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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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 
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Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 
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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 

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν την εισαγωγή της αειφορίας και του 
περιβαλλοντικού προβληματισμού ως αναπόσπαστου τμήματος της αρχιτεκτονικής σκέψης. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να επιδεικνύουν: 

- Κριτική κατανόηση της έννοιας της αειφορίας και των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους 
ορίζεται σε σχέση με την αρχιτεκτονική και το περιβάλλον. 

- Βασική κατανόηση της συστημικής σκέψης και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί για 
την προσέγγιση ζητημάτων αειφορίας μέσω θεωρίας Δυναμικής Συστημάτων. 

- Βασική κατανόηση της μεθόδου ανάλυσης αιτιώδών βρόχων (causal loop analysis) για την ανάλυση 
σύνθετων κοινωνικοτεχνικών συστημάτων. 

- Δεξιότητες ανάλυσης και κριτικής θεμάτων  

-Ευρεία κατανόηση των σύγχρονων τάσεων στα ευφυή συστήματα κινητικότητας και κριτική 
κατανόηση των δυνατοτήτων τους. 



- Να έχουν την ικανότητα να ανακτούν, να επιλέγουν και να αξιολογούν κριτικά πληροφορίες από 
διάφορες πηγές, που σχετίζονται με ερωτήματα και θέματα που συζητούνται στο μάθημα. 

- Να αναπτύξουν την ικανότητα για ανεξάρτητη σκέψη και παράλληλα για ομαδική εργασία. 

 

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  
- Αυτόνομη εργασία  
- Ομαδική εργασία  
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
- Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
- Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
- Επικοινωνιακές δεξιότητες 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Από τα έξυπνα κτίρια μέχρι τα συστήματα κινητικότητας και απο τις αυτοματοποιημένες μεθόδους 
κατασκευής μέχρι την κυκλική προσέγγιση για την επαναχρησιμοποίηση των πόρων, οι τεχνολογίες 
της πληροφορίας και η συστημική σκέψη εμπλουτίζουν την προοπτική μας για τον αειφορικό 
σχεδιασμό. Μια πιο ολιστική προσέγγιση που εξετάζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κτιριακών, 
αστικών και κινητικών συστημάτων, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους με τον άνθρωπο, 
συμπληρώνει και επεκτείνει τις παραδοσιακές στρατηγικές βιοκλιματικού σχεδιασμού.  

Το μάθημα προσεγγίζει το θέμα της αειφορίας τόσο ως χαρακτηριστικού αξιολόγησης όσο και ως 
αναγκαίου στόχου του περιβάλλοντος σε σχέση με τα κτιριακών, αστικών συστημάτων και 
συστημάτων κινητικότητας μέσω της θεωρίας συστημάτων και της επιστήμης των συστημάτων. 

Εισάγει βασικές έννοιες βιοκλιματικού σχεδιασμού και θεωρίας οικοσυστημάτων και πως αυτές οι 
έννοιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση και κριτική σημαντικών ζητημάτων 
βιωσιμότητας στον αρχιτεκτονικό ή αστικό σχεδιασμό. Έμφαση δίνεται στα συμμετοχικά ή 
συνεργατικά συστήματα, στον διαμοιρασμό πόρων και στις κυκλικές οικονομίες με εφαρμογές στα 
συστήματα κοινής κινητικότητας και στις αλληλεπιδράσεις τους με τους κοινόχρηστους χώρους 
διαβίωσης και εργασίας. 

Το μάθημα συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις στην τάξη, επιδείξεις και μια τελική ομαδική εργασία 
παρουσιασμένη από τους φοιτητές. Το μάθημα είναι οργανωμένο σε δύο θεματικές περιοχές, οι 
οποίες διδάσκονται εναλλάξ. Η πρώτη θεματική περιοχή επικεντρώνεται στον βιοκλιματικό 
σχεδιασμό του κελύφους των κτιρίων μέσω μιας πρακτικής προσέγγισης. Η δεύτερη θεματική 
περιοχή επικεντρώνεται στα αστικά συστήματα και τα συστήματα κινητικότητας και στις κυκλικές 
προσεγγίσεις του σχεδιασμού. Η ομαδική εργασία εστιάζει στην επιλογή, ανάλυση και κριτική 
παρουσίαση μίας έννοιας ή μιας μελέτης περίπτωσης (case study) σε σχέση με την αειφορία και το 
περιβάλλον επιλεγμένη από τους φοιτητές και συνθέτει αυτές τις δύο θεματικές περιοχές. Συλλογικά, 
τα θέματα στις δύο θεματικές περιοχές καλύπτουν τις έννοιες των παθητικών, ενεργητικών και 
συμπεριφορικών στρατηγικών αειφορικού σχεδιασμού. Λόγω του εύρους των θεμάτων που 



καλύπτονται, δεν υπάρχει ενιαίο σύγγραμμα για το μάθημα. Παρέχεται κατάλογος προτεινόμενων 
αναγνωσμάτων σε συνδυασμό με σημειώσεις διαλέξεων. 

 
Ενδεικτικά Θέματα (υπόκεινται σε τροποποίηση) 

• Εισαγωγή στην αειφορία, περιβαλλοντικό αποτύπωμα  

• Αυτοματοποίηση στην κατασκευή και κυκλικός σχεδιασμός  

• Βιοκλιματικός σχεδιασμός 

• Το κέλυφος του κτιρίου 

• Δυναμική συστημάτων  

• Ανάλυση συστημάτων μέσω αιτιωδών βρόχων 

• Έξυπνες πόλεις – ιδέες και περιορισμοί 

• Έξυπνη κινητικότητα – ιδέες και περιορισμοί 
 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. Επίδειξη της χρήσης λογισμικού 
για μοντελοποίηση και προσομοίωση δυναμικής συστημάτων. 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Ασκήσεις - Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

10 

Συζητήσεις- Παρουσιάσεις  - 
Διορθώσεις 

20 

Αυτοτελής μελέτη - 
Βιβλιογραφική έρευνα -
Εκπόνηση εργασίας και τελική 
παρουσίασή της  

40 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 
 

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 στο τέλος του εξαμήνου. 
 
 

Συνεκτιμάται η συμμετοχή στο μάθημα – διαλέξεις, σεμινάρια, ασκήσεις, 
παρουσιάσεις. 
 
Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στους φοιτητές 
στην πρώτη διάλεξη και στις περιγραφές των εργασιών που διανέμονται. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ανακοινώνεται εγκαιρως στην ιστοσελίδα του 
μαθήματος και συμπεριλαμβάνεται στην περιγραφή εργασίας. 



 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Mobility for the 21st Century. New edition. Cambridge, MA: The MIT Press, 2010. 

• Mostafavi, Mohsen, Gareth Doherty, and Harvard University Graduate School of Design, eds. Ecological Urbanism. 
Revised edition. Zürich: Lars Muller, 2016.  
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