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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
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Περιοχισ
Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ,
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι με δυνατότθτα περίλθψθσ ςτα αγγλικά για
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: φοιτθτζσ που δεν κατζχουν τθν ελλθνικι
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΝΑΙ (ςτθν Αγγλικι γλϊςςα)
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ http://www.arch.upatras.gr/el/study/undergraduate/21340ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) istoria-arhitektonikis-4-4234.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

.

Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τα κφρια κεωρθτικά
προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ και αρχιτεκτονικισ, θ κατανόθςθ τθσ γζνεςθσ των
διαφόρων ιδιωμάτων, θ διάκριςθ των αρχιτεκτονικϊν χαρακτθριςτικϊν και θ ςυςχζτιςι
τουσ με ιςτορικοφσ παράγοντεσ, θ κριτικι ςφγκριςθ καλλιτεχνικϊν ζργων και θ κατανόθςθ
των ομοιοτιτων /διαφορϊν τουσ.
θμαντικι επιδίωξθ του μακιματοσ είναι θ ενκάρρυνςθ ςυμμετοχισ ςε διάλογο και θ
ανάπτυξθ των ερευνθτικϊν δεξιοτιτων των φοιτθτϊν με: επιτόπια ζρευνα και επίςκεψθ
αρχείων, χριςθ των βιβλιογραφικϊν πθγϊν, ςυγκρότθςθ γραπτοφ κειμζνου και άςκθςθ
ςτθν παρουςίαςθ οπτικοφ υλικοφ.
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Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των μακθμάτων τθσ "Ιςτορίασ τθσ Αρχιτεκτονικισ 4", οι φοιτθτζσ /
ςπουδάςτριεφοιτιτριεσ:
 Ζχουν γνϊςεισ για το ευρφτερο ιςτορικό, κοινωνικό και πολιτιςτικό πλαίςιο που κακορίηει τθν
εξζλιξθ τθσ αρχιτεκτονικισ
 Ζχουν εξελίξει τθ δεξιότθτα να αναλφουν με κριτικό τρόπο παραδείγματα αρχιτεκτονικισ.
 Ζχουν τθν ικανότθτα να διεξάγουν περιοριςμζνθσ ζκταςθσ ζρευνα που ζχει αντικείμενο ςχετικό
με το μάκθμα και να φτάςουν ςε ειδικά ςυμπεράςματα αναλφοντασ ζνα αρχιτεκτονικό
παράδειγμα.
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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μάκθμα Ιςτορία τθσ Αρχιτεκτονικισ 4 ζχει ωσ ςτόχο τθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με
ηθτιματα Αρχιτεκτονικισ και Σζχνθσ από τον 19ο αιϊνα ζωσ ςιμερα, τθν κριτικι τοποκζτθςθ
απζναντι ςτα ζργα και ςτισ αξίεσ που εμπεριζχουν και τθ διερεφνθςθ των κοινωνικϊν και
πολιτιςτικϊν αιτιϊν που ςυνετζλεςαν ςτθν παραγωγι τουσ. Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίδεται ςτθν
