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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 

Το εργαστήριο θα διερευνήσει τον σχηματισμό και την ενσωμάτωση Διατάξεων Πολιτικής Ανατομίας 

στον Αρχιτεκτονικό Λόγο.  

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου το μάθημα  θα επικεντρωθεί αρχικά στην εννοιολογική διερεύνηση 

πρακτικών κατεργασίας του σώματος (Συσκευές Σχόλης - Ανάρρωσης - Θεραπείας - Αναπαραγωγής 

Συμβόλων-Προτύπων) ενώ στη συνέχεια θα καταγράψει και θα αναλύσει τη χωρική διατύπωση 

τους. Σκοπός η κριτική επαναδιατύπωση των ανωτέρω διατάξεων στον αρχιτεκτονικό λόγο. 

Οι σπουδαστές καλούνται αρχικά να εφαρμόσουν μεθοδολογικά εργαλεία έρευνας στη διαδικασία 

ανάλυσης και καταγραφής ενώ στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα 

της μέσω του σχεδιασμού.   

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με μεθοδολογικά εργαλεία 
πρωτογενούς έρευνας μέσα από την ανάλυση γειτνιαζόντων επιστημονικών πεδίων και τη μετέπειτα 
συσχέτισή τους με την αρχιτεκτονική πρακτική μέσα από την καταγραφή, την αναπαράσταση και τον 
επανασχεδιασμό χωρικών διατάξεων.  

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακό και θεωρητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος καλύπτεται από 
ομιλίες και σεμινάρια εμβάθυνσης σε βασικά ζητήματα θεωρίας . Το εργαστηριακό μέρος του 
μαθήματος διεξάγεται με τον χωρισμό των σπουδαστών σε ολιγομελείς ομάδες, και περιλαμβάνει 
την αξιολόγηση  της αρχικής έρευνας καθώς και την κριτική στις εργασίες από τον διδάσκοντα, αλλά 
και τους ίδιους τους σπουδαστές  



Το μάθημα προϋποθέτει την παρουσία σε τουλάχιστον οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ» οι 
σπουδαστές / σπουδάστριες:  

• Έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις πάνω στο ζήτημα της Πολιτικής Ανατομίας και την επιρροή 
της στην Αρχιτεκτονική. 

• Είναι σε θέση να διεξάγουν πρωτογενή έρευνα μέσα από την αναζήτηση εργαλείων σε 
γειτνιάζοντα πεδία 

• Διαθέτουν την ικανότητα διατύπωσης σύνθετων αρχιτεκτονικών ιδεών που υποστηρίζονται από 
ενδελεχή έρευνα και ανεπτυγμένο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο. 

• Έχουν εξελίξει τις δεξιότητες τους στον χειρισμό των παραδοσιακών εκφραστικών μέσων της 
αρχιτεκτονικής (σχέδιο) και έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση των ψηφιακών μέσων τρισδιάστατης 
αναπαράστασης. 

•  

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
i. Εισαγωγή στο θέμα  - Βασικές έννοιες 

ii. Κεντρική Θεματική – Θεωρητικό Πλαίσιο - Ανάλυση Μεθοδολογίας της  Έρευνας 

iii. Ατομική έρευνα και καταγραφή – εργαστήριο εμβάθυνσης 

iv. Ατομική έρευνα και καταγραφή – εργαστήριο εμβάθυνσης 

v. Κριτική και Αξιολόγηση της πρώτης φάσης 

vi. Σχεδιασμός – εργαστήριο εμβάθυνσης 

vii. Σχεδιασμός – εργαστήριο εμβάθυνσης 

viii. Σχεδιασμός – εργαστήριο εμβάθυνσης 

ix. Επιμέλεια παρουσίασης 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στο εργαστήριο σε μικρές ομάδες  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Εξειδικευμένο λογισμικό αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε δύο 
και τρεις διαστάσεις, και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 10 

Σεμινάρια υποστήριξης 
ασκήσεων 

25 

Άσκηση Πεδίου 40 

Εκπόνηση εργασιών 25 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηριακών 
μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές αξιολογούνται 
από τις επιμέρους εργασίες και τη τελική παρουσίαση σε 



ποσοστά 30% και 70% αντίστοιχα  
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