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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

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

Ελληνική, Αγγλική
ναι
https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH524/

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 θεωρητική γνώση και πρακτικές δεξιότητες σε
βασικές περιοχές σχεδιασμού και οργάνωσης εκθέσεων, καθώς και κριτική κατανόηση της σύγχρονης
μουσειακής σκέψης και κύριων ζητημάτων μουσειακής πολιτικής, σε συνάρτηση με τo
μεταβαλλόμενo κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο, ώστε να τα εντάξουν δημιουργικά στο
επαγγελματικό περιβάλλον τους (βλ. «Περιεχόμενο Μαθήματος» στη συνέχεια).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:
- Έχει γνώση της εξέλιξης των ιδεών σχετικά με τις εκθεσιακές πρακτικές ώστε να αναπτύξει
βαθύτερη κατανόηση του σύγχρονου εκθεσιακού σχεδιασμού.
- Έχει ικανότητα να εφαρμόσει θεωρητική κατανόηση και πρακτικές δεξιοτήτες σε διαδικασίες
δημιουργίας εκθέσεων, από τη σύνταξη μουσειολογικής-μουσειογραφικής μελέτης μέχρι τη χρήση
και τον αντίκτυπο των ερμηνευτικών τεχνικών και το σχεδιασμό των «γραφιστικών αντικειμένων»
για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους επισκέπτες.

- Έχει ικανότητα να διακρίνει διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις και σχεδιαστικές λύσεις σε
συνάρτηση με συγκεκριμένες προδιαγραφές και στόχους.
- Γνωρίζει τις αρχές σύνταξης μουσειολογικών-μουσειογραφικών πρoγραμμάτων και μελετών.
- Έχει κριτική κατανόηση κύριων προκλήσεων στη σύγχρονη μουσειακή και εν γένει πολιτιστική
πολιτική και πρακτική, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων αναπαράστασης του παρελθόντος,
ιστορίας και μνήμης, άυλης κληρονομιάς, καθώς και ηθικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα
τα μουσεία και των συνεπειών τους για το χώρο και την έκθεση.
- Επιδεικνύει ενεργή κατανόηση του τρόπου που θεωρητικές ιδέες από διαφορετικά πεδία, όπως η
γνωσιακή επιστήμη, η ιστορία, η παιδαγωγική και το μάρκετιγκ, επηρεάζουν τις σύγχρονες
εκθεσιακές στρατηγικές.
- Χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της συγκριτικής προσέγγισης σε πραγματικές περιπτώσεις μουσείων
για να ερμηνεύσει πώς τα μουσεία επικοινωνούν μέσω του εκθεσιακού σχεδιασμού.
- Έχει αποκτήσει εμπειρία από επικοινωνία με αρχιτέκτονες και άλλους επαγγελματίες των μουσείων
και από επισκέψεις σε μουσεία/εκθέσεις.
- Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τις συμφοιτήτριες του/της για την πραγματοποίηση αυτόνομης
έρευνας και πιθανόν έρευνας πεδίου ή υλοποίησης μελέτης (project), ώστε να εφαρμόσει
θεωρητική κατανόηση και πρακτικές δεξιότητες σε διαδικασίες σχεδιασμού εκθέσεων, και να
δημιουργήσει πρωτότυπη σκέψη και έρευνα διαστάσεων του μαθήματος· ή για να αναλύσουν
κριτικά μια πραγματική μελέτη περίπτωσης και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις σχετικά με
ζητήματα χώρου, ερμηνείας και επικοινωνίας, σε συνάρτηση με συγκεκριμένους στόχους.
- Έχει ικανότητα για αυτόνομη μάθηση και παράλληλα για ομαδική εργασία, 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
Τα μουσεία ανήκουν στα κτήρια-σύμβολα των αρχών του 21ου αιώνα, τόσο για την αρχιτεκτονική
ετερογένειά τους, όσο και για το εύρος των πολιτιστικών στόχων που υπηρετούν. Φιλοδοξούν να
αποτελέσουν χώρους συνδεδεμένους με τη κοινωνική διαφορετικότητα και την πολιτιστική
καινοτομία, οι οποίοι πειραματίζονται με νέους τρόπους παρουσίασης της τέχνης και της πολιτιστικής
κληρονομιάς και, παράλληλα, χώρους συνάντησης και κοινωνικοποίησης.
Το μάθημα εστιάζει στη σύγχρονη πραγματικότητα και στοχεύει στην θεωρητική και πρακτική γνώση
ζητημάτων σχεδιασμού και οργάνωσης εκθέσεων που εμπλέκουν ενεργά τους επισκέπτες τους.
Eνσωματώνοντας και διευρύνοντας τις βασικές αποκτηθείσες γνώσεις στο πεδίο των μουσείων,
εξετάζει τον πειραματισμό και την ετερογένεια στον εκθεσιακό σχεδιασμό του 20ού αιώνα και των
αρχών του 21ου, συζητά πρόσφατες αλλαγές στις επιμελητικές πρακτικές, και στρέφει την προσοχή
σε αναδυόμενες προκλήσεις και στις χωρικές και εκθεσιακές συνέπειές τους – όπως η
ανασυγκρότηση μουσειακών συλλογών, η εκ νέου παρουσίαση ιστοριών και ταυτοτήτων, η
αναπαράσταση των άυλων διαστάσεων του παρελθόντος και του παρόντος, ζητήματα μουσειακής
ηθικής. Εισάγει τους φοιτητές σε βασικές περιοχές του εκθεσιακού σχεδιασμού,
συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης της εκθεσιακής αφήγησης, της σχέσης μουσειολογικής και
μουσειογραφικής μελέτης, του ερμηνευτικού και του γραφιστικού σχεδιασμού, των αρχών και των
στρατηγικών φωτισμού.
Το μάθημα διερευνά θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικά ζητήματα όπως αντανακλώνται στην
ελληνική και τη διεθνή έρευνα και εμπειρία, και, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
διαφορετικών ειδών μουσείων, συνδέει και συζητά με συνθετικό τρόπο διαφορετικά θέματα του
συγκεκριμένου πεδίου.

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
ECTS

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και την Επικοινωνία με τους φοιτητές.
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Σεμινάρια - Εκπαιδευτικές
επισκέψεις

10

Παρουσιάσεις - ΣυζητήσειςΔιορθώσεις
Αυτοτελής μελέτη Βιβλιογραφική έρευνα Εκπόνηση εργασίας και τελική
παρουσίασή της
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

24

40

100

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

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική
Εκπόνηση εργασίας.
Συνεκτιμάται η συμμετοχή στο μάθημα – διαλέξεις, σεμινάρια, ενδιάμεσες
παρουσιάσεις, και η τελική υποστήριξη της εργασίας.

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.
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- Biehl-Missal, B. and vom Lehn, D., 2015. Aesthetics and atmosphere in museums: A critical marketing
perspective. In: M. Henning (ed.), The International handbooks of museum studies: Museum media. Chichester:
Wiley-Blackwell. pp. 235–258.
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and Society 15, 2015, pp.74-81.
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- Μούλιου, Μ., 2015. Το μουσείο ως ποιότητα, εμπειρία, αστικό σύμβολο και ήπια δύναμη. Παραδείγματα από
τη διεθνή και εγχώρια μουσειακή πρακτική. Στο: Γ. Πούλιος κ.ά (επιμ.), Πολιτισμική διαχείριση, τοπική κοινωνία
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