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Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τµήµατος µε την ευκαιρία των σπουδών τους µε την καθοδήγηση
των διδασκόντων τους δηµιουργούν. Η δηµιουργικότητα τους, συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής
τους δραστηριότητας, δεν παραµένει στα στενά πλαίσια του Ιδρύµατος αλλά µεταφέρεται στην
κοινωνία που περιβάλλει το Ίδρυµα. Από τη δική του πλευρά, παρά τις αντιξοότητες, το
πανεπιστήµιο δίνει ένα δείγµα µε τις δικές του δυνάµεις για την βούληση το να ενεργοποιηθεί και να
κινητοποιηθεί το τριµερές σχήµα συνεργασίας Πανεπιστήµιο-Οικονοµικοί φορείς του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα-Τοπική Κοινωνία ώστε να παραχθεί προστιθέµενη αξία για τον κοινό στόχο που είναι
η ευηµερία της περιοχής. Η τοπική κοινωνία χρειάζεται το Πανεπιστήµιο ώστε να ενεργοποιηθούν και
να σχεδιαστούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη. Στην αναπτυξιακή πορεία πρέπει να
συνδράµουν οι οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Το νεαρό Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσεται µε σταθερά βήµατα και θέτει τις βάσεις
για τη στρατηγική του προοπτική (γεωγραφική, οικονοµική και ακαδηµαϊκή), τη διεθνή και εθνική
ακαδηµαϊκή

του

καταξίωση,

υλοποιώντας

βήµα-

βήµα

τους

ακαδηµαϊκούς,

ποιοτικούς

και

αναπτυξιακούς στόχους που έχει θέσει. Αντίστοιχα το νεαρό τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων
Τεχνών προσπαθεί µε την εργώδη προσπάθεια των διδασκόντων και των φοιτητών του να
αναδειχτεί σε ένα εύρωστο ακαδηµαϊκό περιβάλλον.
Ελπίζουµε, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, ότι µε την καθηµερινή σας απασχόληση στο
Πανεπιστήµιο δεν θα µετανιώσετε για την επιλογή σας.
Ότι για όλους και όλες η δική σας συνειδητή επιλογή θα δικαιωθεί, ότι θα γίνεται η καλύτεροι
πρεσβευτές του Πανεπιστηµίου σας.
Τέλος επισηµαίνω, ότι τo Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου µας
υλοποιεί µέσα σε δύσκολες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες την κατεύθυνση να αποκτήσουν τα
τµήµατα σύνοδες δράσεις, παράλληλες των µαθηµάτων τους που θα δείχνουν στο εσωτερικό και το
εξωτερικό του Ιδρύµατος την βούληση του να ξεπεράσει τις δυσκολίες, να αντιµετωπίσει τους
κινδύνους, να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες.
Ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής

Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ένας χαιρετισµός οφείλει και µιαν ελάχιστη αποτίµηση της σύντοµης, πολύ δύσκολης, αλλά
προκλητικής και καθ’ όλα δηµιουργικής πορείας του Τµήµατος, παρ’ όλες τις αντίξοες και
πρωτοφανείς συνθήκες που αντιµετωπίζει η χώρα µας από το 2009/10 µέχρι και σήµερα, συνθήκες
που τραυµάτισαν το φάσµα της κοινωνικής µας συγκρότησης, αλλά επιβεβαίωσαν από την άλλη, τον
καλώς νοούµενο πατριωτισµό και το φιλότιµο των ανθρώπων της, µε εξαιρετικό παράδειγµα τους
ανθρώπους που αγωνιούν και προσφέρουν για τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας από την
ίδρυσή της µέχρι σήµερα.
Οι άνθρωποι αυτοί

έχουν και όνοµα και επίθετο, κι εγώ ως ιστορικός οφείλω, τουλάχιστον, ν’

αποτυπώσω δύο, κατά την ταπεινή µου άποψη σηµαντικές χρονικές στιγµές, που σχετίζονται µε την
ίδρυση

του

Τµήµατος

Εικαστικών

και

Εφαρµοσµένων

Τεχνών

του

Πανεπιστηµίου

Δυτικής

Μακεδονίας.
Αύγουστος του 2003, έχει ήδη ιδρυθεί το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας (µε Τµήµατα που µέχρι
τότε ανήκαν στο Α. Π .Θ.)

µε το Π. Δ. 92/2003 και θα ξεκινούσε τη λειτουργία του το 2004. Ο

καθηγητής και γλύπτης Δηµήτρης Μπέσσας

και ο αείµνηστος, πλέον, Μίµης Σουλιώτης µε την

υποστήριξη της νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας είχαν έτοιµο έναν εξαιρετικά καλαίσθητο
φάκελο µε τίτλο «Τµήµα Καλών και Εφαρµοσµένων Τεχνών στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας.
–Μια

Πρόταση

σε

Εξέλιξη»,

µε

πλήρη

αποτύπωση

της

Σκοπιµότητας,

Ετοιµότητας,

του

Προγράµµατος Σπουδών, του Προϋπολογισµού και των Δαπανών. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε στον
πρώτο Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή
Χρήστο Μασσαλά και τον Υπουργό Παιδείας Πέτρο Ευθυµίου.
20 Ιουνίου του 2006, η πρώτη προσωρινή Γενική Συνέλευση στην Παραλία Κατερίνης για µια πρώτη
συζήτηση σε θεσµικό επίπεδο για τη φυσιογνωµία και το πρόγραµµα Σπουδών, παρόντες:
Ο Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και πρώτος Πρόεδρος του Τµήµατος
Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών Φλώρινας, Δηµήτριος Μπέσσας.
Ο Καθηγητής της ΑΣΚΤ Αθηνών και αναπληρωτής Πρόεδρος του Τµήµατος Εικαστικών και
Εφαρµοσµένων Τεχνών Φλώρινας, Γιώργος Χουλιαράς.
Ο Καθηγητής του Π. Δ. Μ., Μίµης Σουλιώτης
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής της ΑΣΚΤ Αθηνών, Μάριος Σπηλιόπουλος.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Α.Π.Θ., Ξενής
Σαχίνης.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Π. Δ. Μ., Αντρέας Π. Ανδρέου και
Η Επίκουρος Καθηγήτρια του Π. Δ. Μ., Ιφιγένεια Βαµβακίδου.
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Η πρώτη ζωντανή συζήτηση που έθεσε τα θεµέλια για τη λειτουργία του Τµήµατος, από όπου, όµως,
δεν έλειψαν και οι πρώτες ρηγµατώσεις για επί µέρους ζητήµατα.
Από την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του Τµήµατος µέχρι σήµερα συνέβαλαν µε τη συµµετοχή
τους στις Προσωρινές Γενικές συνελεύσεις ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι από διαφορετικά πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα. Πρόεδροι του T.E.E.T. διετέλεσαν οι: Ανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής Παιδαγωγικού
Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Π.Δ.Μ., Μπέσσας Δηµήτριος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος
Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Π.Δ.Μ. και Παπανικολάου Μιλτιάδης, Καθηγητής Τµήµατος Ιστορίας –
Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Στις

Προσωρινές Γενικές Συνελεύσεις του T.E.E.T.

συµµετείχαν οι Σαχίνης

Ξενής, Καθηγητής, Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών Α.Π.Θ., Σκυλογιάννης
Γεώργιος,

Καθηγητής

Τµήµατος

Εικαστικών

και

Εφαρµοσµένων

Τεχνών

Α.Π.Θ.,

Σουλιώτης

Δηµήτριος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών Π.Δ.Μ., Σπηλιόπουλος Μάριος,
Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ., Τσακίρης Γεώργιος, Καθηγητής, Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων
Τεχνών Α.Π.Θ., Χουλιαράς Γεώργιος, Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ., Βαµβακίδου Ιφιγένεια, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών Π.Δ.Μ., Δηµητριάδου Κατερίνα, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια

Παιδαγωγικού

Τµήµατος

Δηµοτικής

Εκπαίδευσης,

Π.Δ.Μ.

Σαρρή

Αικατερίνη,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών Π.Δ.Μ., Ξόνογλου Δηµήτριος, Επίκουρος
Καθηγητής Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών Α.Π.Θ., Κασβίκης Κωνσταντίνος,
Επίκουρος

Καθηγητής

Παιδαγωγικού

Τµήµατος

Δηµοτικής

Εκπαίδευσης,

Π.Δ.Μ.,

Σταυριανός

Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών Π.Δ.Μ..
Το Τµήµα διανύει, πλέον τον όγδοο χρόνο λειτουργίας του, µε διορισµένα 5 µέλη ΔΕΠ, τρία ΕΕΔΙΠ
και µια πλειάδα συναδέλφων από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα του Π. Δ. Μ. και τους διδάσκοντες µε το
Π.Δ.

407/1980

να

προσφέρουν

έργο,

υπερβαίνοντας

δηµοσιο-υπαλληλικές

αντιλήψεις

και

αγκυλώσεις, κυριολεκτικά µε κατάθεση ψυχής, καταγράφοντας παρά τις αντίξοες συνθήκες
σηµαντικά επιτεύγµατα και διακρίσεις τόσο σε επίπεδο σπουδών, αλλά και εξωστρέφειας µε
παρουσία στον Ελλαδικό και διεθνή χώρο.
Ποια η ειδοποιός διαφορά του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών από τα ήδη
υπάρχοντα στην χώρα; Το Τµήµα στη δύσκολη αυτή συγκυρία για να υποστηρίξει το Πρόγραµµα
Σπουδών του, εφάρµοσε σε πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό τη διεθνή τάση για διεπιστηµονικές
προσεγγίσεις των επί µέρους γνωστικών αντικειµένων, µέσα από τη συνεργασία του µε τα
Παιδαγωγικά Τµήµατα (Δηµοτικής και Νηπιαγωγών) καθώς επίσης και το Τµήµα Βαλκανικών
Σπουδών µέχρι τη χρονιά του 2013.
Ένα δεύτερο σηµαντικό στοιχείο που στοιχειοθετεί την ιδιαιτερότητά του και η οποία απορρέει από
τη συνεργασία του µε τα Παιδαγωγικά Τµήµατα, είναι η έµφαση στην εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Καλλιτεχνικών µαθηµάτων για την Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Ήδη ένας πάρα
πολύ µεγάλος αριθµός αποφοίτων του Τµήµατος δραστηριοποιείται στο πεδίο της Εκπαίδευσης,
έχοντας λάβει στον εξοπλισµό τους, πέρα από το πεδίο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και τη σκευή
της παιδαγωγικής κατάρτισης.
Αγαπητοί φοιτητές, φοιτήτριες και διδάσκοντες συνάδελφοι,
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Η Τέχνη και η εκπαίδευση για την Τέχνη µπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν ως αντίδοτο στην
κρίση που διανύουµε, αν συνεχίσουµε να εργαζόµαστε µε αίσθηµα συλλογικής ευθύνης και
δηµιουργικότητας και όχι ατοµικής συγκίνησης και ιδιοτέλειας, τότε τα αποτελέσµατά µας θα είναι
ακόµη πιο εντυπωσιακά.

Ο Πρόεδρος του Τ. Ε. Ε. Τ.
Καθηγητής Αντρέας Π. Ανδρέου
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Το Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε έδρα τη Φλώρινα ιδρύθηκε µε το Π.Δ.181/31
Αυγούστου 2006. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τµήµατος και η εισαγωγή των
πρώτων φοιτητών/τριών ορίζεται από το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007
Το Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών έχει ως αποστολή µε βάση το ιδρυτικό Π.Δ.:
α) Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστηµονικά αντικείµενα της ζωγραφικής, της
γλυπτικής και των εφαρµοσµένων τεχνών, όπως ιδίως της φωτογραφίας - βίντεο, των ψηφιακών
µορφών

τέχνης

(κινούµενο

σχέδιο,

τρισδιάστατη

κινούµενη

εικόνα

–

animation),

της

εικονογράφησης εντύπων, της µελέτης και σχεδίασης σύγχρονων αντικειµένων βιοτεχνικής και
βιοµηχανικής παραγωγής (design) και της διακόσµησης. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην ανάδειξη
της πολιτισµικής κληρονοµιάς και των επιρροών της από τα µεγάλα εικαστικά ευρωπαϊκά
ρεύµατα.
β) Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την
άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία και
γ) Να παρέχει ειδική µόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία των
καλλιτεχνικών µαθηµάτων στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

ΦΟΙΤΗΣΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Ο αριθµός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τµήµα ορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του
ν.1351/1983 (Α’ 56), όπως ισχύει κάθε φορά.
Η εισαγωγή φοιτητών/τριών στο Τµήµα γίνεται µε τη διαδικασία του εδαφ. γ της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν.2525/1997 (Α’ 188), όπως ισχύει κάθε φορά και
Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τµήµα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα
(10) εξάµηνα σπουδών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε βάση τις εξειδικευµένες
επιστηµονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελµατικής ενασχόλησης σε φορείς του δηµόσιου
ή του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την τέχνη σε µία ή
περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τµήµα.
Ακόµη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Για τον διορισµό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση Παιδαγωγικής
Επάρκειας η οποία αποκτάται µε τη εφαρµογή του προγράµµατος και του κανονισµού σπουδών του
Τµήµατος.
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Σύµφωνα µε τα άρθρα: 1.άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 2454/2007 (ΦΕΚ 7 τ.Α΄) «Ρύθµιση Θεµάτων
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Λοιπές Διατάξεις» 2. άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195/06-092011 τ. Α’) «Δοµή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» 3. άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-08-2012
τ. Α’) «Ρυθµίσεις Θεµάτων ΑΕΙ και λοιπές διατάξεις» 4. άρθρο 39 παρ. 30 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/Α/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» η Σχολή
Καλών Τεχνών, δεν εµπίπτει σε αυτές περί αυτοδυναµίας, καθώς αποτελείται από ένα µη
αυτοδύναµο Τµήµα, το Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών. Ως εκ τούτου, τις
αρµοδιότητες του Τµήµατος, βάσει του νόµου, τις ασκεί, µέχρι την αυτοδύναµη λειτουργία του, η
Κοσµητεία της Σχολής. Με βάση όµως το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 4009/2011, για τις Σχολές που
υλοποιούν ένα Πρόγραµµα Σπουδών, «…η κοσµητεία αποτελείται από τον κοσµήτορα, ο οποίος
εκτελεί και χρέη διευθυντή (προέδρου) τµήµατος, από τρεις εκλεγµένους από τη γενική συνέλευση
της σχολής Καθηγητές και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, η γενική
συνέλευση της σχολής ασκεί και τις αρµοδιότητες της συνέλευσης τµήµατος. Τα θέµατα που
αφορούν την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του πρύτανη, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
Λόγω του ότι µέχρι στιγµής το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων δεν έχει αποφανθεί σχετικά µε
τη διαδικασία εκλογής/ορισµού Κοσµήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών, και έως την αυτοδύναµη
λειτουργία του Τµήµατος, ο Πρόεδρος καλείται να εισηγείται τα θέµατα που αφορούν στο Τµήµα
προς τη Δ.Ε. του Πανεπιστηµίου για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Τις δε σχετικές πράξεις
υλοποίησης των αποφάσεων για το Τµήµα τις υπογράφει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ύστερα από έλεγχο
νοµιµότητας και σκοπιµότητας (Ν.4186/2013).
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΕΟΥ, Καθηγητής
Ο Ανδρέας π. Ανδρέου, σπούδασε Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινολογία και Αρχαία Ιστορία στα
Πανεπιστήµια του Μάιντς και της Χαιδελβέργης της Δ. Γερµανίας. Εργάζεται στην Παιδαγωγική
Σχολή της Φλώρινας από το 1991. Τα επιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά του εντοπίζονται
στην Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία, στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη, στην Τοπική Ιστορία, στην Ιστορία
της Τέχνης, στην Μουσειακή Εκπαίδευση. Έχει εκδώσει επτά µονογραφίες, άρθρα του έχουν
συµπεριληφθεί σε συλλογικούς τόµους, ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά
διεθνών συνεδρίων.
aandreou@uowm.gr

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος αποτελείται από µέλη ΔΕΠ, διορισµένα και υπό διορισµό,
µέλη ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων µε ανάθεση διδασκαλίας, µέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. και από καλλιτέχνες και
θεωρητικούς επιστήµονες που προσλαµβάνονται µε τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, Επίκουρος καθηγητής (ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ)
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965. Σπούδασε ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ., παρακολούθησε τα
Εργαστήρια Φορητής Εικόνας-Νωπογραφίας, Ψηφιδωτού και Σκηνογραφίας. Είναι απόφοιτος του
Τµήµατος Νοµικής A.Π.Θ. και του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Τ.Ε.Ι.
Αθηνών. Έργα του υπάρχουν στο Άγιον Όρος (τοιχογραφίες στους Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου,
Παναγίας Τριχερούσης, Αγ. Νικολάου Πλανά Κελλίου Μαρουδά) στο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων
(Ψηφιδωτά µεγάλης κλίµακας Ι.Μ. Αγ. Γερασίµου Ιορδανίτου) καθώς και σε ναούς και ιδιωτικές
συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2007 διδάσκει Εκκλησιαστική Ζωγραφική και
Ψηφιδωτό στο Τ.Ε.Ε.Τ.-Π.Δ.Μ. Eρευνητικά του ενδιαφέροντα αποτελούν η εικαστική γλώσσα του
Ιερού διαπολιτισµικώς, η προφορική και γραπτή διδασκαλία των εικαστικών τεχνών, η τεχνολογία
υλικών-κατασκευών.
dimoavra@gmail.com
http://avramidisicons.wordpress.com/

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ, Επίκουρη καθηγήτρια
Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Α.Π.Θ. και Καλές Τέχνες στο Central Saint Martins College of Art and
Design (MA, PhD). Έχει συµµετάσχει µε εισήγηση σε διεθνή συνέδρια όπως τα PSi, ISEA και
CADE. Πήρε µέρος σε τρία Φεστιβάλ Performance της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
και στη Μπιενάλε Performance Deformes της Χιλής. Είναι µέλος του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου του
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κόµβου i-node του Planetary Collegium (Plymouth University), και διδάσκει στο MFA του TransArt
Institute. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της συµπεριλαµβάνουν τη σχέση σώµατος, χώρου και
επιτελεστικότητας, τη σχέση αυτοπροσωπογραφίας, ταυτότητας και υποκειµενικότητας, καθώς το
πεδίο της καλλιτεχνικής πρακτικής ως µέσο και διαδικασία παραγωγής γνώσης.
aaugitidoy@uowm.gr

http://www.arealartist.com

ΖΩΗ ΓΟΔΟΣΗ, Επίκουρη καθηγήτρια
Η Ζωή Γοδόση αποφοίτησε το 1985 από το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κλάδου Ιστορίας της
Τέχνης) και Διδακτορικού Διπλώµατος του ίδιου Τµήµατος του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα αφορούν τη µελέτη της λαϊκής ζωγραφικής και της σύγχρονης ελληνικής και
βαλκανικής τέχνης.
zgodosi@uowm.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ, Επίκουρος καθηγητής
Ο Γιάννης Ζιώγας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962. Σπούδασε Μαθηµατικά (Πτυχίο,
Πανεπιστήµιο Αθηνών) και µεταπτυχιακά στην Νέα Υόρκη (Ζωγραφική, MFA, School of Visual Arts).
Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε θέµα: Το έργο του Στάµου ως
πορεία µετασχηµατισµού ενός διεθνούς κώδικα (field painting) σε κώδικα ερµηνείας του φωτός και
του τοπίου. Παιδαγωγικές Εφαρµογές (2013). Έχει πραγµατοποιήσει ατοµικές εκθέσεις και έχει
συµµετάσχει σε οµαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει γράψει κείµενα και βιβλία για τη
θεωρία της τέχνης (Ο βυζαντινός Μάλεβιτς, Ο Ταρκόφσκι στην Χαλκίδα, Όψεις Λογοκρισίας). Κάθε
χρόνο διοργανώνει την Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες.
yziogas@uowm.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ, Επίκουρος καθηγητής (ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ)
Ο Γιάννης

Καστρίτσης γεννήθηκε το 1960 στη Δάφνη Ευρυτανίας. Σπούδασε Ζωγραφική στην

Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης από το 1985 έως το 1990 στο εργαστήριο του Βαγγέλη Δηµητρέα.
Συνέχισε τις σπουδές του στο µεταπτυχιακό τµήµα του Brooklyn College της Νέας Υόρκης από το
1990 έως και το 1993. Παράλληλα µε τη ζωγραφική ασχολείται

µε τη φωτογραφία και την

γλυπτική. Από το 1997 διδάσκει ζωγραφική στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών, τµήµα Γραφιστικής και από το 2007
στη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας. Έχει εκδώσει τούς προσωπικούς καταλόγους: Ο Κόσµος
των πραγµάτων 2004, Στη µεγάλη Λακκούβα 2006, Ο άνθρωπος και ο ίσκιος του 2010, Η αµφιβολία
του Σεζάν 2011, Βίων Ερµηνεία 2012
kastritsis@yahoo.gr

http://kastritsis.blogspot.gr/
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ΧΑΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣΦΥΡΗΣ, Επίκουρος καθηγητής
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Φλώρινα. Έχει πραγµατοποιήσει 18 ατοµικές εκθέσεις και έχει
συµµετάσχει σε πάρα πολλές οµαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως στην 26η
Μπιενάλε του Σάο Πάολο (2004), στην 2η Μπιενάλε του Πεκίνου (2006) και στη 2η Μπιενάλε της
Θεσσαλονίκης (2009). Εκθέτει στη Γκαλερί Ζουµπουλάκη στην Αθήνα και στην Γκαλερί Λόλα
Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Το 2009 εξέδωσε το βιβλίο του Έσοπτρο+ από τις εκδόσεις futura.
πληροφορίες:http://www.harriskondosphyris.com/ http://floroieikastikoi.blogspot.gr/
kondosphyrisharris@gmail.com

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΖΑΣ, Επίκουρος καθηγητής (ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ)
Εικαστικός. Μεταπτυχιακό δίπλωµα στις Καλές Τέχνες (MFA) στο Pratt Institute στη Νέα Υόρκη µε
υποτροφίες του

Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών(Ι.Κ.Υ.) και του Ιδρύµατος Fulbright (1997).

Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Α. Σ. Κ.Τ. Πτυχιούχος πολιτικός µηχανικός του
Ε.Μ.Π. Σπούδασε, εργάστηκε και δίδαξε στη Νέα Υόρκη

στο σχεδιασµό και την υλοποίηση

ψηφιακών παρουσιάσεων. Συµµετείχε σε εκθέσεις και διαγωνισµούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
και παρουσίασε εικαστικό έργο του
ψηφιακά επεξεργασµένες εικόνες
καθηγητής

στο

Τµήµα

όπως οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις , κινούµενα γραφικά,
και ήχους, έργα ζωγραφικής. Το 2013 εκλέχτηκε επίκουρος

Εικαστικών

και

Εφαρµοσµένων

Τεχνών

του

Πανεπιστήµιου

Δυτικής

Πύργου

Τήνου.

Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείµενο των ψηφιακών τεχνών.

ΕΚΤΩΡ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Επίκουρος καθηγητής
1983-1985:
Αποφοίτησε

Προπαρασκευαστικό
µε

Γλυπτικής,

Σχολείο

«Άριστα».1985-1990:

Εργαστήριο

Γ.

Καλών

Ανωτάτη

Νικολαϊδη).

Σχολή

Τεχνών
Καλών

Αποφοίτησε

Τεχνών
µε

Αθήνας

βαθµό

(Τµήµα

«Άριστα».

1987-1988: Εργαστήριο Σκηνογραφίας Α.Σ.Κ.Τ. &Εργαστήριο Καλλιτεχνικής Τυπογραφίας Α.Σ.Κ.Τ.
Απoφοίτησε

µε

Μακεδονίας, µε

βαθµό

«Άριστα».

2011-2014:

Μεταπτυχιακό

από

το

Πανεπιστήµιο

Δυτικής

τίτλο της Διπλωµατικής Εργασίας του "Προτοµές ιστορικών προσώπων -

Δηµιουργία ιστορικών αφηγήσεων". Από το 2008 διδάσκει Γλυπτική στο Τµήµα Εικαστικών &
Εφαρµοσµένων Τεχνών & ήδη Σχολή Καλών Τεχνών, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ
το 2010 εκλέχθηκε µέλος ΔΕΠ.
ektorpapadakis@uowm.gr

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

ΠΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΕΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΕ

ΑΝΑΘΕΣΗ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
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Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., όπου επίσης ολοκλήρωσε
τις µεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία της Ιστορίας. Εκπόνησε τη δ.δ. στην Παιδαγωγική Σχολή
του Α.Π.Θ.. Τα επιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά της εντοπίζονται στην Νεότερη Ελληνική
Ιστορία, στη µεθοδολογία της ιστορικής έρευνας προς την κατεύθυνση των πολιτισµικών σπουδών,
στη σύγχρονη τέχνη και στη σηµειωτική της εικόνας. Έχει πολλές δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και
διεθνή περιοδικά (80) µε ετεροαναφορές και µετέχει σε συλλογικούς τόµους για την Ιστορία και τον
Πολιτισµό.
ibambak@uowm.gr

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ακαδηµαϊκοί τίτλοι: Πτυχίο: Ψυχολογίας & Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ. Μεταπτυχιακό
Δίπλωµα Ειδικότητας (Παιδαγωγικά): Τοµέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ. Διδακτορικό
(Επιστήµες της Αγωγής): Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Θεωρία του σχολείου
και της διδασκαλίας, Διδακτική µεθοδολογία ανθρωπιστικών µαθηµάτων, Σύγχρονες διδακτικές
παρεµβάσεις,

Παιδαγωγική

αξιοποίηση

του

ιστορικού

χώρου,

Διαπολιτισµική

διδακτική,

Πολυγραµµατισµοί, Κριτική σκέψη και διδασκαλία, Εκπαίδευση στην ηθική ανάπτυξη.
adimitriadou@uowm.gr

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ, Επίκουρη καθηγήτρια
Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο Πανεπιστήµιο της Δ. Μακεδονίας. Είναι
απόφοιτος του Πολιτικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής Αθηνών, της Παιδαγωγικής Σχολής Αθηνών
και της Σχολής Νηπιαγωγών. Έχει πραγµατοποιήσει Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κοινωνιολογία και
το θέµα του διδακτορικού της είναι στον τοµέα της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην εκτενή µελέτη της
εκπαιδευτικής
Κοινωνιολογίας

περιόδου
της

1936-1940.

Εκπαίδευσης

και

Ασχολείται
Πολιτικής

Επιστηµονικών Συλλόγων και αντίστοιχων

µε

ζητήµατα

Κοινωνιολογίας.

Εκπαιδευτικής
Είναι

µέλος

Πολιτικής,
Ελληνικών

Παγκοσµίων της ειδικότητάς της. Έχει εργαστεί σε

ερευνητικές οµάδες για τη διερεύνηση ζητηµάτων αναφορικά µε την Εκπαιδευτική Πολιτική, τη
Μετανάστευση και την Ισότητα. Την ενδιαφέρει η µελέτη της Ιστορίας της Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
µε αξιοποίηση αρχειακού υλικού και βιογραφικής ανάλυσης. Επικεντρώνεται στη σύνδεση πολιτικής,
εκπαίδευσης και δοµηµένης κοινωνικής πραγµατικότητας. Μελέτες και άρθρα της έχουν δηµοσιευτεί
σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και επιστηµονικούς τόµους.
ekalerante@uowm.gr

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΣΒΙΚΗΣ, Επίκουρος καθηγητής
Ο δρ. Κώστας Κασβίκης είναι Επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης
Φλώρινας, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας µε γνωστικό αντικείµενο «Διδακτική της Ιστορίας και του
Πολιτισµού». Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης και του Τµήµατος Ιστορίας –
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. µε ειδίκευση «αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης». Στο
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ίδιο Τµήµα πραγµατοποίησε τις µεταπτυχιακές του σπουδές και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή.
Έχει εργαστεί ως δάσκαλος και ως ερευνητής σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. Έχει
σχεδιάσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράµµατα σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία. Το
ερευνητικό,

διδακτικό

και

συγγραφικό

του

έργο

αφορά

τη

Διδακτική

της

Ιστορίας,

τη

Μουσειοπαιδαγωγική, την Αρχαιολογική Εκπαίδευση και τις Πολιτικές του Παρελθόντος. Συνεργάζεται,
επίσης,

µε

το

Διαπανεπιστηµιακό

Μεταπτυχιακό

Μουσειολογίας,

Α.Π.Θ.

