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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17 
Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα  

 
       «Γλυπτική-Μαρμαρογλυπτική» 

Διδάσκοντες: Έκτωρ Παπαδάκης, Σοφία Κυριακού, Άρης Μαυρομάτης 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της δομής Δια Βίου Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης με τίτλο «Γλυπτική-Μαρμαρογλυπτική» Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

διδάσκουν διδάσκοντες του ΤΕΕΤ καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, των οποίων οι διδακτορικές σπουδές, η 

καλλιτεχνική και ερευνητική δραστηριότητα και η διδακτική εμπειρία συνάδει με τις διδακτικές ενότητες. 

Το πλήρες εξαμηνιαίο πρόγραμμα διάρκειας 130 ωρών περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες δια ζώσης διδασκαλίας 

και την παρουσίαση των εργασιών στο τέλος του προγράμματος. Το σύνολο των ενοτήτων ολοκληρώνεται σε δεκατρείς 

εβδομάδες και είναι ισότιμο με ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών μερικής φοίτησης. Οι ενότητες αυτές χωρίζονται 

ως εξής: 

 

1:  Γλυπτική:           4 ώρες διδασκαλίας (ΩΔ) εβδομαδιαίως,  7 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 

2:  Σχέδιο :               3 ώρες διδασκαλίας (ΩΔ) εβδομαδιαίως,  4 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 

3:  Ιστορία Τέχνης: 3 ώρες διδασκαλίας (ΩΔ) εβδομαδιαίως,   4 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 



Σκοπός του Προγράμματος 

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστηριακή διδασκαλία/πρακτική με ταυτόχρονη θεωρητική διδασκαλία μέσα από 

ασκήσεις πλαστικής - γλυπτικής, με ελεύθερη αλλά και με συγκεκριμένη θεματολογία. 

Οι σπουδαστές εξασκούνται και πειραματίζονται μέσα από τη χρήση διάφορων υλικών & τεχνικών (Πηλός, Ανάγλυφο, 

Γυψοτεχνία, Γλυπτική σε Μέταλλο, Μαρμαρογλυπτική). 

Ειδικότερα, οι βασικές ενότητες διδασκαλίας είναι: 

1.Δημιουργία έργου/μακέτας σε πηλό, μεταφορά σε γύψο, κατασκευή καλουπιού/εκμαγείου. 

2. Ασκήσεις μέσα από την παρατήρηση μοντέλου (δημιουργία προτομής, σκίτσα - μελέτες από πηλό με έμφαση στην 

απόδοση του πραγματικού). 

3. Σπουδή φιγούρας. 

4. Εισαγωγή στη προσέγγιση του γλυπτικού έργου στο δημόσιο χώρο. 

5. Τρόποι μεταφοράς μιας πρότασης, ιδέας η μακέτας σε ολοκληρωμένη τρισδιάστατη κατασκευή με τη χρήση 

διαφόρων υλικών. 

6. Εκμάθηση των παραδοσιακών εργαλείων γλυπτικής/μαρμαρογλυπτικής. 

Η διδασκαλία συνδυάζεται με την προαιρετική συμμετοχή & παρακολούθηση των σπουδαστών σε Καλλιτεχνικό 

Χυτήριο (διαδικασία χύτευσης), Μουσεία και Γλυπτοθήκες. 

 

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν Πιστωτικές Μονάδες (πρώην ECTS) αντίστοιχες με τις διδακτικές ώρες για τις 

οποίες θα εγγραφούν.  

Οι πιστωτικές μονάδες  μπορούν  να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε Ανώτατη Σχολή όπου διδάσκονται ομοειδή 

μαθήματα (όπως Σχολές Καλών Τεχνών) με βάση  τον ν.3374/05 και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α. 

Φ5/72535/Β3, ΦΕΚ 1091/10-8-06 τ.Β’, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ.Β’ και Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 

1466/13-8-2007) με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς μονάδων (http://erasmus.eap.gr/pdf/ECTS_Guide.pdf)  

Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών απονέμεται  Πιστοποιητικό Παρακολούθησης όπου αναγράφονται οι 

πιστωτικές μονάδες που έχουν αποκτηθεί συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία όπου αναγράφονται τα μαθήματα, 

η περίοδος παρακολούθησης, οι διδακτικές ώρες, οι πιστωτικές μονάδες καθώς και ο βαθμός. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Έναρξη Μαθημάτων: Εβδομάδα 24 έως 30 Οκτωβρίου 2016  
 
 
 
 



ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
Φλώρινα/Πτολεμαΐδα 
Ζωγραφική: Θοδωρής Ζυρπιάδης 
Σχέδιο: Κική Στούμπου 
Ιστορία Τέχνης: Γιάννης  Μπόλης 
 
Αθήνα/Χαλκίδα 
Ζωγραφική- Σχέδιο: 
Γλυπτική: 
Θεωρία στην Τέχνη  
και στη Γεωμετρία 
 

Γιάννης Ζιώγας, Σοφία Κυριακού 
Έκτωρ Παπαδάκης 
Άρης Μαυρομάτης 

 
 
ΤΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το  Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17 είναι: 
 
Φλώρινα: Ζωγραφική, τα μαθήματα διεξάγονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΤΕΕΤ. 

