ηδέα εθ ηνπ λνπ: 

1. Γπζ-αλαινγηθφ ζρέδην 

2. Πρέδην αληίζηξνθεο ηνληθφηεηαο 

3. Γπλακηθή αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ 

4. Ζ ηνληθφηεηα σο ρξψκα (βαζηθά & ζπκπιεξσκαηηθά ρξψκαηα) 

5. Ζ ηνληθή ζεξκφηεηα (ζεξκά & ςπρξά ρξψκαηα) 

6. Πχλζεζε-Αλαζχλζεζε 

7. Αζθήζεηο κνληέινπ εθ ηνπ θπζηθνχ καθξάο θαη ζχληνκεο δηάξθεηαο 

 

Δζρεδ.2 

Νπηηθά ζχκβνια πνπ δειψλνπλ ρψξν. 

Ρνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ κε: 

1. Πχλζεηα αληηθείκελα 

2. Δπαλάιεςε ζηνηρείσλ ηνπ απηνχ κεγέζνπο ζην ρψξν 

3. Αληηθείκελα απφ κλήκεο 

4. Γηεπξπκέλεο εηθαζηηθέο ζπλζέζεηο 

5. Δθαξκνγέο γεσκεηξηθψλ παξαζέζεσλ 

6. Δθαξκνγέο ζεαηξηθψλ βιεκκάησλ 

7. Δθαξκνγέο κνπζηθψλ & ινγνηερληθψλ εκπεηξηψλ 

8. Απινπνίεζε ηεο ππεξζχλζεζεο 

9. Αζθήζεηο δηαθνξεηηθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

10. Αζθήζεηο κνληέινπ εθ ηνπ θπζηθνχ 

11. Θνιάδ δηεξεχλεζεο νξίνπ 

 

Δζρεδ.3 

Ζ ζθηά θαη ην κνλνπηηθφ θσο 

Δμάζθεζε:  α) ζπλαηζζεζηαθήο παξαηεξεηηθφηεηαο 

  β) θαηαζηαζηαθήο παξαηεξεηηθφηεηαο 

 

Δξγαζηήξην Σαξαθηηθήο 
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Δρα.1   Ρν εξγαζηήξην πξνηείλεη:  

Γηεπξπκέλε άπνςε γηα ηε γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ράξαμεο θαη ηεο εθηχπσζεο  ζε παξαιιειηζκφ 

θαη δηάινγν κε ηηο άιιεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο εηθφλαο  (δσγξαθηθή-γιππηηθή- video art  θ.ι.π.) 

Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζηα πιηθά θαη ζηηο ηερληθέο έηζη ψζηε ε πξνζσπηθή εηθαζηηθή αλαδήηεζε 

ηνπ/ηεο  θνηηεηή/ηξηαο λα ηξνθνδνηείηαη κε λέα δεδνκέλα θαη λα πξνθχπηνπλ λέεο πξνηάζεηο.  

Ρερληθέο  ράξαμεο πςηηππίαο, βαζπηππίαο θαη πνηθίιεο κνξθέο επηπεδνηππίαο (μπινγξαθία, 

ιηλφιενπκ, ραιθνγξαθία, θαη κειινληηθά  ιηζνγξαθία θαη κεηαμνηππία) 

Δξγαζίεο απιήο επεμεξγαζίαο ηεο ςεθηαθήο εηθφλαο κε ζηφρν ηελ ςεθηαθή εθηχπσζε σο κεηεμέιημε 

ηεο ραξαθηηθήο εθηχπσζεο θαζψο θαη ηελ θσηνραξαθηηθή εθηχπσζε ηεο εηθφλαο. 

Ρε ραξαθηηθή σο αθεηεξία  γηα ηε δεκηνπξγία αξρεηνζέηεζεο δεδνκέλσλ εηθφλαο. 

Πηνηρεία ηζηνξίαο ηεο ραξαθηηθήο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχγρξνλε ραξαθηηθή  (παγθφζκηα θαη 

ειιεληθή. 

Ππλεξγαζία κε ηα άιια εξγαζηήξηα γηα ζπγρξνληζκέλεο έξεπλεο θαη δξαζηεξηφηεηεο.  

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ραξαθηηθνχ έξγνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο πφιεο, θαζψο θαη ζπκκεηνρή ζε  πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο .  

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 

 

Δξγαζηήξην Τεθηαθώλ Ρερλώλ 

Ρα καζήκαηα ηνπ εξγαζηήξηνπ ςεθηαθψλ ηερλψλ πξαγκαηεχνληαη ηε πνιπκνξθηθή  δηάδξαζε πνπ 

ζπληειείηαη κεηαμχ ηεο  ηέρλεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο επνρήο, ζε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ 

αληίζηνηρσλ κε ηηο πνιπκνξθηθέο εθθάλζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο.  Πηφρνο είλαη ε παξνπζίαζε  ησλ 

ελλνηψλ ηεο πιαζηηθήο γιψζζαο ηεο ςεθηαθήο εηθφλαο θαη ήρνπ φπσο απηέο  αλαπηχζζνληαη  ζηα 

πνιιαπιά  πεδία δηαρείξηζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπο ζήκεξα (θσηνγξαθία, video,  animation, 

δηαδίθηπν θ.α.), ε θαηάθηεζε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ πνηνηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ, ε γλσξηκία κεζφδσλ επεμεξγαζίαο θαη δηαζχλδεζεο ηεο 

νπηηθναθνπζηηθήο πιεξνθνξίαο ζηνλ εηθνληθφ θαη πξαγκαηηθφ ρψξν , ε έξεπλα ηεο ελλνηνινγηθήο 

ππφζηαζεο ηνπ ςεθηαθνχ έξγνπ κέζα απφ ηε βνήζεηα δηαιέμεσλ, πξνβνιψλ, αζθήζεσλ θαη 

ζπδεηήζεσλ θαη  ε ζχλδεζε ησλ παξαγφκελσλ έξγσλ κε ην θνηλσληθφ θαη εηθαζηηθφ γίγλεζζαη. Νη 

πεξηνρέο εκβάζπλζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε ςεθηαθή θσηνγξαθία, ην video, ην ηξηζδηάζηαην θαη 

δηζδηάζηαην animation, νη δηαδξαζηηθέο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, ε ειεθηξνληθή επεμεξγαζία 

εληχπνπ, νη ςεθηαθέο γξαθηθέο ηέρλεο θαη ε εηθνλνγξάθεζε.    

Δςεθ.1 Κάζεκα Δξγαζηεξίνπ: Ψεθηαθέο Τέρλεο ( Τέρλε θαη Ζιεθηξνληθή Δπνρή) 

Ρν  κάζεκα είλαη κηα εηζαγσγή ζηελ δηεχξπλζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ  εηθαζηηθνχ έξγνπ ζηνλ ρξφλν, 

ηνλ ήρν θαη ην θείκελν. Έκθαζε δίλεηαη ζηε ελλνηνινγηθή δηεξεχλεζε  ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ 
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εηθφλα, ηνλ ήρν θαη ην θείκελν. Πην κάζεκα αλαπηχζζνληαη πξαθηηθέο ζπιινγήο ερεηηθήο θαη 

νπηηθήο πιεξνθνξίαο (ζθίηζα, ζρέδηα, θσηνγξαθία, video, θείκελα) θαη δεκηνπξγίαο δηζδηάζηαηεο 

θηλνχκελεο εηθφλαο θαη ήρνπ (2d animation, ειεθηξνληθφο ήρνο), κέζα απφ αζθήζεηο πάλσ ζε 

επηιεγκέλεο ζεκαηηθέο θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ θαη ζθελνζεηεκέλσλ δξάζεσλ. Γίλεηαη παξνπζίαζε 

ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο πιαζηηθήο γιψζζαο ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ κέζα απφ επηιεγκέλα 

παξαδείγκαηα θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο, ζχλζεζεο ηνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ. Γίλεηαη 

παξνπζίαζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο είηε ζηνλ πξαγκαηηθφ 

ρψξν ζε κνξθή γξακκηθψλ θαη κε γξακκηθψλ ρσξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε ζηνλ εηθνληθφ ρψξν 

δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ ε  άιισλ κέζσλ δηαλνκήο, αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ελλνηνινγηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ. Ρν κάζεκα δηεμάγεηαη κε δηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο θαη θξηηηθέο εξγαζηψλ. 

Ξξναπαηηνχκελν: Δηζαγσγή ζηνπο ππνινγηζηέο 

 

Δξγαζηήξην Γηαθνζκεηηθήο 

Ρν εξγαζηήξην πξαγκαηεχεηαη ην ρψξν θαη ηε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ. Βαζηθφο 

ζηφρνο είλαη λα εκβαζχλεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ηφζν ζηελ έξεπλα, φζν θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή - 

απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηειηθή πινπνίεζε - θαζψο επίζεο ζηελ έξεπλα κηαο 

επξείαο γθάκαο πιηθψλ θαη πξαθηηθψλ, κέζα απφ έλα δεκηνπξγηθφ ηξφπν ζθέςεο, πνπ ζα ηνπ 

επηηξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα φρη κφλν ηελ πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ γηα ην ρψξν θαη ηα 

αληηθείκελα πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ πξνεθηάζεηο ζηε ζχγρξνλε επνρή. 

