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2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν παροχι μιασ λεπτομεροφσ εξζταςθσ ςυμβατικϊν καταςκευϊν, 
εξωτερικϊν κελυφϊν κτθρίων και ςυμβατικϊν καταςκευαςτικϊν τεχνολογιϊν, απλϊν και 
ςφνκετων κτθρίων. Σκοπό του ζχει να αναλφςει το φάςμα τθσ ζννοιασ τθσ καταςκευισ και 
να προχωριςει ςτισ κλίμακεσ ςχεδιαςμοφ αρχιτεκτονικϊν λεπτομερειϊν. Σχετίηεται ακόμθ 
με τον ειδικό τομζα τθσ προθγμζνθσ κτθριακισ και ψθφιακισ τεχνολογίασ. Απαντά ςτο 
ερϊτθμα του πωσ ζνα κτιριο μπορεί να αποκτιςει – πζρα από τισ αναμενόμενεσ ποιότθτεσ 
τθσ άνεςθσ, τθσ υγείασ, τθσ αντοχισ κλπ. – μια διαχρονικι και υψθλι αρχιτεκτονικι 
ποιότθτα μζςω των ςθμαντικϊν επιλογϊν που κάνει ο αρχιτζκτονασ ςτισ καταςκευαςτικζσ 
μεκόδουσ και τα υλικά. 
 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να: 
 

1. Συμπλθρϊςουν τθν Αρχιτεκτονικι τουσ γνϊςθ περί κεμάτων των ςυμβατικϊν 
καταςκευϊν. 

2. Αναπτφξουν περιςςότερο τθν ικανότθτα αναγνϊριςθσ των καταςκευαςτικϊν 
μεκόδων και τεχνικϊν ςυμβατικϊν καταςκευϊν. 

3. Αποκτιςουν τθν ικανότθτα ανάλυςθσ και κριτικισ ςκζψθσ ςτα κζματα που 
ςχετίηονται με τθ δομι, το φφοσ, τον τρόπο καταςκευισ και τα υλικά ςυμβατικϊν 
καταςκευϊν. 

4. Αντιλθφκοφν τθ ςπουδαιότθτα των επιλογϊν του αρχιτζκτονα για το είδοσ 
καταςκευισ, τισ τεχνικζσ, τα υλικά και τισ λεπτομζρειεσ ςε ςχζςθ με τθν τελικι 
εικόνα των ςυμβατικϊν  καταςκευϊν.  

5. Αναπτφξουν περιςςότερο τισ ςχεδιαςτικζσ και αναπαραςτατικζσ τουσ ικανότθτεσ 
ςτθ ςχεδίαςθ τομϊν και λεπτομερειϊν, εμβακφνοντασ ςτισ μικρζσ κλίμακεσ 
ςχεδιαςμοφ. 

Γενικές Ικανότητες 



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

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ομαδικι Εργαςία  

 Λιψθ αποφάςεων  

 Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Το μάκθμα τθσ Οικοδομικισ Τεχνολογίασ που διδάςκεται για τζςςερα ςυνεχι εξάμθνα 
είναι ζνα από τα βαςικότερα μακιματα κορμοφ των αρχιτεκτονικϊν ςπουδϊν. Είναι 
εργαςτθριακό και κατά ςυνζπεια προχποκζτει τθν ςυςτθματικι παρουςία όλων των 
φοιτθτϊν και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ κεωρία, τισ αςκιςεισ και το κζμα του εξαμινου 
(studio).  
 

Σκοπό ζχει να φζρει τουσ νζουσ αρχιτζκτονεσ ςε επαφι με τα υλικά (φυςικά και τεχνθτά) 
και τθν τζχνθ τθσ δόμθςθσ για τθν παραγωγι ενόσ κτθριακοφ και κατϋ επζκταςθ 
αρχιτεκτονικοφ ζργου. Στο μάκθμα κα αναπτυχκοφν οι απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τισ 
ιδιότθτεσ και τθ ςυμπεριφορά των δομικϊν υλικϊν, τθ ςφνκεςι τουσ με βάςθ 
επιςτθμονικοφσ και τεχνικοφσ κανόνεσ και τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ των διαφόρων δομικϊν 
ςυςτθμάτων και των αντίςτοιχων οικοδομικϊν λεπτομερειϊν.  
 

Στα πλαίςια των μακθμάτων επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ τθσ αντίλθψθσ των καταςκευαςτικϊν 
τεχνικϊν: δθλαδι τθσ ζννοιασ τθσ δομισ και γεωμετρίασ των κτιρίων, των φορζων τουσ, 
των διαφόρων οικοδομικϊν ςυςτθμάτων και τθσ ςχζςθσ καταςκευαςτικισ δομισ και 
αρχιτεκτονικισ μορφισ. Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου κα δοκεί ζμφαςθ ςτον 
οικοδομικό ςχεδιαςμό κυρίωσ τθσ ςυμβατικισ καταςκευισ με φζροντα οργανιςμό από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα: διαμόρφωςθ του φζροντοσ οργανιςμοφ ςε ςχζςθ με τον 
αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό, επεξεργαςία των γενικϊν καταςκευαςτικϊν ςχεδίων κακϊσ και 
των οικοδομικϊν λεπτομερειϊν του εξωτερικοφ περιβλιματοσ του κτθρίου. 
 