 
Πτολεμαΐδα:  Ζωγραφική. Τα μαθήματα διεξάγονται στο χώρο του ΕΠΑΛ Πτολεμαίδας, στην Γκιόλα 

 
Αθήνα: Ζωγραφική, Γλυπτική Τα μαθήματα διεξάγονται στο χώρο της WRO Hellas, Κατεχάκη 52. Μεταξύ Μεσογείων 
και Κηφισίας 

 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
 
Για να τεθεί σε ισχύ η εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δίδακτρα με τον παρακάτω τρόπο: 
  

1. Τα δίδακτρα του εξαμηνιαίου προγράμματος για πλήρη παρακολούθηση (10 ΩΔ εβδομαδιαίως που 
αντιστοιχούν σε 15  ΠΜ το εξάμηνο), για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 εξοφλούνται σε 5 μηνιαίες δόσεις των 
130 ευρώ.  
 

2. Τα δίδακτρα του εξαμηνιαίου προγράμματος για μερική εργαστηριακή παρακολούθηση (7 ΩΔ εβδομαδιαίως 
που αντιστοιχούν σε 11  ΠΜ), για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 εξοφλούνται σε 5 μηνιαίες δόσεις των 90 
ευρώ..  

 
3. Τα δίδακτρα του εξαμηνιαίου προγράμματος για μερική θεωρητική παρακολούθηση (3 ΩΔ που αντιστοιχούν 

σε 4 ΠΜ), για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 εξοφλούνται σε 5 μηνιαίες δόσεις των 50 ευρώ.  

 
 
 
 
 

Θα παρέχονται δυνατότητες ευκολίας πληρωμής κατά περίπτωση. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούνται 30% 

έκπτωση 

 
Η  πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον αρ. λογαριασμού 5250-039507-824 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΊΑ: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Εργαστήρια 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, του ΤΕΕΤ. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
(ΌΣΟΙ/ΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ Ε ΑΡΙΝΟ  2015-16 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)  

 
Σε ότι αφορά στον τρόπο εισαγωγής, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα καταθέσουν ηλεκτρονικά :  

1. Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε επόμενη σελίδα) 

2. Αντίγραφο Απολυτήριου Γυμνασίου ή Λυκείου αν δεν έχουν Πτυχίο Ανώτατης Σχολής 

3. Αντίγραφο Πτυχίου, αν είναι απόφοιτοι ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ 

4. Αντίγραφο ταυτότητας 

5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 150 λέξεις). 

6. Ψηφιακές αναπαραγωγές 10 εικαστικών έργων (ζωγραφική, σχέδια, φωτογραφίες, βίντεο, κοσμήματα κά) που 

έχει μέχρι τώρα πραγματοποιήσει ο/η ενδιαφερόμενος/η. Θα αναγράφεται το υλικό, οι διαστάσεις και ο χρόνος 

δημιουργίας. 

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών, για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά το 2016-17,  θα 

πραγματοποιηθεί  έως 20 Οκτωβρίου  2016 στη διεύθυνση: diaviouteet@uowm.gr 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
 
Κατάθεση Φακέλου:                έως 21 Οκτωβρίου 2016 
 
 
                                                                           
Επιστημονικά Υπεύθυνος:  

Γιάννης Ζιώγας – Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΤ-ΠΔΜ 

e-mail: yziogas@uowm.gr 

Πληροφορίες: 

2385055057, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-15:00 
Επίσης γραπτώς στην: 

diaviouteet@uowm.g 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
ΤΕΕΤ-ΠΔΜ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣi 
 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία της παρακάτω φόρμας. 
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά 

Προσωπικά Στοιχεία 
Επώνυμο:* Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο. 
Όνομα:* Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο. 
Διεύθυνση: Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο. 
Πόλη: Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο. 
ΤΚ: Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο. 

 

Εκπαίδευση 
Γενική Εκπαίδευση:* Επιλέξτε ένα στοιχείο. 
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
E-mail:* Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο. 
Τηλέφωνο:* Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο. 

 
Ενδιαφέρομαι για  (σημειώστε την επιλογή σας με +)  

Πόλη:  
Φλώρινα 
Πτολεμαΐδα 
Αθήνα 

Κατεύθυνση:  
Ζωγραφική 
Φωτογραφία 
Θεωρία (μόνο για μερική φοίτηση) 

Φοίτηση: 
Πλήρης Φοίτηση 
Μερική Εργαστηριακή Φοίτηση 
Μερική Θεωρητική Φοίτηση 

 
Παρατηρήσεις / Σχόλια (δημιουργία τμήματος σε άλλες πόλεις, δημιουργία τμήματος διαφορετικής κατεύθυνσης, 
προτάσεις κτλ): 
Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο. 

 

 

 
                                                 
i
 Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavouteet@uowm.gr 