Νη θνηηεηέο/ηξηεο εξγάδνληαη ζε projects πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ελζαξξχλνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηάζεηο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο, ψζηε λα 

παξάγνπλ κία ζεηξά άξηηα πινπνηεκέλσλ έξγσλ, επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, ηα νπνία ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηφζν ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ζε επίπεδν ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Νη εθαξκνγέο είλαη πνηθίιεο θαη αθνξνχλ ζηα παξαθάησ αληηθείκελα / εξγαζηεξηαθά καζήκαηα:          

Αληηθείκελν - Δθαξκνγέο ζην Σψξν - Δγθαηάζηαζε 

Πρεδηαζκφο Αληηθεηκέλνπ – Design (Έπηπιν – Φσηηζηηθφ) 

Πθελνγξαθία 

Θφζκεκα 

Θεξακηθή (ππφ ζρεδηαζκφ) 

Ρππνπνίεζε πξντφλησλ βηνκεραληθήο, βηνηερληθήο θαη αγξνηηθήο παξαγσγήο (ππφ ζρεδηαζκφ) 

Δζρ.2κ Κάζεκα Δξγαζηεξίνπ: Αληηθείκελν - Δθαξκνγέο ζην Χώξν - Δγθαηάζηαζε  

Ρν εξγαζηήξην πξαγκαηεχεηαη ην ρψξν θαη ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζε 

απηφλ. Ζ έξεπλα ηνπ ρψξνπ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ επηρεηξείηαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ “projects” πνπ 
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εμεηάδνπλ θαη αλαιχνπλ ηε “γιψζζα” ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηηο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ ζηε ζχγρξνλε 

επνρή.  

Νη πξνζεγγίζεηο είλαη πνηθίιεο ζπλδπάδνληαο νπηηθέο νη νπνίεο άιινηε ζα βαξαίλνπλ πξνο ζηηο 

εθαξκνζκέλεο ηέρλεο θαη άιινηε πξνο ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη αθνξνχλ ζηα παξαθάησ 

αληηθείκελα:  

α) Ρξηζδηάζηαηεο εθαξκνγέο (αληηθείκελν, θαηαζθεπή)  

β) Δθαξκνγέο ζε εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ρψξνπο  

γ) Δγθαηαζηάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. 

Γίλνληαο έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή έξεπλα, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ην ζρεδηαζκφ θαη  ηε δεκηνπξγηθφηεηα, 

θαζψο επίζεο ζηελ έξεπλα κηαο επξείαο γθάκαο πιηθψλ θαη πξαθηηθψλ αιιά θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

ην εξγαζηήξην επηρεηξεί λα σζήζεη ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα ζε έλα δεκηνπξγηθφ αιιά θαη αλαιπηηθφ 

ηξφπν ζθέςεο πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα αλαπηχμεη ηηο ηδέεο ηνπ κέζα απφ κία ζθαηξηθή κεζνδνινγία, 

ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

Δξγαζηήξην Αγηνγξαθίαο 

Δζρ.2ι Αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη νη Δηθαζηηθέο Ρέρλεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη αζθνχληαη 

εμ αθνξκήο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ γεγνλφηνο ζηελ καθξαίσλε δηαρξνλία ηνπ (Ηεξά θαη Ιατθή εηθαζηηθή 

Ξαξάδνζε). 

Πθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ/ηεο  θνηηεηή/ηξηαο ζην εχξνο ηεο ζεσξίαο θαη 

πξάμεο ησλ Ιεηηνπξγηθψλ Ρερλψλ, εκπινπηίδνληαο ηελ εηθαζηηθή ηνπ παηδεία κε ηελ ζεκαηνινγία 

ηνπο, παξέρνληαο παξάιιεια επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ζηελ άζθεζή ηνπο. 

Ζ δηακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: α. λα εμνηθεησζεί κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη ηερληθψλ, γηα λα γίλεη «κάζηνξαο» πξνηνχ κεηακνξθσζεί ζε 

θαιιηηέρλε  β. λα αληηιεθζεί ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο απηψλ ησλ Ρερλψλ θαη γ. λα επηρεηξήζεη ελ ηέιεη 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ πξφηαζε σο ζχγρξνλνο θαιιηηέρλεο.   

Ρν ηκήκα παξέρεη πξνο ην παξφλ ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Εσγξαθηθήο 

(θνξεηή εηθφλα, εγθαπζηηθή, ηνηρνγξαθία) θαη Τεθηδσηνχ, ελψ πξνβιέπνληαη κειινληηθά, 

Μπινγιππηηθή, Βηηξφ, γεληθέο αξρέο Ππληήξεζεο θαη Ρερλνινγία ιηθψλ. 

Δξγαζηήξην Φσηνγξαθίαο 

Ν ξφινο ηεο θσηνγξαθίαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ νπηηθή κεηαθνξά πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ, αιιά εθηείλεηαη ζηε δηακφξθσζε αλεμάξηεησλ αμηψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εηθφλσλ. 

Θεληξηθφ αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο είλαη ε πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή εμέηαζε ηνπ 

κέζνπ κε θφλην ηελ ηζηνξία ηνπ ζην πεξηβάιινλ ησλ κέζσλ θαη ζηα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα. 

Αλαιχνληαη ζηξαηεγηθέο ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο ζθελνζεζίαο, ηεο θαηαζθεπήο πξαγκαηηθνηήησλ  

αλεμάξηεηα ή ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηηο δπλαηφηεηεο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο εηθφλαο. 
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Δζρ.2δ Ρν κάζεκα βαζίδεηαη ζε πξαθηηθέο εξγαζίεο (projects). Ηδηαίηεξεο ηερληθέο πξνζθέξνληαη 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε project. Ζ νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθήο έξεπλαο, ε κεζνδνινγία 

ζηελ παξαγσγή θαη ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ε εμνηθείσζε κε ηελ επαγγεικαηηθή πξάμε θαη 

ζπκπεξηθνξά, απνηεινχλ νπζηαζηηθά εθφδηα γηα ηελ επηηπρία. 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα ζπλδπάδεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ηελ αλάπηπμε απηφλνκεο πξνζέγγηζεο ζην 

κέζν θαη ηε δηακφξθσζε κηαο θαιιηηερληθήο γξαθήο κε ηελ αληίζηνηρε ζεσξεηηθή ππνζηήξημε ηνπ 

έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο.  

 

Λέα Κέζα – New Media Art 

 

Πθνπφο  ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηέρλεο, ηερλνινγίαο, 

θαη νπηηθήο θνπιηνχξαο. Ζ αιιεινεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο (βίληεν, θηικ) 

κε ηελ αηζζεηηθή, ηε θηινζνθία, ηελ θνηλσλία, ηελ πνιηηηθή, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαζψο 

θαη ηηο εμειηζζφκελεο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ απνηεινχλ θεληξηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ 

καζήκαηνο. 

Πηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ/ηεο θάζε θνηηεηή/ηξηαο κε ηηο πνηθίιεο εθθξαζηηθέο 

γιψζζεο θαη ηηο ηερληθέο ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο, ηεο νπηηθήο θνπιηνχξαο, ηεο  αηζζεηηθήο, θαζψο 

επίζεο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζηελ θξηηηθή θαηαγξαθή θαη ηελ επεμεξγαζία  ζεκάησλ ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Ζ πξνζέγγηζε ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηελ επεμεξγαζία εξγαζηψλ  ελψ 

παξάιιεια ζηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ππνζηεξίδνληαη ζεσξεηηθά νη παξαθάησ ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο: 

Θηλεκαηνγξαθηθέο πξσηνπνξίεο ηνπ 20νπ αηψλα. 

Ζ ηέρλε ηνπ βίληεν, πεηξακαηηθφ θίικ, ληνθηκαληέξ. 

Αλαδήηεζε ησλ νξίσλ κεηαμχ ηνπ θαληαζηηθνχ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ. 

Νη έλλνηεο ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο λνζηαιγίαο, ηνπ ηφπνπ, ηεο παξαθνινχζεζεο, ηνπ αθηηβηζκνχ. 

Θίλεζε θαη αθηλεζία . Oη έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο κλήκεο. 

Ζρεηηθά ηνπία: o ήρνο δεκηνπξγεί εηθφλεο, νη εηθφλεο παξάγνπλ ήρν. 

Ζ ρξήζε ηνπ internet σο θαιιηηερληθφ κέζν. 

Ξξνβνιή / εγθαηάζηαζε ζην ρψξν έξγνπ βίληεν, θαη ε πξφζιεςε ηνπ έξγνπ απφ ην ζεαηή. 

 

Δπε.04 Αθεηεξία θαη ζπγθξόηεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο | Πύλζεζε ηεο αθήγεζεο 

Ξαξνπζίαζε θαη αλάιπζε έξγσλ Video Art, δηεξεχλεζε ησλ ελλνηψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη θαη 

εμνηθείσζε κε ην ιεμηιφγην ηαηληψλ κπζνπιαζίαο θαη ληνθηκαληέξ. Αλάιπζε  δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ 

 αλαπαξάζηαζεο.   

Κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αζθήζεσλ επηρεηξείηαη: 

H αλάιπζε θαη ε εθαξκνγή ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο ελφο βίληεν, πξνπαξαγσγή, παξαγσγή, 

 κεηαπαξαγσγή. 

Ζ ζχλζεζε ηεο βαζηθήο ηδέαο, storyboarding, θσηνγξαθία, ζθελνζεζία, αιιεινεπίδξαζε εηθφλαο θαη 

ήρνπ. 

 

Δξγαζηήξην Θνζκήκαηνο 
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Δζρ.2ε Πηφρνο  ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δνζεί ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο ε δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθψζνπλ κηα πξνζσπηθή θηινζνθία ζρεδηαζκνχ θαη λα ελζαξξπλζνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο 

δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ θνζκεκάησλ. Ρν κάζεκα επίζεο βνεζά ηνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο λα εμνηθεησζνχλ κε κεραλήκαηα θαη εξγαιεία ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία κεηάιισλ 

θαη άιισλ πιηθψλ. Νινθιεξψλνληαο κε επηηπρία απηφ ην εληαηηθφ κάζεκα, ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα 

έρεη απνθηήζεη γλψζεηο θαη εκπεηξία, ψζηε λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη νπνηνδήπνηε πιηθφ επηιέμεη 

ζην κέιινλ. 

