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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Arc_330 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3o   

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 3 

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 
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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 

Επιςτημονικήσ Περιοχήσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 
- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελληνική με δυνατότητα περίληψησ ςτα αγγλικά για 
φοιτητζσ που δεν κατζχουν την ελληνική 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (ςτην Αγγλική γλώςςα) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://www.arch.upatras.gr/el/study/undergraduate/21330-

istoria-tis-arhitektonikis-3-4229.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 Παπάπτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σα επηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη λα θαηαζηνύλ νη θνηηεηέο ηθαλνί λα 

γλσξίδνπλ θαιιηηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, νλόκαηα ζεκαληηθώλ θαιιηηερλώλ, αξρηηεθηνληθά 

ζηνηρεία, παξαδείγκαηα έξγσλ, θαιιηηερληθέο θαηλνηνκίεο, ηζηνξηθνύο παξάγνληεο, 

θαηεγνξίεο θαιιηηερληθώλ ζεκάησλ, λα πεξηγξάθνπλ θαη λα αλαιύνπλ εηθαζηηθά έξγα, λα 

παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο/δηαθνξέο εηθαζηηθώλ έξγσλ, λα δηαθξίλνπλ ηηο πνηθίιεο 

θαηεπζύλζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ αηζζεηηθή, λα 

εμεηάδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηηο αιιαγέο ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ηε ζρέζε ηζηνξίαο/ηέρλεο 

θαη ηε ζεκαζία ηεο θαιιηηερληθήο παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο θάζε 

επνρήο. Ιδηαίηεξε βαξύηεηα δίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο αληίιεςεο ζηε δηαδηθαζία 

πξνζέγγηζεο ησλ έξγσλ ηεο ηέρλεο, δειαδή ζηελ εκβάζπλζε ηεο ζρέζεο “αληηιακβάλνκαη 

έλα έξγν ηέρλεο- ζπιιακβάλσ έλα έξγν ηέρλεο” θαη ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ηεο θύζεο 
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ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ηεο "Ιζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο 3", νη 

θνηηεηέο / θνηηήηξηεο:  

 Έρνπλ γλώζεηο γηα ην επξύηεξν ηζηνξηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό πιαίζην πνπ 

θαζνξίδεη ηελ εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο  

 Έρνπλ εμειίμεη ηε δεμηόηεηα λα αλαιύνπλ κε θξηηηθό ηξόπν παξαδείγκαηα 

αξρηηεθηνληθήο. 

 Έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δηεμάγνπλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο έξεπλα πνπ έρεη αληηθείκελν 

ζρεηηθό κε ην κάζεκα θαη λα θηάζνπλ ζε εηδηθά ζπκπεξάζκαηα αλαιύνληαο έλα 

αξρηηεθηνληθό παξάδεηγκα.   

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

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

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

 Απηόλνκε εξγαζία  

 Οκαδηθή εξγαζία  

 εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

 Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 

 Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σν κάζεκα Ιζηνξία ηεο Αξρηηεθηνληθήο 3 έρεη σο ζηόρν ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ κε ηα 

δεηήκαηα  Σέρλεο θαη ηεο Αξρηηεθηνληθήο από ηνλ 15
ν
 αηώλα  έσο ην ηέινο ηνπ 19

νπ
  αηώλα, ηε 

δηεξεύλεζε ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ αηηηώλ πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ παξαγσγή ηνπο 

θαη ηελ θξηηηθή ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηα έξγα θαη ζηηο αμίεο πνπ εκπεξηέρνπλ. Ιδηαίηεξε 

ζεκαζία δίδεηαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ ηερλώλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο κέζα από ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημή ηνπο θαη ε εηζαγσγή ζηελ θξηηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ζεσξεηηθώλ πξνβιεκαηηζκώλ 

πνπ δηέπνπλ ηα έξγα θαη ν ζρνιηαζκόο ηνπο σο θνξείο ηεο θαιιηηερληθήο δηαδηθαζίαο. H 

παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Αξρηηεθηνληθήο ζηνρεύεη ζηε ζύλδεζε 

ησλ έξγσλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκώλ ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ ηεο εηθαζηηθήο παξαγσγήο 

(δσγξαθηθή, γιππηηθή, αξρηηεθηνληθή, δηαθόζκεζε, ζρεδηαζκόο επίπισλ θαη ρξεζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ) θαηά ηελ εμέιημε ηεο θαιιηηερληθήο αλαδήηεζεο ησλ δηαθόξσλ επνρώλ. 

Διάρθρωςη μαθημάτων 
- Οη ηέρλεο ζηελ επνρή ηεο  Αλαγέλλεζεο: 15

νο
 θαη 16

νο
 αηώλαο: ν Οπκαληζκόο θαη ν Homo 

Universalis, νη επηδξάζεηο ηεο ειιελνξσκατθήο ηέρλεο θαη ε αλαβίσζε ησλ ξπζκώλ, ε ζέζε 

ηνπ θαιιηηέρλε ζηελ θνηλσλία, ε θαηαζθεπή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξννπηηθήο. 

- Ώξηκε Αλαγέλλεζε θαη Μαληεξηζκόο: αξρηηεθηνληθή θαη ηέρλεο ζηελ Ιηαιία, Γαιιία, 

βόξεηεο επξσπατθέο ρώξεο (1525-1600).  