-

Πανεπιστήµιο

Δυτικής

Μακεδονίας και είναι συν-συντονιστής και διδάσκων στην ενότητα «Μουσειοπαιδαγωγική».
kkasvikis@uowm.gr

ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, Επίκουρος καθηγητής
Ο Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος είναι Επίκουρος "Ελληνικής Λογοτεχνίας µε έµφαση στην Παιδική
Λογοτεχνία"

στο

Παιδαγωγικό

Τµήµα

Νηπιαγωγών

του

Πανεπιστηµίου

Δυτικής

Μακεδονίας

και

Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Δηµιουργική Γραφή» του ίδιου
Πανεπιστηµίου. Είναι πτυχιούχος και διδάκτορας φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων. Το συγγραφικό του έργο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη µελέτη και τη
διδακτική της Λογοτεχνίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Δηµιουργικής Γραφής. Έχει
εκδώσει επτά (7) επιστηµονικά συγγράµµατα. Άρθρα του έχουν συµπεριληφθεί σε συλλογικούς τόµους,
ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει συµµετάσχει και
συµµετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα (ενδεικτική αναφορά στο “TSTORY Storytelling Applied
to Training 2012-2014”). Είναι µέλος πολιτιστικών φορέων και διεθνών εταιρειών. Προκρίνει όµως,
ανεπιφύλακτα, όλων τη συµµετοχή του ως ιδρυτικό µέλος στην πολιτιστική οµάδα του Πανελληνίου
Συλλόγου Παραπληγικών – παράρτηµα βόρειας Ελλάδας.
tkotopou@uowm.gr

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΣΣΑΣ, Καθηγητής
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΣΣΑΣ, σπούδασε Γλυπτική, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας
κοντά στον Δηµήτρη Καλαµάρα. Έκανε µεταπτυχιακές σπουδές µε υποτροφία του I.K.Y. από το
1984 µέχρι το 1987 και το 1992 αναγορεύθηκε διδάκτωρ Παιδαγωγικών Eπιστηµών στο Α.Π.Θ.
Διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, στο Τµήµα Νηπιαγωγών
Φλώρινας, στο Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Α.Π.Θ., στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα του Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του
Τµήµατος Νηπιαγωγών Φλώρινας και στο Μεταπτυχιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μουσειολογίας
της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τα µαθήµατα τα οποία διδάσκει αφορούν τα εικαστικά στο
Δηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, την Πρώτη Γραφή, την προσέγγιση έργων τέχνης από τα παιδιά,
την εικονογράφηση σχολικών εγχειριδίων, την τοπική καλλιτεχνική ιστορία κ.ά. Το συγγραφικό του
έργο αποτελείται από βιβλία και δηµοσιεύσεις που αφορούν στους παραπάνω επιστηµονικούς
χώρους. Διατηρεί εικαστικό εργαστήριο και έχει πραγµατοποιήσει 20 καλλιτεχνικές εκθέσεις στην
Ελλάδα, δύο στην Αµερική, µία στην Αλβανία και µία στην Ιταλία.
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dmpessas@uowm.gr

ΕΦΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι
H Ευθυµία Παπαγεωργίου υπηρετεί ως µόνιµο ειδικό εργαστηριακό-διδακτικό προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας από το 2008. Είναι υπεύθυνη για
το Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο
καλύπτει

τις

ανάγκες

εκτέλεσης

«Βιβλιολογείον –Μίµης Σουλιώτης» και κατά κύριο λόγο

εργαστηριακών

και

πρακτικών

ασκήσεων

των

φοιτητών

(προπτυχιακών – µεταπτυχιακών)στα πλαίσια των µαθηµάτων και των δράσεων του οικείου
εργαστήριου. Γνωστικό αντικείµενο: Βιβλιολογία: Ιστορία του βιβλίου (χειρόγραφο – έντυπο),
Τέχνες του βιβλίου (χειροποίητη και καλλιτεχνική βιβλιοδεσία – Παραδοσιακή Τυπογραφία),
Εκδόσεις. Επιστηµονικά ενδιαφέροντα: Παλαιογραφία, Παπυρολογία, Κωδικολογία, Βιβλιοθηκονοµία.
Πεδία

δράσης:

Φιλαναγνωσία,

βιβλιοαγωγή

στην

Α/θµια

εκπαίδευση,

βιβλιοπαρουσιάσεις,

Πανεπιστηµιακή Λέσχη Ανάγνωσης.
epapagerogiou@uowm.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Επίκουρος καθηγητής
Ο Γιώργος Σταυριανός είναι διδάκτωρ φιλολογίας της Σχολής Γραµµάτων και Ανθρωπιστικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Νανσύ ΙΙ της Γαλλίας, και πτυχιούχος φιλολογίας της Φιλοσοφικής
σχολής του Καποδιστριακού πανεπιστηµίου Αθηνών. Σήµερα διδάσκει από την βαθµίδα του λέκτορα
µαθήµατα Πολιτισµού, Τέχνης, και φιλοσοφίας της Τέχνης στο Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών και στην
Σχολή Καλών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
Έχει συγγράψει τις µονογραφίες : «Η Δυναµική των Πολιτισµών –Διαλεκτικές προσεγγίσεις» (2007),
«Η νέα αφήγηση του κόσµου» (2012) που κυκλοφορούν στις εκδόσεις Αντ. Σταµούλη, και τρία
µυθιστορήµατα (εκδόσεις Καστανιώτη), ενώ το τέταρτο της σειράς είναι έτοιµο και αναµένεται να
κυκλοφορήσει µέσα στην επόµενη χρονιά.
Εκτός από την συγγραφή έχει ασχοληθεί και µε την µουσική σύνθεση όπου έχει να επιδείξει µια
ιδιαίτερα σηµαντική κατάθεση στην ελληνική και διεθνή δισκογραφία.
gstav144@gmail.com

ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ, Επίκουρη καθηγήτρια
Η Σωτηρία Τριαντάρη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο
Πανεπιστήµιο

Ιωαννίνων,

Θεολογία

στο

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο

Θεσσαλονίκης,

έκανε

µεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία στο Παν/µιο της Τυβίγγης στη Γερµανία. Είναι διδάκτωρ στην
Ιστορία της Φιλοσοφίας (ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ.) µε εξειδίκευση στη Βυζαντινή Φιλοσοφία και µε
υποτροφία συνέχισε Μεταδιδακτορικές σπουδές στη Πολιτική Φιλοσοφία στο Παν/µιο Αθηνών
(Φιλοσοφική Σχολή). Δίδαξε µε ανάθεση τα µαθήµατα: Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία στο Παν/µιο
Μακεδονίας (τµήµα: Διεθνών-Οικονοµικών-Ευρωπαϊκών και Πολιτικών Σπουδών) και Φιλοσοφία και
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Αισθητική Φιλοσοφία στο Παν/µιο Ιωαννίνων (τµήµα: Επιστηµών της Τέχνης). Σήµερα διδάσκει στο
Παν/µιο Δυτικής Μακεδονίας στη βαθµίδα της Επίκουρης καθηγήτριας στο Τµήµα Νηπιαγωγών της
Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας στο γνωστικό αντικείµενο: «Φιλοσοφία και Εκπαίδευση». Έχει
γράψει πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά που αφορούν στην αρχαία, στη βυζαντινή και
στη νεότερη φιλοσοφία, στα πεδία της πολιτικής, της ρητορικής, της εκπαίδευσης, της ηθικής και
της λογικής. Επίσης έχει γράψει και αρκετά επιστηµονικά έργα.
striantari@uowm.gr

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ
Απόφοιτη του τµήµατος

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.,(1992), Διδάκτωρ του τµήµατος

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.,(2006), Κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης Διοίκησης
Πολιτισµικών

µονάδων

(Ε.Α.Π.,

2010).

Υπότροφος

µεταπτυχιακή

του

Ιδρύµατος

Κρατικών

Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στην ειδικότητα ¨Ιστορία, θεωρία και κριτική της αρχιτεκτονικής’’. Αρχιτέκτων
Μηχανικός στη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών Ν.Α.

Φλώρινας. (2000-2009), Προϊστάµενη

Διεύθυνσης Πολιτισµού – Tουρισµού Ν.Α. Φλώρινας, (2010), Αν. Προϊστάµενη Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας

Φλώρινας (2011-2013).- Διδάσκουσα (Π.Δ. Ν. 407/80)

στο

Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας (20062013).Συµµετοχή σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια αρχιτεκτονικής, διαχείρισης πολιτιστικής
κληρονοµιάς, τουριστικής προβολής και περιφερειακής ανάπτυξης. Μέλος του Τ.Ε.Ε. του ελληνικού
τµήµατος του ICOMOS, ICOΜ, Μέλος της επιτροπής εικαστικών έργων Π.Ε. Φλώρινας, Π.Δ.Μ..
Δηµοσιεύσεις σε συνέδρια, επιστηµονικά περιοδικά και συναντήσεις τοπικού, περιφερειακού και
διεθνούς επιπέδου σε θέµατα ιστορίας, προβολής και διαχείρισης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
xvoskopoulou@uowm.gr, s.voskopoulou@florina.pdm.gov.gr

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Εργάζεται

ως

Γλύπτης-Video

Artist.

Υπεύθυνος

του

εργαστηρίου

Τρισδιάστατων

Εφαρµογών/Installation και Διακοσµητικής στο Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών της
Φλώρινας. Δίδαξε Ψηφιακές Μορφές Τέχνης από ο 2006 - 2011 στο ίδιο Τµήµα. Έχει πτυχίο
Γλυπτικής από το Loughborough University School of Art and Design στην Αγγλία και Master στην
Σύγχρονη Τέχνη και την Θεωρία της Τέχνης από την Σχολή Καλών Τεχνών του Εδιµβούργου στη
Σκωτία. Παίρνει µέρος σε συµπόσια µαρµαρογλυπτικής και έχει συµµετάσχει σε οµαδικές εκθέσεις
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης δηµοσιεύει τακτικά σε περιοδικά και εκδόσεις τέχνης. Μέλος
του Δ.Σ. και υπεύθυνος εκδόσεων του Ιδρύµατος Δηµητρίου Καλαµάρα, Εθνικό Κληροδότηµα που
έχει ως βασικό σκοπό την προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας και την έρευνα στην Διδακτική
Μεθοδολογία της Τέχνης.
fil.kal@gmail.com
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ΤΑΣΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
Γεννήθηκε το 1980 στη Βέροια. Σπούδασε Σκηνογραφία/Ενδυµατολογία, Παραστατικές Τέχνες,
Κινηµατογράφο

και

Καλές

Τέχνες.

Υπήρξε

υπότροφος

της

Ακαδηµίας

Καλών

Τεχνών

της

Φλωρεντίας, της Εθνικής Σχολής Κινηµατογράφου της Ρώµης και του Sannio Film Festival. Το έργο
του περιλαµβάνει Σκηνογραφία/Ενδυµατολογία για Όπερα, Θέατρο και Μπαλέτο. Έχει συµµετοχή σε
διεθνείς λυρικές παραγωγές. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις σχέσεις Παραστατικών
και

Εικαστικών

Τεχνών,

στην

εικαστική

µεταγραφή

της

δραµατουργίας

στο

πλαίσιο

του

παραστατικού φαινόµενου καθώς και στην Ιστορία της Όπερας µε έµφαση στο σκηνογραφικό και
ενδυµατολογικό λεξιλόγιο αυτής στο πέρασµα των εποχών.

Έχει διδάξει, δηµοσιεύσει και

παρουσιάσει διαλέξεις διεθνώς.
tprotopsaltou@uowm.gr

www.tasosprotopsaltou.wix.com/tasos

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΑΤΕΡΛΗ
Γεννήθηκε στο Άργος (1952). Πτυχία στη Ζωγραφική και Διακόσµηση (Ακαδηµία Καλών Τεχνών της
Μπολόνια). Δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά σε όλο το φάσµα των Εικαστικών Τεχνών. Πολλαπλή
δραστηριότητα στο χώρο της Χαρακτικής. Το 1977 ιδρύουν µε τον Pino Pandolfini το “Κέντρο
Χαρακτικής Αθηνών”, οργανισµό που συνεργάζεται µε καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς για
εκδόσεις, εκτυπώσεις, σεµινάρια και εκθέσεις χαρακτικής. Ιδιαίτερη δραστηριότητα στις εικαστικές
επεµβάσεις σε εσωτερικούς και δηµόσιους χώρους και σε εικαστικά δρώµενα µε τη συµβολή και
άλλων µορφών τέχνης. Εκθέτει από το 1975 και έχει 30 ατοµικές παρουσιάσεις και πολλές σε
οµαδικές, ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Είναι µέλος του Ε.Ε.Τ.Ε., ιδρυτικό µέλος

της

"Οµάδας Κέντρου Χαρακτικής" της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και της οµάδας ΕΝ ΦΛΩ. Έργα της
υπάρχουν σε

ελληνικές και διεθνείς συλλογές και µουσεία. Από το 2010 διδάσκει ως ειδικός

επιστήµονας στη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
www.dimitrasiaterli.gr

dimitrasiaterli@hotmail.com

Ε.Ε.ΔΙ.Π.
ΘΩΜΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι
Ο

Θωµάς

Ζωγράφος γεννήθηκε στην Δροσοπηγή Φλώρινας, το1963.Σπούδασε στην

Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1981-86), στα εργαστήρια των Γιάννη Μόραλη,

Ανώτατη
Δηµήτρη

Καλαµάρα, Δηµήτρη Μυταρά. Το εικαστικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε ατοµικές και οµαδικές
εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι συγγραφέας Διδακτικών εγχειριδίων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
που αφορούν στα Εικαστικά των α’-β’ και γ’-δ’ τάξεων του Δηµοτικού Σχολείου και στα Ολοήµερα
Νηπιαγωγεία. Έχει εργαστεί, ως Καθηγητής Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων στη Β/θµια Εκπαίδευση, ως
ειδικός επιστήµονας Ν/407, στο Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας
και έχει διατελέσει Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Εικαστικό Εργαστήρι Κοζάνης. Οι εισηγήσεις και οι
δηµοσιεύσεις

του

σε

επιστηµονικά

περιοδικά

και

συνέδρια,

αφορούν

σε

θέµατα

Τέχνης,
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Παιδαγωγικών και Νέων Τεχνολογιών. Είναι µέλος του Δ.Σ του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Φλώρινας.
tzografos@uowm.gr

ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΟΥΚΡΑΣ, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι
Ο Σωτήρης Λιούκρας γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1962. Αποφοίτησε από την Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας το
1985 (Δίπλωµα ζωγραφικής, Εργαστήριο Γιάννη Μόραλη). Έχει πραγµατοποιήσει οκτώ ατοµικές
εκθέσεις και έχει λάβει µέρος σε πολλές οµαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζει και εργάζεται
στη Φλώρινα.
sliouk@otenet.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΤΣΟΣ, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι.
Γεννήθηκε

στην

Φλώρινα

το

1965.

Σπούδασε

γλυπτική

στη

ΑΣΚΤ

Αθήνας

στο

εργαστήρι του Γ. Λάππα (1988-1994) από όπου αποφοίτησε µε άριστα. Έχει κάνει τρεις ατοµικές
εκθέσεις,

και

έχει

λάβει

µέρος

σε

πολλές

οµαδικές.

Ζει

και

εργάζεται στην Φλώρινα.
xtsotsos@uowm.gr

ΕΤΕΠ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΖΟΣ, ΕΤΕΠ
2385055240, dtouzos@ uowm.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΠΕ08
ΕΛΕΝΗ ΕΦΕΟΓΛΟΥ ΠΕ08
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Στο Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών συνιστάται Γραµµατεία, η οποία παρέχει
διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
Η Γραµµατεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, κατά την έννοια του άρθρου 8 του
Ν. 3260/2004, µε το οποίο επανήλθαν σε ισχύ οι παράγραφοι 1-16 του άρθρου 36 του Ν.
2190/1994.
Υπεύθυνοι για τη γραµµατειακή υποστήριξη είναι:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - Γραµµατέας
Tηλ. 23850 55250
Fax 23850 55241
xkonstantinidis@uowm.gr

ΜΑΓΔΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Tηλ. 23850 55290
magda.christopoulou@gmail.com

ΣΟΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
Tηλ. 23850 55240
sgrigoriadou@uowm.gr
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι εισιτήριες εξετάσεις του Τµήµατος δεν υπάγονται στο σύστηµα των Πανελληνίων Εξετάσεων και
διενεργούνται σύµφωνα µε το Π.Δ. 169/2006 και την Υ.Α. φ151/89700β6/5-9-2006 (ΦΕΚ 1358/149-2006 τ.Β΄) µε ειδικές εξετάσεις που πραγµατοποιούνται στην πόλη της Φλώρινας
∆ικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη γραµµατεία του τµήµατος από 1
µέχρι και 10 Σεπτεµβρίου και είναι:
α) Αίτηση συµµετοχής.
β) Επικυρωµένο αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου
γ) δύο (2) µικρές φωτογραφίες του υποψηφίου
δ) Αντίγραφο ταυτότητας
Εάν τα δικαιολογητικά σταλούν µε ταχυµεταφορές πρέπει η αίτηση να είναι επικυρωµένη για το
γνήσιο της υπογραφής και ο υπάλληλος που θα τα καταθέσει να έχει εξουσιοδότηση να παραλάβει
το δελτίο υποψηφίου για να το στείλει στον/στην υποψήφιο/α. Τα έξοδα και των δύο αποστολών
βαρύνουν τον/την υποψήφιο/α.
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, προκειµένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία
εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στα τµήµατα από 20 µέχρι και
30 Ιουνίου κάθε χρόνο και συνοδεύονται από φάκελο µε σχετικές εργασίες.
Η αίτηση συµµετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους/στις υποψήφιες
από το Τµήµα.
Με

την

υποβολή

των

δικαιολογητικών

συµµετοχής

ελέγχονται

τα

ατοµικά

στοιχεία

του

υποψήφιου/της υποψήφιας σύµφωνα µε την αστυνοµική ταυτότητα ή το διαβατήριο, που επιδεικνύει
στο Γραµµατέα του τµήµατος.
Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνοµικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήµου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωµένη
φωτογραφία.
Σε κάθε υποψήφιο/α παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου/ας» το
οποίο φέρει επικυρωµένη τη φωτογραφία, αναγράφει τα ατοµικά στοιχεία και έχει υπογραφεί από το
γραµµατέα του Τµήµατος.
Πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής
Το Τµήµα µε ανακοίνωση πρόσκληση προς τους/τις εισαγόµενους/ες που αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων και δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες του ηµερήσιου τύπου καθορίζει
προθεσµία εγγραφής των εισαγοµένων τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες και τους/τις καλεί να
προσκοµίσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Για την εγγραφή στα τµήµατα απαιτείται ο τίτλος απόλυσης του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε
ο/η υποψήφιος/α. Εφόσον κατατεθεί ο πρωτότυπος τίτλος, µπορεί να αποσυρθεί µε την κατάθεση
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αντίστοιχου αποδεικτικού.
Κατά την εγγραφή ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
για τη µη εγγραφή σε άλλη Σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.
Οι επιτυχόντες/ούσες που δεν µπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωµα εγγραφής µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής µόνον κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος
και µέσα στην προθεσµία εγγραφής, που ορίζεται στο ίδιο Τµήµα το έτος αυτό.
Τυχόν θέσεις εισακτέων που δεν καλύπτονται λόγω µη εγγραφής των επιτυχόντων/ουσών µπορούν
να καλύπτονται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας από τους επόµενους του τελευταίου εισαχθέντα
µε απόφαση του οικείου Τµήµατος, µε την οποία καθορίζεται και η προθεσµία εγγραφής. Η διάταξη
της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ισχύει και για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Εισαγωγή Κυπρίων
Οι οµογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα και τον τόπο κατοικίας ή διαµονής,
εισάγονται

στο

τµήµα

Εικαστικών

και

Εφαρµοσµένων

Τεχνών

του

Πανεπιστηµίου

Δυτικής

Μακεδονίας σε ποσοστό 5% επιπλέον του οριζόµενου κάθε χρόνο αριθµού εισακτέων, κατόπιν
εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας
Υπουργικής Απόφασης από πενταµελή επιτροπή που συγκροτείται τον Ιούνιο από το Υπουργείο
Παιδείας της Κύπρου και η οποία αποτελείται από τρεις (3) Ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες και
δύο Κύπριους.
Ονοµαστικός πίνακας των επιτυχόντων µε τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής
Δηµοκρατίας αποστέλλεται το µήνα Σεπτέµβριο στο τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις
Δικαίωµα συµµετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στο τµήµα
Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν:
α) οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή άλλου τύπου Λυκείου
β) σε ποσοστό µέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόµενου αριθµού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου
τριταξίου Γυµνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή
οκταταξίου Γυµνασίου ή ισότιµου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή
εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωµένη µε απόφαση της
Επιτροπής

Εισιτηρίων

εξετάσεων

του

Τµήµατος.

Όσοι

από

τη

συγκεκριµένη

κατηγορία

αποφοιτήσουν πρέπει να γνωρίζουν ότι θα αναγράφεται στο πτυχία τους το καθεστώς εισαγωγής
τους.
Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων
Οι εισιτήριες εξετάσεις στο Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Μακεδονίας διενεργούνται εντός του χρονικού διαστήµατος Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου.
Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρύσσει η Δ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. Η προκήρυξη

18

αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος και ανακοινώνεται από τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, ενώ περίληψή της δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο.
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων
Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, η οποία ορίζεται από τη
Δ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Τµήµατος και
έγκρισή της από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ..
Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων αποτελείται από πέντε (5) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι σχετικό µε τις εικαστικές τέχνες και τις
επιστήµες τους.
Πρόεδρος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων είναι ο Πρόεδρος του Τµήµατος και Αντιπρόεδρος ο
Αναπληρωτής Πρόεδρος εφόσον το γνωστικό τους αντικείµενο είναι σχετικό µε τις εικαστικές τέχνες
και τις επιστήµες τους. Σε αντίθετη περίπτωση ορίζονται στις παραπάνω θέσεις άλλα µέλη ΔΕΠ από
άλλα Πανεπιστήµια ή Σχολές Καλών Τεχνών που το γνωστικό τους αντικείµενο είναι σχετικό µε τις
εικαστικές τέχνες και τις επιστήµες τους.
Δεν µπορεί να συµµετάσχει στην Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων όποιος/α έχει σύζυγο ή άλλο
πρόσωπο, που συνδέεται µε σχέση συγγένειας εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού
και εξετάζεται στις εισιτήριες εξετάσεις. Για τη µη ύπαρξη κωλύµατος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και αυτόν ο
αρχαιότερος από τα µέλη ΔΕΠ που είναι µέλος της Επιτροπής.
Το λεπτοµερές πρόγραµµα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιµασίες
των

υποψηφίων,

καθορίζονται

µε

απόφαση

της

Επιτροπής

Εισιτηρίων

Εξετάσεων

και

γνωστοποιούνται το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων Τµήµατος και
προαιρετικά µε δηµοσίευση περίληψής της στον ηµερήσιο τύπο.
Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται µε
απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων,
συγκροτεί την Επιτροπή Εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, ορίζει τα
λοιπά αρµόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθµολογεί, καταρτίζει και
εγκρίνει τον πίνακα µε τη βαθµολογία όλων των εξετασθέντων.
Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων αποφασίζει για κάθε λεπτοµέρεια, που προκύπτει από την
εφαρµογή της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.
Εισιτήριες δοκιµασίες
Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στο Α’ έτος σπουδών των Σχολών αυτών εκτελούν έργα εικαστικά
από διάφορα πρότυπα, έµψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2)
Η

Επιτροπή

Εισιτηρίων

εξετάσεων

ορίζει

και

τοποθετεί

τα

πρότυπα

στις

αίθουσες

των
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διαγωνιζοµένων. Με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, καθορίζονται οι δοκιµασίες
εκείνες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 4.
Οι εισιτήριες εξετάσεις είναι διάρκειας πέντε (5) τετράωρων που κατανέµονται σε τρεις (3) ηµέρες
και τα έργα, τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι/ες ανά τετράωρο εξετάσεων είναι:
-

Το πρώτο και δεύτερο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον σχέδιο εκ του φυσικού (άσπροµαύρο) σε φύλλο χαρτιού µε µολύβι, κάρβουνο, µελάνι.

-

Το τρίτο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον χρώµα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι µε τέµπερα,
ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

-

Το τέταρτο τετράωρο εκπονούν µία τουλάχιστον άσκηση, µε θέµα που ανακοινώνει στους
διαγωνιζόµενους η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιµασίας µε
ελεύθερη αντιµετώπιση από τους διαγωνιζόµενους, και

-

Το πέµπτο και τελευταίο τετράωρο εκπονούν µία τουλάχιστον άσκηση, µε ελεύθερο θέµα, που
ο/η κάθε υποψήφιος/α επιθυµεί µε ελεύθερη αντιµετώπιση. Η άσκηση θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από τα προσχέδια της.

Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από τα Τµήµατα, ενώ τα άλλα απαιτούµενα υλικά
προσκοµίζονται από τους/τις υποψηφίους/ες. Ο/η υποψήφιος/α επιλέγει και παραδίδει στον/στην
Επιτηρητή/τρια µέσα σε φάκελο που χορηγείται από το Τµήµα τα εξής:
α) ένα έως δύο σχέδια ασπρόµαυρα,
β) ένα έως δύο χρώµατα,
γ) µία έως δύο ασκήσεις µε θέµα που ανακοινώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν
από την έναρξη της δοκιµασίας, και
δ) µία άσκηση η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά µε τα προσχέδια της µε ελεύθερο θέµα που
επιλέγει ο/η υποψήφιος/α.
Επιτροπή Εποπτείας
Η Επιτροπή Εποπτείας διαγωνιζοµένων ορίζεται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Μακεδονίας και αποτελείται από τους Επόπτες και τους Επιτηρητές.
Ως Επόπτες και Επιτηρητές ορίζονται µέλη του Διοικητικού Προσωπικού των τµηµάτων του
Πανεπιστηµίου των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, Ε.Δ.Τ.Π. καθώς και αποσπασµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι σε
αριθµό ανάλογο µε τον αριθµό των διαγωνιζοµένων και των αιθουσών.
Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Εποπτών και των Επιτηρητών καθορίζονται και επιδίδονται
γραπτώς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων στα µέλη της Επιτροπής Εποπτείας.
Η Επιτροπή Εποπτείας είναι υπεύθυνη για την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο των
προσερχόµενων σ’ αυτές και την επιτήρηση των εργαζοµένων.
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους
Οι αίθουσες στις οποίες πρόκειται να διενεργηθούν οι εξετάσεις, καθώς και η κατανοµή των
υποψηφίων σε οµάδες γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόµενους τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες
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νωρίτερα, µε ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος.
Κάθε υποψήφιος/α είναι υποχρεωµένος/η να είναι παρών/ούσα κατά την έναρξη των εξετάσεων το
πρώτο

εξεταστικό

τετράωρο

και

κατά

την

παράδοση

των

εργασιών

το

τελευταίο.