Το μάκθμα καλφπτει τα παρακάτω κζματα: 
 

1. Ιδιότθτεσ των Δομικϊν Υλικϊν. (αντοχι ςε κλίψθ και εφελκυςμό, κροφςθ, 
ενςωματωμζνθ ενζργεια, παραγωγι, υφι, χρϊμα, όγκοσ και μάηα, ελαςτικότθτα, 
πλαςτικότθτα, κλπ.) 

2. Η ζννοια τθσ μονάδασ, του ςτοιχείου και του ςυςτιματοσ ςτισ καταςκευζσ. 
3. Η δομι μονάδων, ςτοιχείων και ςυςτθμάτων ςτα διαφορετικά υλικά. 
4. Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ μονάδεσ καταςκευισ. (Ρζτρα, Ρλίνκοι, Τοφβλα, 

Τςιμεντόλικοι, Υαλότουβλα, Ξφλο, Μεταλλικζσ διατομζσ, γυαλί, κλπ.) 
5. Αρχιτεκτονικι εξζταςθ ςτοιχείων Συμβατικϊν Καταςκευϊν  
6. Διαλζγοντασ ζνα καταςκευαςτικό ςφςτθμα (περιοριςμοί, πθγζσ, παράμετροι.) 
7. Φζρων Οργανιςμόσ και Κζλυφοσ Κτθρίων: Κατάταξθ και Ιεράρχθςθ Συςτθμάτων. 
8. Συςτιματα καταςκευϊν με βάςθ τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται. (τόποσ, κλίμα, 

ευελιξία) 
9. Συςτιματα καταςκευϊν με βάςθ τθν επικυμθτι μορφι. (είδοσ κτθρίου, 

ςυμβολιςμόσ) 
10. Συςτιματα καταςκευϊν με βάςθ τθ χριςθ και το πρόγραμμα. (κλίμακα, ανάγκεσ, 

κανονιςμοί)  
11. Αρχιτεκτονικά Θζματα Ρεριβλιματοσ Κτθρίων. Τομζσ - Πψεισ 
12. Φάςεισ μελζτθσ – Σχζδια – Απαιτιςεισ.  
13. Κατακόρυφεσ επικοινωνίεσ – Ρυροπροςταςία 
14. Η ςχζςθ των κτθρίων με τον ιλιο. Στοιχεία Βιοκλιματικισ Αρχιτεκτονικισ. 



4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Το μάκθμα είναι ζνα εκπαιδευτικό εργαςτιριο. Στθν εκπαιδευτικι του διαδικαςία εμπεριζχονται 
διαλζξεισ, ςτοχευμζνεσ ςχεδιαςτικζσ αςκιςεισ, παρουςιάςεισ – ανάλυςθ παραδειγμάτων, ςυλλογι 
και επεξεργαςία πλθροφοριϊν, κριτικζσ παρατθριςεισ και ςυηθτιςεισ για αρχιτεκτονικά ζργα και 
παρουςιάςεισ με τθ μορφι ςυηιτθςθσ και κριτικισ. Οι φοιτθτζσ αναμζνεται να ςυμβουλεφονται ςε 
τακτικι βάςθ τισ διαλζξεισ που κα αναρτϊνται ςτο e-class και τουσ διδάςκοντεσ και να παρουςιάηουν 
τθν πρόοδο και τα αποτελζςματα των εργαςιϊν τουσ κάκε εβδομάδα. Οι ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ κα 
παρουςιάηονται ςε ανοικτά φόρουμ μζςα ςτο εργαςτιριο. Οι διδάςκοντεσ ανατροφοδοτοφν τθν 
πρόοδο των εργαςιϊν ςε κάκε μάκθμα και παρουςίαςθ. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Διδαςκαλία Ρρόςωπο με 
Ρρόςωπο  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθ Διδαςκαλία 
Υποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Δραςτηριότητα 

Φόρτοσ Εργαςίασ 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ Θεωρίασ -
Εργαςτθριακι Άςκθςθ 
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project) 

78 

Ατομικι Εργαςία ςε μελζτθ 
περίπτωςθσ. Εκπόνθςθ 
ςχεδίων. Αυτοτελισ Μελζτθ 

46 

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (35%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ. 

 Επίλυςθ Σχεδιαςτικϊν Ρροβλθμάτων. 

 Ερωτιςεισ κρίςθσ και κατανόθςθσ τθσ 
Θεωρίασ. 

ΙΙ. Ραράδοςθ Ατομικϊν Εργαςιϊν (65%) που 
περιλαμβάνει:  

 Εργαςτθριακι Εργαςία 

 Αςκιςεισ Θεωρίασ 
 

Τα κριτιρια αναφζρονται ςτο syllabus (περίγραμμα και 
χρονολόγιο του μακιματοσ) αναρτθμζνο ςτθν 
πλατφόρμα e-class. Τα κριτιρια που αναφζρονται είναι 
τα παρακάτω: «Η αξιολόγθςθ των διδαςκομζνων κα 
βαςιςτεί ςτο βακμό ανάπτυξθσ τθσ αναλυτικισ ςκζψθσ, 
τθσ κατανόθςθσ και εμπζδωςθσ των εννοιϊν, τθσ 
δθμιουργικότθτασ, τθσ ςυνκετικισ και ςχεδιαςτικισ 
ικανότθτασ, κακϊσ και ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία»   
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