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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ARC_562 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΠΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

 4 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, υποβάκρου. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Οπτικι επικοινωνία 1 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικά 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

 Ναι (ςτα Αγγλικά) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

To μάκθμα ςυνεχίηει τθν πορεία του μακιματοσ ΟΕ1 του χειμερινοφ εξαμινου, διευρφνοντασ τα χρθςιμοποιοφμενα 
μζςα(φωτογραφία, κολάη, κείμενο) και εμβακφνει ςτθν ανοικτι αλλά και κριτικι τουσ χριςθ. 
υνειδθτοποίθςθ ότι ο χώροσ παρατιρθςθσ και καταγραφισ περιζχει χωρικι, ιςτορικι και κοινωνικι πλθροφορία. 
Ατομικι αλλά και ομαδικι εργαςία κατά περίπτωςθ, ςυηθτιςεισ ςτο εργαςτιριο. 
Ειςαγωγι ςτισ πρακτικζσ τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ(εγκαταςτάςεισ, performance, happening, artist's book). 
Σθν πρακτικι άςκθςθ ςυμπλθρώνουν διαλζξεισ, παρουςιάςεισ προςκεκλθμζνων ομιλθτών, επιςκζ εισ και 
βιβλιογραφικι ζρευνα. 
τόχοι του μακιματοσ είναι:  
κατανόθςθ του χώρου πζρα από τθν χωρικι νοθματοδότθςι του και μζςα από αυτό το πρίςμα πάλι 
α. θ εκλζπτυνςθ τθσ παρατιρθςθσ  
β. τρόποι καταγραφισ 
γ. θ ειςαγωγι ςε μζςα, υλικά και πρακτικζσ  
δ. ςχεδιαςτικζσ ςθμειώςεισ, καταςκευζσ 
ε. θ οργάνωςθ, κριτικι διαχείριςθ και παρουςίαςθ του υλικοφ των αςκιςεων 
ςτ. ςφνταξθ ενόσ προςωπικοφ τρόπου ανταπόκριςθσ 
 

Γενικές Ικανότητες 

προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζ θσ, εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον, αυτόνομθ 
και ομαδικι εργαςία. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σο μάκθμα προχωρά τθν πορεία του μακιματοσ του χειμερινοφ εξαμινου.  
Σα μζςα που προτείνονται είναι θ ςτατικι εικόνα(ευρεκείςα, λθφκείςα), οι ςυςχετιςμοί τθσ με άλλα μζςα όπωσ το 
ςχζδιο και το κείμενο.  
υνεχίηονται γυμνάςματα ςτθν ςφνκεςθ/ οργάνωςθ του υλικοφ ςτο χαρτί, τον χώρο.  
Αςκιςεισ πεδίου ςτθν πόλθ, περίπατοι που γίνονται ομαδικά ι ατομικά αναδφουν άλλεσ ςθμαςίεσ του χώρου.  
Ειςαγωγι τρόπου εργαςίασ μζςα από μελζτεσ/project. 
Παρουςιάςεισ και ςυηθτιςεισ ςε κάκε μάκθμα από παραδείγματα και κζματα από τθν ιςτορία τθσ τζχνθσ και 
παραδείγματα πρακτικών από διάφορα πεδία τθσ τζχνθσ(εικαςτικά, μουςικι, χορόσ, κζατρο). 
 

 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Σελικι παρουςίαςθ, τεφχοσ εργαςιών 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ ΣΠΕ ςτθν διδαςκαλία, προβολζσ,  
ειςαγωγι ςε ςχεδιαςτικά προγράμματα, επεξεργαςίασ εικόνασ 
(photoshop, illustrator, indesign, audacity), επικοινωνία με email. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

καλλιτεχνικι άςκθςθ ςτο εργαςτιριο 40 

εκπόνθςθ εργαςιών ςτο ςπίτι 30 

διαλζξεισ 4 

επιςκζ εισ 8 

αςκιςεισ πεδίου 8 

τελικι εργαςία/παρουςίαςθ 10 

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

Αξιολογείται θ ςυμμετοχι, θ πρόοδοσ και θ δθμιουργθκότθτα κάκε φοιτθτι 
ςτο εργαςτιριο, κακώσ και θ ποιότθτα του ςυνολικοφ ζργου που ζχει παράγει 
κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 
Η αξιολόγθςθ βαςίηεται ςτα εξισ  
1. υμμετοχι ςτο εργαςτιριο - ςυνζπεια παραδόςεων  
2. Πρόοδοσ κατά τθ διάρκεια του εξαμινου  
3. Εργαςίεσ  α. εκτζλεςθ, β. οργάνωςθ υλικοφ, γ. ςυγκρότθςθ  
παρουςίαςθσ 
4. ικανότθτα παρουςίαςθσ/ επικοινωνίασ του υλικοφ 
 

 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ελλάδοσ περιήγηςησ- Αχαϊκά. Παυςανίασ, Εκδοτικι Ακθνών ι Ζαχαρόπουλοσ 
Έννοιεσ τησ τζχνησ τον 20ο αιώνα. ςυλλογικό επιμ. Παν. Ποφλοσ, ΑΚΣ 2007 
Σμιλεύοντασ το χρόνο. Αντρζι Σαρκόφςκι, Νεφζλθ 1987 
The century of artists' books. J. Drucker, Granary books, 2004 
 

 

 