κατανόθςθ των τεχνϊν και τθσ αρχιτεκτονικισ μζςα από τθν ιςτορικι εξζλιξι τουσ, θ ειςαγωγι
ςτθν κριτικι αντιμετϊπιςθ των κεωρθτικϊν προβλθματιςμϊν που διζπουν τα ζργα κακϊσ και ο
ςχολιαςμόσ τουσ ωσ φορείσ τθσ καλλιτεχνικισ διαδικαςίασ. H παράλλθλθ διδαςκαλία τθσ
Ιςτορίασ τθσ Σζχνθσ και τθσ Αρχιτεκτονικισ ςτοχεφει ςτθ ςφνδεςθ των ζργων και των
προβλθματιςμϊν των διαφόρων μορφϊν τθσ εικαςτικισ παραγωγισ (ηωγραφικι, γλυπτικι,
αρχιτεκτονικι, διακόςμθςθ, ςχεδιαςμόσ επίπλων και χρθςτικϊν αντικειμζνων) κατά τθν εξζλιξθ
τθσ καλλιτεχνικισ αναηιτθςθσ των διαφόρων εποχϊν. Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίδεται και ςτθν
παρουςίαςθ τθσ ελλθνικισ τζχνθσ και αρχιτεκτονικισ του 20ου αιϊνα.
3.Διάρθρωςη μαθημάτων
-Ο 20οσ αιϊνασ ξεκινά. Εξπρεςιονιςμόσ, Φοβιςμόσ, Θ ζννοια τθσ Μθτρόπολθσ. Ηθτιματα
οργάνωςθσ των μθτροπόλεων τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ. Ο. Wagner, A. Loos και T. Garnier.
- Νεωτεριςμοί και Παράδοςθ ςτθν αρχιτεκτονικι: παραδείγματα από Αμερικι και
Ευρϊπθ. L.H. H. Sauvage - P. Behrens, Sullivan, F. L. Wright, A. Loos, Auguste Perret.
- Κυβιςμόσ, Φουτουριςμόσ, ουπρεματιςμόσ,, Ντανταϊςμόσ, ουρεαλιςμόσ.
- Σζχνθ και Αρχιτεκτονικι ςτθν περίοδο του Μεςοπολζμου ςτθν Ευρϊπθ: Μπάουχαουσ,
Ντε τιλ, Κονςτρουκτιβιςμόσ, θ εγκατάςταςθ τθσ «λειτουργικότθτασ» ωσ αξίωμα τθσ
Μοντζρνασ αρχιτεκτονικισ και ςτόχοσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, Le Corbusier, L. Mies van
der Rohe.
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- Προπολεμικόσ Μοντερνιςμόσ ςτθν Ελλάδα.
- Ο διάκοςμοσ: από τον Hoffman ςτον Carlo Scarpa.
- Σζχνθ και Αρχιτεκτονικι μετά τον 2ο ΠΠ: Αμερικι-Ευρϊπθ. Αφθρθμζνοσ Εξπρεςιονιςμόσ,
Ηωγραφικι του χρωματικοφ πεδίου, Ποπ Αρτ, Οπ Αρτ, τα ςυνζδρια των CIAM, A. Aalto, L.
Kahn, Alison & Peter Smithson.
- Σεχνολογικζσ καινοτομίεσ ςτθν τζχνθ και τθν αρχιτεκτονικι: Κινθτικι Σζχνθ, Εννοιακι
Σζχνθ, Happenings, Land Art, Φωτογραφικόσ Ρεαλιςμόσ. Jean Prouve, Buckminster Fuller,
Archigram, Archizoom , Piano, Rogers, - N.Foster, Herzog & de Meuron.
- Δεξιότθτεσ και Μφκοι ςτθν ελλθνικι αρχιτεκτονικι: Πικιϊνθσ, Κωνςταντινίδθσ, Ηενζτοσ,
Βαλαςμάκθσ Κρόκοσ, Αντωνακάκθσ.
- Μίμθςθ, Μνιμθ και παράδοςθ: Μοντερνιςμόσ και Μεταμοντερνιςμόσ ςτθν Σζχνθ και τθν
Αρχιτεκτονικι.
-φγχρονοι προβλθματιςμοί ςτθν τζχνθ και τθν αρχιτεκτονικι ςτο τζλοσ του 20ου αιϊνα και
ςτθν αρχι του 21ου.
4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληρουορίας και επικοινωνιών
(powerpoint, etc)