Οι

χρησιµοποιούµενες θέσεις στις αίθουσες των εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζοµένων
είναι αριθµηµένες και σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί µια θέση.
Κατά την ηµέρα έναρξης των εξετάσεων γίνεται κλήρωση για την αίθουσα και τη θέση, στην οποία
θα εργασθεί. Αλλαγή θέσεων µεταξύ των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.
Κατά

την

είσοδο

των

εξεταζοµένων

στις

προκαθορισµένες

αίθουσες

ελέγχεται

από

τους

επιτηρητές/τις επιτηρήτριες η ταυτότητα των εξεταζοµένων, σύµφωνα µε το «Δελτίο ταυτότητας
υποψηφίου» και καταγράφεται η παρουσία.
Το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» τοποθετείται από τον εξεταζόµενο σε εµφανές µέρος της
ορισµένης γι’ αυτόν θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
∆ιεξαγωγή εξετάσεων
Οι απαιτούµενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόµενους/στις εξεταζόµενες µε τη φροντίδα των
Επιτηρητών.
Διαλείµµατα κατά τις δοκιµασίες ορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, που
γνωστοποιείται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Ο/η υποψήφιος/α το
τελευταίο τετράωρο των εξετάσεων επιλέγει και παραδίδει τα έργα του, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της
παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Οι υποψήφιοι παραδίδουν στον Επιτηρητή φάκελο µε τα έργα,
καθώς και µικρό αδιαφανή φάκελο, στον οποίο περιέχεται κάρτα µε τα στοιχεία και τον αριθµό
έργων που παραδίδονται. Οι φάκελοι και η κάρτα χορηγούνται από το Τµήµα. Στη συνέχεια ο
Επιτηρητής, παρουσία του υποψηφίου, ελέγχει τα ανωτέρω στοιχεία, σφραγίζει και τους δύο
φακέλους, επικολλά το µικρό στο µεγαλύτερο και τους µονογράφει.
Μετά το τέλος των δοκιµασιών, ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει γενικά τον
τρόπο µε τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τα προβλήµατα που τυχόν παρουσιάστηκαν και τις τυχόν
κυρώσεις που επιβλήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.
Πειθαρχία διαγωνιζοµένων
Ο/η υποψήφιος/α έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσµιας συµπεριφοράς και πιστής τήρησης των
υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών και των µελών της Επιτροπής Εποπτείας.
Όποιος/α συνεργάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε άλλο άτοµο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή
συµπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπευθύνους των εξετάσεων ή αρνείται να
συµµορφωθεί µε τις συστάσεις και µε τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των
εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις µε απόφαση της
Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.
Στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από τις εξετάσεις, σηµειώνεται
από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισµού και ο βαθµός µηδέν (0).
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Βαθµολόγηση των έργων και γενικός βαθµός υποψηφίου
Κάθε µέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθµολογεί µε ένα ακέραιο αριθµό το σύνολο των
έργων του υποψηφίου από 1 έως 10 µε άριστα το βαθµό δέκα (10) και βάση το βαθµό πέντε (5).
Μετά το τέλος της βαθµολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθµού όλων των υποψηφίων, η
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων εγκρίνει τον πίνακα µε τη βαθµολογία όλων των εξετασθέντων, ο
οποίος καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά γενικού βαθµού υποψηφίου και αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων του Τµήµατος.
Γενικός βαθµός του υποψηφίου είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσµατος των βαθµών που
έδωσαν τα µέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων στο συγκεκριµένο υποψήφιο δια του αριθµού
των µελών της Επιτροπής.
Επανεξέταση, αναβαθµολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του
υποψηφίου, δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειµενική και δίκαιη κρίση
των µελών της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.
Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων µπορεί να αποφασίζει την έκθεση των έργων των επιτυχόντων για
τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραµένουν στα τµήµατα ένα
εξάµηνο από την έκδοση των αποτελεσµάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική
πράξη.
Έκδοση αποτελεσµάτων, επιλογή εισαγοµένων
Η επιλογή των εισαγοµένων γίνεται µε βάση µόνο την επίδοσή τους στις ειδικές αυτές εισαγωγικές
εξετάσεις κατά φθίνουσα σειρά του γενικού βαθµού των υποψηφίων και µέχρι τη συµπλήρωση του
καθορισµένου αριθµού των θέσεων εισακτέων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου
5 του άρθρου 1 του Ν.1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α’).
Ο/η υποψήφιος/α για να περιληφθεί στον πίνακα εισαγοµένων πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό
βαθµό υποψηφίου τουλάχιστον πέντε (5). Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθµό
υποψηφίου ίσο µε εκείνον του τελευταίου εισαγόµενου, εισάγονται ως υπεράριθµοι. Η Επιτροπή
Εισιτηρίων Εξετάσεων µε βάση τις παραγράφους 1-3 του άρθρου αυτού καταρτίζει τον πίνακα
εισαγοµένων στο οικείο Τµήµα, ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος και
κοινοποιείται µέσα σε τρεις (3) ηµέρες στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΑΡΧΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών προσπαθεί να
υπηρετήσει τις παρακάτω αρχές:
Το Τµήµα είναι κατά βάση εργαστηριακό και ως εκ τούτου η κύρια σπουδή και εκπαίδευση
συντελείται στα εργαστήρια των εικαστικών και εφαρµοσµένων τεχνών. Η εργαστηριακή διδασκαλία
συµπληρώνεται από θεωρητικά µαθήµατα που συνδιαλέγονται µε τα µαθήµατα των εργαστηρίων και
δοµούν το επιστηµονικά ενηµερωµένο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών.
Το πρόγραµµα σπουδών έχει δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο/η φοιτητής/τρια να έλθει σε επαφή µε
διαφορετικές απόψεις και τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης µέσω της φοίτησής του στα διαφορετικά
εργαστήρια του Τµήµατος. Το πρόγραµµα στόχο έχει να δώσει στον/στη φοιτητή/τρια τη δυνατότητα
να σχηµατίσει την προσωπική του εικαστική ταυτότητα, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η καλλιτεχνική
και επαγγελµατική του εξέλιξη, ώστε ο/η πτυχιούχος να είναι σε θέση να εργαστεί ως καλλιτέχνης
µε επαρκή εφόδια και να αντιµετωπίσει επιστηµονικά επί µέρους πρακτικά και θεωρητικά ζητήµατα
που άπτονται της καλλιτεχνικής δηµιουργίας γενικότερα.
Με όλα τα παραπάνω προσφέρεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες ένα πρόγραµµα σπουδών, που
τους δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον ποικιλόµορφο κόσµο των τεχνών, και παράλληλα
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας, εφοδιάζοντάς
τους µε τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε
διαφορετικά επαγγελµατικά περιβάλλοντα, ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων στην Ελλάδα αλλά και
στο εξωτερικό.
To πρόγραµµα σπουδών αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των εικαστικών τεχνών και των ποικίλων
µορφών τέχνης που αναπτύσσονται σε κάθε εποχή. Βάση της διδασκαλίας του προγράµµατος είναι ο
πλουραλισµός, η έρευνα και η καινοτοµία. Η δοµή του είναι εναρµονισµένη µε τα εκπαιδευτικά
πρότυπα των αντίστοιχων ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, µε σκοπό αφ’ ενός τη
δηµιουργία σύγχρονου ακαδηµαϊκού υποβάθρου και αφ’ ετέρου την πολύπλευρη εξειδίκευση. Στη
διάρκεια υλοποίησής του θα απαιτηθούν αλλαγές που υπαγορεύονται από τη ταχύτατη παραγωγή
νέας γνώσης και τις συνεχώς νέες αναδυόµενες ανάγκες.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Το βασικό πρόγραµµα σπουδών πλαισιώνεται από παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες συµβάλλουν
στην γενική παιδεία των φοιτητών/τριών καθώς και στην απόκτηση γνώσης και εµπειρίας σε πεδία
που αφορούν τις εικαστικές και εφαρµοσµένες τέχνες. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να
εργάζονται καλλιτεχνικά πέρα από τις ακαδηµαϊκές τους υποχρεώσεις και να συµβάλλουν στις
ευρύτερες καλλιτεχνικές διεργασίες, λαµβάνοντας µέρος σε εκθέσεις, συµµετέχοντας σε δράσεις,
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διοργανώνοντας οι ίδιοι εικαστικές και πολιτιστικές παρεµβάσεις.
Για τους λόγους αυτούς προβλέπονται τα εξής:
•

Η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών και επισκέψεων σε µουσειακούς και εκθεσιακούς χώρους
εικαστικού ενδιαφέροντος.

•

Η συµµετοχή σε εικαστικές δράσεις, που είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται στην πόλη της
Φλώρινας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

•

Η συνεργασία µε τοπικούς και κρατικούς φορείς και ιδρύµατα για τη συµµετοχή των
φοιτητών/τριων σε ετήσιες εκδηλώσεις, φεστιβάλ και άλλα προγράµµατα δηµόσιας προβολής.

•

Η οργάνωση ολιγοήµερων πυκνών µαθηµάτων που αφορούν διάφορα αντικείµενα (εικαστικά,
θέατρο,

λογοτεχνία,

µουσική

κ.λ.π.)

και

τα

οποία

πραγµατοποιούνται

µε

πρόσκληση

καλλιτεχνών από άλλα µέρη της χώρας µας ή του εξωτερικού. Η πρόσκληση αυτή γίνεται ύστερα
από συζήτηση σε συνάντηση των διδασκόντων/σουσών του Τµήµατος όπου, εκτός από αυτούς,
οι φοιτητές/τριες µέσω των οργάνων εκπροσώπησης µπορούν να καταθέσουν προτάσεις. Η
τελική πρόταση εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος και τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ.
• Ο προγραµµατισµός σε ετήσια βάση διαλέξεων από επισκέπτες καλλιτέχνες και θεωρητικούς, που
θα παρουσιάζουν το έργο τους και θα επισκέπτονται τα εργαστήρια συνοµιλώντας µε τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες.
•

Η διοργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων και ηµερίδων, που αφορούν θέµατα των εικαστικών
τεχνών.

•

Η συµµετοχή φοιτητών/τριών σε επιδοτούµενα προγράµµατα πρακτικής εξάσκησης σε φορείς του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που σχετίζονται µε το αντικείµενο των σπουδών τους, έτσι ώστε
να έχουν επαγγελµατική προϋπηρεσία πριν την αποφοίτησή τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα µαθήµατα στο Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών χωρίζονται σε δύο βασικές
κατηγορίες:
Μαθήµατα Εργαστηρίων Εικαστικών Και Εφαρµοσµένων Τεχνών
Τα µαθήµατα των Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών οργανώνονται ως εξής:
•

Μαθήµατα Εικαστικών Εργαστηρίων:

Α) Ζωγραφικής (τρία Εργαστήρια)
Β) Γλυπτικής

(ένα Εργαστήριο)

Γ) Χαρακτικής (ένα Εργαστήριο)
•

Μαθήµατα Εργαστηρίων Εφαρµοσµένων Τεχνών

Οι Εφαρµοσµένες Τέχνες οργανώθηκαν στα εξής εργαστήρια:
Α) Ψηφιακών Τεχνών
Β) Εκκλησιαστικών Τεχνών
Γ) Διακοσµητικής
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Η ανάπτυξη των Εργαστηρίων των Εφαρµοσµένων Τεχνών θα γίνει σταδιακά και κάθε εξάµηνο θα
ανακοινώνονται τα αντικείµενα που πρόκειται να διδαχθούν.
Τα µαθήµατα της κατηγορίας αυτής οργανώνονται ως εξής σε µαθήµατα :
1. Μαθήµατα Εισαγωγικού Κύκλου Εργαστηρίων (τρία εξάµηνα)
2. Μαθήµατα Κατεύθυνσης (πέντε εξάµηνα)
3. Μαθήµατα Διπλωµατικής Εργασίας (δύο εξάµηνα)

Θεωρητικά Μαθήµατα
Τα Θεωρητικά Μαθήµατα οργανώνονται ως εξής:
• Θεωρητικά Μαθήµατα
Στα Θεωρητικά Μαθήµατα περιλαµβάνονται µαθήµατα από τα εξής επιστηµονικά πεδία: Μαθήµατα
Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αισθητικής, Θεωρίας της Τέχνης, Κοινωνιολογίας
της Τέχνης, Μουσειολογίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Παιδαγωγικής, Διδακτικής Μεθοδολογίας.
• Θεωρητικά - Εργαστηριακά µαθήµατα
Πρόκειται για µαθήµατα Θεωρίας-Εργαστηρίου από τα εξής επιστηµονικά πεδία: Αρχιτεκτονική,
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Θεωρίες και Εφαρµογές των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και µαθήµατα
από διαφορετικούς τοµείς που υποστηρίζουν τα µαθήµατα των Εικαστικών και Εφαρµοσµένων
Εργαστηρίων.
• Ξένη Γλώσσα
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ)

Εισαγωγικός Κύκλος Εργαστηρίων (τρία εξάµηνα)
Η φοίτηση στον Εισαγωγικό Κύκλο έχει διάρκεια τριών εξαµήνων και οργανώνεται ως εξής:
Στον Εισαγωγικό Κύκλο όλοι οι φοιτητές/τριες φοιτούν σε εργαστήρια της επιλογής τους, δύο ανά
ένα εξάµηνο. Ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει στην αρχή κάθε εξαµήνου του Εισαγωγικού Κύκλου τα
δύο µαθήµατα στα οποία θα φοιτήσει κατά την διάρκεια του εξαµήνου (από ένα Εργαστήριο
Εικαστικών

και

ένα

Εφαρµοσµένων

Τεχνών).

Στην

ολοκλήρωση

του

Εισαγωγικού

Κύκλου

Εργαστηρίων η επιλογή τους θα έχει γίνει για τρία από τα Εικαστικά Εργαστήρια και για τρία από τα
Εφαρµοσµένα

Εργαστήρια.

Κάθε

εξάµηνο

φοιτά

σε

ένα

Εργαστήριο

Εικαστικών

και

ένα

Εφαρµοσµένων Τεχνών.
Επίσης οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθούν κάθε εξάµηνο το µάθηµα του Σχεδίου (τρία εξάµηνα
συνολικά για τον Εισαγωγικό Κύκλο) .
Με τη λήξη του των τριών πρώτων εξαµήνων οι φοιτητές/τριες θα έχουν παρακολουθήσει συνολικά
έξι Εργαστήρια Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών.
Για να µπορέσει ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει κατεύθυνση, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη
φοίτηση και στα τρία εξάµηνα του Κύκλου, έχοντας επιτυχώς βαθµολογηθεί σε τουλάχιστον τέσσερα
Εργαστήρια. Σε διαφορετική περίπτωση δεν επιλέγει Εργαστήριο Κατεύθυνσης, αλλά παρακολουθεί
και πάλι όσα δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.
Κατεύθυνση (πέντε εξάµηνα)

Οι κατευθύνσεις για τη λήψη πτυχίου είναι η κατεύθυνση της Ζωγραφικής και της Γλυπτικής
σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τον ιδρυτικό νόµο του Τµήµατος (Π.Δ. 181/2006) και σε συνδυασµό
µε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Α.Σ.Ε.Π.(προκήρυξη ΦΕΚ 515/8.10.2008) για τη συµµετοχή στο
διαγωνισµό επιλογής εκπαιδευτικών για τη δηµόσια εκπαίδευση.
Η φοίτηση στον Κύκλο Κατευθύνσεων έχει διάρκεια πέντε εξαµήνων και οργανώνεται ως εξής:
Στον κύκλο αυτό οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα µόνο Εργαστήριo Κατεύθυνσης:
•

1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ή

•

2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ή

•

3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ή

•

Εργαστήριο Γλυπτικής

το οποίο ακολουθούν µέχρι το τέλος των σπουδών τους.
Οι Υπεύθυνοι/ες των Εργαστηρίων Κατεύθυνσης (Ζωγραφική 1ο, 2ο, 3ο, Γλυπτική) συνεργάζονται
ατοµικά

µε τον κάθε φοιτητή/τρια

και σχεδιάζουν την ανάπτυξη

του

προγράµµατος του

φοιτητή/τριας κατά την διάρκεια των πέντε εξαµήνων της Κατεύθυνσης.
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Ειδίκευση στη Χαρακτική ή σε αντικείµενα των Εφαρµοσµένων Τεχνών
Σε περιπτώσεις φοιτητών που επιθυµούν να ειδικευθούν στη Χαρακτική ή σε αντικείµενα των
Εφαρµοσµένων Τεχνών, και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα της διδασκαλίας τους, µετά από πρόταση
του Προέδρου του Τµήµατος και έγκρισή της από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ.. είναι δυνατόν
να διεξαχθούν εργαστηριακά µαθήµατα εµβάθυνσης για τα οποία εγκρίνεται αναλυτικό πρόγραµµα
µαθηµάτων διάρκειας όσων εξαµήνων απαιτούνται µε αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες. Για το λόγο
αυτό φοιτητής ή η φοιτήτρια είναι υποχρεωµένος/η µετά την εισαγωγή στην Κατεύθυνση να επιλέξει
µαθήµατα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά –στα εξάµηνα που προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών
(5ο,6ο, 7ο)- από το εργαστήριο Χαρακτικής ή από το εργαστήριο των Εφαρµοσµένων Τεχνών στο
οποίο επιθυµεί να φοιτήσει, και εφ’ όσον έχει επιλέξει -και έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τη φοίτησηστη διάρκεια των σπουδών του «Κύκλου» το µάθηµα στη Χαρακτική ή στο αντίστοιχο εργαστήριο
Εφαρµοσµένων Τεχνών. Τα µαθήµατά αυτά προσφέρονται µόνο σε όσους φοιτητές επιθυµούν να
ειδικευθούν στη Χαρακτική ή στο αντικείµενο ενός εργαστηρίου Εφαρµοσµένων Τεχνών. Με την
ολοκλήρωση των σπουδών του/της ο φοιτητής/τρια λαµβάνει από την Γραµµατεία βεβαίωση για τη
φοίτησή του σε συγκεκριµένο εργαστήριο εφ΄ όσον παρουσιάζει τη διπλωµατική του εργασία στο
αντίστοιχο αντικείµενο. Στις βεβαιώσεις θα αναγράφεται το µάθηµα, η περίοδος φοίτησης και ο
αριθµός των εξαµήνων που έχει παρακολουθήσει.
Διπλωµατική Εργασία (δύο εξάµηνα)
Για να µπορέσει ένας/µια φοιτητής/τρια
βαθµολογηθεί

επιτυχώς

σε

όλα

τα

να αναλάβει διπλωµατική εργασία θα πρέπει να έχει
Εργαστηριακά

Μαθήµατα

(Εισαγωγικού

Κύκλου

και

Κατεύθυνσης).
9ο

εξάµηνο

(έναρξη)

1. Αίτηση στην Γραµµατεία του φοιτητή/τριας µε Τίτλο Διπλωµατικής, 300 λέξεις κείµενο, περίληψη
της αρχικής ιδέας και της µεθοδολογίας

µε την οποία θα εργαστεί προς την δηµιουργία της

διπλωµατικής.
2. Ορισµός

τριµελούς επιτροπής εποπτείας που προτείνεται από τον/την φοιτητή/τρια µε τη

σύµφωνη γνώµη του/της υπεύθυνου/ης της κατεύθυνσης.
Σύνθεση 3µελούς: 1.Διδάσκων/ουσα Κατεύθυνσης 2.Ένας διδάσκων/ουσα Εργαστηρίου 3.Ένας/µία
θεωρητικός που το έργο/διδασκαλία του/της να σχετίζεται µε την θεωρία, ιστορία ή αισθητική
φιλοσοφία της τέχνης.
Σε κάθε εξάµηνο η Γραµµατεία θα ανακοινώνει κατάλογο των επιλέξιµων µελών µε βάση τον
τρέχοντα κατάλογο διδασκόντων/ουσών (ΔΕΠ και µη ΔΕΠ) και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.
9ο
Συνεργασία
9ο

εξάµηνο
φοιτητή/τριας

µε

καθένα

από

τα

µέλη

της

εξάµηνο

(µέσο)
τριµελούς

επιτροπής

εποπτείας.
(τέλος)
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-Συνάντηση τριµελών επιτροπών εποπτείας για την οµαδική αξιολόγηση κάθε φοιτητή/τριας.
Εξέταση της προόδου των φοιτητών/τριών και έγκριση αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, που
θέτει

η

επιτροπή,

ώστε

να

προχωρήσουν

Ανακοίνωση

σε

διπλωµατική

στο

10ο

πλειοψηφικών

εξάµηνο.

αποφάσεων.

10ο

εξάµηνο

1. Αίτηση στην Γραµµατεία από τον φοιτητή/τρια για την ολοκλήρωση της Διπλωµατικής Εργασίας.
2. Ορισµός πενταµελούς εξεταστικής επιτροπής από τον Πρόεδρο του Τµήµατος και έγκρισή της από
τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ.

ένα µήνα πριν τη διεξαγωγή των πτυχιακών εξετάσεων.

Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από την αρχική τριµελή επιτροπή εποπτείας και δύο
διδάσκοντες για κάθε αίτηση, που ορίζονται µε κλήρωση. Σε κάθε εξάµηνο η Γραµµατεία
ανακοινώνει κατάλογο των επιλέξιµων µελών µε βάση τον τρέχοντα κατάλογο διδασκόντων/ουσών
(ΔΕΠ και µη ΔΕΠ) και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα (διδάσκοντες/ουσες εργαστηρίων,
θεωρητικούς που το έργο/διδασκαλία τους να σχετίζεται µε την θεωρία, ιστορία ή αισθητική,
φιλοσοφία

της

10ο

τέχνης).
εξάµηνο

Συνεργασία

φοιτητή/τριας

µε

καθένα

από

τα

µέλη

10ο

της

(µέσο)

τριµελούς

επιτροπής

εποπτείας.

εξάµηνο

(τέλος)

Ο φοιτητής/τρια παρουσιάζει στην πενταµελή εξεταστική επιτροπή το εικαστικό του/ης έργο, κείµενο
1000

λέξεων

µε

τεκµηρίωση

αναφορών

(βιβλιογραφική,

εικόνων,

µουσική

κ.ά.).

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Για την απόκτηση Πτυχίου αποτελούν (πέραν της επιτυχούς βαθµολόγησης)

προϋποθέσεις οι έξι

παρακάτω υποχρεώσεις του/ης υποψήφιου:
α. Εκθεσιακή παρουσίαση διπλωµατικής β. Βεβαίωση ευθέτησης χώρου παρουσίασης (εντός ή εκτός
Τ.Ε.Ε.Τ.)γ. Η τεκµηρίωση/κείµενο 1000 λέξεων παραδίδεται σε 8 αντίτυπα σε έντυπη και ψηφιακή
µορφή. Τα 2 αντίτυπα κατατίθενται στην Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, 5 στα µέλη της επιτροπής και 1
στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Καταθέτει επίσης 10 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης µε τα έργα και
3 φωτογραφίες µε τον χώρο παρουσίασης της διπλωµατικής. Σε κάθε διαφάνεια θα αναγράφονται:
1. όνοµα φοιτητή. 2. τίτλος. 3. Χρονολογία. 4. Υλικό. 5. τεχνικά χαρακτηριστικά (διάσταση,
διάρκεια,

εγκατάσταση).

6.

Έτος

εισαγωγής.

7.

Έτος

παρουσίασης.

Το έργο του/ης αξιολογείται σε κοινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής.
δ. Παράδοση του χώρου όπου εκτέθηκε το έργο/τα έργα σε άριστη κατάσταση. Καµιά διπλωµατική
δεν θα βαθµολογείται αν δεν πληρείται αυτός ό όρος.
ε. Η επταµελής εξεταστική επιτροπή επιλέγει ένα έργο από τη διπλωµατική το οποίο παραµένει στο
αρχείο του Τ.Ε.Ε.Τ.. Το Τ.Ε.Ε.Τ. δηµιουργεί αρχείο, φυλάσσει σε κατάλληλες συνθήκες το έργο, το
προβάλει µέσω της δηµοσίευσης στο διαδίκτυο και µε εκθέσεις.
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στ. Επίσης επιλέγει έως τρία έργα για τις εκθέσεις αποφοίτων. Τα έργα (για το αρχείο και την
έκθεση αποφοίτων παραδίδονται σε υπεύθυνο που ορίζει ο Πρόεδρος του Τµήµατος και εγκρίνει ο
Πρόεδρος της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. Κανείς φοιτητής/τρια δεν θα βαθµολογηθεί, αν δεν έχει παραδώσει τα
έως τέσσερα έργα (αρχείο και αποφοίτησης) στα οποία πρέπει να αναγράφονται:
1. όνοµα φοιτητή. 2. τίτλος. 3. Χρονολογία. 4. Υλικό. 5. τεχνικά χαρακτηριστικά(διάσταση, διάρκεια,
εγκατάσταση). 6. Έτος εισαγωγής. 7. Έτος παρουσίασης
Τα έργα των εκθέσεων αποφοίτων παραµένουν στο Τ.Ε.Ε.Τ. µέχρι την ολοκλήρωση της τελευταίας
έκθεσης και παραλαµβάνονται από τους/ις αποφοίτους ή αποστέλλονται ή παραλαµβάνονται από
τους φοιτητές/τριες σε όχι περισσότερο από ένα χρόνο από την ηµεροµηνία αποφοίτησης.
Ο υποψήφιος/α πτυχιούχος διατηρεί το δικαίωµα να µην προχωρήσει την διαδικασία εξέτασης της
διπλωµατικής του σε οιοδήποτε στάδιο, ακόµη κι αν οι εποπτεύοντες κάθε διδάσκοντες έχουν κρίνει
αλλιώς,

αν

κρίνει

ότι

αυτό

δεν

συµβαδίζει

µε

την

εικαστική

του

έρευνα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕζωΑ.1

Βασικό Εργαστήριο (Ζωγραφικη 1)

1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 5 Ω.Δ. 9 Π.Μ.

ΕζωΒ.1

Βασικό Εργαστήριο (Ζωγραφικη 2)

1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 5 Ω.Δ. 9 Π.Μ.

Εζω.Γ1

Βασικό Εργαστήριο (Ζωγραφικη 3)

1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 5 Ω.Δ. 9 Π.Μ.

Εγλ.1

Βασικό Εργαστήριο (Γλυπτική)

1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 5 Ω.Δ. 9 Π.Μ.

Εχα.1.

Χαρακτική & Έντυπη Τέχνη Ι

1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 5 Ω.Δ. 9 Π.Μ.

Εσχεδ.1

Σχέδιο 1

1ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Εσχεδ.2

Σχέδιο 2

2ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Εσχεδ.2

Σχέδιο 3

3ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Εψεφ.1

Ψηφιακές Τέχνες

Εσχ.2µ

Διακοσµητική

Εσχ.2λ

Αγιογραφία

1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 4 Ω.Δ. 9 Π.Μ.

1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 4 Ω.Δ. 9 Π.Μ.

1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 4 Ω.Δ. 9 Π.Μ.
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1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 4 Ω.Δ. 9 Π.Μ.

Εσχ.2δ
Φωτογραφία

Εσχ.2στ

Εσχ.2ι

Σκηνογραφία

Ψηφιδωτό

1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 4 Ω.Δ. 9 Π.Μ.

1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 4 Ω.Δ. 9 Π.Μ.

Εσχ.2ε

Κόσµηµα

1ο ή 2ο ή 3ο εξ. 4 Ω.Δ. 9 Π.Μ.

ΕζωΑ.01

Ζωγραφική εργαστήριο 1

4ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΑ.2

Ζωγραφική εργαστήριο 1

5ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΑ.3

Ζωγραφική εργαστήριο 1

6ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΑ.4

Ζωγραφική εργαστήριο 1

7ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΑ.5

Ζωγραφική εργαστήριο 1

8ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΑ.Δ1

Διπλωµατική

9ο εξ. 16 Ω.Δ. 24 Π.Μ.

ΕζωΑ.Δ2

Διπλωµατική

10ο εξ. 18 Ω.δ. 30 Π.Μ.

ΕζωΒ.01

Ζωγραφική εργαστήριο 2

4ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΒ.2

Ζωγραφική εργαστήριο 2

5ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΒ.3

Ζωγραφική εργαστήριο 2

6ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.
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ΕζωΒ.4

Ζωγραφική εργαστήριο 2

7ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΒ.5

Ζωγραφική εργαστήριο 2

8ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΒ.Δ1

Διπλωµατική

9ο εξ. 16 Ω.Δ. 24 Π.Μ.

ΕζωΒ.Δ2

Διπλωµατική

10ο εξ. 18 Ω.Δ. 30 Π.Μ.

ΕζωΓ.01

Ζωγραφική εργαστήριο 3

4ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΓ.2

Ζωγραφική εργαστήριο 3

5ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΓ.3

Ζωγραφική εργαστήριο 3

6ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΓ.4

Ζωγραφική εργαστήριο 3

7ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΓ.5

Ζωγραφική εργαστήριο 3

8ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΓ.Δ1

Διπλωµατική

9ο εξ. 16 Ω.Δ. 24 Π.Μ.

ΕζωΑΓΔ2

Διπλωµατική

10ο εξ. 18 Ω.Δ. 30 Π.Μ.

ΕζωΓλ.01

Γλυπτική

4ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΓλ.2

Γλυπτική

5ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΓλ.3

Γλυπτική

6ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.
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ΕζωΓλ.4

Γλυπτική

7ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΓλ.5

Γλυπτική

8ο εξ. 9 Ω.Δ. 18 Π.Μ.

ΕζωΓλ.Δ1

Διπλωµατική

9ο εξ. 16 Ω.Δ. 24 Π.Μ.

ΕζωΓλ.Δ2

Διπλωµατική

10ο εξ. 18 Ω.Δ. 30 Π.Μ.

Μαθήµατα Εργαστηριακά Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά
Τα Εργαστηριακά µαθήµατα, Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικά, είναι µαθήµατα εµβάθυνσης και
προσφέρονται µόνο στους φοιτητές /τριες του 5ου,6ου και 7ου εξαµήνου, που επιθυµούν να
ειδικευθούν στη Χαρακτική ή σε αντικείµενα των Εφαρµοσµένων Τεχνών. Προαπαιτούµενο για την
επιλογή τους είναι η επιτυχής φοίτηση στη διάρκεια των σπουδών του «Κύκλου» στο µάθηµα της
Χαρακτικής ή του αντίστοιχου εργαστηρίου Εφαρµοσµένων Τεχνών.

