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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4

4

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
όχι
https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH525/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα έχει στόχο να παράσχει στους φοιτητές κριτική κατανόηση της σχέσης του σχεδιασμού
του μουσειακού χώρου με τη δημιουργία ψηφιακά διαμεσολαβούμενων εμπειριών και του τρόπου
που αυτή επηρεάζει τη συμπεριφορά και την εμπειρία του επισκέπτη, μέσα από: θεωρητική
διερεύνηση του θέματος, μελέτες περίπτωσης, και πρακτική γνώση σε ζητήματα επεξεργασίας
κινούμενης εικόνας και ήχου σε συνάρτηση με συγκεκριμένες προδιαγραφές και προθέσεις (βλ.
«Περιεχόμενο» στη συνέχεια).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:
- Κατανοεί τον αντίκτυπο των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχεδιασμό του μουσειακού χώρου καθώς
και στις βαθιές αλλαγές όσον αφορά το θεσμό του μουσείου.

- Έχει αναπτύξει κριτική κατανόηση του δυναμικού, της αξίας, της χρήσης και της εφαρμογής της
ψηφιακής τεχνολογίας στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των μουσείων και τη διαμεσολάβηση
μουσείου-κοινού, όπως στο πλαίσιο της αξιοποίησής τους στην παρουσίαση και ερμηνεία της
αρχαιολογικής και της βιομηχανικής κληρονομιάς, και της ενσωμάτωσης της προφορικής ιστορίας
στις μουσειακές εκθέσεις.
- Αναγνωρίζει τη λειτουργία των εμπειριών που δημιουργούνται μέσω ψηφιακών μέσων, και τις
συνέπειές τους για τη μουσειακή επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένων της χωρικής συμπεριφοράς
των επισκεπτών και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
- Συζητά τις βασικές διαστάσεις ετερογένειας στην ενσωμάτωση ψηφιακών περιβαλλόντων στα
μουσεία/χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και πώς μπορούν να μεταβάλουν τον τρόπο που
αντιλαμβανόμαστε το μουσειακό περιβάλλον και αλληλεπιδρούμε με αυτό.
- Έχει αποκτήσει αυξημένη δεξιότητα στην επεξεργασία κινούμενης εικόνας με τη χρήση επιλεγμένων
λογισμικών.
- Έχει πρακτική κατανόηση της διεπιστημονικής φύσης των μουσειακών σπουδών.
- Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τις συμφοιτήτριες του/της για να σχεδιάσει, να δημιουργήσει
και να παρουσιάσει μια οπτικοακουστική σύνθεση για ένα συγκεκριμένο πραγματικό χώρο και σε
σύνδεση με τα ζητήματα που εξετάζονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
- Αναπτύσσει ικανότητα αυτόνομης σκέψης και παράλληλα ομαδικής εργασίας,μέσω του
συνδυασμού διαφορετικών διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Λήψη αποφάσεων
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
- Επικοινωνιακές δεξιότητες
- Ικανότητα κριτικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με θεωρητικό υπόβαθρο την ανάλυση των αλλαγών στον ορισμό του μουσείου, της διεύρυνσης της
έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μεταβολών που διαπιστώνονται στον τρόπο που
διατηρούμε την ανάμνηση του παρελθόντος, και της «εμπειρικής και αισθητηριακής στροφής» στα
μουσεία, το μάθημα στρέφει την προσοχή στις νέες δυνατότητες διαμεσολάβησης ανάμεσα στο
μουσείο και τους επισκέπτες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Κύριος στόχος του
μαθήματος είναι να συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η χρήση τους αλληλεπιδρά
με τον αρχιτεκτονικό και χωρικό σχεδιασμό μουσείων/χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στη δημιουργία ψηφιακών περιβαλλόντων σε διαφορετικά είδη μουσείων, από
μουσεία τέχνης και μουσικής μέχρι μουσεία αρχαιολογικού χώρου και μουσεία πόλεων, καθώς και σε
ιστορικά κτήρια/μνημεία, και στο ρόλο τους ως ερμηνευτικών εργαλείων και, με αυξανόμενο ρυθμό,
ως εκθεμάτων αυτών καθεαυτών, τα οποία θέτουν προκλήσεις για τους επιμελητές, τους
αρχιτέκτονες, τους σχεδιαστές. Παράλληλα, ένας βασικός στόχος του μαθήματος είναι η πρακτική
γνώση σε ζητήματα επεξεργασίας κινούμενης εικόνας και ήχου και δημιουργίας οπτικοακουστικής
σύνθεσης. Στο πλαίσιο του μαθήματος, μελετώνται παραδείγματα ψηφιακών εφαρμογών σε μουσεία
και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναλύονται στρατηγικές
σχεδιαστικές επιλογές, σε συνάρτηση με συγκεκριμένους στόχους και χρήσεις, και εφαρμόζεται η
αποκτηθείσα θεωρητική και πρακτική γνώση στη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού έργου που
υποστηρίζει τη μουσειακή ερμηνεία και εμπειρία.
Μέρος του μαθήματος αποτελούν επίσης:
α) οι συζητήσεις άρθρων,
β) οι ατομικές ασκήσεις πράξης που εστιάζουν σε προγράμματα επεξεργασίας οπτικού και ηχητικού
περιεχομένου,
γ) οι προσκεκλημένες παρουσιάσεις υλοποιημένων ψηφιακών έργων/εμπειριών,
συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών Projection Mapping, και
δ) η εκπόνηση εργασίας που αποσκοπεί στη δημιουργία οπτικοακουστικής σύνθεσης, η οποία
σχεδιάζεται για ένα συγκεκριμένο πραγματικό χώρο και σε σύνδεση με τα ζητήματα που εξετάζονται
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

Εξειδικευμένο λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας/ήχου.
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, την Εργαστηριακή Εκπαίδευση και
την Επικοινωνία με τους φοιτητές. Υποστήριξη μαθησιακής
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Σεμινάρια - Ασκήσεις πράξης

14

Παρουσιάσεις - ΣυζητήσειςΔιορθώσεις

20

Αυτοτελής μελέτη Βιβλιογραφική έρευνα Εκπόνηση εργασίας και τελική
παρουσίασή της

40

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

100

ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στους
φοιτητές κατά το πρώτο μάθημα. Είναι επίσης διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του μαθήματος καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Εκπόνηση εργασίας.
Συνεκτιμάται η συμμετοχή στο μάθημα – διαλέξεις, σεμινάρια,
ενδιάμεσες παρουσιάσεις, και η τελική υποστήριξη της εργασίας.
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- Τζώρτζη, K., 2019. Ωρολόγιο Ανδρονίκου Κυρρήστου: Δημιουργώντας μια ψηφιακή πολυαισθητηριακή
εγκατάσταση στο εσωτερικό ενός αρχαίου μνημείου. Ενημερωτικό Δελτίο του Ελληνικού Τμήματος του
Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), 16, Δεκέμβριος, σσ.42-43.
- Witcomb, A., 2010. The materiality of virtual technologies: a new approach to thinking about the impact of
multimedia in museums. In: F. Cameron and S. Kenderline, eds. Theorizing Digital Cultural Heritage. A Critical
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