 

Δξγαζηήξην Πθελνγξαθίαο 

 

Ρν Δξγαζηήξην δηεξεπλά ηε δφκεζε ηνπ εηθαζηηθνχ ιεμηινγίνπ ηνπ παξαζηαηηθνχ θαηλφκελνπ. Κε 

θχξηνπο εθθξαζηέο ην ζθεληθφ θαη ην θνζηνχκη ε έξεπλα απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε 

φισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ νξίδνπλ ην εηθαζηηθφ-αηζζεηηθφ πιαίζην ηεο παξάζηαζεο. Δπίζεο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα έξεπλα ζηα ζθελνγξαθηθά θαη ελδπκαηνινγηθά πεδία ηνπ Θηλεκαηνγξάθνπ 

θαη ησλ κε ζεαηξηθψλ ρψξσλ. Ξεξηνρέο κειέηεο πνπ εμεηάδνληαη ηδηαίηεξα είλαη ε ζρέζε ηνπ ρψξνπ 

κε ην ζψκα, ε ζρέζε ηνπ ρψξνπ κε ην ρξφλν θαη ε ζρέζε ηεο εηθφλαο κε ην λφεκα.  

Δζρ.2ζη Πην κάζεκα θαιιηεξγείηαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ζχγρξνλεο θαη πνιπδηάζηαηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζθελνγξαθηθψλ θαη ελδπκαηνινγηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηηο 

Ξαξαζηαηηθέο Ρέρλεο (ζέαηξν, φπεξα, κπαιέην, ρνξφο). Ξαξάιιεια κειεηάηαη ε αλαηνκία ηεο 

ζθελήο, φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηηο βαζηθέο ηππνινγίεο ηεο, θαη ε εμέιημε ηνπ ζθεληθνχ θαη 

επξχηεξα ζεαηξηθνχ ρψξνπ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο κέξεο καο. Γίλεηαη επίζεο έκθαζε ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ην παξαζηαηηθφ θαηλφκελν ζην ηζηνξηθφ, ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ 

ηνπ πιαίζην. Ξέξαλ ηεο εξγαζηεξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ην κάζεκα εκπινπηίδεηαη θαη κε εμσ-

εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ επηζθέςεηο ζε ζεαηξηθνχο ρψξνπο, 

εξγαζηήξηα, μελαγήζεηο, θαζψο θαη παξαθνινπζήζεηο παξαζηάζεσλ.   

 

Δξγαζηήξην Τεθηδσηνύ 

 

Πην Δξγαζηήξην Τεθηδσηνχ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα, γίλεηαη θάηνρνο ηεο ηερληθήο ηνπ ςεθηδσηνχ θαη  

ελζαξξχλεηαη ζηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ εηθαζηηθψλ αλαδεηήζεσλ κε απηήλ θαη ζηελ 

δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ έξγσλ 

 

Δζρ.2η Πην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα  ηνπ Τεθηδσηνχ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έξρεηαη ζε επαθή θαη' αξρήλ 

κε ην πιηθφ θαη ηελ ηδηαίηεξε ηερληθή ηνπ θαη βέβαηα κε ηηο εγγελείο κνξθνπιαζηηθέο θαη εθθξαζηηθέο 

ηνπ δπλαηφηεηεο. Γηδάζθεηαη ηηο παξαδνζηαθέο αιιά θαη ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο ζ' φια ηα βήκαηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο έξγνπ (ζεκαηηθή επηινγή, δεκηνπξγία ζρεδίνπ, επηινγή ησλ πιηθψλ ηεο ςεθίδαο, 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θνπήο, ηερληθέο ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο ςεθνζέηεζεο γηα θνξεηά, επηηνίρηα ή 
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επηδαπέδηα ςεθηδσηά) θαζψο επηδηψθεηαη κελ ε ηερληθή αξηηφηεηα ησλ έξγσλ αιιά θαη ε αλάδεημε 

ηεο νινθιεξσκέλεο, απηφλνκεο αηζζεηηθήο ηνπο. 

 

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ 

 

Νη παηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ην 9ν εμάκελν ζηα Δξγαζηήξηα Θαηεχζπλζεο θαη 

εληάζζνληαη ζηα καζήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ παηδαγσγηθή επάξθεηα. (Βι. θαη ζηελ ελφηεηα 

«Ξαηδαγσγηθή Δπάξθεηα») 

Ξαηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο ζηα Δξγαζηήξηα  

Ξεθ Πηφρνο ηνπ καζήκαηνο: Ζ παηδαγσγηθή πξνζαξκνγή ησλ αηνκηθψλ ελδηαθεξφλησλ  θαη ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ θνηηεηή κε ηε κνξθή πνπ ν ίδηνο δεκηνπξγεί ζην εξγαζηήξην ηεο θαηεχζπλζεο πνπ 

έρεη επηιέμεη. 

Ξεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Ρν κάζεκα ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πξναπαηηνχκελσλ 

παηδαγσγηθψλ γλψζεσλ ηνπ θνηηεηή ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα επαλαζρεδηάζεη θαη λα 

επαλαπαξνπζηάζεη ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο ηνπ ηδίνπ, κε θξηηήξην ηελ κεηαπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ σο 

εηθαζηηθή παηδαγσγηθή ελφηεηα. Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αηνκηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ηδίνπ κε ηνπο 

ζπλππεχζπλνπο θαζεγεηέο ζπδεηνχληαη νη πξνηάζεηο θαη ηδέεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο εξγαζίεο 

ηνπ θνηηεηή πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ζηα παξαπάλσ εξγαζηήξηα θαη νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζέκαηα γηα ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή ηάμε ηεο πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΝΗ πξνηάζεηο απνηεινχλ εηδηθά πιάλα πνξείαο δηδαζθαιίαο κε ζαθείο 

ζηφρνπο, θαηάιιεια πιηθά, απινπνηεκέλνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο κε παηδαγσγηθά ηζνδχλακα θαη 

δεηγκαηηθφ πιηθφ πνπ πξνεγνπκέλσο θαηαζθεπάδεηαη ζην εξγαζηήξην παηδαγσγηθψλ εθαξκνγψλ.  

Αθνινπζεί ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο  θαη γξαπηή πνξεία,  θαζψο θαη ην εηθαζηηθφ απνηέιεζκα ην 

νπνίν ζα θαηαζθεπάζεη σο επνπηεία ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζρνιείν. Ρν κάζεκα γίλεηαη κε γεληθέο 

ζεσξεηηθέο εηζεγήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ θαη κε αηνκηθέο ζπδεηήζεηο ηνπο κε ηνπο θνηηεηέο. Νη 

δηδάζθνληεο πνπ είλαη ζπλππεχζπλνη γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή νξίδνληαη 

απφ ηε Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο θαη έλαο είλαη ππνρξεσηηθά ν δηδάζθσλ ζην εξγαζηήξην θαη ν άιινο έλαο 

απφ ηνπο δηδάζθνληεο παηδαγσγηθά ηνπ ηκήκαηνο.  

Βηβιηνγξαθία: 

Βάτνο Αληψλεο. Δηθαζηηθή αγσγή ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Ηζηνξηθή αλαδξνκή: Πξνζεγγίζεηο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2000 

Ρζηνχξεο, Γηψξγνο, Τν ζρέδην θαη ην ρξώκα καο απνθαιύπηνπλ, Ίσλ 2003 

Πάιια - Γνθνπκεηδίδε Ρηηίθα, Γεκηνπξγηθή θαληαζία θαη παηδηθή ηέρλε, Δμάληαο 1996 
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ΘΔΥΟΖΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΔΥΟΖΡΗΘΑ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ  

Θ. 021 Δπξσπατθή Ρέρλε19νο θαη 20νο  αηώλα  

 

Πθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο/ηξηεο κε ηελ ηέρλε ηνπ 19νπ αηψλα θαη λα 

θαηαλνήζνπλ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ κνληεξληζηηθψλ θηλεκάησλ κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Πην 

κάζεκα παξνπζηάδεηαη ε κεηάβαζε απφ ηελ απιηθή ηέρλε ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζηνλ θιαζηθηζκφ, 

ε δηακφξθσζε ησλ θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ θαη ν ξφινο ησλ Αθαδεκηψλ, ν ξνκαληηζκφο θαη ε ζέζε 

ηνπ θαιιηηέρλε ζηελ θνηλσλία ηνπ 19νπ αη. Ξαξνπζηάδνληαη επίζεο νη εθδειψζεηο ηνπ ξεαιηζκνχ, 

ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ, ηνπ ζπκβνιηζκνχ, ηεο art nouveau θαη νη κεηεκπξεζηνληζηηθέο ηάζεηο. Δμεηάδεηαη 

ε δσγξαθηθή ηνπ Πεδάλ θαη νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά θηλήκαηα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα, φπσο ν 

θσβηζκφο, ν εμπξεζηνληζκφο, ν θπβηζκφο. 

Βηβιηνγξαθία 

Argan, G. C. (1998). Ζ Κνληέξλα Τέρλε (Ι. Ξαπαδεκήηξε, Κεηάθ.). Ζξάθιεην: Ξαλεπηζηεκηαθέο 

Δθδφζεηο Θξήηεο. 

 Arnason, H. H. (2006). Ηζηνξία ηεο Σύγρξνλεο Τέρλεο (Κ. Ξαπαληθνιάνπ, Δπηκ., Φ. Θνθαβέζεο, 

Κεηάθ.). Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. 

Σαξαιακπίδεο, Α. (1995). Ζ Τέρλε ηνπ 20νπ αηώλα (3ε εθδ.). Θεζζαινλίθε: University Studio 

Press. 