Εσχ.5α Χαρακτική Ι, 5ο εξάµηνο 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ.6α Χαρακτική ΙΙ, 6ο εξάµηνο 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ.7α Χαρακτική ΙΙΙ, 7ο εξάµηνο 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ. 5γ Εµβάθυνση στις ψηφιακές τέχνες- Εικονικός χώρος και σύνθεση Ι, 5ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ.6γ Εµβάθυνση στις ψηφιακές τέχνες- Εικονικός χώρος και σύνθεση ΙΙ, 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ.7γ Εµβάθυνση στις ψηφιακές τέχνες- Εικονικός χώρος και σύνθεση ΙΙΙ, 7ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ. 5θ Αντίγραφο Ι – Παραστατική Αρχαιολογία, 5ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ.6θ Αντίγραφο ΙΙ – Παραστατική Αρχαιολογία, 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ. 7θ Αντίγραφο ΙΙΙ – Παραστατική Αρχαιολογία, 7ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ.5στ. Σκηνογραφία – Ενδυµατολογία: Το Εικαστικό Λεξιλόγιο της παράστασης Ι, 5ο εξ. 3 Ω.Δ.
4 Π.Μ.
Εσχ.6στ. Σκηνογραφία – Ενδυµατολογία: Το Εικαστικό Λεξιλόγιο της παράστασης ΙΙ, 6ο εξ. 3 Ω.Δ.
4 Π.Μ.
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Εσχ.7στ. Σκηνογραφία – Ενδυµατολογία: Το Εικαστικό Λεξιλόγιο της παράστασης ΙΙΙ, 7ο εξ. 3
Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ.5µ Αντικείµενο –Εφαρµογές στο χώρο- Εγκατάσταση Ι, 5ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ.6µ Αντικείµενο –Εφαρµογές στο χώρο- Εγκατάσταση ΙΙ, 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Εσχ.7µ Αντικείµενο –Εφαρµογές στο χώρο- Εγκατάσταση ΙΙΙ, 7ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πεφ Παιδαγωγικές Εφαρµογές στα Εργαστήρια, 9ο εξ. 2 Ω.Δ. 6 Π.Μ.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Η οργάνωση των θεωρητικών µαθηµάτων σκοπό έχει να προσφέρει στους φοιτητές/τριες θεωρητικές
γνώσεις που θα υποστηρίξουν την παραγωγή του καλλιτεχνικού έργου. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε
Υποχρεωτικά και Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά και αντιστοιχούν σε διαφορετικά πεδία των επιστηµών
της τέχνης και του πολιτισµού, όπως µαθήµατα Ιστορίας της Τέχνης και Αρχιτεκτονικής που
καλύπτουν διαχρονικά τις εκφάνσεις των τεχνών στον διεθνή και ελληνικό χώρο. Για τη θεωρητική
κατάρτιση και την εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε θέµατα που που αφορούν τους θεσµούς στο
χώρο της τέχνης περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα µαθήµατα Φιλοσοφίας, Αισθητικής, Θεωρίας της
Τέχνης,

Κοινωνιολογίας

Διαχείρισης.
Παιδαγωγικής

Βασική
και

της

Τέχνης,

κατηγορία

της

των

Διδακτικής

Μουσειολογίας,
Θεωρητικών

Μεθοδολογίας

Μουσειοπαιδαγωγικής

Μαθηµάτων
τα

οποία

αποτελούν

µαζί

µε

την

και
τα

Πολιτισµικής

µαθήµατα

Πρακτική

της

Άσκηση

προετοιµάζουν τους/τις φοιτητές/τριες για τη διδασκαλία στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση.
Μαθήµατα Θεωρητικά Υποχρεωτικά

Θ.021

Ευρωπαϊκή τέχνη 19ος - 20ος

1ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Θ.007

Ιστορία της Τέχνης 7: Ελληνική Τέχνη 18ου – 19ου αιώνα

3ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Θ.008

Ιστορία της Τέχνης 8: Ελληνική Τέχνη 20ου αιώνα – Σύγχρονη

4ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Ελληνική Τέχνη
Θ.027

Από την Τέχνη της Αρχαιότητας στη Μεσαιωνική Τέχνη

5ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Θ.022

Τέχνη της Αναγέννησης και του Μπαρόκ

6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Θ.026

Μεταπολεµικά Κινήµατα

8ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
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Θ.009

Φιλοσοφία - Αισθητική

7ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Θ.010

Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική και Πολιτισµική Διαχείριση

8ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Θ.011

Παιδαγωγική Ι

2ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Θ.012

Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης

6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Θ.013

Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών

4ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση
ΠΑ.1

Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση Ι

7ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

ΠΑ.2

Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση ΙΙ

8ο εξ εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Μαθήµατα Θεωρητικά Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά
Ο κατάλογος των Θεωρητικών µαθηµάτων Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών διαφοροποιείται κάθε έτος
και στην αρχή του εαρινού και του χειµερινού εξαµήνου ανακοινώνεται ποια µαθήµατα
προσφέρονται. Ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός.
Επθ.02

Ιστορία Αρχιτεκτονικής

30 , 50, 7o
εξ.

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επθ.03

Ιστορία Βιοµηχανικού Σχεδιασµού

30 , 5ο , 7ο
εξ.

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επθ.04

Χώρος και Αρχιτεκτονική

3ο, 50, 70
εξ.

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επθ.06

Θεωρία της Τέχνης - Κοινωνιολογία της Τέχνης

3ο, 50, 70
εξ.

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επθ.07

Δηµιουργική Γραφή

6ο εξ.

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επθ.51

Εισαγωγή στην Ιστορία του βιβλίου

6ο εξ.

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επθ.018

Πολιτική και Τέχνη

6ο εξ.

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επθ.019

Λαϊκή Τέχνη

5ο, 7ο, εξ

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επθ.39

Τέχνη και Κοινωνία

6ο εξ.

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

3ο, 50, 70
εξ.

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επθ. 29
Θεωρίες και
Μέλλοντος

Ιδεολογίες

για

την

Αρχιτεκτονική

του

34

Μαθήµατα που προσφέρονται από την Παιδαγωγική Σχολή για το ακαδ. έτος 2013/2014
0511

Πολιτική
Πολιτική

Κουλτούρα

και

Εκπαιδευτική

3ο ,5ο ,7ο εξ.

Πολιτική Φιλοσοφία και Παιδεία

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

3ο ,5ο ,7ο εξ.

0303Ε
Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
3ο,5ο ,7ο εξ.

Επθ.52
Θέµατα. Ιστορίας και Πολιτισµού

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
6ο εξ.

Επθ.43
Εκπαιδευτική Πολιτική και Δικαιώµατα

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
6ο εξ.

0715Ε
Εκπαιδευτική Πολιτική και Φύλο

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
6ο εξ.

0716E

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα µαθήµατα αυτά χωρίζονται σε Υποχρεωτικά και Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά. Τα µαθήµατα αυτά
προέρχονται από επιστηµονικά πεδία όπως Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Θεωρίες και
Εφαρµογές των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και από διαφορετικούς τοµείς που σχετίζονται µε τις
εικαστικές

και

εφαρµοσµένες

τέχνες

και

υποστηρίζουν

τα

µαθήµατα

των

Εικαστικών

και

Εφαρµοσµένων Εργαστηρίων.

Μαθήµατα Θεωρητικά -Εργαστηριακά Υποχρεωτικά

ΕΘ.100

Γραµµικό Σχέδιο

1ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

ΕΘ.104

Προοπτική και Σκιαγραφία

2ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

ΕΘ.102

Ρυθµολογία

4ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

ΕΘ.107

Τέχνη στο Δηµόσιο Χώρο

5ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Μαθήµατα Θεωρητικά -Εργαστηριακά Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά
Ο κατάλογος των Θεωρητικών- Εργαστηριακών µαθηµάτων Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών
διαφοροποιείται κάθε έτος και στην αρχή του εαρινού και του χειµερινού εξαµήνου ανακοινώνεται
ποια µαθήµατα προσφέρονται. Ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός.
Επε.01 Καλλιτεχνική Ανατοµία

6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
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Επε.02 Χρωµατολογία-Σχεδιολογία

3ο, 5ο, 7ο, εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επε.03 Εισαγωγή στις Τέχνες Βιβλίου

6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επε04 Νέα Μέσα -New media

6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
3ο, 5ο, 7ο, εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επε.05

Ψηφιακές Δράσεις σε επιλεγµένους τόπους

Επε.06

Περιβαλλοντική τέχνη

Επε.07

Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Τέχνη 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επε.08 Από την παραστατική στην ανεικονική τέχνη

3ο, 5ο, 7ο, εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επε.09 Ανάγλυφο – τεχνικές εικαστικών 3ο, 5ο, 7ο, εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επε.10 Η εικαστική ανάγνωση του έργου τέχνης και η αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική
6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

διαδικασία
Επε.11 Performance I

3ο, 5ο, 7ο, εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Επε.12 Performance IΙ

6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Τα µαθήµατα της Ξένης Γλώσσας είναι Υποχρεωτικά, διδάσκονται στα τέσσερα πρώτα εξάµηνα και
σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να χρησιµοποιούν ξενόγλωσση
βιβλιογραφία, να ενηµερώνονται σχετικά µε τις διεθνείς καλλιτεχνικές εξελίξεις, να συµµετέχουν σε
προγράµµατα Erasmus και ενδεχοµένως να προετοιµάζονται για µεταπτυχιακές σπουδές σε
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εξωτερικού. Η επιτυχής παρακολούθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη
λήψη του πτυχίου και δεν πιστώνεται µε διδακτικές µονάδες. Η Ξένη Γλώσσα που προσφέρεται µέχρι
στιγµής είναι η Αγγλική.

ΑΓλ.1

Αγγλική γλώσσα 1 10 εξ.

ΑΓλ.2

Αγγλική γλώσσα 2 20 εξ

ΑΓλ.3

Αγγλική γλώσσα 3 30 εξ.

ΑΓλ.4

Αγγλική γλώσσα 4 40 εξ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Προβλέπονται δύο 2 Ω.Δ. (Ώρες Διδασκαλίας) ισοδύναµες µε 3 Π.Μ. (Πιστωτικές Μονάδες) από τη
συµµετοχή των φοιτητών/τριών σε εκπαιδευτική εκδροµή και την εκπόνηση εργασίας για το µάθηµα
στο πλαίσιο του οποίου πραγµατοποιήθηκε ή εκδροµή.
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Γενικότερα προβλέπεται µία πολυήµερη εκπαιδευτική εκδροµή ανά έτος. Οι φοιτητές/τριες που
συµµετέχουν µπορούν να παίρνουν τις διδακτικές µονάδες από εκδροµή που οργανώνεται σε
µάθηµα ή σε µαθήµατα του εξαµήνου στο οποίο φοιτούν. Η εκδροµή είναι δυνατόν να οργανώνεται
µε τη συνεργασία των διδασκόντων στο πλαίσιο περισσότερων του ενός µαθηµάτων. Η εργασία που
θα εκπονούν οι φοιτητές/τριες θα βαθµολογείται από τον διδάσκοντα του αντίστοιχου µαθήµατος.
Οι φοιτητές/τριες παίρνουν 3 Ω.Δ. (Ώρες Διδασκαλίας) ισοδύναµες µε 4 Π.Μ. (Πιστωτικές Μονάδες)
από πολυήµερη εκδροµή που δίνονται από τη συµµετοχή και την εκπόνηση εργασίας. Στη διάρκεια
των σπουδών θα µπορεί ο/η φοιτητής/τρια να παίρνει συνολικά 6 Ω.Δ. (Ώρες Διδασκαλίας)
ισοδύναµες µε 8 Π.Μ. (Πιστωτικές Μονάδες) από εκδροµές µε τον παραπάνω τρόπο σε
αντικατάσταση µαθηµάτων Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικών. Οι µονάδες αυτές θα συνοδεύονται από
βαθµολογία των εργασιών και µπορούν να χρεωθούν ως µονάδες από µαθήµατα κατ΄επιλογήν
Υποχρεωτικών οποιασδήποτε κατηγορίας.
Κωδικός: Εκπ.1, Εκπ.2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (Δ.Π.Α.)
Το Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών θεωρεί σκόπιµη τη συµµετοχή σε προγράµµατα
«ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», προσφέροντας µαθήµατα στα πεδία πρακτικής
άσκησης, µε στόχο τη σύζευξη της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό
προβλέπεται στο πλαίσιο ενός προγράµµατος Πρακτικής Άσκησης συνεργασία µε καλλιτεχνικούς,
εκπαιδευτικούς και επαγγελµατικούς και φορείς όπως: Μουσεία, Αίθουσες Τέχνης, Καλλιτεχνικές
Ενώσεις και Επιµελητήρια, φορείς της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Δηµόσιας Εκπαίδευσης,
Πολιτιστικούς Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συλλόγους και Οργανισµούς πολιτιστικού
χαρακτήρα.
Στα πεδία Δ.Π.Α. µπορούν να συµµετάσχουν φοιτητές/τριες όλων των εξαµήνων. Κάθε πεδίο Δ.Π.Α.,
σε κάθε κύκλο του, δεν µπορεί να εξασκεί παραπάνω από 20 φοιτητές/τριες. Κάθε κύκλος ενός
πεδίου της Δ.Π.Α. ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α' φάση: Θεωρητική προετοιµασία.
Β' φάση: Πρακτική άσκηση στο φορέα υποδοχής.
Κατά τη διάρκεια της Δ.Π.Α. παρέχεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές αµοιβή και ασφαλιστική
κάλυψη.
Η συµµετοχή σε πεδίο της Δ.Π.Α. αντιστοιχεί µε παρακολούθηση µαθήµατος «Κατ’ επιλογήν»
οποιασδήποτε κατηγορίας. Από τη συµµετοχή σε πρόγραµµα Διευρυµένης Πρακτικής Άσκησης οι
φοιτητές/τριες παίρνουν 3 ΩΔ (Ώρες Διδασκαλίας) ισοδύναµες µε 4 ΠΜ (Πιστωτικές Μονάδες) και
βαθµολογία που παραδίδει ο επιβλέπων καθηγητής της άσκησης.
Κωδικός για τη Διευρυµένη Πρακτική Άσκηση: ΔΠΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
Το Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών έχει ενεργοποιήσει το πρόγραµµα Erasmus από
την Ακαδηµαϊκή χρονιά 2009-10 µε την συµµετοχή στα Εντατικά Προγράµµατα IP (ERASMUS
Intensive Programmes) και από την Ακαδηµαϊκή χρονιά 2013-14 στο Πρόγραµµα

Ανταλλαγής

Φοιτητών ERASMUS.

Πρόγραµµα Ανταλλαγής Φοιτητών ERASMUS
Τα Προγράµµατα Ανταλλαγής Φοιτητών αφορούν στη µετάβαση φοιτητών σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα
πλην της Ελλάδας για χρονικό διάστηµα που κυµαίνεται από τρεις µήνες έως και ένα ακαδηµαϊκό
έτος. Κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο εξωτερικό οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν
µαθήµατα αντίστοιχα µε αυτά του κανονικού εξαµήνου τους και να εξεταστούν επιτυχώς σε αυτά,
ώστε να αναγνωριστούν µετά την επιστροφή τους. Παράλληλα δίδεται και η δυνατότητα εκπόνησης
διπλωµατικής εργασίας στο εξωτερικό, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση µε τον αρµόδιο
επιβλέποντα

Καθηγητή

της

οικείας

Σχολής.

Τέλος,

δίδεται

η

δυνατότητα

επιδοτούµενης

επαγγελµατικής απασχόλησης των φοιτητών σε κάποια ξένη χώρα κατά τη διάρκεια των θερινών
διακοπών
Κατά την διάρκεια του Εαρινού εξαµήνου κάθε ακαδηµαϊκής χρονιάς ανακοινώνονται οι διαθέσιµες
θέσεις του Προγράµµατος Ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλουν αίτηση
και ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος επιλέγει εκείνους/ες που θα µεταβούν στα αντίστοιχα Ιδρύµατα.
Τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε απόφαση της ΔΕ έχουν καθοριστεί ως εξής: 1. Εικαστικό
έργο/Συνέντευξη. 2. Μέσος όρος βαθµολογίας τουλάχιστον (8) οκτώ. 3. Γνώση Ξένης Γλώσσας 4.
Έτος Σπουδών.
Για το ακαδηµαικό έτος 2013-2014 το Τ.Ε.Ε.Τ. έχει διµερείς συµφωνίες µε τα πανεπιστήµια:
-Sinan University, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
-NHL University, Leeuwarden, Ολλανδία

-Andreja Frysca Μodrzewskiego Krakow University, Πολωνία
-Cyprus University of Technology, Κύπρος

Επιστηµονικός υπεύθυνος του Προγράµµατος Ανταλλαγής Φοιτητών ERASMUS έχει οριστεί ο
Γιάννης Ζιώγας, επίκουρος καθηγητής.
ERASMUS Intensive Programmes IP
Τα Εντατικά Προγράµµατα είναι βραχύχρονα προγράµµατα διδασκαλίας στα οποία συµµετέχουν
καθηγητές και φοιτητές τουλάχιστον τριών διαφορετικών χωρών. Είναι προγράµµατα πολυεθνικής
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διδασκαλίας που δίνουν έµφαση στην καινοτοµία, στην πρόσβαση στη γνώση, στις ευκαιρίες για
µάθηση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Την περίοδο 2009-12 το Τ.Ε.Ε.Τ. συµµετείχε στο
Western

Macedonia:

tracing

historical,

social

IP People and Space in the Βorderland of
and

intercultural

features

<P.S.BoWMa>

.Επιστηµονικοί υπεύθυνοι του ήταν οι Κατερίνα Δηµητριάδη, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΠΤΔΕ, για
την περίοδο 2009-11 και ο Γιάννης Ζιώγας, επίκουρος καθηγητής Τ.Ε.Ε.Τ., για την περίοδο 201112. Συµµετείχαν

ως εταίροι στο πρόγραµµα

Στο Πρόγραµµα συµµετείχαν ως εταίροι τα

Πανεπιστήµια NHL University (Noordeldijke Hogeschool Leeuwarden) Ολλανδία, University of
Ljubljana, Σλοβενία, Cyprus University of Technology, Lemessos, Κύπρος, St. Mary’s University
College, Belfast, Ηνωµένο Βασίλειο.
Την ακαδηµαϊκή χρονιά 2013-14 το Τ.Ε.Ε.Τ. συµµετέχει στο IP Images of Citizenship µε συντονιστή
φορέα το NHL University.
Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του κάθε προγράµµατος ανακοινώνει τα κριτήρια µε τα οποία µπορούν
να συµµετάσχουν οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές/τριες και κάνει την επιλογή των φοιτητών/τριων
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του IP που συντονίζει.
Πληροφορίες
http://www.iky.gr/europaika-programmata/erasmus-anotati-ekpaideys

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Σύµφωνα µε το νόµο 3848/2010 άρθρο 2 στο διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. γίνονται δεκτοί όσοι
διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα για το διορισµό στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση, καθώς και όσοι διαθέτουν πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που
προκύπτει κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.
Ειδικότερα στην παράγραφο 3β ορίζεται ότι η παιδαγωγική επάρκεια πιστοποιείται «µε την κατοχή
πτυχίου Α.Ε.Ι. το πρόγραµµα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική
κατάρτιση

και πρακτική άσκηση…». Ορίζεται επίσης ότι «Το πρόγραµµα σπουδών αξιολογείται ως

προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας µετά το πρώτο έτος λειτουργίας
του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του
ν.3374/2005. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται
διαπιστωτική απόφαση από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ύστερα από
γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου».
Προκειµένου να προσαρµοστεί το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος στα δεδοµένα αυτά και
λαµβάνοντας υπ΄ όψιν το ψήφισµα της 64ης Συνόδου των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. (25,26 Ιουνίου
2010) για την παιδαγωγική επάρκεια γίνεται ως εξής η οργάνωση των µαθηµάτων, ώστε να
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συγκεντρωθούν 30 πιστωτικές µονάδες που προτείνεται να απαιτούνται για την παιδαγωγική και
διδακτική επάρκεια:
Μαθήµατα – Πρακτική Άσκηση
2ο
εξάµηνο:

Θ.011 Παιδαγωγική Ι

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

4ο εξάµηνο

Θ.013 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

6ο εξάµηνο

Θ.012 Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

7ο εξάµηνο

ΠΑ.1 Διδακτική
Άσκηση Ι

Μεθοδολογία

–

Πρακτική

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

8ο εξάµηνο

ΠΑ.2 Διδακτική
Άσκηση ΙΙ

Μεθοδολογία

–

Πρακτική

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

8ο εξάµηνο

Θ.010 Μουσειολογία,
και
Πολιτισµική Διαχείριση

Μουσειοπαιδαγωγική

3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

9ο εξάµηνο

Π.Εφ
Εργαστηρίου

Παιδαγωγικές

Εφαρµογές

2 Ω.Δ. 6 Π.Μ.

Παιδαγωγικές Εφαρµογές στα Εργαστήρια
Ο φοιτητής/τρια στο πλαίσιο της φοίτησής του στο εργαστήριο της κατεύθυνσης ασκείται σε
παιδαγωγικές εφαρµογές, που αφορούν το κύριο αντικείµενο του εργαστηρίου κατεύθυνσης και υπό
την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή της κατεύθυνσης σε συνεργασία µε παιδαγωγό.
Οι µονάδες για την παιδαγωγική επάρκεια κατά κατηγορία µαθηµάτων είναι:
4 x 4 =16 Πιστωτικές Μονάδες από θεωρητικά µαθήµατα
2 x 4 =8 Πιστωτικές Μονάδες από τη Διδακτική Μεθοδολογία - Πρακτική Άσκηση
6

Πιστωτικές Μονάδες από Παιδαγωγικές Εφαρµογές Εργαστηρίου Κατεύθυνσης

Σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για να τελειώσει τις σπουδές του ο φοιτητής/τρια πρέπει να συγκεντρώσει τις εξής Ώρες
Διδασκαλίας:
115 από Εργαστήρια Εικαστικά ή Εφαρµοσµένα ( 210 Πιστωτικές Μονάδες)
65 από Θεωρητικά Μαθήµατα (90 Πιστωτικές Μονάδες)
Σύνολο 180 Ώρες Διδασκαλίας (300 Πιστωτικές Μονάδες)
Οι Πιστωτικές Μονάδες αναγράφονται ως Π.Μ. και αντιστοιχούν στα ECTS
Οι Ώρες Διδασκαλίας (Εργαστηριακής ή Θεωρητικής) αναγράφονται ως Ω.Δ. και αντιστοιχούν στις
προηγούµενες Δ.Μ. (Διδακτικές Μονάδες).
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Η κατ’ εξάµηνο διασπορά των εργαστηρίων και µαθηµάτων είναι:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Ώρες

Διδασκαλίας

Διδασκαλίας

(Εργαστηριακές

(Θεωρητικές

Μονάδες)

Μονάδες)

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΔ

ΠΜ (ECTS)

Εργαστήριο
5

5

9

4

4

9

3

3

4

3

3

4

3

3

4

6

18

30

Εικαστικών Τεχνών

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Εργαστήριο
Εφαρµοσµένων
Τεχνών

Εσχεδ.1
Σχέδιο 1

Θ.021

Ευρωπαϊκή Τέχνη: 19ος
κ 20ος

αιώνας

ΕΘ. 100

Γραµµικό Σχέδιο

ΑΓλ.1

Αγγλικά 1

Η γνώση πιστοποιείται
χωρίς πιστωτικές Μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ

12

Ώρες
Τίτλος
Κωδικός

Διδασκαλίας

Ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκαλίας
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(Εργαστηριακές

(Θεωρητικές

Μονάδες)

Μονάδες)

ΩΔ

ΠΜ (ECTS)

Εργαστήριο
5

5

9

4

4

9

3

3

4

3

3

4

3

3

4

6

18

30

Εικαστικών Τεχνών

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Εργαστήριο
Εφαρµοσµένων
Τεχνών

Εσχεδ.2
Σχέδιο 2

Θ.011

Παιδαγωγική Ι

Προοπτική και
ΕΘ.104

ΑΓλ.2

Σκιαγραφία

Αγγλικά 2

Η γνώση πιστοποιείται
χωρίς πιστωτικές Μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ

12
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Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Ώρες

Διδασκαλίας

Διδασκαλίας

(Εργαστηριακές

(Θεωρητικές

Μονάδες)

Μονάδες)

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΔ

ΠΜ (ECTS)

Εργαστήριο
5

5

9

4

4

9

3

3

4

3

3

4

3

3

4

6

18

30

Εικαστικών Τεχνών

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Εργαστήριο
Εφαρµοσµένων
Τεχνών

Εσχεδ.3
Σχέδιο 3

Ιστορία Τέχνης 7:
Θ.007

Ελληνική Τέχνη 18ου 19ου αιώνα

Κατ΄ επιλογήν
Υποχρεωτικό

ΑΓλ.3

Αγγλικά 3

Η γνώση πιστοποιείται
χωρίς πιστωτικές Μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ

12
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Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Ώρες

Διδασκαλίας

Διδασκαλίας

(Εργαστηριακές

(Θεωρητικές

Μονάδες)

Μονάδες)

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΔ

ΠΜ (ECTS)

Εργαστήριο
9

9

18

3

3

4

3

3

4

3

3

4

9

18

30

Κατεύθυνσης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Θ.011

Διδακτική των
Εικαστικών Τεχνών

Ιστορία Τέχνης 8:
Ελληνική Τέχνη 20ου
Θ.008

αιώνα – Σύγχρονη
Ελληνική Τέχνη

ΕΘ.102

Ρυθµολογία

ΑΓλ.4

Αγγλικά 4

Η γνώση πιστοποιείται
χωρίς πιστωτικές Μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ

9
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Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Ώρες

Διδασκαλίας

Διδασκαλίας

(Εργαστηριακές

(Θεωρητικές

Μονάδες)

Μονάδες)

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΔ

ΠΜ (ECTS)

Εργαστήριο
9

9

18

3

3

4

3

3

4

3

3

4

9

18

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνσης

Θ.027

ΕΘ.107

Από την Τέχνη της
Αρχαιότητας στη
Μεσαιωνική Τέχνη

Τέχνη στο Δηµόσιο
Χώρο

Κατ΄ επιλογήν
Υποχρεωτικό

ΣΥΝΟΛΟ

9

46

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Ώρες

Διδασκαλίας

Διδασκαλίας

(Εργαστηριακές

(Θεωρητικές

Μονάδες)

Μονάδες)

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΔ

ΠΜ (ECTS)

Εργαστήριο
9

9

18

3

3

4

3

3

4

3

3

4

9

18

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνσης

Θ.022

Θ.010

Τέχνη της
Αναγέννησης και του
Μπαρόκ

Διδακτική της Ιστορίας
της Τέχνης

Κατ΄ επιλογήν
Υποχρεωτικό

ΣΥΝΟΛΟ

9
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Ώρες

Κωδικός

Τίτλος

Διδασκαλίας

Ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

Διδασκαλίας

(Εργαστηριακές

(Θεωρητικές

Μονάδες)

Μονάδες)

ΩΔ

ΠΜ (ECTS)

Εργαστήριο
9

9

18

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνσης

Θ.009

Φιλοσοφία -Αισθητική

3

3

4

ΠΑ.1

Πρακτική Άσκηση I

3

3

4

3

3

4

9

18

30

Κατ΄ επιλογήν
Υποχρεωτικό

ΣΥΝΟΛΟ

9
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Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Ώρες

Διδασκαλίας

Διδασκαλίας

(Εργαστηριακές

(Θεωρητικές

Μονάδες)

Μονάδες)

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΔ

ΠΜ (ECTS)

Εργαστήριο
9

9

18

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνσης

Θ.010

Μουσειολογία,
Μουσειοπαιδαγωγική &
Πολιτισµική Διαχείριση

3

3

4

ΠΑ.1

Πρακτική Άσκηση II

3

3

4

3

3

4

9

18

30

Θ.026

Μεταπολεµικά
Κινήµατα

ΣΥΝΟΛΟ

9
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Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Ώρες

Διδασκαλίας

Διδασκαλίας

(Εργαστηριακές

(Θεωρητικές

Μονάδες)

Μονάδες)

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΔ

ΠΜ (ECTS)

Εργαστήριο/
16

16

24

2

2

6

16

2

18

30

Ώρες

Ώρες

Διδασκαλίας

Διδασκαλίας

(Εργαστηριακές

(Θεωρητικές

Μονάδες)

Μονάδες)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 9ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωµατική

Π.Εφ

Παιδαγωγικές
εφαρµογές
εργαστηρίου

ΣΥΝΟΛΟ

Κωδικ

Τίτλος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 10ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

ός

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΔ

ΠΜ (ECTS)

Εργαστήριο/
18

18

30

18

18

30

Διπλωµατική

ΣΥΝΟΛΟ
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=

Σύνολο Ωρών Εργαστηριακής ή Θεωρητικής Διδασκαλίας: 180
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 300

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η

Αυγούστου του

εποµένου. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάµηνα, στο
χειµερινό και το εαρινό. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες
για διδασκαλία και δύο (2) για εξετάσεις. Το πρώτο εξάµηνο, το χειµερινό, αρχίζει το δεύτερο
δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου και το δεύτερο, το εαρινό, λήγει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του
Ιουνίου. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συµπληρώνεται ο ελάχιστος αριθµός διδακτικών
εβδοµάδων, είναι δυνατό µε απόφαση του Τµήµατος να συνεχιστούν τα µαθήµατα τον Ιανουάριο ή
τον Ιούνιο.
Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον δέκα (10) εξάµηνα. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι
τρεις: του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεµβρίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο
ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σ’ ένα µάθηµα είναι µικρότερος από τα
4/5 του προβλεπόµενου στο πρόγραµµα για εργάσιµες ηµέρες του αντίστοιχου εξαµήνου, το
αντίστοιχο µάθηµα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε.

