
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ  

Εργαςτήρια Δια Βίου Εκπαίδευςησ 
Εικαςτικών και Εφαρμοςμζνων Σεχνών 

ΣΕΕΣ-ΠΔΜ 

 

Ανακοίνωςθ ζναρξθσ λειτουργίασ του Προγράμματοσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ 

του ΣΕΕΣ 

ασ ενθμερϊνουμε ότι θ ΔΕ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ με αρικ. 

3539/11-7-2012 ενζκρινε τθν λειτουργία του Προγράμματοσ Δια Βίου Μάκθςθσ του Σμιματοσ 

Εικαςτικϊν και Εφαρμοηομζνων Σεχνϊν με τίτλο:  

Εργαςτήρια Δια Βίου Εκπαίδευςησ Εικαςτικών και Εφαρμοςμζνων Σεχνών ΣΕΕΣ-ΠΔΜ 

Και Επιςτθμονικά Τπεφκυνο τον: 

Γιάννη Ζιώγα, Ζωγράφο, Επίκουρο Καθηγητή, ΣΕΕΣ 

Αιτία τθσ ίδρυςθσ του Δια Βίου Προγράμματος του ΤΕΕΤ υπιρξε θ ανάγκθ που καταγράφεται για τθ 

διδαςκαλία των αρχικϊν προςεγγίςεων ςε εικαςτικά/εργαςτθριακά μακιματα από εξειδικευμζνο 

προςωπικό ςε πανεπιςτθμιακό  επίπεδο.  

Σο Δια Βίου Πρόγραμμα απευκφνεται ςε μακθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου που κζλουν να  

εργαςτοφν ςτο χζδιο και ςτθν ςπουδι των μορφοπλαςτικϊν του δυνατοτιτων κακϊσ και ςτθν 

ειςαγωγικι κατανόθςθ βαςικϊν εικαςτικϊν μορφϊν ζκφραςθσ (όπωσ Ηωγραφικι, Γλυπτικι). Σο Δια 

Βίου Πρόγραμμα αποτελεί ειδικά για αυτι τθν κατθγορία μια ενιςχυτικι διδαςκαλία που επιτρζπει 

ςτουσ/ισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ μακθτζσ/τριεσ να αντιμετωπίςουν τθν διαδικαςία ειςαγωγισ ςτισ 

χολζσ Καλϊν Σεχνϊν με ουςιαςτικά εφόδια. Σαυτόχρονα οι μακθτζσ/τριεσ κα κατοχυρϊνουν ζνα 

ζωσ δφο εξάμθνα Ακαδθμαϊκϊν πουδϊν. Επίςθσ το Πρόγραμμα Δια Βίου απευκφνεται ςε αυτοφσ 

που αςχολοφνται με τισ Εικαςτικζσ Σζχνεσ και ενδιαφζρονται να παρακολουκιςουν εικαςτικά 

μακιματα υψθλοφ ακαδθμαϊκοφ επιπζδου ςτουσ τομείσ Ηωγραφικισ, Γλυπτικισ, Φωτογραφίασ, 

Χαρακτικισ, Πολυμεςικϊν Εφαρμογϊν, Βίντεο, Κοςμιματοσ, υντιρθςθσ και Αγιογραφίασ με 

Πανεπιςτθμιακι πιςτοποίθςθ των ςπουδϊν τουσ. Επιπλζον ςε όςουσ κζλουν να αποκτιςουν 

επαγγελματικά εφόδια και δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τουσ τομείσ Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν ι να 

πιςτοποιιςουν όςεσ ιδθ ζχουν με πανεπιςτθμιακό πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ. 

Σα Εργαςτήρια Δια Βίου Εκπαίδευςησ Εικαςτικών και Εφαρμοςμζνων Σεχνών ΣΕΕΣ-ΠΔΜ 

παρζχουν γνϊςθ με υψθλοφ επιπζδου πιςτοποίθςθ που ο απόφοιτοσ/θ μπορεί να χρθςιμοποιιςει  

ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ακαδθμαϊκισ, επαγγελματικισ ι καλλιτεχνικισ εξζλιξισ του/θσ.   



