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ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν 
οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  6 6 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι, με δυνατότθτα περίλθψθσ ςτα αγγλικά για 
φοιτθτζσ που δεν κατζχουν τθν ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://www.arch.upatras.gr/el/study/undergraduate/21311-

istoria-arhitektonikis-1-4219.html 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

υν      υνειδθτοποίθςθ από τουσ φοιτθτζσ τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ αρχιτεκτονικισ και τθσ 

 χρθςιμότθτασ τθσ μελζτθσ τθσ ιςτορίασ τθσ. 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  



Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ 
ςκζψθσ 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη απουάσεων  
Αστόνομη εργασία  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Σο μάκθμα προςφζρει μια ειςαγωγι ςτθν αρχιτεκτονικι του κόςμου, από το απϊτερο ζωσ 
πιο κοντινό παρελκόν, και ζωσ ςιμερα. Η αρχιτεκτονικι του παρελκόντοσ προςεγγίηεται 
από τθν οπτικι γωνία τθσ ιςτορίασ μζςω τθσ κεωρίασ, και τθσ κεωρίασ μζςω τθσ ιςτορίασ, 
που βοθκά τουσ φοιτθτζσ να πλοθγθκοφν μζςα ςτθν χαοτικι πολυπλοκότθτά τθσ μζςα 
ςτον χρόνο. Σο μάκθμα αντιλαμβάνεται τθν αρχιτεκτονικι ωσ μζροσ του πολιτιςμοφ, αλλά 
είναι μάλλον εκλεκτικό ςτισ αναφορζσ του, μιασ και αναφζρεται μόνο ςε ζνα ελάχιςτο 
μζροσ των επιτευγμάτων τθσ. Σο μάκθμα εςτιάηει ςε ερωτιματα όπωσ «είναι θ φλθ ι θ 
μορφι το πιο ςθμαντικό ‘ςυςτατικό’ τθσ αρχιτεκτονικισ;», «πόςο κοντά είναι θ 
αρχιτεκτονικι ςτο κζαμα;», «είναι το λιγότερο πράγματι το περιςςότερο;». Ζτςι, αποτελεί 
μια ειςαγωγι, για τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ,  ςτο κεμελιϊδεσ ερϊτθμα τι είναι –και τι ζχει 
υπάρξει- εν τζλει θ αρχιτεκτονικι. 
Κεφάλαια: 
Η ςθμαςία τθσ αρχιτεκτονικισ.  
Μορφι και λειτουργία; Σρόποι εξυπθρζτθςθσ παρεμφερϊν λειτουργιϊν ςε άλλουσ τόπουσ 
και χρόνουσ 
Η αρχιτεκτονικι ςφλλθψθ και θ υλοποίθςι τθσ. Πυραμίδεσ 
 Παρκενϊνασ, Ερζχκειο Προπφλαια. Κανόνεσ και παραβάςεισ. Θζατρα και αγορζσ τθσ 
κλαςικισ και τθσ ελλθνιςτικισ εποχισ. Η εξοικείωςθ με το κτιςμζνο 
 Ρωμαϊκι αρχιτεκτονικι. Ζργα υποδομισ και–ο εςωτερικόσ χϊροσ. Αντικλαςικζσ τάςεισ 
 Αγ. οφιά και το τζλοσ ενόσ κόςμου. Γοτκικι αρχιτεκτονικι. ιζνα 
Μακθματικά και αρχιτεκτονικι. Ιδιωτικόα και δθμόςιοσ χϊροσ. Ιςλαμικι αρχιτεκτονικι. 
 Νεωτεριςμόσ με ςτροφι ςτο παρελκόν: Αναγζννθςθ 
 Palladio και ρομαντιςμόσ. Προάςτια του 19ου και του 20οφ αιϊνα. Εκκλθςίεσ του Μπαρόκ. 
Ανάκτορα του Μπαρόκ.  
Κίνα των Μινγκ, Ιαπωνία του 16ου και 17ου αιϊνα 
 Αρχιτεκτονικι χωρίσ βιομθχανικι κοινωνία. 
φγχρονεσ ςυνικειεσ και οι ρίηεσ τουσ ςτο παρελκόν 
 
  

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χρθςθ τεχνολογιων πλθροφοριασ και επικοινωνιων  
(powerpoint, etc) Τποςτιριξθ Μακθςιακισ 
διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-
class 



ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 52 

Αυτοτελισ Μελζτθ 98 

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Γραπτι τελικι εξζταςθ με κλειςτά βιβλία, διάρκειασ 
50 λεπτϊν (ςτα ελλθνικά ι αγγλικά) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

Watkin, D. Ιςτορία τθσ δυτικισ Αρχιτεκτονικισ 
Eco. U., Η ιςτορία τθσ ομορφιάσ 
Μποφρασ, Χ. Ιςτορία τθσ αρχιτεκτονικισ, Σόμοσ 1 
Μποφρασ, Χ. Ιςτορία τθσ αρχιτεκτονικισ, Σόμοσ 2 
Λζφασ Π. Αρχιτεκτονικι. Μια ιςτορικι κεϊρθςθ. 
Le Goff, J., Ο πολιτιςμόσ τθσ μεςαιωνικισ Δφςθσ,  
Giedion, S., Space Time, Architecture 
 

 

 
 