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
Τα µαθήµατα διακόπτονται:
•

από την παραµονή των Χριστουγέννων µέχρι και την εποµένη των Θεοφανείων

(διακοπές

των Χριστουγέννων)
•

από την Πέµπτη της Τυροφάγου µέχρι και την εποµένη της Καθαρής Δευτέρας

(διακοπές

της Αποκριάς)
•

από τη Μεγάλη Δευτέρα µέχρι την Κυριακή του Θωµά (διακοπές του Πάσχα)

•

την ηµέρα των γενικών φοιτητικών εκλογών

•

την ηµέρα των πρυτανικών εκλογών

Επίσης, µαθήµατα δεν γίνονται και κατά τις παρακάτω αργίες:
•

εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου
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•

επέτειος της απελευθέρωσης της Φλώρινας, 8 Νοεµβρίου

•

επέτειος του Πολυτεχνείου, 17 Νοεµβρίου

•

εορτή των Τριών Ιεραρχών, 30 Ιανουαρίου

•

εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου

•

1η Μαΐου

•

του Αγίου Πνεύµατος

Οι µήνες Ιούλιος και Αύγουστος ορίζονται ως περίοδος θερινών διακοπών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων στο Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας είναι υποχρεωτική. Ο τρόπος τήρησης των απουσιών είναι
οµοιόµορφος για όλα τα µαθήµατα των Εργαστηρίων και καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου του
Τµήµατος και έγκρισή της από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. κάθε ακαδηµαϊκό έτος.
Ειδικότερα:

Η Παρακολούθηση στα Εργαστήρια
Εφόσον η σπουδή στα εργαστήρια είναι ιδιαίτερα σηµαντική για ένα Τµήµα Εικαστικών και
Εφαρµοσµένων Τεχνών, κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική η παρουσία των φοιτητών/τριών για
συγκεκριµένες ώρες, σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες:
Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά από τις 8.30 το πρωί µέχρι τις 9 το βράδυ. Σε αυτά υπάρχει διδάσκων
τουλάχιστον 20 ώρες την εβδοµάδα.
Για τον εισαγωγικό κύκλο εργαστηρίων ο/η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωµένος να φοιτήσει, σε
διάρκεια τριών (3) εξαµήνων, σε όλα τα διαθέσιµα εργαστήρια (από ένα εξάµηνο) σύµφωνα µε το
πρόγραµµα που ανακοινώνεται από τη γραµµατεία. (βλ. Μαθήµατα Εργαστηρίων)
Για την κατεύθυνση ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει µόνον ένα εργαστήριο και σπουδάζει σε αυτό επί
πέντε (5) εξάµηνα. Στο εργαστήριο αυτό είναι υποχρεωµένος να είναι παρών τουλάχιστον είκοσι
(20) ώρες την εβδοµάδα.
Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συµπληρώσει σ’ αυτά αριθµό παρουσιών που να αντιστοιχεί στα 4/5
τουλάχιστο του συνολικού αριθµού των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριµένου µαθήµατος. Σε
αντίθετη περίπτωση επαναλαµβάνει το εξάµηνο όποτε αυτό προσφέρεται.

Αλλαγή κατεύθυνσης
Αλλαγή Εργαστηρίου Κατεύθυνσης χωρίς επίπτωση στη συνολική διάρκεια σπουδών επιτρέπεται
µόνο µέχρι την ολοκλήρωση του 5ου εξαµήνου σπουδών (του δεύτερου εξαµήνου στην
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Κατεύθυνση). Μετά το 5ο εξάµηνο σπουδών (δεύτερο εξάµηνο στην Κατεύθυνση) δεν είναι εφικτή η
αλλαγή Εργαστηρίου Κατεύθυνσης.
Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του Τµήµατος και έγκρισή της από
τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. µετά από αίτηση του/της φοιτητή/τριας και επαρκή αιτιολόγηση
του αιτήµατός του.
Η Παρακολούθηση στα Θεωρητικά-Εργαστηριακά Μαθήµατα
Τα θεωρητικά-εργαστηριακά µαθήµατα είναι τρίωρα. Η φοίτηση σε αυτά είναι υποχρεωτική. Ο/η
φοιτητής/τρια θα πρέπει να συµπληρώσει σ’ αυτά αριθµό παρουσιών που να αντιστοιχεί στα 4/5
τουλάχιστο του συνολικού αριθµού των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριµένου µαθήµατος. Σε
αντίθετη περίπτωση επαναλαµβάνει το µάθηµα όποτε αυτό προσφέρεται.
Η Παρακολούθηση στα Θεωρητικά Μαθήµατα
Τα θεωρητικά µαθήµατα είναι προαιρετικής παρακολούθησης µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που λόγω
της φύσης του συγκεκριµένου µαθήµατος ο διδάσκων γνωστοποιήσει την ανάγκη υποχρεωτικής
παρακολούθησης ολοκλήρου ή µέρος του µαθήµατος.
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι εισαχθέντες από Κατατακτήριες (εκτός των αποφοίτων Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών ή
Σχολών Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών ή αναγνωρισµένων από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµων
Σχολών του εξωτερικού) εγγράφονται στο 1ο έτος φοίτησης. Οι εισαχθέντες αναγνωρίζουν ως
µαθήµατα του προηγούµενου κύκλου σπουδών τους όσα έχουν συνάφεια µε τα µαθήµατα του
Τ.Ε.Ε.Τ., χωρίς να καταχωρείται βαθµός για τα µαθήµατα αυτά.
Όσοι είναι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών ή Σχολών Εικαστικών και Εφαρµοσµένων
Τεχνών ή αναγνωρισµένων από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµων Σχολών του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί µε
κατατακτήριες εξετάσεις απαλλάσσονται του Εισαγωγικού Κύκλου και εισέρχονται κατευθείαν στην
Κατεύθυνση.
Αν ο/η εισαχθείς/είσα µε Κατατακτήριες είναι απόφοιτος/η του Τ.Ε.Ε.Τ. τότε παρακολουθεί τα
Εργαστήρια Κατεύθυνσης του Τ.Ε.Ε.Τ. και κανένα άλλο µάθηµα. Σε κάθε περίπτωση θα
παρακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη από την οποία αποφοίτησε στο πρώτο του/της
πτυχίο. Σε περίπτωση αποφοίτων άλλων Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών ή Σχολών Εικαστικών
και Εφαρµοσµένων Τεχνών ή αναγνωρισµένων από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµων Σχολών του εξωτερικού
εξετάζεται κατά περίπτωση ο αριθµός των πρόσθετων µαθηµάτων Κατεύθυνσης που πρέπει να
παρακολουθήσουν χωρίς αριθµητικό περιορισµό.

∆ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στην αρχή του εξαµήνου και µέσα σε διάστηµα δυο εβδοµάδων ο φοιτητής/τρια καταθέτει στη
Γραµµατεία του Τµήµατος δήλωση, η οποία περιέχει τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών που
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αποφάσισε να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριµένο εξάµηνο. Το έντυπο της δήλωσης διατίθεται
από τη Γραµµατεία. Κατά τη δήλωση των µαθηµάτων, κυρίως των Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών, ο/η
φοιτητής/τρια θα πρέπει να λάβει υπόψη του το ωρολόγιο πρόγραµµα, προκειµένου να µη
συµπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων που προτίθεται να επιλέξει. Ο/η φοιτητής/τρια έχει
δικαίωµα να παραλάβει δωρεάν τα σχετικά διδακτικά συγγράµµατα και να εξεταστεί µόνο στα
µαθήµατα τα οποία δήλωσε κατά το συγκεκριµένο εξάµηνο. Εννοείται ότι ο/η φοιτητής/τρια δε
δικαιούται να εξεταστεί σε µάθηµα το οποίο δεν έχει συµπεριλάβει στη Δήλωση Μαθηµάτων που
υποβάλλει στην αρχή της χρονιάς. Τα συγγράµµατα χορηγούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται από το
πρόγραµµα «Εύδοξος». Σε περίπτωση αποτυχίας σε Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικό µάθηµα, ο φοιτητής
υποχρεώνεται να το επαναλάβει σε επόµενα εξάµηνα ή να το αντικαταστήσει µε άλλο Κατ’ Επιλογήν
Υποχρεωτικό µάθηµα.
Οι δηλώσεις µαθηµάτων είναι υποχρεωτικές και γίνονται και µε εξουσιοδότηση µόνο τις
προβλεπόµενες µέρες. Αλλαγές στις δηλώσεις των µαθηµάτων δεν γίνονται.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία των µαθηµάτων του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών γίνεται σύµφωνα µε το
ωρολόγιο πρόγραµµα που καταρτίζεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος µε ευθύνη του Προέδρου.
Η διδασκαλία των Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών µαθηµάτων είναι υποχρεωτική εφόσον εγγραφούν
έξι άτοµα στο καθένα. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος προτείνει και ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ.
αποφασίζει αν θα πρέπει να διδαχθεί µάθηµα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό και µε λιγότερους από έξι
φοιτητές/τριες.
Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να χρησιµοποιούν για τις ανάγκες των µαθηµάτων τη βιβλιοθήκη, τα
αναγνωστήρια, τα εργαστήρια και τον υπόλοιπο εξοπλισµό της Σχολής.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η αξιολόγηση της επίδοσης του/της

φοιτητή/τριας βασίζεται κυρίως στην τελική εξέταση µετά τη

λήξη του εξαµήνου.
Ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωµα να προσέλθει στις εξετάσεις εφόσον έχει συµπληρώσει τον αριθµό
παρουσιών που απαιτείται για κάθε µάθηµα υποχρεωτικής παρακολούθησης. Σε αντίθετη περίπτωση
ο φοιτητής/τρια επαναλαµβάνει την φοίτηση το επόµενο εξάµηνο ή όποτε αυτό προσφέρεται.
Η εξέταση µπορεί να είναι - κατά την κρίση του διδάσκοντα - µε φάκελο εργασιών, γραπτή ή
προφορική ή άλλου είδους. Ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του
Σεπτεµβρίου στα µαθήµατα και των δύο εξαµήνων, χειµερινού και εαρινού, ενώ κατά τις περιόδους
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Ιουνίου µόνο στα µαθήµατα του αντίστοιχου εξαµήνου. Σε περίπτωση
αποτυχίας

σε

µάθηµα

Εργαστηρίου,

Θεωρητικό

Υποχρεωτικό

ή

Θεωρητικό-Εργαστηριακό

Υποχρεωτικό και στις δυο εξεταστικές περιόδους ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να το δηλώσει ξανά σε
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επόµενο εξάµηνο, ώστε να αποκτήσει εκ νέου το δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις του
συγκεκριµένου µαθήµατος.
Αν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε µαθήµατος,
ο Πρόεδρος του Τµήµατος προτείνει και ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. αποφασίζει , ύστερα από
αίτηση του/της

φοιτητή/τριας, να ορίσει τριµελή επιτροπή επανεξέτασης στην οποία συµµετέχει

υποχρεωτικά και ο εξεταστής, εφόσον ανήκει στους διδάσκοντες και δεν έχει αποχωρήσει για
οποιονδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος διδάσκων Εργαστηρίου ή Εργαστηριακού Μαθήµατος κρίνει ότι ο/η
φοιτητής/τρια έχει ανεπαρκές επίπεδο έργου κατά την διάρκεια της εξέτασης του εξαµήνου,
υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:
1.

Να του ζητηθεί να προσκοµίσει ένα φάκελο εργασίας στην ηµεροµηνία εξέτασης του
µαθήµατος τον Σεπτέµβριο.

2.

Να του ζητηθεί να προσέλθει το Σεπτέµβριο για εξέταση µιας, δύο ή τριών εβδοµάδων στα
εργαστήρια του Τµήµατος ανάλογα µε τις ελλείψεις. Στη εξέταση αυτή ο/η φοιτητής/τρια θα
επεξεργαστεί τις θεµατικές που θα του δώσει ο υπεύθυνος διδάσκων στην αρχή της
περιόδου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η επίδοση στα µαθήµατα εκτιµάται και εκφράζεται µε βαθµούς. Κάθε µάθηµα ή διπλωµατική εργασία
βαθµολογείται σε ακέραιες ή και µισές µονάδες. Η βαθµολογική κλίµακα ορίζεται από το µηδέν έως
το δέκα: 0-1 = κακώς, 2 - 4 = µετρίως, 5 - 6 = καλώς, 7 - 8 = λίαν καλώς, 9-10 = άριστα.
Ελάχιστος

ικανοποιητικός

βαθµός

είναι

το

πέντε

(5).

Τα

αποτελέσµατα

των

εξετάσεων

ανακοινώνονται από το διδάσκοντα και αποστέλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος το πολύ µέσα
σε δεκαπέντε ηµέρες από την εξέταση του µαθήµατος. Επανεξέταση ή αναθεώρηση δεν επιτρέπεται.
Κατ’ εξαίρεση το Τµήµα µπορεί να αποφασίσει επανεξέταση σε µάθηµα σε περίπτωση αποτυχίας
ποσοστού µεγαλύτερου του 85% των φοιτητών/τριών που εξετάστηκαν.
Στα

Εργαστήρια

Κατεύθυνσης

βαθµολογούν

αποκλειστικά

οι

υπεύθυνοι/ες

των

τεσσάρων

Εργαστηρίων Κατεύθυνσης λαµβάνοντας υπ’ όψη την ακαδηµαϊκή επίδοση στο Εργαστήριο
Κατεύθυνσης.
Η βαθµολογία µπορεί να γίνεται µε ακέραιο νούµερο ή µε µισό.
Για όσους θα παρακολουθήσουν ευρωπαϊκά προγράµµατα εκπαίδευσης, όπως το ERASMUS,
αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής φοίτησης ο χρόνος του προγράµµατος και η αντίστοιχη
βαθµολογία,

αφού

µετατραπεί

στην

προαναφερόµενη

βαθµολογική

κλίµακα.

Επίσης,

τους

αναγνωρίζονται οι πιστωτικές µονάδες που αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας των µαθηµάτων τα
οποία παρακολούθησαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος.
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ΠΤΥΧΙΟ - ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν έχει φοιτήσει δέκα (10)
εξάµηνα, έχει επιτύχει στα προβλεπόµενα µαθήµατα και έχει συγκεντρώσει τριακόσιες (300)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ή εκατόν ογδόντα (180) Ώρες Διδασκαλίας. Στο πτυχίο αναγράφεται ο
βαθµός σε δεκαδική µορφή, η οποία µπορεί να έχει έως δύο δεκαδικά ψηφία. Ο βαθµός µπορεί να
κυµαίνεται από το πέντε (5) έως το δέκα (10). Η βαθµολογία από 5 έως 6,4 αντιστοιχεί στο
χαρακτηρισµό «καλώς», από 6,5 έως 8,4 στο «λίαν καλώς» και από 8,5 έως 10 στο «άριστα».
Η βαθµολογία του κάθε µαθήµατος πολλαπλασιάζεται µε ένα συντελεστή ο οποίος είναι ίδιος µε τις
πιστωτικές µονάδες κάθε µαθήµατος και το άθροισµα ανάγεται στην κλίµακα µε άριστα το δέκα (10).
Ειδικές περιπτώσεις θεµάτων που δεν αναφέρονται στον παρόντα ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ λύνονται µε
προτάσεις του Προέδρου του Τµήµατος και ο έγκρισή τους από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής - Διδάσκων: Γιάννης Ζιώγας, Επικ. Καθηγητής
Η ζωγραφική είναι µια γλώσσα εικαστικής έκφρασης που καθορίζεται από δύο συνιστώσες: πρώτον
από την ιστορικότητά της (το απόθεµα εικόνων και τεχνικών που έχουν συσσωρευτεί στη µνήµη της
κατά την διάρκεια της µακρόχρονης πορεία της) και δεύτερον από τη δυνατότητά της ως µέσου να
εκφράζει µε αναγωγικό τρόπο διαχρονικές ποιητικές, φιλοσοφικές και δοµικές έννοιες. Η πρώτη
συνιστώσα προσεγγίζεται µε την σπουδή των υλικών χαρακτηριστικών της ζωγραφικής: χρώµα,
σύνθεση, ζωγραφική ύλη, επιφάνεια, µελέτη της φύσης. Η δεύτερη συνιστώσα προσεγγίζεται µε την
διδασκαλία του διευρυµένου ρόλου της σύγχρονης ζωγραφικής: κατασκευές, εγκαταστάσεις,
φωτογραφία, νέα µέσα, υβριδικές µορφές τέχνης. Με την συνδυαστική αυτή διδακτική µεθοδολογία
θα µπορέσει ο/η φοιτητής/τρια να σχηµατίσει τον προσωπικό του κόσµο εικόνων και καλλιτεχνικής
έκφρασης µέσα από την ενδυνάµωση των τεχνικών του δεξιοτήτων.

Σηµαντικό µέρος της

διδασκαλίας αποτελεί η κοινωνική συνειδητοποίηση του/της φοιτητή/τριας µε τις δράσεις που
οργανώνει το 1ο Εργαστήριο (Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, Παρατηρητήριο Εικαστικής
Λογοκρισίας).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕζωΑ.1 Βασικό Εργαστήριο (Ζωγραφική 1) 1Ο ή 2ο ή 3ο εξάµηνο
Ασκήσεις

παρατήρησης,

χρωµατολογίας

(συµπληρωµατικά,

Σπουδή εκ του φυσικού. Εισαγωγή στην προσέγγιση του

θερµά-ψυχρά,

εξουδετερωµένα).

ζωγραφικού συστήµατος ως κώδικα.

Διδασκαλία των εικαστικών συστηµάτων του µοντερνισµού. Ασκήσεις σε έννοιες της εικαστικής
αντίληψης (πεδίο, ισορροπία, µετάβαση από το ρεαλιστικό στο ανεικονικό). Προσωπικό έργο.
ΕζωΑ.01 Ζωγραφική εργαστήριο 1 (4ο εξάµηνο)
Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις από το µοντέλο και στην φύση. Εισαγωγή σε σύγχρονες
προσεγγίσεις σχηµατισµού της ζωγραφικής επιφάνειας και εικόνας. Εργασία σε µια θεµατική µε
εικαστικές και εννοιολογικές προεκτάσεις (ιστορία/µνήµη). Προσωπικό έργο. Κείµενο ατοµικού
στοχασµού.
ΕζωΑ.2 Ζωγραφική εργαστήριο 1 (5ο εξάµηνο)
Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις από το µοντέλο και στη φύση. Έµφαση στις δυνατότητες
ερµηνείας του πραγµατικού. Εισαγωγή σε σύγχρονες προσεγγίσεις της ζωγραφικής επιφάνειας.
Εργασία σε µια θεµατική µε εικαστικές και εννοιολογικές προεκτάσεις (χώρος/χρόνος). Προσωπικό
έργο. Κείµενο ατοµικού στοχασµού. Διάλεξη σε µια εικαστική θεµατική που να σχετίζεται µε το έργο
του/της φοιτητή/τριας.
ΕζωΑ.3 Ζωγραφική εργαστήριο 1 (6ο εξάµηνο)
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Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις από το µοντέλο και στη φύση. Έµφαση στις δυνατότητες
ερµηνείας του πραγµατικού. Προσεγγίσεις µετασχηµατισµού της εικόνας, εισαγωγή στις προσεγγίσεις
της ζωγραφικής ως ενός διευρυµένου πεδίου. Εργασία σε µια θεµατική µε εικαστικές και
εννοιολογικές προεκτάσεις (κοινωνικό πλαίσιο). Συµµετοχή σε µια από τις συλλογικές διαδικασίες
που διοργανώνει το Εργαστήριο (Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, Παρατηρητήριο Εικαστικής
Λογοκρισίας). Προσωπικό έργο. Κείµενο ατοµικού στοχασµού. Παιδαγωγικές Εφαρµογές
ΕζωΑ.4 Ζωγραφική εργαστήριο 1 (7ο εξάµηνο)
Επιλογή ενός θέµατος που θα επεξεργαστεί ο/η φοιτητής/τρια και θα µελετήσει τις προσεγγίσεις των
προηγούµενων εξαµήνων. Έµφαση στις δυνατότητες ερµηνείας του πραγµατικού. Προσεγγίσεις
µετασχηµατισµού της εικόνας, εισαγωγή στις προσεγγίσεις της ζωγραφικής ως ενός διευρυµένου
πεδίου.

Εργασία

σε

µια

θεµατική

µε

εικαστικές

και

εννοιολογικές

προεκτάσεις

(αυτοαναφορικότητες/αυτοπροσδιορισµοί). Συµµετοχή σε µια από τις συλλογικές διαδικασίες που
διοργανώνει το Εργαστήριο (Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, Παρατηρητήριο Εικαστικής
Λογοκρισίας). Προσωπικό έργο. Κείµενο ατοµικού στοχασµού. Παιδαγωγικές Εφαρµογές
ΕζωΑ.5 Ζωγραφική εργαστήριο 1 (8ο εξάµηνο)
Ατοµική εργασία µε κάθε φοιτητή/τρια. Διερεύνηση των δυνατοτήτων της θεµατικής, επίλυση
τεχνικών προβληµάτων, µελέτη των εννοιολογικών προεκτάσεων. Συµµετοχή σε µια από τις
συλλογικές διαδικασίες που διοργανώνει το Εργαστήριο (Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες,
Παρατηρητήριο Εικαστικής Λογοκρισίας). Κείµενο ατοµικού στοχασµού.
ΕζωΑ.Δ1 Διπλωµατική (9ο εξάµηνο)
Ο/η φοιτητής/τρια προτείνει την θεµατική της διπλωµατικής. Ατοµική εργασία µε κάθε φοιτητή/τρια.
Κείµενο ατοµικού στοχασµού.
ΕζωΑ.Δ2 Διπλωµατική (10ο εξάµηνο)
Ολοκλήρωση της διπλωµατικής. Ατοµική εργασία µε κάθε φοιτητή/τρια. Κείµενο ατοµικού
στοχασµού.

2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής - Διδάσκων: Γιάννης Καστρίτσης, Επικ. Καθηγητής
(υπό διορισµό)
Το 2ο εργαστήριο ζωγραφικής είναι ένα εργαστήριο προσανατολισµένο στην ενδελεχή σπουδήανάδειξη της ζωγραφικής, στις διάφορες εκφάνσεις της. Δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις βασικές αρχές
της

ζωγραφικής,

ώστε

οι

σπουδαστές

να

κατακτήσουν

τεχνικές

δεξιότητες

και

αισθητικό

προβληµατισµό που απαιτείται, για να διευρύνουν τον ορίζοντα των µορφοπλαστικών δυνατοτήτων
τους.
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Η ένταξη και η µελέτη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής

στην εκπαιδευτική διαδικασία,

ενθαρρύνεται από το εργαστήριο.
Μέσα από παρουσιάσεις καλλιτεχνών, επισκέψεις σε εκθέσεις και οµαδικές κριτικές επιδιώκεται η
δηµιουργία ερεθισµάτων και ταυτόχρονα η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών.
Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει µια διάσταση ιστορικότητας µε διαρκείς αναφορές στην
τρέχουσα τέχνη και στην ιστορία της τέχνης. Βασικός στόχος παραµένει η ανανέωση της εικαστικής,
ζωγραφικής πράξης µακριά από συµβάσεις και εύκολους εντυπωσιασµούς, αλλά και η ανάδειξη της
ιδιαιτερότητας και της προσωπικής έκφρασης κάθε σπουδαστή.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕζωΒ.1 Βασικό Εργαστήριο, (Ζωγραφική 2) 1Ο ή 2ο ή 3ο εξάµηνο
Έµφαση στις βασικές αρχές της ζωγραφικής. Η έννοια της σύνθεσης. Σχέση φιγούρας- χώρου,
κατανόηση της οργάνωσης συνολικά της ζωγραφικής επιφάνειας, κατανόηση της ζωγραφικής
πραγµατικότητας σε σχέση µε την φυσική πραγµατικότητα. Σχέση σχεδίου και χρώµατος. Ασκήσεις
από µοντέλο, νεκρές φύσεις και από το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σχολιασµός του έργου
καλλιτεχνών, οµαδικές κριτικές.
ΕζωΒ.01 Ζωγραφική εργαστήριο 2 (4ο εξάµηνο)
Συνέχεια των προβληµατισµών του προηγούµενου εξαµήνου. Γνωριµία µε τα ποικίλα υλικά της
ζωγραφικής, διερεύνηση των τεχνικών και αισθητικών δυνατοτήτων τους, πειραµατισµός. Εικαστική
διερεύνηση του φυσικού χώρου της περιοχής. Οι εικαστικές ποιότητες στη φύση, (χρώµατα,
σχήµατα γραφές, το αφαιρετικό και το συγκεκριµένο στοιχείο, το οργανικό και φυσικό, το τυχαίο).
ΕζωΒ.2 Ζωγραφική εργαστήριο 2 (5ο εξάµηνο)
Ενδελεχής µελέτη της καλλιτεχνικής πράξης. Ανάδειξη και ενθάρρυνση της ιδιαιτερότητας και της
προσωπικής µατιάς και γραφής κάθε φοιτητή-τριας. Σχολιασµός έργων καλλιτεχνών, επισκέψεις σε
εκθέσεις, οµαδικές κριτικές. Έµφαση στο χρώµα.
ΕζωΒ.3 Ζωγραφική εργαστήριο 2 (6ο εξάµηνο)
Συνέχεια των προβληµατισµών του προηγούµενου εξαµήνου. Σύνδεση του έργου του φοιτητή-τριας
µε την ιστορία της τέχνης και την τρέχουσα καλλιτεχνική πραγµατικότητα. Ανάδειξη και ενθάρρυνση
της ιδιαιτερότητας, της προσωπικής έκφρασης και της γραφής του κάθε φοιτητή-τριας.
ΕζωΒ.4 Ζωγραφική εργαστήριο 2 (7ο εξάµηνο)
Μεγαλύτερη εµβάθυνση στους προβληµατισµούς και στα τεχνικά και αισθητικά ζητήµατα που έχουν
τεθεί στα προηγούµενα εξάµηνα.
ΕζωΒ.5 Ζωγραφική εργαστήριο 2 (8ο εξάµηνο)
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Σπουδή σε βάθος, ανάπτυξη και διατύπωση προσωπικής γραφής που θα οδηγήσουν στην
διπλωµατική εργασία. Τεκµηρίωση της καλλιτεχνικής πρότασης.
ΕζωΒ.Δ1 Διπλωµατική (9ο εξάµηνο)
Καλλιτεχνική πρόταση και επεξεργασία για την υλοποίηση της διπλωµατικής εργασίας. ‘Έναρξη της
διπλωµατικής εργασίας.
ΕζωΒ.Δ2 Διπλωµατική (10ο εξάµηνο)
Το εξάµηνο αυτό είναι αφιερωµένο στην ολοκλήρωση της διπλωµατικής εργασίας η οποία θα πρέπει
να είναι η απόρροια και το καταστάλαγµα όλων των κατακτήσεων τεχνικών και αισθητικών των
προηγούµενων

εξαµήνων.

Η

διπλωµατική

εργασία

θα

πρέπει

να

συµπυκνώνει

όλες

τις

προσφερόµενες γνώσεις από το σύνολο των µαθηµάτων του Τµήµατος να έχει προσωπικό
χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπη.

3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής - Διδάσκων: Χάρης Κοντοσφύρης, Επικ. Καθηγητής
Η αποδιδόµενη στον Πικάσο, προς το τέλος της ζωής του, φράση:

‘‘η ζωγραφική είναι ακόµη

ανεξερεύνητη’’ (‘‘painting is yet to be discovered’’), είναι ίσως το προπύργιο µιας ισχυρής
υπερασπιστικής θέσης, η οποία επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα και αξία της ζωγραφικής.
Ως δυνατότητα έκφρασης, η ζωγραφική είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το ευρύτερο φιλοσοφικό,
θρησκευτικό, επιστηµονικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο εντάσσεται. Διακρίνεται σε αυτήν
ένα γνωσιολογικό κοµµάτι, το οποίο ορίζεται: α) ως γνώση του κόσµου που µας περιβάλλει, β) ως
αυτογνωσία, γ) ως γνώση του ιστορικού πλαισίου, δ) ως γνώση-κατανόηση της ικανότητας
αποτύπωσης σε µια επιφάνεια παρατηρούµενων εικόνων µε ένα πλήθος υλών, σύµφωνα µε
κάποιους κανόνες σύνθεσης πρωταρχικών στοιχείων(σηµείων, γραµµών, σχηµάτων, χρωµάτων), µε
έµφαση ή όχι στη µατιέρα.
Είναι όµως πολύ πιο σηµαντικό το άλλο κοµµάτι της ζωγραφικής, το οποίο

προϋποθέτει και

στηρίζεται στο γνωσιολογικό: αυτό που επιτρέπει στον ευφυή δηµιουργό να αρθρώσει το λεκτικά
ανείπωτο, να υπερβεί τα όρια του προφορικού ή γραπτού λόγου, να συνδέσει το ‘ατοµικό’ µε το
‘συλλογικό’ ασυνείδητο.
Στη διαδικασία ακολουθείται η παρακάτω µεθοδολογία: συσχετισµός µε παρόν-παρελθόν. προβολή
διαφανειών, επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους, χρήση του διαδικτύου, (floroieikastikoi.blogspot.gr)
σχολιασµός έργων καλλιτεχνών, οργάνωση δραστηριοτήτων, παρουσίαση έργων φοιτητών ανά 4
εβδοµάδες, σχολιασµός.
ΕζωΓ.1 Βασικό Εργαστήριο (Ζωγραφική 3) 1Ο ή 2ο ή 3ο εξάµηνο
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Σπουδή εκ του φυσικού (νεκρή φύση, µοντέλο). «Πραγµατικότητα»; Ασκήσεις σε άσπρο-µαύρο.
Μονοχρωµία.

ΕζωΓ.01 Ζωγραφική εργαστήριο 3 (4ο εξάµηνο)
Σπουδή εκ του φυσικού µε έµφαση στο τοπίο. Εργασία

ΕζωΓ.2 Ζωγραφική εργαστήριο 3 (5ο εξάµηνο)
Σπουδή εκ του φυσικού. Σταδιακή αποδέσµευση από το ‘θέµα’. Σχέση

ζωγραφικής-επιστήµης.