Θ. 022 Ρέρλε ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Κπαξόθ 

 

Ρν κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ηελ ηέρλε (δσγξαθηθή, γιππηηθή, 

αξρηηεθηνληθή, ραξαθηηθή) ηεο αλαγέλλεζεο, ηνπ καληεξηζκνχ θαη ηνπ κπαξφθ. Κέζα απφ ηελ 

πεξηγξαθή, ηνλ ηερλνηξνπηθφ ζρνιηαζκφ θαη ηε ζχγθξηζε αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ ζεκαληηθψλ 

δεκηνπξγψλ παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο θαιιηηερληθέο ηάζεηο θαηά ην 15ν, 16ν θαη 17ν αηψλα ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο. Ξαξάιιεια, εμεηάδνληαη δεηήκαηα φπσο ε θνηλσληθή ζέζε ησλ 

θαιιηηερλψλ θαη ε ζρέζε ηεο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ησλ έξγσλ κε ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη 

ηδενινγηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπο.  

Βηβιηνγξαθία 

Gombrich, E. H. (1998). Τν ρξνληθό ηεο Τέρλεο (Σ .Θιεξίδεο, Κεηάθ.). Αζήλα: MIET. 

Honour, H. & Fleming, J. (1988). Ηζηνξία ηεο Τέρλεο. Αζήλα: πνδνκή. 

Ιακπξάθε-Ξιάθα, Κ. (2004). Ηηαιηθή Αλαγέλλεζε: Τέρλε θαη Θνηλσλία-Τέρλε θαη Αξραηόηεηα. 

Αζήλα: Θαζηαληψηεο. 
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Θ.023 Λεόηεξε θαη Πύγρξνλε Διιεληθή Ρέρλε 

 

Πθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ηνπο φξνπο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε 

λεφηεξε ειιεληθή ηέρλε, θαζψο θαη κε ηηο εθδειψζεηο ηεο απφ ην 18ν έσο θαη ηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηψλα. Ξαξνπζηάδεηαη ε Δπηαλεζηαθή ηέρλε, νη εθδειψζεηο ηεο ιατθήο ηέρλεο θαη ε πξνζπάζεηα γηα 

ηε δεκηνπξγία ζεζκψλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ αθαδεκατθή ηέρλε κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηε «Πρνιή ηνπ Κνλάρνπ» θαη ζηε δηακφξθσζε αθαδεκατθνχ 

χθνπο ζην έξγν ησλ ειιήλσλ θαιιηηερλψλ. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ην έξγν ησλ θαιιηηερλψλ πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηα επξσπατθά θαιιηηερληθά ξεχκαηα πνπ εηζάγνπλ λένπο ηξφπνπο ζηελ 

απφδνζε ηνπ νξαηνχ (ηκπξεζηνληζκφο, κεηεκπξεζηνληζηηθέο ηάζεηο) θαη δεκηνπξγνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ κνληεξληζηηθψλ θηλεκάησλ.  Δμεηάδεηαη  ε ζρέζε ηεο ειιεληθήο 

ηέρλεο κε ην κνληεξληζκφ ηελ επνρή ηνπ Κεζνπνιέκνπ θαη ην αίηεκα γηα ζχλδεζε κε ηελ δηαρξνληθή 

πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηνπ ειιεληζκνχ. Πην πιαίζην ηεο κεηαπνιεκηθήο ηέρλεο παξνπζηάδνληαη νη 

ηάζεηο ηεο Αθαίξεζεο, ε ηέρλε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζηελ Διιάδα θαη νη λέεο κνξθέο ηέρλεο ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ (εγθαηαζηάζεηο, 

θαιιηηερληθέο δξάζεηο, κνξθέο ςεθηαθήο ηέρλεο).  

Βηβιηνγξαθία 

Αδακνπνχινπ, Α. (2000). Διιεληθή Κεηαπνιεκηθή Ρέρλε, Δηθαζηηθέο Παξεκβάζεηο ζην Χώξν. 

Θεζζαινλίθε: University Studio Press.  

Θσηίδεο, Α. (1995). Διιεληθή Ρέρλε. Εσγξαθηθή ηνπ 19νπ αηώλα. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ. 

Ιπδάθεο, Π. (1976). Ζ Ηζηνξία ηεο Λενειιεληθήο Εσγξαθηθήο. Αζήλα: Κέιηζζα. 

Κπθνληάηεο, Ζ. (1996). Διιεληθή Ρέρλε. Λενειιεληθή Γιππηηθή. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ. 

Ξαπαληθνιάνπ, Κ. (2005). Ζ Διιεληθή Τέρλε ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηώλα. Θεζζαινλίθε: Βάληαο.  

Ξαπαληθνιάνπ, Κ. (2005). Ζ Διιεληθή Τέρλε ηνπ 20νπ  αηώλα. Θεζζαινλίθε: Βάληαο. 

Σξήζηνπ, Σ. (1996). Διιεληθή Ρέρλε. Εσγξαθηθή ηνπ 20νπ αηώλα. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ. 

 

Θ. 024 Αξραία Ρέρλε 

 

Πην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο ζα κειεηεζνχλ βαζηθά θαη νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

πεξηφδνπ, κλεκείσλ (αξρηηεθηνληθή, γιππηηθή, αγγεηνγξαθία) θαη έξγνπ ησλ ζεκαληηθψλ  

δεκηνπξγψλ  ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο. Κε ζχληνκεο εηζαγσγέο επηζεκαίλνληαη νη κεηαβνιέο 

ζηελ ηέρλε, ζην πιαίζην ησλ ζπλζεθψλ θάζε επνρήο. Δμεηάδεηαη ε ηέρλε ηεο Κηλσηθήο θαη 

Κπθελατθήο επνρήο, Γεσκεηξηθήο επνρήο, Αξρατθήο επνρήο, Θιαζηθήο επνρήο, Διιεληζηηθήο επνρήο, 

Οσκατθήο επνρήο. 

 

Θ. 025 Βπδαληηλή Ρέρλε 
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Θα κειεηεζεί ε βπδαληηλή ηέρλε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο (αξρηηεθηνληθή, ςεθηδσηά, ηνηρνγξαθίεο, 

θνξεηέο εηθφλεο, ρεηξφγξαθα), φπσο εμειίζζεηαη απφ ηελ παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδν κέρξη θαη ηελ 

πζηεξνβπδαληηλή επνρή. Ππγθεθξηκέλα, ζα γίλεη αλάιπζε ηεο δσγξαθηθήο ησλ ρξηζηηαληθψλ 

θαηαθνκβψλ, ησλ θσλζηαληίλεησλ βαζηιηθψλ θαη ηνπ ςεθηδσηνχ δηαθφζκνπ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ 

παιαηνρξηζηηαληθψλ εθθιεζηψλ ηεο Οψκεο, ηεο Οαβέλλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Πηε ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία ζξεζθεπηηθήο θαη θνζκηθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο επνρήο 

ησλ Καθεδφλσλ, ησλ Θνκλελψλ θαη ησλ Ξαιαηνιφγσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε, 

θαζψο θαη ν δσγξαθηθφο δηάθνζκνο απηψλ. Θα γίλεη επίζεο αλαθνξά ζην κεηαβπδαληηλφ ζηπι. Θα 

κειεηεζεί επίζεο ε κεζαησληθή ηέρλε ηεο κεξνβίγγεηαο θαη ηεο θαξνιίγλεηαο επνρήο ζηε Γαιιία θαη 

ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά κλεκεία ηεο ξνκαληθήο θαη γνηζηθήο ηέρλεο 

ζηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Αγγιία.  

 

Βηβιηνγξαθία  

Ξαλζειήλνπ, Λ. (2000). Βπδαληηλή δσγξαθηθή. Ζ βπδαληηλή θνηλσλία θαη νη εηθόλεο ηεο. Αζήλα: 

Θαζηαληψηε. Θνθθνξνχ-Αιεπξά, Γ. (1995). Ζ Τέρλε ηεο Αξραίαο Διιάδαο. Αζήλα: Θαξδακίηζα. 

Richter, G. M. A. (1974). Διιεληθή Τέρλε, (Θ.Γ. Θνξξέ, Κεηάθ.) Αζήλα: Θαξδακίηζα. 

Gombrich, E. H. (1998). Τν ρξνληθό ηεο Τέρλεο (Σ .Θιεξίδεο, Κεηάθ., θεθ. 1-5). Αζήλα: MIET.  

Talbot-Rice, D. (1994). Βπδαληηλή ηέρλε. Αζήλα: πνδνκή. 

 

Θ. 026 Κεηαπνιεκηθά Θηλήκαηα 

Ρν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο εζηηάδεη ζηηο ξηδηθέο αιιαγέο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ επέθεξαλ ηα 

θηλήκαηα ησλ ηζηνξηθψλ πξσηνπνξηψλ θαη απηά ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ (λεν-πξσηνπνξίεο) ζηηο 

ζεσξίεο ηέρλεο, ζηηο ζπλζήθεο πξφζιεςεο θαη παξαγσγήο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαζψο θαη ηηο 

επηπηψζεηο θαη αιιεινεπηδξάζεηο ηεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο εθάζηνηε ηδενινγίεο πεξί 

θνηλσλίαο. Γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηερλνηξνπηψλ, εηθαζηηθψλ ηδησκάησλ θαζψο θαη 

ηεο αλάινγεο ζεκαηνινγίαο-εηθνλνγξαθίαο, ελψ εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη πνιιαπιέο 

δηαζπλδέζεηο ησλ έξγσλ κε άιιεο ηέρλεο θαη εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ θαζψο θαη νη επηδξάζεηο ηεο 

ζεσξεηηθήο ζθέςεο θαη ηεο επηζηήκεο. Ζ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο βαζίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

δηαιέμεσλ θαη ζεηξά πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ. 

Βηβιηνγξαθία 

Αξγθάλ Ρδ. Θ., Ζ κνληέξλα ηέρλε, κεη. Ι. Ξαπαδεκήηξε, Ξαλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Θξήηεο, 

Αλσηάηε Πρνιή Θαιψλ Ρερλψλ Αζήλαο, Ζξάθιεην 1998. 

Berger,  J., Ζ εηθόλα θαη ην βιέκκα, κεη. Ε. Θνληαξάηνο, εθδ. Νδπζζέαο, Αζήλα 1986. 