κοπόσ του Προγράμματοσ 

Σο πρόγραμμα ςτόχο ζχει να διδάξει ςε όςουσ ενδιαφζρονται τισ αρχικζσ προςεγγίςεισ ςε 

εικαςτικά/εργαςτθριακά μακιματα. Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να εμβακφνουν ςε 

ζναν από τουσ τομείσ που διδάςκονται από το Πρόγραμμα είτε με Εικαςτικι κατεφκυνςθ 

(Ηωγραφικι, Γλυπτικι, Φωτογραφία) είτε με Εφαρμοςμζνθ (όπωσ Χαρακτικι, Πολυμεςικζσ 

Εφαρμογζσ, Βίντεο, Κόςμθμα, Αγιογραφία, υντιρθςθ). Θ παρακολοφκθςθ του Δια Βίου 

Προγράμματος του ΤΕΕΤ κα επιτρζψει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να αποκτιςουν πολλαπλά εφόδια 

όπωσ να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτθν Ιςτορία τθσ Σζχνθσ, να κατανοιςουν τθν χριςθ των 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτθν επεξεργαςία τθσ εικόνασ, να εργαςτοφν με υλικά που ςχετίηονται 

με προςοδοφόρουσ τομείσ όπωσ Κόςμθμα, Κεραμικι. Για τθν διδαςκαλία κα υπάρχει κεωρθτικι και 

ιςτορικι τεκμθρίωςθ ςε κζματα Αιςκθτικισ και Θεωρίασ τθσ Σζχνθσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ θα αποκτήςουν πιςτωτικζσ μονάδεσ (πρώην ECTS) ενόσ ακαδημαϊκοφ 

εξαμήνου ςπουδών (13 εβδομάδεσ, 10 διδακτικζσ ώρεσ εβδομαδιαίωσ) για κάθε χρόνο πλήρουσ 

παρακολοφθηςησ του προγράμματοσ (δίνεται η δυνατότητα ςυμμετοχήσ πζραν  του ενόσ χρόνου 

με περαιτζρω εμβάθυνςη ςτουσ τομείσ ενδιαφζροντοσ. Αντίςτοιχα διαμορφώνονται οι μονάδεσ 

για μερική παρακολοφθηςη. Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ  μποροφν  να μεταφερθοφν ςε οποιαδήποτε 

Ελληνική χολή Καλών Σεχνών με βάςη  τον ν.3374/05 και τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ 

(Τ.Α. Φ5/72535/Β3, ΦΕΚ 1091/10-8-06 τ.Β’, όπωσ διορθώθηκε ςτο ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ.Β’ και 

Τ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-8-2007). 

Χρόνοσ και Χώροι διεξαγωγήσ του προγράμματοσ 

Σα μακιματα του Δια Βίου Προγράμματοσ του ΣΕΕΣ κα γίνονται κάκε χρόνο και κα καλφπτουν ςε 

διάρκεια ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ (Οκτϊβριο μζχρι Μάιο, ειδικά για το 2012-13 από Νοζμβριο ζωσ 

Ιοφνιο). Τπάρχει πρόβλεψθ και εφ’ όςον υπάρχει ενδιαφζρον, για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ 

ειςαγωγικζσ εξετάςεισ επτεμβρίου/Οκτωβρίου των χολϊν Καλϊν Σεχνϊν, να υπάρξει πρόςκετο 

καλοκαιρινό εξάμθνο με ζναρξθ τον Ιοφλιο, λιξθ τον επτζμβριο και οικονομικι επιβάρυνςθ 

ανάλογθ των διδακτικϊν ωρϊν που κα οριςτεί να παρακολουκιςουν. 

Σα μακιματα κα διεξάγονται ςτθν Φλϊρινα, ςτθν Κοηάνθ, ςτθν Ακινα και  ςτθν Χαλκίδα.  

το πλαίςιο τθσ διάχυςθσ του ΣΕΕΣ ςε όλθ τθν περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ κα γίνει 

προςπάκεια να αναπτυχκοφν τα μακιματα τόςο ςτισ άλλεσ πρωτεφουςεσ τθσ περιφζρειεσ 

(Γρεβενά, Καςτοριά) όςο και ςε πόλεισ όπου δφναται να ςυγκεντρωκεί ικανόσ αρικμόσ   

ενδιαφερομζνων για τθν λειτουργία του Δια Βίου Προγράμματοσ του ΣΕΕΣ.  