Έννοια της ‘αφαίρεσης’. Περιορισµένη χρωµατική κλίµακα. Ματιέρα.
ΕζωΓ.3 Ζωγραφική εργαστήριο 3 (6ο εξάµηνο)
Σπουδή. Ζωγραφική και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ανεικονική ζωγραφική.

ΕζωΓ.4 Ζωγραφική εργαστήριο 3 (7ο εξάµηνο)
Σύνθεση. Η έννοια του ‘κενού’ και του ‘γεµάτου’ . Γιαπωνέζικα χαρακτικά. Παιδαγωγικές εφαρµογές.
ΕζωΓ.5 Ζωγραφική εργαστήριο 3 (8ο εξάµηνο)
Σύµβολα γραπτού λόγου στην Ανατολή και τη Δύση. Πλαστικό ενδιαφέρον. Εννοιολογικές
προεκτάσεις.

ΕζωΓ.Δ1 – Διπλωµατική (9ο εξάµηνο)
Ανάπτυξη των πρώτων ιδεών της διπλωµατικής µε θεωρητική τεκµηρίωση.
ΕζωΓ.Δ2- Διπλωµατική (10ο εξάµηνο) (4ο εξάµηνο)
Ολοκλήρωση της διπλωµατικής εργασίας µε διερεύνηση των εννοιολογικών και τεχνικών
προδιαγραφών που θα την σχηµατίζουν.

Εργαστήριο Γλυπτικής - Διδάσκων: Έκτορας Παπαδάκης, Επικ. Καθηγητής
Η εργαστηριακή διδασκαλία και η πρακτική άσκηση, τόσο στον Εισαγωγικό Κύκλο όσο και στην
Κατεύθυνση περιλαµβάνει τις παρακάτω βασικές ενότητες: - Προτοµή από εκµαγείο ή εκ του
φυσικού. - Σχέδια από φυσικό µοντέλο ή πρότυπο. - Στήσιµο & Σπουδή φιγούρας από φυσικό
πρωτότυπο σε κλίµακα, η οποία σταδιακά (ανά εξάµηνο) φτάνει 1/1 - Ασκήσεις πλαστικής –
γλυπτικής, ελεύθερες αλλά και µέσα από συγκεκριµένη θεµατολογία. - Ελεύθερη πλαστική απόδοση
µοντέλου σε οποιοδήποτε µέγεθος, υλικό και τεχνοτροπία. - Ελεύθερες συνθέσεις. - Κατασκευές.
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Οι φοιτητές/τριες εξασκούνται και πειραµατίζονται µέσα από τη χρήση διάφορων υλικών και
τεχνικών. Διδάσκονται: Ανάγλυφο, Μεταλλοτεχνία, Γυψοτεχνία και ήδη από το τρέχον εξάµηνο
λειτουργεί Εργαστήριο Μαρµάρου.
Εκτός από την πρακτική άσκηση και τις τεχνικές γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες στο
Εργαστήριο, οι διδάσκοντες εκτιµούν ότι ο διάλογος µε την Ιστορία, η σύγχρονη έρευνα και
αναζήτηση, η επικοινωνία µε άλλα συναφή ή µη αντικείµενα, συµβάλλουν µε καθοριστικό τρόπο
στην αναβάθµιση των σπουδών. Για τον λόγο αυτό ο υπεύθυνος καθηγητής του Εργαστηρίου
ανακοινώνει κάθε εξάµηνο, πρόγραµµα επισκέψεων και εκδηλώσεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ο

ο

ο

Εγλ.1 Βασικό Εργαστήριο (Γλυπτική) 1 ή 2 ή 3 εξάµηνο
Σχέδιο από φυσικό µοντέλο ή πρότυπο. Μακέτα σε πηλό. Κεφάλι σε φυσικό µέγεθος (µοντέλο),
µεταφορά σε γύψο, κατασκευή καλουπιού.
Εγλ.01 Γλυπτική (4ο εξάµηνο)
Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις µέσα από την παρατήρηση µοντέλου.(δηµιουργία προτοµής αλλά
και σκίτσα - µελέτες από πηλό µε έµφαση στην απόδοση του πραγµατικού). Εισαγωγή στη
προσέγγιση του γλυπτικού έργου στο δηµόσιο χώρο. Διδασκαλία του τρόπου µεταφοράς µιας
πρότασης, ιδέας η µακέτας του/της φοιτητή/τριας σε ολοκληρωµένη τρισδιάστατη κατασκευή µε τη
χρήση διαφόρων υλικών. (γύψος, µέταλλο, ξύλο, µάρµαρο, κ.τ.λ) Προσωπικό έργο.
Εγλ.2 Γλυπτική (5ο εξάµηνο)
Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις µέσα από την παρατήρηση µοντέλου.(δηµιουργία προτοµής,
σκίτσα - µελέτες από πηλό µε έµφαση στην απόδοση του πραγµατικού). Σπουδή φιγούρας από
φυσικό πρωτότυπο σε.1/2 του φυσικού µεγέθους. Ασκήσεις σε µια θεµατική µε φορµαλιστική και
εννοιολογική προσέγγιση (αρνητικό–θετικό, επαναλαµβανόµενο σχήµα). Διδασκαλία των βασικών
αρχών του ανάγλυφου και παράλληλη εκµάθηση της τεχνικής της µεταφοράς του πρωτότυπου
έργου από τον πηλό στο γύψο ή τερακότα (καλούπια, εκµαγεία). Προσωπικό έργο.
Εγλ.3 Γλυπτική (6ο εξάµηνο)
Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις µέσα από την παρατήρηση µοντέλου (δηµιουργία προτοµής,
σκίτσα - µελέτες από πηλό µε έµφαση στην απόδοση του πραγµατικού). Σπουδή φιγούρας από
φυσικό πρωτότυπο σε.1/2 του φυσικού µεγέθους. Ασκήσεις σε µια θεµατική αλλά και προτάσεις
θεµατολογίας

από

τους

φοιτητές.

Παρουσίαση

του

καλλιτεχνικού

έργου

καλλιτεχνών

που

σχετίζονται µε την θεµατική που επιλέγει να εργαστεί κάθε φοιτητής/τρια. Συµµετοχή όλων των
φοιτητών/τριων στις δράσεις–επισκέψεις, που διοργανώνει το Εργαστήριο. Προσωπικό έργο.
Εγλ.4 Γλυπτική (7ο εξάµηνο)

62

Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις µέσα από την παρατήρηση µοντέλου, (δηµιουργία προτοµής,
σκίτσα - µελέτες από πηλό µε έµφαση στην απόδοση του πραγµατικού). Σπουδή φιγούρας από
φυσικό πρωτότυπο σε φυσικό µέγεθος. Ασκήσεις σε µια θεµατική αλλά και προτάσεις θεµατολογίας
από τους/τις φοιτητές/τριες. Παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου καλλιτεχνών που σχετίζονται µε
τη θεµατική που θέλει να εργαστεί ο/η κάθε φοιτητής/τρια. Συµµετοχή όλων των φοιτητών/τριων
στις δράσεις–επισκέψεις, που διοργανώνει το Εργαστήριο και συζήτηση επ΄ αυτών.
Εγλ.5 Γλυπτική (8ο εξάµηνο)
Εξατοµικευµένη συνεργασία των διδασκόντων µε τον/την κάθε φοιτητή/τρια για την επίλυση των
τεχνικών ζητηµάτων αλλά και για την πληρέστερη εµβάθυνση και απόδοση του θέµατος της
προσωπικής του έρευνας.
Εγλ.Δ1 Διπλωµατική (9ο εξάµηνο)
Ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει το θέµα της διπλωµατικής εργασίας του/της και διερευνά τις θεµατικές
που πρέπει να µελετήσει.
Εγλ.Δ2 Διπλωµατική

(10ο εξάµηνο)

Ολοκλήρωση – παρουσίαση της διπλωµατικής εργασίας.

Εργαστήριο Σχεδίου- Διδάσκων: Χάρης Κοντοσφύρης, Επικ. Καθηγητής
Το Εργαστήριο Σχεδίου αποσκοπεί στην καλλιέργεια της οπτικής κρίσης και οπτικής µνήµης.
Ενδυναµώνουµε την παρατηρητικότητά µας σε γνωστά και άγνωστα οπτικά γεγονότα για να
φτάσουµε σε εικαστικά συµπεράσµατα µε βάση την παρατήρηση και την ανάλυσή τους.
Παρατήρηση και συγκριτικός προσδιορισµός των αναλογιών καθορίζουν τις όποιες σχέσεις µεταξύ
τους και µε το ευρύτερο περιβάλλον που το ονοµάζουµε χώρο. Ο χώρος χρειάζεται µια συµβατική
γλώσσα που αποτυπώνει τη µηχανική λειτουργία του ανθρώπινου µατιού, την Προοπτική.
Ο τόνος προσδιορίζει την ικανότητά µας να παρατηρούµε φωτεινές και σκοτεινές µορφές ως προς το
χρώµα, την υφή και την ψευδαίσθηση των δυο διαστάσεων που εµφανίζονται ως τρεις.
Μετά από αυτή τη φάση ο σπουδαστής µπορεί να αρχίσει να εφαρµόζει πρακτικές της οπτικής
εξάσκησης στην οπτική µνήµη του και σε διευρυµένης λογικής συνθετικές του επιδιώξεις.
Η σχεδιαστική αντίληψη είναι ο γεννήτορας κάθε εικαστικής σύλληψης που πηγάζει από τις
αισθήσεις µας (όραση, όσφρηση, ακοή, αφή, γεύση, εκταίσθηση). Σχέδιο είναι να σκέφτεσαι εκ
συστήµατος.

Το

εργαστήριο

υποστηρίζεται

σχεδιαστικά

από

το

Ασχεδίαστο

(http://asxediasto.blogspot.gr) και οργανώνεται µε Workshop καλεσµένων.

Εσχεδ.1 Σχέδιο 1, 1ο Εξάµηνο
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Συλλαµβάνοντας µια ιδέα εκ του φυσικού. Γενικές Αρχές Παρατήρησης: Αναλογικό σχέδιο. Τονικό
σχέδιο. Σχεδιαστικές διατυπώσεις του χώρου. Σχεδιάζοντας το όριο της φόρµας. Εφαρµογές τονικής
και

γραµµικής

ανάπλασης

του

ορίου

της

φόρµας.

Αναπλάθοντας

σχεδιαστικά

το

φυσικό.

Σχεδιάζοντας µια ιδέα εκ του νου: Δυσ-αναλογικό σχέδιο. Σχέδιο αντίστροφης τονικότητας.
Δυναµική ανάπλαση του χώρου. Η τονικότητα ως χρώµα (βασικά & συµπληρωµατικά χρώµατα). Η
τονική θερµότητα (θερµά & ψυχρά χρώµατα). Σύνθεση-Ανασύνθεση. Ασκήσεις µοντέλου εκ του
φυσικού µακράς και σύντοµης διάρκειας.

Εσχεδ.2 Σχέδιο 2, 2ο Εξάµηνο
Οπτικά σύµβολα που δηλώνουν χώρο.
Τονική αναπαράσταση του χώρου µε:1. Σύνθετα αντικείµενα 2.Επανάληψη στοιχείων του αυτού
µεγέθους στο χώρο 3.Αντικείµενα από µνήµης 4.Διευρυµένες εικαστικές συνθέσεις 5.Εφαρµογές
γεωµετρικών

παραθέσεων

6.Εφαρµογές

θεατρικών

βλεµµάτων

7.Εφαρµογές

µουσικών

&

λογοτεχνικών εµπειριών 8.Απλοποίηση της υπερσύνθεσης 9.Ασκήσεις διαφορετικής χρονικής
διάρκειας 10.Ασκήσεις µοντέλου εκ του φυσικού 11.Κολάζ διερεύνησης ορίου/

Εσχεδ.3 Σχέδιο 3, 3ο Εξάµηνο
Η σκιά και το µονοπτικό φως
Εξάσκηση:

α) συναισθησιακής παρατηρητικότητας
β) καταστασιακής παρατηρητικότητας

Εργαστήριο Χαρακτικής –Έντυπης Τέχνης - Διδάσκων: ειδικός επιστήµονας
Οι σπουδές στην εικαστική χαρακτική, έχουν ως στόχο να διαµορφώσουν καλλιτεχνικές δεξιότητες
και επαγγελµατικά προσόντα

στο φοιτητή, µε τρόπον ώστε, λαµβάνοντας υπόψη τη γλωσσική

πολυµορφία και τις τεχνικές καινοτοµίες που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή, ο φοιτητής να είναι
σε θέση να αναπτύξει µια προσωπική έρευνα και καλλιτεχνική παραγωγή τόσο το σχεδιασµό και στη
χάραξη , όσο και στην επεξεργασία και πειραµατισµό της σύγχρονης εικαστικής εκτύπωσης.
Βαθυτυπία, ξυλογραφία, µεταξοτυπία, λιθογραφία, φωτογραφία, γραφικά υπολογιστών, τεχνικές
εκτύπωσης, καθώς και η αισθητική και ιστορική γνώση των διαδικασιών της έντυπης τέχνης,
αποτελούν επαρκή µεθοδολογικά και κριτικά εργαλεία για την απόκτηση της προσωπικής εικαστικής
γλώσσας, αλλα και την διατήρηση και την καταλογογράφηση των µουσείων και συλλογών έντυπων
έργων τέχνης.
Αντικείµενο του εργαστηρίου είναι το πλάσιµο της χαρακτικής και έντυπης εικόνας . Η χαρακτική
γραφή ως εικαστικός λόγος προκύπτει µέσα απο µια σειρα χειρισµών των υλικών. Η ιδιαιτερότητα
κάθε υλικού, η σχέση των υλικών µεταξύ τους, και ο τρόπος χειρισµού τους καθορίζουν τη
χαρακτηριστική µορφή κάθε τεχνικής διαδικασίας. Οι τεχνικές διαδικασίες που πραγµατεύεται το
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εργαστήριο παρουσιάζονται σε µια κλίµακα που έχει ως εκκίνηση τον παραδοσιακό τρόπο εφαρµογής
τους και διευρύνεται στη σύγχρονη αντιµετώπισή τους ως τον πειραµατισµό και την έρευνα.
Η Χαρακτική είναι η τέχνη που λειτουργεί µε την πολλαπλότητα, χαρακτηριστικό που της
εξασφαλίζει µια µεγάλη δυνατότητα διάχυσης της εικόνας και των µηνυµάτων της σε µεγάλο
βεληνεκές. Αυτό το πολύτιµο προνόµιο της Χαρακτικής και των εκτυπώσεων έχει

εφαρµογή σε

αρκετές από τις πρωτοβουλίες και τις εικαστικές παρεµβάσεις στον κοινωνικό ιστό από το
Εργαστήριο Χαρακτικής κ’ Εντυπης Τέχνης που έχει την

πρόθεση να ενεργοποιείται σ’ αυτή την

κατεύθυνση όλο και περισσότερο.
Το χαρακτικό έργο µεταφέρεται εύκολα καθώς η εκτύπωσή του πραγµατοποιείται συνήθως πάνω σε
ελαφρά ύλη, (χαρτί ή ύφασµα).

Συναθροίζοντας την ιδιότητα της πολλαπλότητας µε την ευκολία

στη µεταφορά του χαρακτικού αντίτυπου αντιλαµβανόµαστε τη µεγάλη ευχέρεια που αποκτά η
διακίνησή του παντού, σε κάθε χώρο. Τα χαρακτικά έργα των φοιτητών παρουσιάζονται σε εκθέσεις
σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους, προτείνονται σε λευκώµατα τέχνης, σε exlibris, σε καταθέσεις
διαµαρτυρίας ή κοινωνικού σχολιασµού, πλαισιώνουν επετειακές εκδηλώσεις τέχνης και λειτουργούν
σε µεγάλη κλίµακα εφαρµογών.
Σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει σε εργασίες και
project, δράσεις και εκθέσεις που οργανώνει το Εργαστήριο Χαρακτικής και Έντυπης Τέχνης σε
συνεργασία µε άλλα Εργαστήρια , άτοµα ή φορείς.
Το εργαστήριο καλεί στη Σχολή Καλών Τεχνών άτοµα και εκπροσώπους φορέων για εργαστηριακά
σεµιναριακά µαθήµατα, διαλέξεις, παρουσιάσεις εικαστικού έργου και συνεντεύξεις.
Εχα.1. Χαρακτική & Έντυπη Τέχνη Ι

- 1ο ή 2ο ή 3ο εξάµηνο

Α. Ασκήσεις παρατήρησης, οπτικής µνήµης, ανάλυσης, σύνθεσης. Προσανατολισµός στο χώρο.
Σηµασία

της κλίµακας των διαστάσεων. Λογική σκέψη. Δηµιουργική σκέψη. Υπέρβαση της

στερεότυπης εικόνας.

Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Στοιχεία Ιστορίας της Χαρακτικής. Η

Χαρακτική ως κοινωνική Τέχνη.
Β. 1. Σχέδιο για τη χαρακτική 2. Εισαγωγή στη χαρακτική διαδικασία. Χαρακτικές Γραφές. Πρώτη
γνωριµία µε τα εργαλεία και τα υλικά. Εφαρµογή σχεδίου για υψιτυπική εφαρµογή. Χάραξη σε
λινόλαιο. Χειρονακτική εκτύπωση. Εκτύπωση σε πιεστήριο. 3. Εισαγωγή στη χάραξη σε µέταλλο.
Πρώτη γνωριµία µε τα εργαλεία και τα υλικά. Εφαρµογή σχεδίου για βαθυτυπική εφαρµογή.
Εκτυπώσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών – Διδάσκων: Βασίλης Μπούζας, Επίκ. Καθηγητής
(υπό διορισµό)
Τα µαθήµατα του εργαστήριου ψηφιακών τεχνών πραγµατεύονται τη πολυµορφική διάδραση που
συντελείται µεταξύ της

τέχνης και της ηλεκτρονικής εποχής, σε µια σειρά διαφορετικών πεδίων
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αντίστοιχων µε τις πολυµορφικές εκφάνσεις της σύγχρονης τέχνης. Στόχος είναι η παρουσίαση των
εννοιών της πλαστικής γλώσσας της ψηφιακής εικόνας και ήχου όπως αυτές αναπτύσσονται στα
πολλαπλά πεδία διαχείρισης και επικοινωνίας τους σήµερα (φωτογραφία, video, design, animation,
διαδίκτυο κ.α.), η κατάκτηση των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων για την ανάδειξη των ποιοτικών
δυνατοτήτων του ψηφιακού υλικού, η γνωριµία µεθόδων επεξεργασίας και διασύνδεσης της
οπτικοακουστικής πληροφορίας στον εικονικό και πραγµατικό χώρο , η έρευνα της εννοιολογικής
υπόστασης του ψηφιακού έργου µέσα από τη βοήθεια διαλέξεων, προβολών, ασκήσεων και
συζητήσεων και η σύνδεση των παραγόµενων έργων µε το κοινωνικό και εικαστικό γίγνεσθαι. Οι
περιοχές εµβάθυνσης του εργαστηρίου είναι η ψηφιακή φωτογραφία, το video, το τρισδιάστατο και
δισδιάστατο animation, οι διαδραστικές πολυµεσικές εφαρµογές, η ηλεκτρονική επεξεργασία
εντύπου, οι ψηφιακές γραφικές τέχνες και η εικονογράφηση.
Εψεφ.1 Ψηφιακές Τέχνες 1ο ή 2ο ή 3ο εξάµηνο
Το µάθηµα είναι µια εισαγωγή στην διεύρυνση των διαστάσεων του εικαστικού έργου στον χρόνο,
τον ήχο και το κείµενο και στην εννοιολογική

διερεύνηση

αναπτύσσονται

και

πρακτικές

συλλογής

ηχητικής

οπτικής

των σχέσεων τους. Στο µάθηµα
πληροφορίας

(σκίτσα,

σχέδια,

φωτογραφία, video, κείµενα) και δηµιουργίας δισδιάστατης κινούµενης εικόνας και ήχου (2d
animation, ηλεκτρονικός ήχος), µέσα από ασκήσεις πάνω σε επιλεγµένες θεµατικές καθηµερινών
πρακτικών και σκηνοθετηµένων δράσεων. Γίνεται παρουσίαση των βασικών εννοιών της πλαστικής
γλώσσας της εικόνας και του ήχου µέσα από επιλεγµένα παραδείγµατα καθώς και των µεθόδων
επεξεργασίας, σύνθεσης του πολυµεσικού υλικού. Γίνεται παρουσίαση διαφορετικών τρόπων
επικοινωνίας της ψηφιακής πληροφορίας είτε στον πραγµατικό χώρο σε µορφή γραµµικών και µη
γραµµικών χωρικών εγκαταστάσεων είτε στον εικονικό χώρο διαµέσου του διαδικτύου η

άλλων

µέσων διανοµής, ανάλογα µε τον σχεδιασµό και την εννοιολογική ταυτότητα του έργου. Το µάθηµα
διεξάγεται µε διαλέξεις, παρουσιάσεις και κριτικές εργασιών.

Εργαστήριο Διακοσµητικής - Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Το εργαστήριο πραγµατεύεται το χώρο και τη δηµιουργία τρισδιάστατων αντικειµένων. Βασικός
στόχος είναι να εµβαθύνει ο/η φοιτητής/τρια τόσο στην έρευνα, όσο και στην πρακτική εφαρµογή από τον πειραµατισµό στο σχεδιασµό και την τελική υλοποίηση - καθώς επίσης στην έρευνα µιας
ευρείας γκάµας υλικών και πρακτικών, µέσα από ένα δηµιουργικό τρόπο σκέψης, που θα του
επιτρέπει να λειτουργεί µε γνώµονα όχι µόνο την προσωπική αντίληψη του για το χώρο και τα
αντικείµενα που τον περιβάλλουν, αλλά και τις κοινωνικές του προεκτάσεις στη σύγχρονη εποχή.
Οι φοιτητές/τριες εργάζονται σε projects που έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν
τις προσωπικές τους τάσεις και να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις, ώστε να
παράγουν

µία

σειρά

άρτια

υλοποιηµένων

έργων,

επαγγελµατικού

επιπέδου,

τα

οποία

θα

υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού, όσο και σε επίπεδο ιδεολογικού περιεχοµένου.
Οι εφαρµογές είναι ποικίλες και αφορούν στα παρακάτω αντικείµενα / εργαστηριακά µαθήµατα:
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Αντικείµενο - Εφαρµογές στο Χώρο – Εγκατάσταση
Σχεδιασµός Αντικειµένου – Design (Έπιπλο – Φωτιστικό)
Σκηνογραφία
Κόσµηµα
Κεραµική (υπό σχεδιασµό)
Τυποποίηση προϊόντων βιοµηχανικής, βιοτεχνικής και αγροτικής παραγωγής (υπό σχεδιασµό)
Εσχ.2µ Διακοσµητική 1ο ή 2ο ή 3ο εξάµηνο
Το εργαστήριο πραγµατεύεται το χώρο και την δηµιουργία τρισδιάστατων αντικειµένων µέσα σε
αυτόν. Η έρευνα του χώρου και των αντικειµένων επιχειρείται µέσω διαφορετικών “projects” που
εξετάζουν και αναλύουν τη “γλώσσα” των αντικειµένων και τις έννοιες του χώρου στη σύγχρονη
εποχή.
Οι προσεγγίσεις είναι ποικίλες συνδυάζοντας οπτικές οι οποίες άλλοτε θα βαραίνουν προς στις
εφαρµοσµένες τέχνες και άλλοτε προς στις εικαστικές τέχνες και αφορούν στα παρακάτω
αντικείµενα:
α) Τρισδιάστατες εφαρµογές (αντικείµενο, κατασκευή)
β) Εφαρµογές σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους
γ) Εγκαταστάσεις σε συγκεκριµένους χώρους.
Δίνοντας έµφαση στην προσωπική έρευνα, τον πειραµατισµό, το σχεδιασµό και τη δηµιουργικότητα,
καθώς επίσης στην έρευνα µιας ευρείας γκάµας υλικών και πρακτικών αλλά και τις νέες τεχνολογίες,
το εργαστήριο επιχειρεί να ωθήσει τον/την φοιτητή/τρια σε ένα δηµιουργικό αλλά και αναλυτικό
τρόπο σκέψης που θα του επιτρέπει να αναπτύξει τις ιδέες του µέσα από µία σφαιρική µεθοδολογία,
ώστε να είναι ικανός να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Εργαστήριο Εκκλησιαστικών τεχνών – Διδάσκων: Δηµοσθένης Αβραµίδης, Επικ.
Καθηγητής (υπό διορισµό)
Αντικείµενο του εργαστηρίου είναι οι Εικαστικές Τέχνες που έχουν αναπτυχθεί και ασκούνται εξ
αφορµής του εκκλησιαστικού γεγονότος στην µακραίωνη διαχρονία του (Ιερά και Λαϊκή εικαστική
Παράδοση).
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση του/της

φοιτητή/τριας στο εύρος της θεωρίας και

πράξης των Λειτουργικών Τεχνών, εµπλουτίζοντας την εικαστική του παιδεία µε την πολιτιστική
αυτή

κληρονοµιά,

παρέχοντας

ταυτόχρονα

επαγγελµατική

εξειδίκευση

στην

άσκησή

τους.
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Παράλληλα διερευνάται η εικαστική γλώσσα του Ιερού διαπολιτισµικώς, οι επιρροές και ο διάλογος
µεταξύ των εικαστικών παραδόσεων. Ενθαρρύνεται η εικαστική έρευνα των φοιτητών/τριων σε
γενικά και ειδικά θέµατα που αφορούν στο αντικείµενό των Λειτουργικών Τεχνών στη προσωπική
εικαστική τους σπουδή και έργο, αποβλέποντας στη διερεύνηση και συνέχεια της εικαστικής µας
ταυτότητας στο σύγχρονο εικαστικό γίγνεσθαι. Δίνεται επίσης έµφαση στο πως επηρεάζονται αλλά
και επηρεάζουν οι Τέχνες αυτές τη Σύγχρονη Τέχνη.
Η διαµόρφωση της εικαστικής εκπαίδευσης του/της φοιτητή/τριας συνίσταται στα εξής: α. να
αντιληφθεί το αντικείµενο και τη θεµατική των Λειτουργικών Τεχνών, β. να εξοικειωθεί µε τη
µαστορική, τις ιδιαιτερότητες των υλικών και τεχνικών, για να γίνει «µάστορας» προτού
µεταµορφωθεί σε καλλιτέχνη µέσω συγκεκριµένων εφαρµογών, γ. να συνειδητοποιήσει τις
σηµερινές ανάγκες αυτών των Τεχνών, και δ. να επιχειρήσει εν τέλει την προσωπική του πρόταση
ως σύγχρονος καλλιτέχνης.
Το Tµήµα παρέχει προς το παρόν τα εργαστηριακά µαθήµατα της Εκκλησιαστικής ΖωγραφικήςΑγιογραφίας (φορητή εικόνα, εγκαυστική, τοιχογραφία) και Ψηφιδωτού, ενώ προβλέπονται
µελλοντικά, Ξυλογλυπτική, Βιτρό, Γενικές Αρχές Συντήρησης Έργων Τέχνης και Τεχνολογία Υλικών
και Κατασκευών. Τα εργαστηριακά µαθήµατα Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού εντάσσονται σε κοινό
Εργαστήριο (Εκκλησιαστικών Τεχνών) και δίνεται η δυνατότητα επιλογής και εξειδίκευσης σε τεχνική
αναλόγως των ενδιαφερόντων του/ της φοιτητού/τριας τόσο στον Εισαγωγικό Κύκλο όσο και στα
µαθήµατα εµβάθυνσης.
ο

ο

ο

Εσχ.2λ Αγιογραφία 1 ή 2 ή 3 εξάµηνο
Κατά το πρώτο εξαµηνιαίο µάθηµα στην Αγιογραφία του Εισαγωγικό Κύκλου η µαθητεία αποσκοπεί
στην κατανόηση της ύλης που απαιτείται για ολοκληρωµένη σπουδή στις Λειτουργικές Τέχνες. Για το
λόγο αυτό επιλέγεται µια ειδική περιοχή θέµατος από την µακραίωνη παράδοσή µας (π.χ. ύστερη
αρχαιότητα-εγκαυστική, πρωτοχριστιανική περίοδος-φυσιοκρατικές εικόνες, Παλαιολόγεια περίοδοςαυγοτέµπερα, Μακεδονική Σχολή-νωπογραφία, Κριτική Σχολή-αυγοτέµπερα, σύγχρονα ζητήµατα
απεικόνισης-εικονοποίηση

φωτογραφιών

Αγίων

κοκ)

και

µε

βάση

αυτή

την

συγκεκριµένη

θεµατολογία εισέρχεται ο/η φοιτητής/τρια στο σύνολο των ζητηµάτων που συνέχονται µε το
αντικείµενο ως θεωρεία αλλά και ως πράξη, διαπραγµατευόµενος/η µια ολοκληρωµένη εφαρµογή. Η
ύλη αναπροσαρµόζεται/ επικαιροποιείται διαρκώς κάθε εξάµηνο.