 

Θ.009 Φηινζνθία - Αηζζεηηθή  

 

Αηζζεηηθή είλαη ν θιάδνο ηεο θηινζνθίαο πνπ κειεηά ην σξαίν ζηε θχζε θαη ηελ ηέρλε. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αηζζεηηθή εξεπλά ηε δεκηνπξγία θαη ηελ απνηχπσζε ηνπ σξαίνπ ζηελ ηέρλε θαη 
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ζην ζχλνιν ηεο εκπεηξίαο καο. Μεδηπιψλνληαο ινηπφλ ηελ ηζηνξία ηεο αηζζεηηθήο απφ ηνλ Ξιάησλα 

κέρξη ηνλ κεηακνληεξληζκφ, ην κάζεκα απηφ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην πσο λα ζθεθηφκαζηε θξηηηθά 

ην σξαίν ζε ζρέζε κε ηηο αηζζήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηιήςεηο καο. Ξαξάιιεια, αθνχ 

απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, θαζψο θαη ε ζρέζε ηεο ηέρλεο, κε ηελ αζρήκηα, 

ηελ αιήζεηα θαη ηελ εζηθή, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ππνγξακκίζεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

λέσλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

Βηβιηνγξαθία 

Beardsley, C. M. (1989). Ηζηνξία ησλ Αηζζεηηθώλ Θεσξηώλ (Γ. Θνχξηνβηθ & Ξ. Σξηζηνδνπιίδεο, 

Κεηάθ.). Αζήλα: Λεθέιε. 

Eagleton, T. (2006). Ζ Ηδενινγία ηνπ Αηζζεηηθνύ (Ξ. Οεγνπνχινπ, Δπηκ.). Αζήλα: Ξνιχηξνπνλ. 

Νπκπέξην, Έθν (2004). Ηζηνξία ηεο Οκνξθηάο. (Γ. Γφηζε & Σξ. Ονκπνηήο, Κεηάθ.). Αζήλα: 

Θαζηαληψηεο. 

Θ.115 Κνπζεηνινγία, Κνπζεηνπαηδαγσγηθή θαη Ξνιηηηζκηθή Γηαρείξηζε  

 

Ρν κάζεκα εμεηάδεη ζέκαηα δηαρείξηζεο, ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, εθπαίδεπζεο θη επηθνηλσλίαο ησλ 

κνπζείσλ κε ην θνηλφ ηνπο. Γίλεηαη κηα αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ησλ κνπζείσλ απφ ηηο 

πξψηεο ζπιινγέο θαη ηα cabinets de curiosités ζηνπο ζχγρξνλνπο πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 

Δμεηάδνληαη ηα ζεσξεηηθά θηλήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηα δεηήκαηα 

εξκελείαο ησλ αληηθεηκέλσλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο εζληθνχο θαη δηεζλείο θνξείο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

κνπζεηαθή πνιηηηθή. Δμεηάδνληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε κνπζείσλ, νη ξφινη, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη νη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Αλαιχνληαη νη αξρέο νξγάλσζεο ησλ ζπιινγψλ, ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζείσλ, 

επηθνηλσλίαο ηνπο κε ην επξχ θνηλφ θαη εθπιήξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ξφινπ. Ρέινο, 

εμεηάδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο έξεπλεο επηζθεπηψλ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ κνπζεηαθνχ έξγνπ, 

θαζψο θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ Λέσλ Ρερλνινγηψλ ηεο Ξιεξνθνξηθήο ζηα κνπζεία. 

 

Βηβιηνγξαθία 

Νηθνλφκνπ, Κ. (2003). Κνπζείν: Απνζήθε ή δσληαλόο νξγαληζκόο. Αζήλα: Θξηηηθή.  

Θφλζνια, Λ. Λ. (2006). Πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη πνιηηηθή. Αζήλα: Ξαπαδήζε.    

Ληθνλάλνπ, Λ. (2010). Κνπζεηνπαηδαγσγηθή. Από ηε Θεσξία ζηελ Πξάμε. Αζήλα: Ξαηάθεο. 

 

Θ.011 Ξαηδαγσγηθή Η 

  

Πηφρνο ηνπ καζήκαηνο:   Νη θνηηεηέο, αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε: λα νξίδνπλ ηελ Ξαηδαγσγηθή Δπηζηήκε θαη ηνπο βαζηθνχο ηερληθνχο ηεο φξνπο, λα 

γλσξίδνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα βαζηθά αλζξσπνινγηθά δεδνκέλα πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ 
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αλαγθαηφηεηα ηεο αγσγήο σο θαηλνκέλνπ αλζξσπνινγηθήο ηάμεο, λα γλσξίδνπλ ηα θνηλσληθά 

δεδνκέλα πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεζκνζέηεζε θνξέσλ αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, λα δηαθξίλνπλ ηηο 

βαζηθέο επηζηεκνινγηθέο θαηεπζχλζεηο, λα αλάγνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηηο 

αληίζηνηρεο επηζηεκνινγηθέο θαηεπζχλζεηο, λα γλσξίδνπλ ηνπο θιάδνπο ηεο παηδαγσγηθήο 

επηζηήκεο, λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζπγθξφηεζεο ελφο δηεπηζηεκνληθνχ πεδίνπ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ παηδαγσγηθψλ θαηλνκέλσλ, λα ζπζρεηίδνπλ ζε έλα πξψην επίπεδν ηελ επηζηεκνληθή 

ζεσξία κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηε κειέηε πεξηπηψζεσλ.  

Ξεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο:   Νξηζκφο θαη έξγν ηεο Ξαηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, ελλνηνιφγεζε ησλ 

βαζηθψλ παηδαγσγηθψλ φξσλ. ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο Ξαηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο. Ρα 

αλζξσπνινγηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αγσγήο. Ρα φξηα 

θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο αγσγήο. Δπηζηεκνινγηθέο θαηεπζχλζεηο: απφ ηα παξαδνζηαθά παξαδείγκαηα 

ζηηο λέεο ηάζεηο. Θιάδνη ηεο Ξαηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο. Ζ ζπλεξγαζία κε άιιεο επηζηήκεο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ελφο δηεπηζηεκνληθνχ πεδίνπ έξεπλαο θαη κειέηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο.  

 

Βηβιηνγξαθία: 

Θξίβαο, Π. (1998). Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε. Βαζηθή ζεκαηηθή. Αζήλα: Gutenberg 

Μσρέιιεο, Ξ. (1999). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή, ζεκειηώδε πξνβιήκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο 

Δπηζηήκεο, 6ε βειη. θαη ζπκπιεξσκέλε έθδ. ζεζζαινλίθε: Αθνί Θπξηαθίδε. Ξπξγησηάθεο, 

Δ.I.(2000).  

Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε. Αζήλα: Διιεληθφ Γξάκκαηα. 

Πην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ξαηδαγσγηθή Η νη θνηηεηέο/ηξηεο κέζα απφ ηηο εηζεγήζεηο ησλ 

δηδαζθφλησλ (δηαιέμεηο, πξνβνιέο, εξσηήκαηα) θαη κέζα απφ ζπδεηήζεηο ζα εηζαρζνχλ ζηνπο φξνπο 

θαη ηηο έλλνηεο ηνπ πεδίνπ ηεο Ξαηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο κεζφδνπο έξεπλαο 

ηνπ ελ ιφγσ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, ζα  θαηαλνήζνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, ζα πξνζεγγίζνπλ ηνπο άμνλεο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο παηδαγσγηθήο αιιειεπίδξαζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζα γλσξίζνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ φξσλ ηεο ζεζκνζεηεκέλεο αγσγήο (π.ρ., ζθνπνί θαη ηδεψδε ηεο Ξαηδείαο, 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, δηδαθηηθά κνληέια, ζεσξίεο κάζεζεο, αμηνιφγεζε, ζρνιηθά εγρεηξίδηα) θαη 

ζα αληηιεθζνχλ φηη ε παηδαγσγηθή αηκφζθαηξα είλαη ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

Αμηνιφγεζε: Γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. 

 

Βηβιηνγξαθία 

Ξπξγησηάθεο, Η. (2000). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Σαηδεδήκνπ, Γ. (2006). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή. Θεζζαινλίθε: Αθνη Θπξηαθίδε. 

Μσρέιιεο, Ξ. (1999). Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή – Θεκειηώδε πξνβιήκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο 

Δπηζηήκεο. Θεζζαινλίθε:  Αθνη Θπξηαθίδε. 
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Θ.012 Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ρέρλεο 

 

Πηφρνο ηνπ καζήκαηνο:  Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απνζθνπεί ζηελ εκβάζπλζε  ηνπ θνηηεηή κε 

ηα επξχηεξα κεζνδνινγηθά θαη ελλνηνινγηθά πξνβιήκαηα  πνπ ζέηεη ε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ηέρλεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαιχνληαη νη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηνπ έξγνπ ηέρλεο  κέζσ  ησλ 

παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ ηεο γεληθήο δηδαθηηθήο θαη εηδηθφηεξα νη πξνζαξκνγέο πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηνχλ ζην εηδηθφ αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο.  

Ξεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Ζ ηέρλε αληηκεησπίδεηαη σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο 

επνρήο ή ελφο ιανχ, φπσο άιισζηε θαη φιεο νη ππφινηπεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ηέρλε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κηαο 

επνρήο, ησλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ αλζξψπσλ θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα αληηκεησπίδεηαη 

έηζη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ρέρλεο. Θέκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

ζπδεηεζνχλ: 

•    Ρν αληηθείκελν ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ρέρλεο (δηαξθήο επαλαπξνζδηνξηζκφο) 

• Αλαγλψζεηο έξγσλ ηέρλεο (κνξθνινγηθέο αλαιχζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εηθαζηηθνχ θψδηθα). 

• Δξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηζηνξία, ηε 

θηινζνθία, ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία, ηελ ςπραλάιπζε, ηηο θεκηληζηηθέο ζεσξίεο θ.ιπ. 

• Γηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε κνξθή,  ην πεξηερφκελν, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο 

ηξφπνπο ππνδνρήο ησλ έξγσλ ηέρλεο ζηηο δηάθνξεο επνρέο θαη πνιηηηζκνχο. 

• Αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία : Ρππηθή Δθπαίδεπζε: Γηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο έξγσλ ηέρλεο ζηα Αλαιπηηθά Ξξνγξάκκαηα θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα  

• Άηππε εθπαίδεπζε θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ κνπζείσλ ζηε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ηεο 

ηέρλεο απφ ζρνιηθέο νκάδεο θαη απφ ην γεληθφ θνηλφ. 

 

Βηβιηνγξαθία: 

Burke, Peter (2003) Απηνςία. Οη ρξήζεηο ησλ εηθόλσλ σο ηζηνξηθώλ καξηπξηώλ. Αζήλα, 2003, 

Κεηαίρκην (κεηάθξαζε Αληξέαο Ξ. Αλδξένπ). 

Βάνο, Αληψλεο (2008) Εεηήκαηα δηδαθηηθήο ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ. Τν θαιιηηερληθό εγρείξεκα σο 

παηδαγσγηθή πξάμε. Δθδφζεηο Ρφπνο: Αζήλα 

Husbunds, Ch. (2004) Τη ζεκαίλεη δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο; Γιώζζα, ηδέεο θαη λνήκαηα. Κεηαίρκην: 

Αζήλα. 

Καπξνζθνχθεο, Γεκ. Θ. (2005) Αλαδεηώληαο ηα ίρλε ηεο ηζηνξίαο. Ηζηνξηνγξαθία, δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία θαη ηζηνξηθέο πεγέο. Αθνί Θπξηαθίδε: Θεζζαινλίθε. 

Θφθθηλνο, Γ. (2000) Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Κεηαίρκην: Αζήλα. 

Ληθνλάλνπ, Λ. (2010) Κνπζεηνπαηδαγσγηθή. Από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Ξαηάθεο: Αζήλα. 
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Θ.013 Γηδαθηηθή ησλ Δηθαζηηθώλ Ρερλώλ  

 

Πηφρνο ηνπ καζήκαηνο: Νη θνηηεηέο λα γλσξίζνπλ ηα θπξηφηεξα δηδαθηηθά κνληέια ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ θαη λα κπνξνχλ λα ηα εθαξκφδνπλ ελαιιαθηηθά ζηε ζρνιηθή ηάμε. Λα κπνξνχλ λα 

νξγαλψλνπλ δηδαζθαιίεο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ηελ παηδαγσγηθή 

θαηαιιειφηεηα. Λα ζπλδένπλ ηηο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα άιια καζήκαηα θαη δεκηνπξγνχλ 

ελδηαθέξνληα δηαζεκαηηθά projects αιιά θαη απηφλνκεο δξάζεηο.  

Ξεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Γηδάζθνληαη: Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε γηα ηε Γηδαθηηθή ηνπ 

καζήκαηνο. Αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο. Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ καζήκαηνο. Τπρνινγηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ καζεηή. Πρνιηθά εγρεηξίδηα θαηά ηάμε. Κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

(δηάξζξσζε ηεο δηδαζθαιίαο, κνξθέο εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο). Κέζα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

θαη ρξήζε ηνπο. Ξαξαηήξεζε θαη αλάιπζε καγλεηνζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ.  Ρν Δληαίν Ξιαίζην 

Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ Δηθαζηηθήο Αγσγήο. Γηδαθηηθά κνληέια ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Απηφλνκν 

θαη δηαζεκαηηθφ παηδηθφ δεκηνχξγεκα. Νη αηνκηθέο θαη νη νκαδηθέο εξγαζίεο. Ζ παξαγνληνπνίεζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ε γξακκηθή δηδαζθαιία. Δηθαζηηθά-κνξθηθά ζηνηρεία / εηθαζηηθέο αξρέο/έλλνηεο. 

Κνξθέο εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Γλσξηκία κε πίλαθεο θαη θαιιηηέρλεο  Απιά ζηνηρεία αηζζεηηθήο, θξηηηθήο 

θαη αλάιπζεο έξγνπ. Ρξηκεξηζκφο ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο (παξαηήξεζε θχζεο, εηθαζηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε, κνπζεηαθή πηζηνπνίεζε). Ρα φξηα ηεο εκπινθήο ηνπ δηδάζθνληα. Αηζζεηηθή 

αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε. Ρα παηδαγσγηθά εηθαζηηθά ηζνδχλακα. Ρα πιηθά νη ηερληθέο θαη νη θίλδπλνη. 

Θξηηηθή, απηνθξηηηθή θαη εηεξνθξηηηθή. Ρξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη έιεγρνο 

απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ βαζκνινγία. Ρν παηδηθφ έξγν ηέρλεο σο έθζεκα ηάμεο. Ινγηθή 

αλάιπζε θαη απφιαπζε. Θέκα-πεξηερφκελν- λφεκα 

Βηβιηνγξαθία:  

Chapman, Laura. Γηδαθηηθή ηεο ηέρλεο (πξνζεγγίζεηο ζηελ θαιιηηερληθή αγσγή) . Αζήλα Λεθέιε 

1993  

Ardouin, Isabelle. Ζ θαιιηηερληθή αγσγή ζην ζρνιείν. Αζήλα, Λεθέιε, 2000. 

Ρφκαο Γ. & Πηιθ Α. Ψπρνινγία ηνπ Παηδηθνύ Σρεδίνπ, Θαζηαληψηε, 1997 

Θάληζηξα Κάρε, Ζ ζύγρξνλε εηθαζηηθή αγσγή ζην ζρνιείν, Πκίιε, 1991 

Ξνιχδνο Γεψξγηνο, Αηζζεηηθή αγσγή Α΄ ηάμε εληαίνπ ιπθείνπ, Ίσλ 1999 

 

ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ - ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ 

ΞΑ.1 Γηδαθηηθή Κεζνδνινγία -  Ξξαθηηθή Άζθεζε Η 

 

( πξώηε επαθή κε ηε ζρνιηθή ηάμε -  παξαηήξεζε) 

Πηφρνο ηνπ καζήκαηνο: Ρν κάζεκα απνβιέπεη ζηελ ζπιινγή εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ κε κηα πξψηε 

επαθή ηνπ θνηηεηή κε ηε ζρνιηθή ηάμε βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

δηδάζθνληα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δηεπζπληέο ηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 
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παξαθνινχζεζε δηα δψζεο δηδαζθαιηψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζρνιηθέο ηάμεηο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. θαζψο θαη αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

δηδαζθαιηψλ. 

Ξεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: Θεσξεηηθά ην κάζεκα ζηεξίδεηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεο εθπαίδεπζεο (πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο) ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ νδεγφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ «εηθαζηηθψλ» πνπ είλαη έλα πνιχπιεπξν 

θαη πνιπδηάζηαην κάζεκα, πνπ απαηηεί δξαζηήξην θαη δεκηνπξγηθφ εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη καζεηέο 

κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Δηδηθφηεξα ν θνηηεηήο πξέπεη λα επηθεληξψλεη ηε πξνζνρή ηνπ: 

Πηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε δξάζε ηνπ καζεηή, ηε παξαγσγή θαιιηηερληθνχ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ, 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. 

Πηε γλψζε θαη ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ, ησλ κέζσλ, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πεγψλ ζε πνηθίιεο 

εηθαζηηθέο κνξθέο. 

Πηελ επαίζζεηε αληαπφθξηζε, ε θαηαλφεζε, ε θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη ε αλάιπζε ηνπ εηθαζηηθνχ 

έξγνπ αιιά θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ρέρλεο γεληθφηεξα. θαη 

Πηε θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ηέρλεο ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο 

δηαρξνληθά θαη ζπγρξνληθά. 

Βηβιηνγξαθία: 

Βάνο Αληψλεο. Εεηήκαηα δηδαθηηθήο ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ. Τν θαιιηηερληθό εγρείξεκα σο 

παηδαγσγηθή πξάμε, Ρφπνο 2008-Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην  

http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/depps-aps/depps-

aps_eikastikon_dimotiou_gymnasiou.pdf 

-Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Θχπξνπ 

http://www. e-epimorfosi.ac.cy/ img/files/ dimotiki% 20texni%2001%20K07D.pdf 

http://www.e-epimorfosi.ac.cy/img/files/mesi_geniki_texni_01_K07M.pdf 

 

ΞΑ.2 Γηδαθηηθή Κεζνδνινγία -  Ξξαθηηθή Άζθεζε ΗΗ 

( πξαγκαηνπνίεζε  δηδαζθαιηώλ) 

Πηφρνο ηνπ καζήκαηνο: Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ηνπ θνηηεηή κε αηνκηθέο 

δηδαζθαιίεο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

Ρν δεηνχκελν απφ  ηηο αηνκηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ θνηηεηή είλαη λα θαηαξηίζεη ηνπο καζεηέο ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε: (Ξ.Η.) 

Λα αληινχλ ηδέεο απφ ηελ άκεζε νπηηθή θαη απηηθή εκπεηξία, ηε κλήκε θαη ηε θαληαζία. 

http://www/
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/img/files/mesi_geniki_texni_01_K07M.pdf
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Λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ κε θάζε 

είδνπο πιηθά, ηερληθέο θαη κέζα, ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο (επίπεδν, φγθνο, ρψξνο, ρξφλνο). 

Λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα εθθξάδνληαη κε θάζε είδνπο νπηηθφ θαη επνπηηθφ πιηθφ (βηβιία, 

θσηνγξαθίεο, δηαθάλεηεο, θσηνηππίεο, αθίζεο θαη άιια) απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο (κνπζεία, 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, αίζνπζεο ηέρλεο, ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη αιινχ), ψζηε λα θαηαιήγνπλ ζε 

ηδέεο πνπ λα σζνχλ ζηελ παξαγσγή πξνζσπηθνχ έξγνπ. 

Λα βειηηψλνπλ κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηηο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαηαγξαθήο, 

επηινγήο θαη αλάιπζεο εξεζηζκάησλ πξάγκα πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαγσγή 

ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο εθ λένπ επεμεξγαζίαο θαη ηεο εμέιημεο ελφο έξγνπ ηνπο - θάησ απφ ην 

πξίζκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο ηδέαο ηνπο είηε απφ ηνπο ίδηνπο είηε απφ ηνπο άιινπο - σο 

απνηέιεζκα ζπδήηεζεο, θξηηηθήο θαη επηξξνήο. 

Λα κεηαθέξνπλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε απφ ηα έξγα θαιιηηερλψλ ζηελ 

παξαγσγή πξνζσπηθψλ έξγσλ. 

Λα πξνζεγγίδνπλ αηζζεηηθά ηα έξγα ηεο ειιεληθήο, ηεο επξσπατθήο θαη ηεο παγθφζκηαο ηέρλεο 

δηαθνξεηηθψλ επνρψλ, αλαθαιχπηνληαο θαη αλαγλσξίδνληαο ηηο ζρέζεηο αλάκεζά ηνπο. 

Λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο κηαο ηδέαο απφ ηνπο 

δηάθνξνπο θαιιηηέρλεο θαη λα ηηο ζπζρεηίδνπλ κε ην λφεκα ηνπ έξγνπ, θαηαλνψληαο φηη νη 

αληηιήςεηο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε επνρή επηδξνχλ ζηε κνξθή, ζην πεξηερφκελν θαη ζηνλ 

επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα θάζε έξγνπ. 

Λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αηζζεηηθέο αμίεο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, λα 

αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ελέξγεηεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ αιιά θαη λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 

Λα επηθνηλσλνχλ κε έξγα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ αιιά θαη κε θάζε εηθφλα, ψζηε λα αηζζαλζνχλ θαη 

λα αμηνινγήζνπλ ηελ εληχπσζε θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηά αζθνχλ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. 

Λα εθθξάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ ιεθηηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε νξνινγία πάλσ ζε 

ζέκαηα Ρέρλεο. 

Λα αληηιακβάλνληαη φηη νη ηέρλεο θαη νη εθαξκνγέο ηνπο ζρεηίδνληαη κε πνιιά επαγγέικαηα. 

Λα πξνζεγγίδνπλ ην πνιχπινθν θαηλφκελν ηεο Ρέρλεο ζθαηξηθά θαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ 

ακθίδξνκε ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε ζεσξίαο θαη πξάμεο. 

Λα εληνπίδνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα εηθαζηηθά έξγα θαη ζηα έξγα ησλ ππφινηπσλ ηερλψλ θαη ησλ 

επηζηεκψλ, θαη επξχηεξα ζηα ζέκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν, ηελ 

θνηλσλία θαη ηε θχζε 

Γηδαζθαιίεο θνηηεηψλ: 0 θνηηεηήο ζρεδηάδεη κφλνο ηνπ κηα δηδαθηηθή ελφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

θξνληίδεη λα επηζθεθηεί πξνεγνπκέλσο ηελ ηάμε ζηελ νπνία ζα δηδάμεη. Θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν 
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ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Αθνχ θαζνξηζηεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο, ε ελφηεηα πνπ ζα δηδάμεη, ν θνηηεηήο 

πξνεηνηκάδεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, θάλεη ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο ηνπ θαη 

ζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ. 0 θνηηεηήο δηδάζθεη ηελ ελφηεηά ηνπ ζην ζρνιείν. Ρνλ παξαθνινπζνχλ 

νη ζπκθνηηεηέο ηεο νκάδαο ηνπ, ν ππεχζπλνο απνζπαζκέλνο εθπαηδεπηηθφο θαη ν αξκφδηνο 

θαζεγεηήο. Ζ αλάιπζε γίλεηαη δηαθνξνπνηεκέλα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν, ηε κέζνδν, 

ηα κέζα θ.ιπ. Κε αθνξκή πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη θνηηεηέο θαηά ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ελδεηθηηθά ζέκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν 

θαη ζηε κεζνδνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο: Ζ ηειεπηαία 

ζπλάληεζε ηνπ εμακήλνπ αθηεξψλεηαη ζηελ απνηίκεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ εμακήλνπ θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο 

θνηηεηέο. Δθθξάδνληαη νη θξηηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηνπο ζηφρνπο, ηα πεξηερφκελα θαη ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο, ζπλάγνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

καζήκαηνο.  

Βηβιηνγξαθία: 

Ξνιχδνο Γεψξγηνο, Τα θαιιηηερληθά ζην γπκλάζην, Καθεδνληθέο Δθδφζεηο, 1998 

Ππγγξαθέαο  : Νκάδα Δθπαηδεπηηθψλ – Ξαηδαγσγψλ. Γηαγσληζκνί πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθψλ 

Α.Π.Δ.Ξ., θιάδνο θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ, Ξειεθάλνο 2004 

ΑΞΠ Καζεκάησλ Αηζζεηηθήο Αγσγήο Ιπθείνπ (ΦΔΘ 131/Ρ. Β΄/07-02-2002, Άξζξα 39, 40, 42) 

Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην  

http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/depps-aps/depps-

aps_eikastikon_dimotiou_gymnasiou.pdf-Ξαηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Θχπξνπ 

http://www. e-epimorfosi.ac.cy/ img/files/ dimotiki% 20texni%2001%20K07D.pdf 

http://www.e-epimorfosi.ac.cy/img/files/mesi_geniki_texni_01_K07M.pdf 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΔΥΟΖΡΗΘΑ-EΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΑ 

ΔΘ.100 Γξακκηθό Πρέδην 

 

Ρν κάζεκα ηνπ Γξακκηθνχ ζρεδίνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνθαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο αξρηηεθηνληθέο 

ζρεδηάζεηο. Αζρνιείηαη κε ηηο γεσκεηξηθέο κεζφδνπο απεηθφληζεο ηνπ ρψξνπ ζηε ζρεδηαζηηθή 

επηθάλεηα. Πηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ηηο βαζηθέο απεηθνλίζεηο 

ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ (θάηνςε, φςε, ηνκή) θαη ηελ έλλνηα ηεο θιίκαθαο. Αθφκε ην κάζεκα 

ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο λέσλ κνξθψλ κε γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ζηελ εμνηθείσζε ηνπ/ηεο  θνηηεηή/ηξηαο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

αξρηηεθηνληθνχ ιεμηινγίνπ.  

Γηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο: Ζ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζα γίλεη κε ζεηξά ζεσξεηηθψλ δηαιέμεσλ θαη 

εθπφλεζε αζθήζεσλ εθαξκνγήο ζηα αληίζηνηρα ζέκαηα.  

Βηβιηνγξαθία 

http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/depps-aps/depps-aps_eikastikon_dimotiou_gymnasiou.pdf
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/depps-aps/depps-aps_eikastikon_dimotiou_gymnasiou.pdf
http://www/
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Γεσξγίνπ, Δ. (1998). Γξακκηθό Σρέδην. Αζήλα: Ίσλ. 

ΔΘ.104 Ξξννπηηθή θαη Πθηαγξαθία 

 

Πθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ/ηεο  θνηηεηή/ηξηαο κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

γεσκεηξηθψλ κεζφδσλ απεηθφληζεο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ρψξνπ. Δηδηθφηεξα κε ην γξακκηθφ πξννπηηθφ 

ζρέδην κε έλα θαη δπν ζεκεία θπγήο θαη ηελ πξννπηηθή απεηθφληζε ζηεξεψλ απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο 

παξαηεξεηή. Πην δεχηεξν ηκήκα ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ζθηαγξαθίαο επίπεδσλ 

ζρεκάησλ θαη πνιπέδξσλ.  

Βηβιηνγξαθία 

Vicat C. (1976). Perspective for artists. London: Dover Publications. 

Norling R. E. (1999). Perspective made easy. London: Dover Publications 

Metzger P. (2007). The Art of perspective. Cotati: North Light Books. 

ΔΘ.102 Οπζκνινγία 

 

Ρν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ κνξθνινγηθψλ θαη ξπζκνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ θπξηφηεξσλ πνιηηηζκψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά δηάθνξεο ηζηνξηθέο επνρέο. Ππγθεθξηκέλα 

κειεηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αηγαίνπ, ηεο 

Θξήηεο, ηεο θιαζηθήο Διιάδαο, ηεο Οψκεο θαη ηεο πξψηκεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ. Γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά ζηελ εμέιημε ησλ ξπζκψλ αξρηηεθηνληθήο θαηά ηελ ειιεληθή θαη ξσκατθή επνρή, 

παξάιιεια κε ηηο εμειίμεηο ζηε δηαθνζκεηηθή θαη ηελ ηέρλε. Ρν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθέο 

παξνπζηάζεηο θαη δηαιέμεηο εηδηθψλ ζηε κνξθνινγία ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ζρεδηαζηηθέο αζθήζεηο 

απφ ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη θάζε θνξά. Ζ ηειηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ζρεδηαζηηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ θαηάζεζε εξγαζίαο. 

Βηβιηνγξαθία 

Ιάββαο Γ. (2002). Δπίηνκε ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο. Θεζζαινλίθε: University Studio Press. 

Ιέθαο Ξ. (2000). Πεξί αξρηηεθηνληθήο. Αζήλα: Ξιέζξνλ. 