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

Αναρτιςεισ ςπουδαςτικϊν εργαςιϊν ςτο ιςτολόγιο του
μακιματοσ.
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

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

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Εκπόνθςθ μελζτθσΠαρουςιάςεισ
Βιβλιογραφικι ζρευνα
Γραπτι ’Άςκθςθ
Εκπόνθςθ τελικισ
εργαςίασ
Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
25
25
25
25
25

125

Οι φοιτθτζσ/τριεσ κα βακμολογθκοφν με τον εξισ
τρόπο:
1) Εργαςία: παράδοςθ, ςταδιακά και κατά τθ
διάρκεια όλου του εξαμινου, 10 πινακίδων 50% .
2) Παράδοςθ τεφχουσ με τθν πλιρθ ανάλυςθ και
παρουςίαςθ των κεμάτων που παρουςιάςτθκαν ςε 2
από τισ 10 πινακίδεσ (ελάχιςτο όριο λζξεων για κάκε
κζμα 2.000) 30%.
3) Γραπτι Εξζταςθ Πρόοδοσ 20%

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

Arnason Θ. H. , Ιςτορία τθσ Σφγχρονθσ τζχνθσ, Ηωγραφικι, γλυπτικι, αρχιτεκτονικι,
φωτογραφία, εκδ. Παρατθρθτισ, Θεςςαλονίκθ 1995
De Micheli, M., Οι πρωτοπορίεσ τθσ τζχνθσ του εικοςτοφ αιϊνα, Παπαματκαιάκθ, Λ.
(μτφρ.), Οδυςςζασ, Ακινα, 1992
Foucaul, M., Οι λζξεισ και τα πράγματα, τιτλ. πρωτ. Les mots et les choses (1966), μτφρ.
Κ.Παπαγιϊργθσ, Γνϊςθ, Ακινα, 1986.
Framprton, K., Μοντζρνα Αρχιτεκτονικι – Ιςτορία και κριτικι, τιτλ. πρωτ. Modern
Architecture – A critical history (1981), μετ. Θ.Ανδρουλάκθσ, Μ. Παγκάλου εκδ. Θεμζλιο,
Ακινα, 1987.
Hobsbawm, E., Θ εποχι των άκρων : ο ςφντομοσ 20οσ αι. 1914-1991, μτφ. Β.
Καπετανγιάννθσ, Θεμζλιο, Ακινα 2004
Jameson, Fr., Το μεταμοντζρνο ι θ πολιτιςμικι λογικι του φςτερου καπιταλιςμοφ, μτφρ. Δ.
Βάρςοσ, Νεφζλθ, Ακινα 1999.
Rossi, A., Θ αρχιτεκτονικι τθσ πόλθσ, τιτλ. πρωτ. L’ architettura della citta, (1967), μτφρ. Β.
Πετρίδου, Θεςςαλονίκθ, University Studio Press, 1991.
Tafuri Μ., Dal Co F., Modern architecture, New York: H. N. Abrams. 1979
Tafuri, M., The sphere and the labyrinth: Avant-gards and Architecture from Piranesi to the
1970s, τιτλ. πρωτ. La sfera e il labirinto (1980), Cambridge, Mass. 1987.
Venturi, R., Περιπλοκότθτα και αντίφαςθ ςτθν αρχιτεκτονικι- ζνα ιπιο μανιφζςτο, εκδ. Γ.
Κατςοφλθσ, Ακινα, 2000.
Vidler, Anthony, “Warped Space – Art, Architecture and Anxiety in modern culture”, εκδ.
MIT press, London, 2000.
Μπζλ, Ντ., Ο πολιτιςμόσ τθσ μεταβιομθχανικισ δφςθσ, εκδ. Νεφζλθ, 1999.
Πάγκαλοσ Π., Πετρίδου Β., Το αποτφπωμα του Eisenman, εκδόςεισ Futura, 2013
Πάγκαλοσ, Π., Θ ςθμαςία του χρόνου ςτθ ςφγχρονθ αρχιτεκτονικι, Gutenberg, Ακινα,
2011.
Πετρίδου,Β., Ηιρϊ, Ο., Τζχνεσ και Αρχιτεκτονικι από τθν Αναγζννθςθ ζωσ τθν αρχι του
21ου αιϊνα, Athens:Hellenic Academic Libraries Link. Available Online at:
http://hdl.handle.net/11419/3541, 2016.
Β. Πετρίδου, Π. Πάγκαλοσ, Μνιμθ, μουςείο, πόλθ: θ αρχιτεκτονικι των μουςείων του
Δθμιτρθ Φατοφρου, Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Πάτρα, 2013
http://www.arch.upatras.gr/el/activities/publications/department/mnimi-moyseio-poli-iarhitektoniki-ton-moyseion-toy-dimitri-fatoyroy-4454.html
τάγκοσ, Ν. (επιμ.), Ζννοιεσ τθσ Μοντζρνασ Τζχνθσ: από τον Φωβιςμό ςτον
μεταμοντερνιςμό, Παππάσ, Α. (μτφρ.), ΜΙΕΣ, Ακινα, 2003
Σουρνικιϊτθσ, Π., Αρχιτεκτονικι ςτθ ςφγχρονθ εποχι, εκδόςεισ Futura, 2007.
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