Μαθήµατα Εργαστηρίων
ο

ο

ο

Εσχ.2δ Φωτογραφία 1 ή 2 ή 3 εξάµηνο - Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Ο

ρόλος

της

φωτογραφίας

δεν

περιορίζεται

στην

οπτική

µεταφορά

προκατασκευασµένου

περιεχοµένου, αλλά εκτείνεται στη διαµόρφωση ανεξάρτητων αξιών µέσω της δηµιουργίας εικόνων.
Κεντρικό αντικείµενο του εργαστηριακού µαθήµατος είναι η πρακτική και θεωρητική εξέταση του
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µέσου µε φόντο την ιστορία του στο περιβάλλον των µέσων και στα κοινωνικά συµφραζόµενα.
Αναλύονται στρατηγικές της καταγραφής και της σκηνοθεσίας, της κατασκευής πραγµατικοτήτων
ανεξάρτητα ή σχετικά µε την εφαρµογή και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας.
Το µάθηµα παρέχει µια ολοκληρωµένη θεωρητική και εργαστηριακή εµπειρία γύρω από την
αισθητική τη ψηφιακής φωτογραφίας, τις τεχνικές παραγωγής ,λήψης και επεξεργασίας της
φωτογραφίας, τα µέσα και της µορφές της και βασίζεται σε πρακτικές εργασίες (projects). Ιδιαίτερες
τεχνικές προσφέρονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κάθε project. Η οργάνωση της προσωπικής
έρευνας, η µεθοδολογία στην παραγωγή και τη δηµιουργική διαδικασία, η εξοικείωση µε την
επαγγελµατική πράξη και συµπεριφορά, αποτελούν ουσιαστικά εφόδια για την επιτυχία.
Βασικοί στόχοι είναι η γνώση της δοµής και της λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής καθώς και
των

τεχνικών παραµέτρων που οδηγούν σε σωστή φωτογράφηση, η ικανότητα

φωτογράφησης

όλων των φωτογραφικών ειδών, η ικανότητα ανάγνωσης και ερµηνείας της φωτογραφικής εικόνας,
η κατανόηση των σχέσεων της οπτικής αντίληψης

και της σπουδαιότητας της φωτογραφικής

εφεύρεσης. Βασικός στόχος επίσης είναι η ικανότητα του/της φοιτητή/τριας να συνδυάζει την
ανάπτυξη αυτόνοµης προσέγγισης στο µέσο και τη διαµόρφωση µιας καλλιτεχνικής γραφής µε την
αντίστοιχη θεωρητική υποστήριξη του έργου προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
σύγχρονης εποχής.

Εσχ.2ε Κόσµηµα 1ο ή 2ο ή 3ο εξάµηνο - Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Στόχος του µαθήµατος είναι να δοθεί στους/στις φοιτητές/τριες η δυνατότητα να διαµορφώσουν µια
προσωπική φιλοσοφία σχεδιασµού και να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν τις δηµιουργικές τους
ικανότητες σχετικά µε τον σχεδιασµό κοσµηµάτων. Το µάθηµα επίσης βοηθά τους φοιτητές/τριες να
εξοικειωθούν µε µηχανήµατα και εργαλεία σχετικά µε την επεξεργασία µετάλλων και άλλων υλικών.
Ολοκληρώνοντας µε επιτυχία αυτό το εντατικό µάθηµα, ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αποκτήσει
γνώσεις και εµπειρία, ώστε να µπορεί να επεξεργάζεται οποιοδήποτε υλικό επιλέξει στο µέλλον.

Εσχ.2στ Σκηνογραφία 1ο ή 2ο ή 3ο εξάµηνο - Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Το Εργαστήριο διερευνά τη δόµηση του εικαστικού λεξιλογίου του παραστατικού φαινόµενου. Με
κύριους εκφραστές το σκηνικό και το κοστούµι η έρευνα αποσκοπεί στην ανάλυση και σύνθεση
όλων των επιµέρους στοιχείων που ορίζουν το εικαστικό-αισθητικό πλαίσιο της παράστασης.
Καλλιεργείται η συστηµατική µελέτη της σύγχρονης και πολύπλοκης αντιµετώπισης του σχεδιασµού
σκηνογραφικών προτάσεων συγκεκριµένου θεατρικού έργου για δεδοµένο θεατρικό χώρο. Μέσα στα
πλαίσια αυτά διερευνώνται οι µέθοδοι προσέγγισης, ερµηνείας και µεταγραφής του νοήµατος µε
εικαστικούς όρους, η ανάπτυξη µεθοδολογίας και οργάνωσης κάθε προσέγγισης καθώς και ο τρόπος
υλοποίησής τους. Περιοχές µελέτης που εξετάζονται ιδιαίτερα είναι η σχέση του χώρου µε το σώµα,
η σχέση του χώρου µε το χρόνο και η σχέση της εικόνας µε το νόηµα.
Παράλληλα µελετάται η ανατοµία της σκηνής όπως αυτή εκφράζεται στις βασικές τυπολογίες της
και η εξέλιξη του σκηνικού και ευρύτερα θεατρικού χώρου από την αρχαιότητα έως τις µέρες µας
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µέσω διαλέξεων και παρουσιάσεων. Δίνεται επίσης έµφαση στην κατανόηση και εξοικείωση των
φοιτητών µε στοιχεία του παραστατικού φαινόµενου όπως η σκηνοθεσία, ο φωτισµός, η
σκηνοτεχνική και η µελέτη των δυναµικών σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των στοιχείων
αυτών και της σκηνογραφικής πρακτικής. Πέραν της εργαστηριακής δραστηριότητας το µάθηµα
εµπλουτίζεται και µε εξω-εργαστηριακές δραστηριότητες οι οποίες περιλαµβάνουν επισκέψεις σε
θεατρικούς χώρους

και εργαστήρια σκηνογραφίας, ξεναγήσεις από εξειδικευµένο θεατρικό

προσωπικό, καθώς και παρακολουθήσεις παραστάσεων.

Εσχ.2ι Ψηφιδωτό 1ο ή 2ο ή 3ο εξάµηνο - Διδάσκων: Διδάσκων: Δηµοσθένης Αβραµίδης,
Επικ. Καθηγητής (υπό διορισµό)
Στον Εισαγωγικό Κύκλο το εξαµηνιαίο Εργαστηριακό Μάθηµα στο Ψηφιδωτό αποσκοπεί στην
εξοικείωση των φοιτητών µε τις τεχνικές και τα εργαλεία του ψηφιδωτού θεωρητικά και πρακτικά.
Επιλέγεται κάθε φορά άσκηση ατοµική ή συλλογική σε µικρές οµάδες. Οι ασκήσεις αφορούν είτε στη
δηµιουργία αντιγράφων, είτε σε προσωπική δηµιουργία των φοιτητών/τριών. Δίδεται έµφαση στο
σχέδιο ψηφοθέτησης, ώστε να κατανοηθεί από τους φοιτητές ο τρόπος αντίληψης της φόρµας στην
εφαρµογή ψηφοθέτησης. Διδάσκεται η έµµεση ψηφοθέτηση κατ' αρχήν και οι τρόποι εντοιχισµού
στην πράξη σε φορητό, επιτοίχιο και επιδαπέδιο υπόστρωµα.

Μαθήµατα Εργαστηριακά Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά
Εσχ.5α Χαρακτική Ι- 5ο εξάµηνο- Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Εισαγωγή παρουσίαση

βασικών τεχνικών: Υψιτυπία: Λινόλαιο ,mdf (συνθετικό ξύλο), ξύλο.

Βαθυτυπία: Ξηρή χάραξη σε πλεξιγκλάς, τσίγκο, σίδερο. Aqua forte, aqua tinta. Μονοτυπία –
πειραµατισµός.

Εφαρµογή,

δραστηριότητα.

Προτείνονται

εναλλακτικές

λύσεις

και

δίνονται

απαντήσεις σε πρακτικά προβλήµατα που αφορούν την εφαρµογή και ολοκλήρωση του έργου.
Εξάντληση των παραπάνω τεχνικών και προέκταση τους σε πειραµατικό και ερευνητικό επίπεδο έτσι
ώστε να ωφελεί την προσωπική εικαστική αναζήτηση. Σηµεία αναφοράς και παραδείγµατα από την
ιστορία της χαρακτικής τέχνης, δίνοντας τη δυνατότητα εξέλιξης εικαστικά και τεχνικά. Συνεργασία
µε άλλα εργαστήρια για συγχρονισµένες έρευνες και δραστηριότητες.
Εσχ.6α Χαρακτική ΙΙ - 6ο εξάµηνο - Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Εσχ.7α Χαρακτική ΙΙΙ - 7ο εξάµηνο - Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας

Εσχ.5γ Εµβάθυνση στις Ψηφιακές Τέχνες: Εικονικός χώρος και σύνθεση Ι – 5ο εξάµηνο Διδάσκων: Βασίλης Μπούζας, Επικ. Καθηγητής (υπό διορισµό)
Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια και διεύρυνση των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές στο µάθηµα
του κύκλου. Συνεχίζεται η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού µέσα από συγκεκριµένες θεµατικές σε
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επιλεγµένους δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους ενώ παράλληλα διευρύνονται οι µέθοδοι δηµιουργίας
πρωτογενούς υλικού (2d και 3d animation) καθώς και οι µέθοδοι επεξεργασίας και σύνθεσης του
µέσα από τη χρήση εξειδικευµένων τεχνικών (compositing). Γίνεται παρουσίαση των βασικών
χαρακτηριστικών της κινηµατογραφικής σύνταξης µέσα από επιλεγµένα παραδείγµατα καθώς και
εκτεταµένη παρουσίαση των χαρακτηριστικών της πλαστικής γλώσσας της κινούµενης εικόνας και
ήχου όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί µέσα από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Τέλος δίνεται
έµφαση στις σχέσεις πραγµατικού και εικονικού υλικού όπως αυτές αναπτύσσονται είτε στη φάση
καταγραφής οπτικοακουστικού υλικού είτε στη φάση της διανοµής του
Βιβλιογραφία
Ντάφλος, Κ.-Κάλµπαρη, Χ. (Επιµ.)(2005). Η µετάβαση της Αθήνας. Αθήνα: Futura.
Βασιλειάδης, Γιάννης. (2006).Animation, Ιστορία και αισθητική του Κινουµένου Σχεδίου. Αθήνα:
εκδόσεις Αιγόκερως
David Bordwell, Kristin Thompson (2004). Εισαγωγή στην τέχνη του κινηµατογράφου. Αθήνα:
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης
Βασιλάκος Αθανάσιος, (2008). Ψηφιακές µορφές τέχνης. Αθήνα: Τζιόλα
Εσχ.6γ Εµβάθυνση στις Ψηφιακές Τέχνες: Εικονικός χώρος και σύνθεση ΙΙ - 6ο εξάµηνο Διδάσκων: Βασίλης Μπούζας, Επικ. Καθηγητής (υπό διορισµό)
Εσχ.7γ Εµβάθυνση στις Ψηφιακές Τέχνες: Εικονικός χώρος και σύνθεση ΙΙΙ - 7ο εξάµηνο Διδάσκων: Βασίλης Μπούζας, Επικ. Καθηγητής (υπό διορισµό)

Εσχ.5µ Αντικείµενο - Εφαρµογές στο Χώρο – Εγκατάσταση Ι – 5ο εξάµηνο- Διδάσκων:
Ειδικός επιστήµονας
Το εργαστήριο πραγµατεύεται το χώρο και τη δηµιουργία τρισδιάστατων χρηστικών αντικειµένων
καθώς και εικαστικών εγκαταστάσεων. Βασικός στόχος είναι να εµβαθύνει ο/η φοιτητής/τρια µέσω
διαφορετικών projects τόσο στην έρευνα, όσο και στην πρακτική εφαρµογή της δηµιουργικότητάς
του/της, καθιστώντας τον/την ικανό/ή να εργαστεί µε µια ευρεία γκάµα υλικών και να µπορεί να
τεκµηριώσει αυτήν την δουλειά στο σύγχρονο εικαστικό στερέωµα τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού και
υλοποίησης, όσο και σε επίπεδο ιδεολογικού περιεχοµένου.Οι εφαρµογές είναι ποικίλες και αφορούν
στα παρακάτω αντικείµενα / εργαστηριακά µαθήµατα:Αντικείµενο - Εφαρµογές στο Χώρο Εγκατάσταση σε εσωτερικούς, εξωτερικούς ή συγκεκριµένους χώρους. - Σχεδιασµός Αντικειµένου –
Design (Έπιπλο – Φωτιστικό) - Κατασκευή Πρωτοτύπου - Καλούπι - Χύτευση έργων/αντικειµένων
παραγωγής σε µέταλλο και πολυεστέρα
Βιβλιογραφία:
Rudolf Αrnheim, Τέχνη & οπτική αντίληψη, Θεµέλιο Αθήνα 2005.
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Παναγιώτης Πούλος, Οι έννοιες της τέχνης, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα, 2006
Λουίτζι Πιραντέλλο, Ένας κανένας και εκατό χιλιάδες, µετάφραση Αγνή Αγγέλου - Σπηλιώτη,
Ζαχαρόπουλος Σ. Ι., Αθήνα 1993
Για να εξασφαλίζεται µια όσο δυνατόν καινοτόµα και σύγχρονη προσέγγιση στις θεµατικές ενότητες,
ένα µεγάλο µέρος του µαθήµατος γίνεται µέσω διαδικτυακών πηγών που ανανεώνονται συνεχώς.
Εσχ.6µ Αντικείµενο - Εφαρµογές στο Χώρο – Εγκατάσταση ΙΙ– 6ο εξάµηνο- Διδάσκων:
Ειδικός επιστήµονας
Εσχ.7µ Αντικείµενο - Εφαρµογές στο Χώρο – Εγκατάσταση ΙΙΙ– 7ο εξάµηνο- Διδάσκων:
Ειδικός επιστήµονας

Εσχ.5στ

Σκηνογραφία – Ενδυµατολογία: Το Εικαστικό Λεξιλόγιο της Παράστασης Ι – 5ο

εξάµηνο- Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Το εργαστηριακό µάθηµα διερευνά τη σχέση της σκηνογραφίας και της ενδυµατολογίας µε τις
παραστατικές τέχνες στο ιστορικό, θεωρητικό και πρακτικό της πλαίσιο. Η έρευνα αποσκοπεί στη
συστηµατική προσέγγιση και µεταγραφή του δραµατουργικού νοήµατος µε εικαστικούς όρους, στο
πλαίσιο του παραστατικού φαινόµενου σε θεατρικούς ή µη χώρους. Το µάθηµα οργανώνεται µε
διαλέξεις, εντατικά βιωµατικά εργαστήρια (workshops) και εργαστηριακή πρακτική.
Βιβλιογραφία
Βαροπούλου, Ελένη (2002).Το Ζωντανό Θέατρο, Δοκίµιο για τη Σύγχρονη Σκηνή. Αθήνα: Εκδόσεις
Άγρα.
Collins, Jane and Nisbet, Andrew (2010). Theatre and Performance Design: Α Reader in
Scenography. Οξφόρδη: Routledge Taylor Francis Group.
Payne, Blance, Winakor Geitel και Farrell – Beck, Jane (2009). Ενδυµατολογία, Ιστορία της
Ενδυµασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
Εσχ.6στ Σκηνογραφία – Ενδυµατολογία: Το Εικαστικό Λεξιλόγιο της Παράστασης ΙΙ – 6ο
εξάµηνο- Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Εσχ.7στ Σκηνογραφία – Ενδυµατολογία: Το Εικαστικό Λεξιλόγιο της Παράστασης ΙΙΙ – 7ο
εξάµηνο- Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας

Εσχ.5θ Αντίγραφο Ι – Παραστατική Αρχαιολογία - Διδάσκων: Διδάσκων: Δηµοσθένης
Αβραµίδης, Επικ. Καθηγητής (υπό διορισµό)

72

Το εργαστηριακό µάθηµα στοχεύει στην εµβάθυνση σε τεχνικές και τεχνοτροπίες που έχουν ασκηθεί
στην παραγωγή έργων τέχνης από την αρχαιότητα, πρωτοχριστιανική, βυζαντινή και µεταβυζαντινή
περίοδο και σε όλα τα υποστρώµατα (φορητά, τοιχογραφίες, επιδαπέδια,). Κάθε φορά επιλέγεται ένα
είδος τεχνικής ζωγραφικής ή ψηφιδωτού (εγκαυστική, αυγοτέµπερα, ελαιογραφία, νωπογραφία,
secco, έµµεση-άµεση ψηφοθέτηση) και αναλόγως του επιλεγµένου έργου περιλαµβάνει εφαρµογές:
προετοιµασίας επιφανειών (κονιάµατα, επιχρίσµατα, αδρανή υλικά, κόλλες), τύπου και µορφής
χρυσώµατος,

χρωστικών-πιγµέντων,

βερνικιών,

κοκ.

Η

άσκηση

αποσκοπεί

στην

εκµάθηση

παραγωγής αντιγράφων έργων τέχνης, τόσο για την αξιοποίηση τεχνικών και τεχνοτροπιών στην
προσωπική καλλιτεχνική εργασία, όσο και για εφαρµογές στην αγορά εργασίας, και προσφέρεται
αναλόγως των απαιτήσεων του έργου από ένα µέχρι και τρία εξάµηνα.
Βιβλιογραφία
Δοξιάδη Ευ., Τα πορτρέτα Φαγιούµ, Εκδόσεις Αδάµ, 1997
Χατζηδάκης Μ., Ο κρητικός Ζωγράφος Θεοφάνης, Εκδόσεις Ι.Μ. Σταυρονικήτα, 2007
Μουρίκη Ντ., Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής της Χίου, Α-Β, Εκδόσεις Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος,
1985
Εσχ.6θ Αντίγραφο ΙΙ – Παραστατική Αρχαιολογία - Διδάσκων: Διδάσκων: Δηµοσθένης
Αβραµίδης, Επικ. Καθηγητής (υπό διορισµό)
Εσχ. 5θ Αντίγραφο ΙΙΙ – Παραστατική Αρχαιολογία - Διδάσκων: Διδάσκων: Δηµοσθένης
Αβραµίδης, Επικ. Καθηγητής (υπό διορισµό)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι παιδαγωγικές Εφαρµογές πραγµατοποιούνται το 9ο εξάµηνο στα Εργαστήρια Κατεύθυνσης και
εντάσσονται στα µαθήµατα που εξασφαλίζουν παιδαγωγική επάρκεια. (Βλ. και στην ενότητα
«Παιδαγωγική Επάρκεια»)
Παιδαγωγικές Εφαρµογές στα Εργαστήρια
Πεφ Στόχος του µαθήµατος: Η παιδαγωγική προσαρµογή των ατοµικών ενδιαφερόντων

και των

εργασιών του φοιτητή µε τη µορφή που ο ίδιος δηµιουργεί στο εργαστήριο της κατεύθυνσης που
έχει επιλέξει.
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Το µάθηµα στηρίζεται στην εφαρµογή των προαπαιτούµενων
παιδαγωγικών γνώσεων του φοιτητή σχετικά µε το πώς µπορεί να επανασχεδιάσει και να
επαναπαρουσιάσει τις ατοµικές εργασίες του ιδίου, µε κριτήριο την µεταποίηση των έργων του ως
εικαστική παιδαγωγική ενότητα. Κατά την διάρκεια των ατοµικών συναντήσεων του ιδίου µε τους
συνυπεύθυνους καθηγητές συζητούνται οι προτάσεις και ιδέες οι οποίες αναφέρονται στις εργασίες
του φοιτητή που γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου στα παραπάνω εργαστήρια και οι οποίες
µπορούν

να

αποτελέσουν

θέµατα

για

συγκεκριµένη

σχολική

τάξη

της

πρωτοβάθµιας

ή
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δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι προτάσεις αποτελούν ειδικά πλάνα πορείας διδασκαλίας µε σαφείς
στόχους, κατάλληλα υλικά, απλοποιηµένους τρόπους κατασκευής µε παιδαγωγικά ισοδύναµα και
δειγµατικό υλικό που προηγουµένως κατασκευάζεται στο εργαστήριο παιδαγωγικών εφαρµογών.
Ακολουθεί σχεδιασµός της διδασκαλίας και γραπτή πορεία, καθώς και το εικαστικό αποτέλεσµα το
οποίο θα κατασκευάσει ως εποπτεία της διδασκαλίας σε σχολείο. Το µάθηµα γίνεται µε γενικές
θεωρητικές εισηγήσεις των διδασκόντων και µε ατοµικές συζητήσεις τους µε τους φοιτητές. Οι
διδάσκοντες που είναι συνυπεύθυνοι για την διδασκαλία και την αξιολόγηση του φοιτητή ορίζονται
από τον Πρόεδρο του Τµήµατος και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. και ένας είναι
υποχρεωτικά ο διδάσκων στο εργαστήριο και ο άλλος ένας από τους διδάσκοντες των παιδαγωγικών
µαθηµάτων.
Βιβλιογραφία:
Βάιος Αντώνης. Εικαστική αγωγή στην ελληνική εκπαίδευση. Ιστορική αναδροµή: Προσεγγίσεις στη
διδασκαλία της τέχνης, Ελληνικά Γράµµατα, 2000
Τσιούρης, Γιώργος, Το σχέδιο και το χρώµα µας αποκαλύπτουν, Ίων 2003
Σάλλα - Δοκουµετζίδη Τιτίκα, Δηµιουργική φαντασία και παιδική τέχνη, Εξάντας 1996

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Θ. 021 Ευρωπαϊκή Τέχνη 19ος και 20ος αιώνας – 1ο εξάµηνο - Διδάσκουσα: Ζωή Γοδόση,
Επικ. καθηγήτρια
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες µε την τέχνη του 19ου αιώνα και να
κατανοήσουν µε τη διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών τις προϋποθέσεις για τη
διαµόρφωση των µοντερνιστικών κινηµάτων. Στο µάθηµα παρουσιάζεται η µετάβαση από την αυλική
τέχνη των ευρωπαϊκών κρατών στον κλασικισµό, η διαµόρφωση των καλλιτεχνικών ρευµάτων και ο
ρόλος των Ακαδηµιών, ο ροµαντισµός και η θέση του καλλιτέχνη στην κοινωνία του 19ου αι.
Παρουσιάζονται επίσης οι εκδηλώσεις του ρεαλισµού, του ιµπρεσιονισµού, του συµβολισµού, της art
nouveau και οι µετιµπρεσιονιστικές τάσεις, καθώς και τα σηµαντικότερα καλλιτεχνικά κινήµατα του
20ου αι. µέχρι το 1940: φωβισµός, εξπρεσιονισµός, κυβισµός, φουτουρισµός, κονστρουκτιβισµός,
τάσεις της Αφαίρεσης, Dada, µεταφυσική ζωγραφική, σουρεαλισµός κ.α.
Βιβλιογραφία
Argan, G. C. (1998). Η Μοντέρνα Τέχνη (Λ. Παπαδηµήτρη, Μετάφ.). Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές
Εκδόσεις Κρήτης.
Arnason, H. H. (2006). Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (Μ. Παπανικολάου, Επιµ., Φ. Κοκαβέσης,
Μετάφ.). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Χαραλαµπίδης, Α. (1995). Η Τέχνη του 20ου αιώνα (3η εκδ.). Θεσσαλονίκη: University Studio
Press.
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Θ.007 Ιστορία της Τέχνης 7: Ελληνική Τέχνη του 18ου & 19ου αιώνα
Διδάσκουσα:

Ζωή

Γοδόση,

- 3ο εξάµηνο

Επίκ.

-

καθηγήτρια

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τους όρους που διαµορφώνουν τη
νεότερη ελληνική τέχνη, καθώς και µε τις εκδηλώσεις της από το 18ο έως και τα τέλη του 19ου
αιώνα. Παρουσιάζεται η Επτανησιακή τέχνη, οι εκδηλώσεις της λαϊκής τέχνης και η προσπάθεια για
τη δηµιουργία θεσµών που θα υποστηρίξουν την ακαδηµαϊκή τέχνη µετά την ίδρυση του ελληνικού
κράτους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη «Σχολή του Μονάχου» και στη διαµόρφωση ακαδηµαϊκού
ύφους στο έργο των ελλήνων καλλιτεχνών. Επίσης παρουσιάζεται το έργο των καλλιτεχνών που
έρχονται σε επαφή µε τα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύµατα που εισάγουν νέους τρόπους στην
απόδοση του ορατού (ιµπρεσιονισµός, µετιµπρεσιονιστικές τάσεις) και δηµιουργούν τις προϋποθέσεις
για την υιοθέτηση των µοντερνιστικών κινηµάτων.
Βιβλιογραφία
Κωτίδης, Α. (1995). Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική του 19ου αιώνα. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
Λυδάκης, Σ. (1976). Η Ιστορία της Νεοελληνικής Ζωγραφικής. Αθήνα: Μέλισσα.
Μυκονιάτης, Η. (1996). Ελληνική Τέχνη. Νεοελληνική Γλυπτική. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
Παπανικολάου, Μ. (2005). Η Ελληνική Τέχνη του 18ου και 19ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Θ.008 Ιστορία της Τέχνης 8: Ελληνική Τέχνη του 20ου αιώνα – Σύγχρονη ελληνική τέχνη
4ο εξάµηνο - Διδάσκουσα: Ζωή Γοδόση, Επίκ. καθηγήτρια
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες µε τις εκδηλώσεις της ελληνικής
τέχνης στη διάρκεια του 20ου αιώνα και να έρθουν σε επαφή µε το καλλιτεχνικό έργο που
παράγεται στον ελληνικό χώρο, καθώς και εκείνο των ελλήνων καλλιτεχνών της διασποράς που
εντάσσεται στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης κατά τη µετάβαση στον 21ο αιώνα. Ειδικότερα
εξετάζεται

η σχέση της ελληνικής τέχνης µε το µοντερνισµό την εποχή του Μεσοπολέµου και το

αίτηµα για σύνδεση µε την διαχρονική πολιτισµική παράδοση του ελληνισµού. Στο πλαίσιο της
µεταπολεµικής τέχνης παρουσιάζονται οι τάσεις της Αφαίρεσης, η τέχνη της δεκαετίας του ‘70 σε
σχέση µε την πολιτική κατάσταση που διαµορφώνεται στην Ελλάδα και οι νέες µορφές τέχνης των
επόµενων δεκαετιών (εγκαταστάσεις, καλλιτεχνικές δράσεις, µορφές ψηφιακής τέχνης).
Βιβλιογραφία
Αδαµοπούλου, Α. (2000). Ελληνική Μεταπολεµική Τέχνη, Εικαστικές Παρεµβάσεις στο Χώρο.
Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Παπανικολάου, Μ. (2005). Η Ελληνική Τέχνη του 20ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Χρήστου, Χ. (1996). Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική του 20ου αιώνα. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
Θ. 027 Από την Τέχνη της Αρχαιότητας στη Μεσαιωνική Τέχνη -5ο εξάµηνο - Διδάσκουσα:
Ζωή Γοδόση, Επίκ. καθηγήτρια
Το πρώτο µέρος του µαθήµατος αναφέρεται στα βασικά και ουσιαστικά χαρακτηριστικά κάθε
περιόδου, των

µνηµείων (αρχιτεκτονική, γλυπτική, αγγειογραφία) και του έργου σηµαντικών
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δηµιουργών της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Με σύντοµες εισαγωγές επισηµαίνονται οι µεταβολές
στην τέχνη, στο πλαίσιο των συνθηκών κάθε εποχής. Εξετάζεται η τέχνη της Μινωικής και
Μυκηναϊκής εποχής, Γεωµετρικής εποχής, Αρχαϊκής εποχής, Κλασικής εποχής, Ελληνιστικής εποχής,
Ρωµαϊκής εποχής.
Το δεύτερο µέρος του µαθήµατος αναφέρεται στις διάφορες µορφές της βυζαντινής τέχνης
(αρχιτεκτονική, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, χειρόγραφα), όπως αυτές εξελίσσονται
από την παλαιοχριστιανική περίοδο µέχρι και την υστεροβυζαντινή εποχή. Παρουσιάζεται η
ζωγραφική

των

χριστιανικών

κατακοµβών,

ο

ψηφιδωτός

διάκοσµος

των

σπουδαιότερων

παλαιοχριστιανικών εκκλησιών της Ρώµης, της Ραβέννας και της Θεσσαλονίκης, τα σηµαντικότερα
αρχιτεκτονικά µνηµεία της εποχής των Μακεδόνων, των Κοµνηνών και των Παλαιολόγων στην
Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη. Γίνεται επίσης αναφορά σε αντιπροσωπευτικά µνηµεία της
ροµανικής και γοτθικής τέχνης του ευρωπαϊκού χώρου.
Βιβλιογραφία
Κοκκορού-Αλευρά,

Γ.

(1995).

Η

Τέχνη

της

Αρχαίας

Ελλάδας.

Αθήνα:

Καρδαµίτσα.

Πανσελήνου, Ν. (2000). Βυζαντινή ζωγραφική. Η βυζαντινή κοινωνία και οι εικόνες της. Αθήνα:
Καστανιώτη. Talbot-Rice, D. (1994). Βυζαντινή τέχνη. Αθήνα: Υποδοµή.