Πλήρησ/μερική φοίτηςη 

Σα μακιματα κα αναπτφςςονται ςε 10 ϊρεσ διδαςκαλίασ εβδομαδιαίωσ. 

Θ διδαςκαλία πλιρουσ φοίτθςθσ (10 ΩΔ που αντιςτοιχοφν ςε 15 ΠΜ) κα περιλαμβάνει (οι ϊρεσ 

εργαςτθριακισ ι κεωρθτικισ διδαςκαλίασ αναγράφονται ωσ ΩΔ, οι πιςτωτικζσ μονάδεσ ωσ ΠΜ). 

Οι ΩΔ και οι αντιςτοιχίεσ ςε ΠΜ ζχουν πραγματοποιθκεί με βάςθ τον Οδθγό πουδϊν του 

Σμιματοσ Εικαςτικϊν και Εφαρμοηομζνων Σεχνϊν 2012-13: 

 



1. 4 ώρεσ διδαςκαλίασ (4 ΩΔ που αντιςτοιχοφν ςε 7 ΠΜ) τθσ κφριασ Κατεφκυνςθσ. Για το 

2012-13 κα διδαχκοφν οι παρακάτω κφριεσ Κατευκφνςεισ: Ηωγραφικι (Φλϊρινα, Κοηάνθ, 

Ακινα, Χαλκίδα),  Γλυπτικι (Φλϊρινα, Ακινα), Χαρακτικι (Φλϊρινα, Ακινα), Φωτογραφία 

(Κοηάνθ, Ακινα, Χαλκίδα), Πολυμεςικζσ Εφαρμογζσ (Κοηάνθ, Ακινα), Κόςμθμα (Ακινα, 

Χαλκίδα), Αγιογραφία (Κοηάνθ). 

2. 3 ώρεσ διδαςκαλίασ χεδίου (3 ΩΔ που αντιςτοιχοφν ςε 4 ΠΜ) 

3. 3 ώρεσ Θεωρητικοφ Μαθήματοσ (3 ΩΔ που αντιςτοιχοφν ςε 4 ΠΜ) (για το Χειμερινό: 

Ιςτορία Ευρωπαϊκήσ Τέχνησ 19ου, 20ου, για το Εαρινό:  Ιςτορία Ελληνικήσ Τέχνησ 19ου, 

20ου). 

Θ διδαςκαλία μερικισ φοίτθςθσ κα περιλαμβάνει: 

4 ώρεσ διδαςκαλίασ (4 ΩΔ που αντιςτοιχοφν ςε 7 ΠΜ). Για το 2012-13 κα διδαχκοφν οι 

παρακάτω κφριεσ Κατευκφνςεισ: Ηωγραφικι (Φλϊρινα, Κοηάνθ, Ακινα, Χαλκίδα),  Γλυπτικι 

(Φλϊρινα, Ακινα), Χαρακτικι (Φλϊρινα, Ακινα), Φωτογραφία (Κοηάνθ, Ακινα, Χαλκίδα), 

Πολυμεςικζσ Εφαρμογζσ (Κοηάνθ, Ακινα), Κόςμθμα (Ακινα, Χαλκίδα), Αγιογραφία 

(Κοηάνθ). 

Διαδικαςία εγγραφήσ- Δίδακτρα 

ε ότι αφορά ςτον τρόπο ειςαγωγισ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα κατακζςουν θλεκτρονικά μια φόρμα 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ/προεγγραφισ ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΔΜ, ςτθν διεφκυνςθ 

http://diaviou.eetf.uowm.gr/diaviou_ekdilosi_2012.php που κα λειτουργεί από τισ 17 επτεμβρίου 

μζχρι τισ 19 Οκτωβρίου, προκειμζνου να δθμιουργθκοφν τα ανάλογα τμιματα/κατευκφνςεισ 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που κα προκφψουν. 