ΔΘ.107 Ρέρλε ζην Γεκόζην Σώξν  

 

Ρν κάζεκα εμεξεπλά ην δεκφζην ρψξν σο πεδίν δξάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ, απνηεινχλ επξχηεξεο εθαξκνγέο ηεο αξρηηεθηνληθήο ή δηαπξαγκαηεχνληαη ηα κεηαμχ ηνπο 

φξηα. Πηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ηεο ηνπνεηδνχο 

ηέρλεο θαη ηεο εθήκεξεο θαηαζθεπήο θαη ε θαηαλφεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ. Πην κάζεκα νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ελαιιαθηηθνχο θαη 

θαζηεξσκέλνπο ηξφπνπο αλάγλσζεο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ κε παξάδεηγκα ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο, ζα 

πεηξακαηηζηνχλ πάλσ ζηε ζρέζε θαηαζθεπαζκέλνπ ρψξνπ θαη ζψκαηνο θαη ζα πξνηείλνπλ κηα 

εγθαηάζηαζε ζε έλα «θελφ» ηε πφιεο. 
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Βηβιηνγξαθία 

Σνλδξνχ, Γ. (2006). Δηθαζηηθέο Γξάζεηο. Αζήλα: Απφπεηξα. 

Θνχξνο, Ξ. (2007). Θαηαζθεπάδνληαο ηε Γεκόζηα Σθαίξα. Αζήλα: Futura & Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ. 

Kaye, N. (2000). Site Specific Art: Performance, Place and Documentation. Ινλδίλν: Routledge. 

ΜΔΛΖ ΓΙΥΠΠΑ 

ΑΓι.1, ΑΓι.2, ΑΓι.3, ΑΓι.4  Αγγιηθή γιώζζα 

 

 Γεληθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 

ηελ εηδηθή γιψζζα ηεο επηζηήκεο ηνπο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα 

ηνπο/ηηο επηηξέςνπλ λα θαηαλννχλ αγγιφθσλα θείκελα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο. Αθφκε, ζηφρνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ζα 

ηνπο/ηηο επηηξέςνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε γεληθφηεξεο θαη εηδηθφηεξεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ αληηθείκελν. 

Ν θχθινο καζεκάησλ θαη ζηα ηέζζεξα εμάκελα έρεη ηνλ γεληθφ ηίηιν: “Θαιιηηερληθά θείκελα: 

Ππγγξαθή θαη Ξαξνπζίαζε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα”. 

Ρν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε γλσξηκία κε ην είδνο (genre) ησλ θαιιηηερληθψλ θεηκέλσλ, ε 

εμνηθείσζε κε ηε γιψζζα θαη ηε θηινζνθία πνπ εκπεξηέρνληαη ζ‟ απηά θαζψο επίζεο θαη ε εθκάζεζε 

ησλ ηερληθψλ ζπγγξαθήο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ηα δηέπνπλ.  

Ρν κάζεκα δελ ζηνρεχεη λα δηδάμεη ηελ αγγιηθή ηερληθή νξνινγία ησλ επηκέξνπο επηζηεκψλ αιιά λα 

αλαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θαιιηηερληθή/επηζηεκνληθή γλψζε επηθνηλσλείηαη 

απνηειεζκαηηθά ζηνλ αλαγλψζηε ή αθξναηή. 

Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ππνβάιινπλ εβδνκαδηαίσο 

γξαπηέο εξγαζίεο ειεθηξνληθά. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ θαηάζεζε ησλ εξγαζηψλ 

θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ή ηελ ζπκκεηνρή ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ 

εμακήλνπ. 

ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΛΔΝ ΝΓΖΓΝ 

ΠΞΝΓΥΛ  

 

Ν Νδεγφο Ππνπδψλ 2012-13 ζα ηζρχζεη γηα ηνπο θνηηνχληεο  ζην 1ν Έηνο. Νη εηζαρζέληεο ην 2011-

12 ζα έρνπλ δηθαίσκα ην Δαξηλφ 2012-13 λα επηιέμνπλ Δξγαζηήξην Θχθινπ φπσο θαη νη θνηηνχληεο 

ζην 1ν  Έηνο  αθφκε θαη απφ απηά πνπ έρνπλ ήδε παξαθνινπζήζεη (έλα απφ ηα Δηθαζηηθά θαη έλα 

απφ ηα Δθαξκνζκέλα) .   

Γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηζρχεη ν πξνεγνχκελνο Νδεγφο Ππνπδψλ.  

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζα αληηκεησπίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Ξξνζσξηλήο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο. 
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ΣΟΖΠΗΚΑ ΡΖΙΔΦΥΛΑ ΘΑΗ ∆ΗΔΘΛΠΔΗΠ 

ΡΑΜΗ 

Ρειέθσλα.................................................................................. 23850 22700, 23800, 22800, 23100 

ΜΔΛΝ∆ΝΣΔΗΑ  

“Αληηγφλε”, Αξξηαλνχ 1 ............................................................... 23850 23180,23491-2 

“Διιελίο”, Ξαχινπ Κειά 39 ......................................................... 23850 22671-2 

“King Alexander”, Ιεσθ. Λίθεο 68 ................................................ 23850 23501-3 

“Ιχγθνο”, Ραγκ. Λανχκ 1 ............................................................. 23850 28322-3 

«Φαίδσλ»…………………………………………………………………………………………………23850 44800 

“Φηιίππεηνλ” ............................................................................... 23850 23346,28433 

“Φηιαξέηε”, Ηθάξσλ 4 .................................................................. 23850 23587,23437 

Ακχληαην 

“Κνλαζηήξη” ............................................................................... 23860 22242 

“Άηεξνλ”  ................................................................................... 23860 20000-9 

ΡΖΙΔΦΥΛΑ ΑΛΑΓΘΖΠ 

Άκεζε Γξάζε  ............................................................................ 23850 22100 

Γεληθφ Λνζνθνκείν ...................................................................... 23850 22555-6 

Θέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο  ............................................................. 23850 22166 

Ξπξνζβεζηηθή ............................................................................ 23850 22199 

Ρξνραία ..................................................................................... 23850 22202 

ΔΙ.ΡΑ  ....................................................................................... 23850 22236 

Ππλνδφο βνπλνχ (Θεφδ. Φάηζεο)  ................................................. 6936 896973 

COURIER 

ACS .......................................................................................... 23850 44818 

Γεληθή Ραρπδξνκηθή .................................................................... 23850 45405 

Speedex  ................................................................................... 23850 46545 

Interattica ................................................................................. 23850 44800 

ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ 

Ησ. Παιβαξίλαο .......................................................................... 23850 23995 

Λέα Γειθίληα  ............................................................................. 23850 29130 

Κ.Κ.Δ. (ΡΝΞΗΘΑ) ΔΦΖΚΔΟΗ∆ΔΠ 

Αλαηξνπή (θαζεκεξηλή)  .............................................................. 23850 44802 

Έζλνο ....................................................................................... 23850 22777 
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Διεχζεξν Βήκα ηεο Φιψξηλαο (θαζεκεξηλή)  .................................. 23850 45795 

Ξαξαηεξεηήο  ............................................................................ 23850 23777 

Ξνιίηεο (θαζεκεξηλή)  ................................................................. 23850 45777 

Φσλή ηεο Φισξίλεο  ................................................................... 23850 22195 

ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΔΠ 

Βηβιηνζήθε ηεο Ξαηδαγσγηθήο Πρνιήο  ........................................... 23850 55052 

Γεκφζηα Θεληξ. Βηβι. Φιψξηλαο ´Βαζηιηθήο Ξηηφζθα‟, 

Αξγπξνθάζηξνπ 1 ....................................................................... 23850 23118 

Γ.Α.Θ. (: Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο),  

Ιεσθ. Αβέξσθ 36 ...................................................................... 23850 45750  

Ξαηδηθή θαη Δθεβηθή Βηβιηνζήθε 

Ιεσθ. Διεπζεξίαο θαη Ιπζηκάρνπ .................................................. 23850 45411 

Φ.Π.Φ. “Αξηζηνηέιεο” - Βηβιηνζήθε, 

Ξιαηεία 7 Ζξψσλ 1944 ............................................................... 23850 22754 

ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΗ ΦΝΟΔΗΠ, ΚΝΠΔΗΑ 

Αξραηνινγηθφ Κνπζείν, πεξηνρή Πηδεξ. Πηαζκνχ.............................. 23850 28206 

Δηαηξία Γξακκάησλ θαη Ρερλψλ, Πηεθ. Γξαγνχκε 3 ......................... 23850 28509 

Ιέζρε Ξνιηηηζκνχ -Ιανγξαθηθφ Κνπζείν, Κεγ. Αιεμάλδξνπ .............. 23850 22277 

Λνκαξρηαθφ Υδείν ....................................................................... 23850 46542 

Ξηλαθνζήθε Θαιιηηερλψλ Φιψξηλαο, πεξηνρή Πηδεξ. Πηαζκνχ ........... 23850 45205 

Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν Φιψξηλαο , Αξγπξνθάζηξνπ 1 ........................... 23850 29677 

Πηέγε Φηινηέρλσλ Φιψξηλαο -Κνπζείν Πχγρξνλεο Ρέρλεο,  

Ραγκ. Φνπιεδάθε 8 ..................................................................... 23850 29444  

Φ.Π.Φ. “Αξηζηνηέιεο”, Ξιαηεία 7 Ζξψσλ 1944 ................................ 23850 22754 

ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΔΠ 

Ν.Π.Δ. ....................................................................................... 23850 22404 

Θ.Ρ.Δ.Ι. αζηηθψλ γξακκψλ ........................................................... 23850 29547 

Θ.Ρ.Δ.Ι. ππεξαζηηθψλ γξακκψλ: 

Φιψξηλαο  ................................................................................. 23850 22430 

Ακπληαίνπ.................................................................................. 23860 22219 

Αζελψλ ..................................................................................... 210 5130427 

Θεζζαινλίθεο............................................................................. 2310 595418 

Ιάξηζαο ..................................................................................... 2410 530249 

 