- Η επνρή ηνπ Μπαξόθ: αξρηηεθηνληθή θαη  ηέρλε ζηελ Επξώπε θαηά ηνλ 17
ν
 έσο θαη ην 

πξώην κηζό ηνπ 18
νπ

 αηώλα, εθθξάζεηο ηνπ όςηκνπ κπαξόθ θαη ηνπ ξνθνθό, 

λενπαιιαληηαληζκόο ζηελ Αγγιία. 

- Ο 18
νο

 αηώλαο θαη πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηώλα: Η δεκηνπξγία ησλ Εζλώλ: Ο 
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λενθιαζηθηζκόο ζηελ δσγξαθηθή, γιππηηθή θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή.  

- Μίμηςη και Μνήμη ςτην τζχνη και την αρχιτεκτονική:  

-  Ο 19
νο

 αηώλαο: Ρνκαληηζκόο, Ρεαιηζκόο. 

- Σν ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηώλα: Ικπξεζηνληζκόο, κεηα-ηκπξεζηνληζκόο.  Η αξρηηεθηνληθή ηνπ 

εθιεθηηθηζκνύ.  

- Σν πέξαζκα από ηνλ 19
ν
 ζηνλ 20 αηώλα: Νέα πιηθά θαη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηαζθεπή, 

Arts and Crafts, Art Nouveau. 

-: Η φφςη ςτην τζχνη και την αρχιτεκτονική από τον 16
ο

 αιώνα κι ζπειτα: Thomas  Jefferson, 
οι κήποι από τον 17ο αιώνα, φφςη και ςφγχρονη αρχιτεκτονική, πάρκα και κήποι ςτισ 
μεγαλουπόλεισ ςτα τζλη του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20ου, το τοπίο. 
 
-  Η μετάβαςη από τον 19ο ςτον 20ο αιώνα.  

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πξόζσπν κε πξόζσπν  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Υξήζε ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληώλ  

(powerpoint, etc)  

Αλαξηήζεηο ζπνπδαζηηθώλ εξγαζηώλ ζην ηζηνιόγην ηνπ 

καζήκαηνο. 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο 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  25 

Εκπόνηςη μελζτησ- 
Παρουςιάςεισ  

25 

Βιβλιογραφική ζρευνα 25 

Γραπτή ’Άςκηςη 25 

Εκπόνηςη τελικήσ 
εργαςίασ 

25 

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

Οι φοιτητζσ/τριεσ θα βαθμολογηθοφν με τον εξήσ 

τρόπο:  

Γξαπηή Εμέηαζε ζηε κέζε ηνπ εμακήλνπ 

(Πξόνδνο)…….40% 

Εργαςία: παράδοςη, ςταδιακά και κατά τη διάρκεια 
όλου του εξαμήνου ……………………60% 
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5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

  Beardsley, M. C. Ηστοπία των Αισθητικών Θεωπιών. Αζήλα, Αζήλα, 1989, κεη. Δ. 

Κνύξηνβηθ, Π. Υξηζηνδνπιίδεο.  

 Burns, E., Δςπωπαϊκή Ηστοπία. Ο Γςτικόρ Πολιτισμόρ: Νεότεποι Χπόνοι, 

Θεζζαινλίθε, Επίθεληξν, 2006.  

 Burckhardt, J.. Ο Πολιτισμόρ τηρ Αναγέννησηρ στην Ηταλία. Αζήλα, Νεθέιε, 1997, 

κεηάθξαζε: Μ. Σνπάιε. Focillon, Henri, Ζ ζωή των μοπυών, Αζήλα: Νεθέιε, 1982 

 Gombrich, E.H., Ηστοπία τηρ Τέσνηρ, Μνξθσηηθό Ίδξπκα Εζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα, 

1994. 

 Hauser,  Α., Κοινωνική Ηστοπία τηρ Τέσνηρ, η. 2-3, εθδ. Κάιβνο, (Αζήλα, 1984). 

 Krausse A. C., Ηστοπία τηρ Εωγπαυικήρ. Από την Αναγέννηση έωρ σήμεπα, κηθξ. Φ. 

Παππάο, Ειεπζεξνπδάθεο, Αζήλα, 2006 

 Panofsky, Erwin, Μελέτερ εικονολογίαρ: Οςμανιστικά θέματα στην τέσνη τηρ 

Αναγέννησηρ, Αζήλα,  Νεθέιε, 1991. 

 Read H., Λεξικό Δικαστικών Τεσνών, κηθξ. Α. Παππάο, Τπνδνκή, Αζήλα, 1986 

 Watkin, D., Ηστοπία ηεο Δπηηθήο Απσιτεκτονικήρ, ΜΙΕΣ, Αζήλα, 2005. 

 Wolfflin H., Βασικέρ έννοιερ τηρ Ηστοπίαρ τηρ Τέσνηρ, κηθξ. Φ. Κνθαβέζεο, 

Παξαηεξεηήο, Θεζ/λίθε, 1992  

 Άληαι Φξ., Μελέτερ ιστοπίαρ τηρ τέσνηρ, επηκ. Ν. Υαηδεληθνιάνπ, Παλεπηζηεκηαθέο 

Εθδόζεηο Κξήηεο, Ηξάθιεην 1999. 

 Αξγθάλ Σδ. Κ., Ζ Μοντέπνα Τέσνη, Παλεπηζηεκηαθέο Εθδόζεηο Κξήηεο, Ηξάθιεην 
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