Μετά το πζρασ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ, οι ενδιαφερόμενοι κα ενθμερωκοφν τθλεφωνικά αλλά 

και με ςχετικι ανακοίνωςθ ϊςτε να κατακζςουν θλεκτρονικά φάκελο ατομικϊν ςτοιχείων από 17 

επτεμβρίου ζωσ 26 Οκτωβρίου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://diaviou.eetf.uowm.gr/diaviou_2012.php.  

Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα κατακζςουν:  

1. Αντίγραφο Απολυτιριου Γυμναςίου ι Λυκείου αν δεν ζχουν Πτυχίο Ανϊτατθσ χολισ 

2. Αντίγραφο Πτυχίου, αν είναι απόφοιτοι ΑΣΕΙ ι ΑΕΙ 

3. Αντίγραφο ταυτότθτασ 

4. 1 Φωτογραφία  

5. φντομο βιογραφικό ςθμείωμα. 

6. Ψθφιακζσ αναπαραγωγζσ 10 εικαςτικϊν ζργων (ηωγραφικι, ςχζδια, φωτογραφίεσ, βίντεο, 

κοςμιματα κά) που ζχει μζχρι τϊρα πραγματοποιιςει ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ. Θα 

αναγράφεται το υλικό, οι διαςτάςεισ και ο χρόνοσ δθμιουργίασ. 

Σθν πρϊτθ εβδομάδα του Νοεμβρίου 2012 Θα ανακοινωκοφν τα ονόματα όςων γίνουν δεκτοί. 

http://diaviou.eetf.uowm.gr/diaviou_ekdilosi_2012.php


Για να τεκεί ςε ιςχφ θ εγγραφι, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν, ταυτόχρονα με τθν 

ανακοίνωςθ των επιτυχόντων, προκαταβολι των διδάκτρων όπωσ  ορίηεται ακολοφκωσ:  

1. Σο κόςτοσ του προγράμματοσ για πλιρθ παρακολοφκθςθ (10 ΩΔ που αντιςτοιχοφν ςε 15 ΠΜ), 

για το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2012-13 ανζρχεται ςτα 1300 ευρϊ και θ πλθρωμι γίνεται μζςω τθσ 

Επιτροπισ Ερευνϊν ςτον λογαριαςμό του ΠΔΜ ςε δφο δόςεισ 600 ευρϊ προκαταβολι/εγγραφι με 

τθν ζναρξθ του προγράμματοσ και  700 ευρϊ δεφτερθ δόςθ τθν 1θ Φεβρουαρίου. 

2. Σο κόςτοσ του προγράμματοσ για μερικι παρακολοφκθςθ (4 ΩΔ που αντιςτοιχοφν ςε 7 ΠΜ), για 

το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2012-13 ανζρχεται ςτα 700 ευρϊ και θ πλθρωμι γίνεται μζςω τθσ Επιτροπισ 

Ερευνϊν ςτον λογαριαςμό του ΠΔΜ ςε δφο δόςεισ 400 ευρϊ προκαταβολι/εγγραφι με τθν ζναρξθ 

του προγράμματοσ και  300 ευρϊ δεφτερθ δόςθ τθν 1θ Φεβρουαρίου.  

Θα παρζχονται δυνατότθτεσ ευκολίασ πλθρωμισ με μθνιαίεσ δόςεισ κατά περίπτωςθ. 

Κατάκεςθ ςτον αρ. λογαριαςμοφ 5250-039507-824 (ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ) τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν 

του Παν/μίου Δυτικισ Μακεδονίασ, για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάκθςθσ, Εργαςτιρια Εικαςτικϊν 

και Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν, του ΣΕΕΣ. 

Για να πραγματοποιθκεί το πρόγραμμα απαιτοφνται τουλάχιςτον 25 εγγραφζσ ςε κάκε 

κατεφκυνςθ/πόλθ. 

 

Επιςτημονικά Τπεφθυνοσ:  

Γιάννησ Ζιώγασ – Επίκουροσ Καθηγητήσ ΣΕΕΣ-ΠΔΜ 

e-mail: yziogas@uowm.gr 

 

Πληροφορίεσ: 

Ευαγγελία βφρου, τηλ. 2385055057, Δευτζρα, Σρίτη, Σετάρτη, Πζμπτη 11:00-13:00 

e-mail: diaviouteet@uowm.gr 

mailto:yziogas@uowm.gr