Θ. 022 Τέχνη της Αναγέννησης και του Μπαρόκ – 6ο εξάµηνο - Διδάσκουσα: Ζωή Γοδόση,
Επίκ. καθηγήτρια
Το µάθηµα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε την τέχνη (ζωγραφική, γλυπτική,
αρχιτεκτονική, χαρακτική) της αναγέννησης, του µανιερισµού και του µπαρόκ. Μέσα από την
περιγραφή, τον τεχνοτροπικό σχολιασµό και τη σύγκριση αντιπροσωπευτικών έργων σηµαντικών
δηµιουργών παρουσιάζονται οι κύριες καλλιτεχνικές τάσεις κατά το 15ο, 16ο και 17ο αιώνα σε
διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήµατα όπως η κοινωνική θέση των
καλλιτεχνών και η σχέση της παραγωγής και διακίνησης των έργων µε τις οικονοµικές, πολιτικές και
ιδεολογικές συνθήκες της εποχής τους.
Βιβλιογραφία
Gombrich, E. H. (1998). Το χρονικό της Τέχνης (Χ .Κληρίδης, Μετάφ.). Αθήνα: MIET.
Honour, H. & Fleming, J. (1988). Ιστορία της Τέχνης. Αθήνα: Υποδοµή.
Λαµπράκη-Πλάκα, Μ. (2004). Ιταλική Αναγέννηση: Τέχνη και Κοινωνία-Τέχνη και Αρχαιότητα.
Αθήνα: Καστανιώτης.
Θ. 026 Μεταπολεµικά Κινήµατα – 8ο εξάµηνο - Διδάσκουσα: Ζωή Γοδόση, Επίκ.
Καθηγήτρια
Το περιεχόµενο του µαθήµατος εστιάζει στις ριζικές αλλαγές και µετασχηµατισµούς που επέφεραν τα
κινήµατα των ιστορικών πρωτοποριών και αυτά της µεταπολεµικής περιόδου (νεο-πρωτοπορίες) στις
συνθήκες πρόσληψης και παραγωγής των εικαστικών έργων. Γίνεται παρουσίαση των
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σηµαντικότερων τεχνοτροπιών, εικαστικών ιδιωµάτων καθώς και της ανάλογης θεµατολογίαςεικονογραφίας, ενώ εξετάζονται ταυτόχρονα και οι πολλαπλές διασυνδέσεις των έργων µε άλλες
τέχνες και εκδηλώσεις πολιτισµού καθώς και οι επιδράσεις της θεωρητικής σκέψης και της
επιστήµης. Η οργάνωση του µαθήµατος βασίζεται σε θεµατικές ενότητες διαλέξεων και σειρά
προφορικών παρουσιάσεων εκ µέρους των φοιτητών/φοιτητριών.

Βιβλιογραφία
Εµµανουήλ, Μ. (2013). Ιστορία της Τέχνης από το 1945 σε πέντε ενότητες, Αθήνα: Εκδόσεις Καπόν.
Foster, H., Krauss, R., Bois, Y.A., και Buchloch B., (2007). Η Τέχνη από το 1900, Θεσσαλονίκη:
Επίκεντρο.

Θ.009 Φιλοσοφία - Αισθητική - 7ο εξάµηνο – Διδάσκων: Γιώργος Σταυριανός, Επίκ.
καθηγητής
Αισθητική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας που µελετά το ωραίο στη φύση και την τέχνη. Πιο
συγκεκριµένα, η αισθητική ερευνά τη δηµιουργία και την αποτύπωση του ωραίου στην τέχνη και
στο σύνολο της εµπειρίας µας. Ξεδιπλώνοντας λοιπόν την ιστορία της αισθητικής από τον Πλάτωνα
µέχρι τον µεταµοντερνισµό, το µάθηµα αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στο πως να σκεφτόµαστε κριτικά
το ωραίο σε σχέση µε τις αισθήσεις, τα συναισθήµατα και τις αντιλήψεις µας. Παράλληλα, αφού
αποσαφηνιστεί η έννοια της αισθητικής εµπειρίας, καθώς και η σχέση της τέχνης, µε την ασχήµια,
την αλήθεια και την ηθική, στόχος του µαθήµατος είναι να υπογραµµίσει τη δυνατότητα δηµιουργίας
νέων τρόπων προσέγγισης της πραγµατικότητας.
Βιβλιογραφία
Beardsley, C. M. (1989). Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών (Δ. Κούρτοβικ & Π. Χριστοδουλίδης,
Μετάφ.). Αθήνα: Νεφέλη.
Eagleton, T. (2006). Η Ιδεολογία του Αισθητικού (Π. Ρηγοπούλου, Επιµ.). Αθήνα: Πολύτροπον.
Ουµπέρτο, Έκο (2004). Ιστορία της Οµορφιάς. (Δ. Δότση & Χρ. Ροµποτής, Μετάφ.). Αθήνα:
Καστανιώτης.
Θ.010 Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική και Πολιτισµική Διαχείριση - 8ο εξάµηνο –
Διδάσκoντες: Ανδρέας Ανδρέου, Καθηγητής – Κώστας Κασβίκης, Επίκ. Καθηγητής
Το µάθηµα εξετάζει θέµατα διαχείρισης, στρατηγικού σχεδιασµού, εκπαίδευσης κι επικοινωνίας των
µουσείων µε το κοινό τους. Γίνεται µια αναδροµή στην ιστορία και την εξέλιξη των µουσείων από τις
πρώτες συλλογές και τα cabinets de curiosités στους σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισµούς.
Εξετάζονται τα θεωρητικά κινήµατα που αφορούν τη µελέτη του υλικού πολιτισµού και τα ζητήµατα
ερµηνείας των αντικειµένων. Γίνεται αναφορά στους εθνικούς και διεθνείς φορείς που καθορίζουν τη
µουσειακή πολιτική. Εξετάζονται τα διαφορετικά είδη µουσείων, οι ρόλοι, τα χαρακτηριστικά και οι
ιδιαιτερότητές τους, καθώς και οι διαφορετικές ειδικότητες που εργάζονται για την εύρυθµη
λειτουργία τους. Αναλύονται οι αρχές οργάνωσης των συλλογών, λειτουργίας των µουσείων,
επικοινωνίας τους µε το ευρύ κοινό και εκπλήρωσης του εκπαιδευτικού τους ρόλου. Τέλος,
εξετάζονται ζητήµατα που αφορούν τις έρευνες επισκεπτών και αξιολόγησης του µουσειακού έργου,
καθώς και τις εφαρµογές των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής στα µουσεία.
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Βιβλιογραφία
Οικονόµου, Μ. (2003). Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισµός. Αθήνα: Κριτική.
Κόνσολα, Ν. Ν. (2006). Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική. Αθήνα: Παπαζήση.
Νικονάνου, Ν. (2010). Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Πατάκης.
Pearce, Susan (2002). Μουσεία, αντικείµενα και συλλογές Μια πολιτισµική µελέτη. Eπιµέλεια: Λία
Γυιόκα µετάφραση: Λία Γυιόκα, Αλέξης Καζάζης, Παναγιώτης Μπίκας. Θεσσαλονίκη: Βάνιας
Θ 011 Παιδαγωγική Ι - 2o Eξάµηνο
Καθηγήτρια	
  

- Διδάσκουσα: Κατερίνα Δηµητριάδου, Αναπληρώτρια

Μαθησιακοί στόχοι:
Οι φοιτητές να εξοικειωθούν µε όρους και έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήµης, ώστε να είναι σε
θέση: - Να αντιληφθούν τη σύνδεση που θα πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στην παιδαγωγική θεωρία
και την εκπαιδευτική πράξη. - Να διαµορφώσουν κριτική στάση για τα παραδοσιακά πρότυπα της
διδασκαλίας, όπως τα ανακαλούν από την εµπειρία της σχολικής τους ζωής. - Να αντιληφθούν τη
λειτουργία

των

παιδαγωγικών

χειρισµών

που

απαιτούνται

ώστε

η

διδασκαλία

να

είναι

αποτελεσµατική. - Να συνδέσουν το ακαδηµαϊκό τους προφίλ (εικαστικών και εφαρµοσµένων
τεχνών) µε τη διδακτική πράξη, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στον εκπαιδευτικό ρόλο όταν
θα κληθούν να διδάξουν στην εκπαίδευση.
Περίληψη
Το έργο της Παιδαγωγικής Επιστήµης. Σχολική Παιδαγωγική και Κοινωνική Παιδαγωγική. Σχέση
µεταξύ Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας. Εννοιολογήσεις όρων: αγωγή,
κοινωνικοποίηση, µόρφωση, µάθηση, διδασκαλία, εκπαίδευση, παιδεία, κατάρτιση. Νεωτερική και τη
µετανεωτερική αντίληψη για τη διδασκαλία. Σχολικό πρόγραµµα, επίσηµο και ανεπίσηµο ("κρυφό
πρόγραµµα"). Διαστάσεις σχεδιασµού της διδασκαλίας. Δοµικά συστατικά της διδασκαλίας: στόχοι,
περιεχόµενα,

µέσα,

αξιολόγηση.

Μέθοδος,

στρατηγική,

µορφή,

πορεία

διδασκαλίας.

Διαφοροποιηµένη παιδαγωγική και διαφοροποιηµένη διδασκαλία: προϋποθέσεις και διαδικασίες
σχεδιασµού και επίτευξής της. Η επικοινωνιακή διάσταση της διδασκαλίας. Σχολικό κλίµα, διατήρηση
της προσοχής των µαθητών. Ευέλικτη διδασκαλία. Διδακτική λειτουργία της εικόνας. Αξιοποίηση της
δηµιουργικής σκέψης και της εικόνας κατά τη διδασκαλία. Σχέδιo ερευνητικής εργασίας (project):
χαρακτηριστικά, πλαίσιο και προϋποθέσεις λειτουργίας. Η Παιδαγωγική του σχολείου και η
θεµατολογία της. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, οι κοινωνικοί κανόνες και οι συγκρούσεις του
εκπαιδευτικού ρόλου (δια-ρολική, ενδο-ρολική). Μορφές συµπεριφοράς του εκπαιδευτικού σύµφωνα
µε τη θεωρία του Lewin. Προσδοκίες του εκπαιδευτικού και µαθητική συµπεριφορά. Διαπολιτισµική
εκπαίδευση. Εκπαιδευτικά µοντέλα για τις «µειονότητες» στις Ευρωπαϊκές χώρες. Χαρακτηριστικά
του χώρου πέρα από την ευκλείδια διάσταση. Οργάνωση της σχολικής αίθουσας. Εννοιολόγηση του
όρου «σχολείο χωρίς τοίχους» και η σηµασία του για το σχεδιασµό της διδασκαλίας. Οργάνωση της
σχολικής αίθουσας σύµφωνα µε αισθητικά και λειτουργικά κριτήρια. Η έννοια της καλής πρακτικής
για τη διδασκαλία. Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου.
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Βιβλιογραφία
Πυργιωτάκης, Ι. (2000). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.
Χατζηδήµου, Δ. (2006). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Ξωχέλλης, Π. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική – Θεµελιώδη προβλήµατα της Παιδαγωγικής
Επιστήµης. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.

Θ.012 Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης - 6ο εξάµηνο - Διδάσκοντες: Ανδρέας Ανδρέου,
Καθηγητής – Κώστας Κασβίκης, Επίκ. Καθηγητής
Στόχος του µαθήµατος: Η διδασκαλία του µαθήµατος αποσκοπεί στην εµβάθυνση του φοιτητή µε
τα ευρύτερα µεθοδολογικά και εννοιολογικά προβλήµατα

που θέτει η µελέτη της ιστορίας της

τέχνης. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις του έργου τέχνης

µέσω

των

παιδαγωγικών θεωριών της γενικής διδακτικής και ειδικότερα οι προσαρµογές που µπορεί να
εφαρµοστούν στο ειδικό αντικείµενο της ιστορίας της τέχνης.
Περιεχόµενο του µαθήµατος Η τέχνη αντιµετωπίζεται ως σηµαντικό στοιχείο του πολιτισµού µιας
εποχής ή ενός λαού, όπως άλλωστε και όλες οι υπόλοιπες κοινωνικές, πολιτικές και κοινωνικές
δραστηριότητες. Η τέχνη µπορεί να συµβάλλει στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων µιας
εποχής, των αντιλήψεων και στάσεων των ανθρώπων και είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να αντιµετωπίζεται
έτσι στο πλαίσιο του µαθήµατος της Διδακτικής της Ιστορίας της Τέχνης. Θέµατα που µπορούν να
συζητηθούν:
•

Το αντικείµενο της Ιστορίας της Τέχνης (διαρκής επαναπροσδιορισµός)

•

Αναγνώσεις έργων τέχνης (µορφολογικές αναλύσεις των στοιχείων του εικαστικού κώδικα).

•

Ερµηνευτικές προσεγγίσεις σε συνάρτηση µε την πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ιστορία, τη
φιλοσοφία, την κοινωνική ανθρωπολογία, την ψυχανάλυση, τις φεµινιστικές θεωρίες κ.λπ.

•

Διερεύνηση των λόγων που διαφοροποιούν τη µορφή, το περιεχόµενο, τη λειτουργία και τους
τρόπους υποδοχής των έργων τέχνης στις διάφορες εποχές και πολιτισµούς.

•

Αξιοποίηση των έργων τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία : Τυπική Εκπαίδευση: Διαθεµατικές
προσεγγίσεις έργων τέχνης στα Αναλυτικά Προγράµµατα και στα σχολικά εγχειρίδια

•

Άτυπη εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική των µουσείων στη διαδικασία προσέγγισης της
τέχνης από σχολικές οµάδες και από το γενικό κοινό.

Βιβλιογραφία:
Burke, Peter (2003) Αυτοψία. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών µαρτυριών. Αθήνα, 2003,
Μεταίχµιο (µετάφραση Αντρέας Π. Ανδρέου).
Βάος, Αντώνης (2008) Ζητήµατα διδακτικής των εικαστικών τεχνών. Το καλλιτεχνικό εγχείρηµα ως
παιδαγωγική πράξη. Εκδόσεις Τόπος: Αθήνα
Husbunds, Ch. (2004) Τι σηµαίνει διδασκαλία της ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήµατα. Μεταίχµιο:
Αθήνα.
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Panofsky, Erwin (1991), Μελέτες εικονολογίας: Ουµανιστικά θέµατα στην τέχνη της Αναγέννησης.
Αθήνα, Νεφέλη 1991(µετάφραση Ανδρέας Παππάς).
Κόκκινος, Γ. (2000) Διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα της Ιστορίας. Μεταίχµιο: Αθήνα.
Νικονάνου, Ν. (2010) Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη θεωρία στην πράξη. Πατάκης: Αθήνα.

Θ.013 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών - 4ο εξάµηνο – Διδάσκων: Δηµήτρης Μπέσσας,
καθηγητής, Θωµάς Ζωγράφος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Σωτήρης Λιούκρας Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Χρήστος
Τσώτσος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι
Στόχος του µαθήµατος: Οι φοιτητές να γνωρίσουν τα κυριότερα διδακτικά µοντέλα των εικαστικών
τεχνών και να µπορούν να τα εφαρµόζουν εναλλακτικά στη σχολική τάξη. Να µπορούν να
οργανώνουν

διδασκαλίες

µε

βάση

τα

ενδιαφέροντα

των

µαθητών

και

την

παιδαγωγική

καταλληλότητα. Να συνδέουν τις εικαστικές δραστηριότητες µε τα άλλα µαθήµατα και δηµιουργούν
ενδιαφέροντα διαθεµατικά projects αλλά και αυτόνοµες δράσεις.
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Διδάσκονται: Βιβλιογραφική ενηµέρωση για τη Διδακτική του
µαθήµατος. Αναγκαιότητα και σκοποί του µαθήµατος. Ιστορική εξέλιξη του µαθήµατος. Ψυχολογικές
προϋποθέσεις του µαθητή. Σχολικά εγχειρίδια κατά τάξη. Μέθοδος διδασκαλίας του µαθήµατος
(διάρθρωση της διδασκαλίας, µορφές εργασίας και επικοινωνίας). Μέσα διδασκαλίας του µαθήµατος
και χρήση τους. Παρατήρηση και ανάλυση µαγνητοσκοπηµένων διδασκαλιών.

Το Ενιαίο Πλαίσιο

Προγράµµατος Σπουδών Εικαστικής Αγωγής. Διδακτικά µοντέλα των εικαστικών τεχνών. Αυτόνοµο
και διαθεµατικό παιδικό δηµιούργηµα. Οι ατοµικές και οι οµαδικές εργασίες. Η παραγοντοποίηση του
σχεδιασµού και η γραµµική διδασκαλία. Εικαστικά-µορφικά στοιχεία / εικαστικές αρχές/έννοιες.
Μορφές εικαστικών τεχνών. Γνωριµία µε πίνακες και καλλιτέχνες Απλά στοιχεία αισθητικής, κριτικής
και

ανάλυσης

έργου.

Τριµερισµός

της

διδακτικής

πορείας

(παρατήρηση

φύσης,

εικαστική

δραστηριοποίηση, µουσειακή πιστοποίηση). Τα όρια της εµπλοκής του διδάσκοντα. Αισθητική
ανάλυση και αξιολόγηση. Τα παιδαγωγικά εικαστικά ισοδύναµα. Τα υλικά οι τεχνικές και οι κίνδυνοι.
Κριτική, αυτοκριτική και ετεροκριτική. Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών και έλεγχος
αποτελεσµάτων της διδασκαλίας. Η βαθµολογία. Το παιδικό έργο τέχνης ως έκθεµα τάξης. Λογική
ανάλυση και απόλαυση. Θέµα-περιεχόµενο- νόηµα
Βιβλιογραφία:
Chapman, Laura. Διδακτική της τέχνης (προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή) . Αθήνα Νεφέλη
1993
Ardouin, Isabelle. Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα, Νεφέλη, 2000.
Τόµας Γ. & Σιλκ Α. Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου, Καστανιώτη, 1997
Κάνιστρα Μάχη, Η σύγχρονη εικαστική αγωγή στο σχολείο, Σµίλη, 1991
Πολύζος Γεώργιος, Αισθητική αγωγή Α΄ τάξη ενιαίου λυκείου, Ίων 1999
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Για τη Διδακτική Μεθοδολογία –Πρακτική Άσκηση είναι τα µαθήµατα Παιδαγωγική Ι και Διδακτική
των Εικαστικών Τεχνών.
ΠΑ.1 Διδακτική Μεθοδολογία - Πρακτική Άσκηση Ι - 7ο εξάµηνο – Διδάσκων: Δηµήτρης
Μπέσσας, καθηγητής, Θωµάς Ζωγράφος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Σωτήρης Λιούκρας Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι,
Χρήστος Τσώτσος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι
( πρώτη επαφή µε τη σχολική τάξη - παρατήρηση)
Στόχος του µαθήµατος: Το µάθηµα αποβλέπει στην συλλογή εµπειριών και γνώσεων µε µια πρώτη
επαφή του φοιτητή µε τη σχολική τάξη βάσει προγράµµατος που σχηµατίζεται από τον υπεύθυνο
διδάσκοντα

και

τους

αντίστοιχους

διευθυντές

της

εκπαίδευσης.

Αυτό

επιτυγχάνεται

µε

παρακολούθηση δια ζώσης διδασκαλιών οι οποίες πραγµατοποιούνται σε σχολικές τάξεις της
πρωτοβάθµιας

και

δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης.

καθώς

και

ανάλυση

και

αξιολόγηση

των

διδασκαλιών.
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Θεωρητικά το µάθηµα στηρίζεται στα αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών των διαφόρων επιπέδων της εκπαίδευσης (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας) τα οποία
προσφέρουν ένα ικανοποιητικό οδηγό για την εκτέλεση των «εικαστικών» που είναι ένα πολύπλευρο
και πολυδιάστατο µάθηµα, που απαιτεί δραστήριο και δηµιουργικό εκπαιδευτικό, αλλά και µαθητές
µε τα ίδια χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα ο φοιτητής πρέπει να επικεντρώνει τη προσοχή του:
Στη δηµιουργικότητα και τη δράση του µαθητή, τη παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από µέρους του,
τη συµµετοχή του στις εικαστικές τέχνες.
Στη γνώση και τη χρήση των υλικών, των µέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες
εικαστικές µορφές.
Στην ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού
έργου αλλά και του φαινοµένου της Τέχνης γενικότερα. και
Στη κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και της συµβολής της τέχνης στην εξέλιξη της κοινωνίας
διαχρονικά και συγχρονικά.
Βιβλιογραφία:
Βάος Αντώνης. Ζητήµατα διδακτικής των εικαστικών τεχνών. Το καλλιτεχνικό εγχείρηµα ως
παιδαγωγική πράξη, Τόπος 2008-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/depps-aps/deppsaps_eikastikon_dimotiou_gymnasiou.pdf
-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
http://www. e-epimorfosi.ac.cy/ img/files/ dimotiki% 20texni%2001%20K07D.pdf
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/img/files/mesi_geniki_texni_01_K07M.pdf
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ΠΑ.2 Διδακτική Μεθοδολογία - Πρακτική Άσκηση ΙΙ - 8ο εξάµηνο – Διδάσκων: Δηµήτρης
Μπέσσας, καθηγητής, Θωµάς Ζωγράφος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Σωτήρης Λιούκρας Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι,
Χρήστος Τσώτσος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι
( πραγµατοποίηση

διδασκαλιών)Στόχος του µαθήµατος: Η πρακτική εφαρµογή των εµπειριών και

γνώσεων του φοιτητή µε ατοµικές διδασκαλίες τις οποίες πραγµατοποιεί σε σχολεία της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Το ζητούµενο από τις ατοµικές διδασκαλίες του φοιτητή είναι να καταρτίσει τους µαθητές ώστε να
είναι σε θέση: (Π.Ι.)
Να αντλούν ιδέες από την άµεση οπτική και απτική εµπειρία, τη µνήµη και τη φαντασία.
Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες έκφρασης που προκύπτουν από τον πειραµατισµό µε κάθε
είδους υλικά, τεχνικές και µέσα, σε όλες τις διαστάσεις (επίπεδο, όγκος, χώρος, χρόνος).
Να πειραµατίζονται και να εκφράζονται µε κάθε είδους οπτικό και εποπτικό υλικό (βιβλία,
φωτογραφίες, διαφάνειες, φωτοτυπίες, αφίσες και άλλα) από διαφορετικές πηγές (µουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους, αίθουσες τέχνης, σύγχρονη τεχνολογία και αλλού), ώστε να καταλήγουν
σε ιδέες που να ωθούν στην παραγωγή προσωπικού έργου.
Να βελτιώνουν µέσα από την παρατήρηση τις δεξιότητες, καθώς και τις ικανότητες καταγραφής,
επιλογής και ανάλυσης ερεθισµάτων πράγµα που θα βοηθήσει στην οργάνωση και την παραγωγή
του έργου τους.
Να κατανοούν τη σηµασία της εκ νέου επεξεργασίας και της εξέλιξης ενός έργου τους - κάτω από το
πρίσµα της τροποποίησης της αρχικής ιδέας τους είτε από τους ίδιους είτε από τους άλλους - ως
αποτέλεσµα συζήτησης, κριτικής και επιρροής.
Να µεταφέρουν και να προσαρµόζουν την εµπειρία και τη γνώση από τα έργα καλλιτεχνών στην
παραγωγή προσωπικών έργων.
Να προσεγγίζουν αισθητικά τα έργα της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της παγκόσµιας τέχνης
διαφορετικών εποχών, ανακαλύπτοντας και αναγνωρίζοντας τις σχέσεις ανάµεσά τους.
Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές µεθόδους προσέγγισης και επεξεργασίας µιας ιδέας από τους
διάφορους καλλιτέχνες και να τις συσχετίζουν µε το νόηµα του έργου, κατανοώντας ότι οι
αντιλήψεις που είναι διαφορετικές σε κάθε εποχή επιδρούν στη µορφή, στο περιεχόµενο και στον
επικοινωνιακό χαρακτήρα κάθε έργου.
Να αναγνωρίζουν τις αισθητικές αξίες του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος, να
αναπτύσσουν

κριτική

στάση

απέναντι

στις

ενέργειες

που

τους

επηρεάζουν

αλλά

και

να

προσδιορίζουν τη µεταξύ τους σχέση.
Να επικοινωνούν µε έργα των εικαστικών τεχνών αλλά και µε κάθε εικόνα, ώστε να αισθανθούν και
να αξιολογήσουν την εντύπωση και την επίδραση που αυτά ασκούν στην προσωπικότητά τους.

82

Να εκφράζονται και να επικοινωνούν λεκτικά χρησιµοποιώντας την κατάλληλη ορολογία πάνω σε
θέµατα Τέχνης.
Να αντιλαµβάνονται ότι οι τέχνες και οι εφαρµογές τους σχετίζονται µε πολλά επαγγέλµατα.
Να προσεγγίζουν το πολύπλοκο φαινόµενο της Τέχνης σφαιρικά και να αντιλαµβάνονται την
αµφίδροµη σχέση και αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης.
Να εντοπίζουν τις σχέσεις ανάµεσα στα εικαστικά έργα και στα έργα των υπόλοιπων τεχνών και των
επιστηµών, και ευρύτερα στα θέµατα και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τον άνθρωπο, την
κοινωνία και τη φύση
Διδασκαλίες φοιτητών: 0 φοιτητής σχεδιάζει µόνος του µια διδακτική ενότητα. Για το σκοπό αυτό
φροντίζει να επισκεφτεί προηγουµένως την τάξη στην οποία θα διδάξει. Κατ' αυτόν τον τρόπο
συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες που θα χρειαστεί για το σχεδιασµό της διδασκαλίας του.
Αφού καθοριστεί, σε συνεργασία µε το δάσκαλο της τάξης, η ενότητα που θα διδάξει, ο φοιτητής
προετοιµάζεται ως προς το περιεχόµενο της ενότητας, κάνει τις µεθοδολογικές επιλογές του και
σχεδιάζει τη διδασκαλία του. 0 φοιτητής διδάσκει την ενότητά του στο σχολείο. Τον παρακολουθούν
οι συµφοιτητές της οµάδας του, ο υπεύθυνος αποσπασµένος εκπαιδευτικός και ο αρµόδιος
καθηγητής. Η ανάλυση γίνεται διαφοροποιηµένα ως προς τους στόχους, το περιεχόµενο, τη µέθοδο,
τα µέσα κ.λπ. Με αφορµή προβλήµατα και δυσκολίες που συναντούν οι φοιτητές κατά το σχεδιασµό
και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας τους, αναπτύσσονται από τον καθηγητή και τους συνεργάτες του
αποσπασµένους εκπαιδευτικούς ενδεικτικά θέµατα, τα οποία αναφέρονται τόσο στο περιεχόµενο όσο
και στη µεθοδολογία του συγκεκριµένου µαθήµατος. Αξιολόγηση του µαθήµατος: Η τελευταία
συνάντηση του εξαµήνου αφιερώνεται στην αποτίµηση των εργασιών του εξαµήνου και στην
αξιολόγηση του προγράµµατος του µαθήµατος από όλους τους συµµετέχοντες και ιδιαίτερα από τους
φοιτητές. Εκφράζονται οι κριτικές παρατηρήσεις για τους στόχους, τα περιεχόµενα και τον τρόπο
οργάνωσης του µαθήµατος, συνάγονται συµπεράσµατα και γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση του
µαθήµατος.
Βιβλιογραφία:
Πολύζος Γεώργιος, Τα καλλιτεχνικά στο γυµνάσιο, Μακεδονικές Εκδόσεις, 1998
Συγγραφέας : Οµάδα Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγών. Διαγωνισµοί πρόσληψης εκπαιδευτικών
Α.Σ.Ε.Π., κλάδος καλλιτεχνικών µαθηµάτων, Πελεκάνος 2004
ΑΠΣ Μαθηµάτων Αισθητικής Αγωγής Λυκείου (ΦΕΚ 131/Τ. Β΄/07-02-2002, Άρθρα 39, 40, 42)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/depps-aps/deppsaps_eikastikon_dimotiou_gymnasiou.pdf-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
http://www. e-epimorfosi.ac.cy/ img/files/ dimotiki% 20texni%2001%20K07D.pdf
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/img/files/mesi_geniki_texni_01_K07M.pdf
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ-EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΕΘ.100 Γραµµικό Σχέδιο - 1ο εξάµηνο – Διδάσκουσα: Αγγελική Αυγητίδου, Επικ.
Καθηγήτρια
Το µάθηµα του Γραµµικού σχεδίου αναφέρεται στην προκατάρτιση των φοιτητών στις αρχιτεκτονικές
σχεδιάσεις. Ασχολείται µε τις γεωµετρικές µεθόδους απεικόνισης του χώρου στη σχεδιαστική
επιφάνεια. Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τις βασικές απεικονίσεις
τρισδιάστατων αντικειµένων (κάτοψη, όψη, τοµή) και την έννοια της κλίµακας. Ακόµη το µάθηµα
στοχεύει στην απόκτηση ικανότητας δηµιουργίας νέων µορφών µε γεωµετρικές κατασκευές και
µετασχηµατισµούς και στην εξοικείωση του/της

φοιτητή/τριας µε τις βασικές έννοιες του

αρχιτεκτονικού λεξιλογίου.
Διεξαγωγή του µαθήµατος: Η διεξαγωγή του µαθήµατος θα γίνει µε σειρά θεωρητικών διαλέξεων και
εκπόνηση ασκήσεων εφαρµογής στα αντίστοιχα θέµατα.
Βιβλιογραφία
Γεωργίου, Ε. (1998). Γραµµικό Σχέδιο. Αθήνα: Ίων.
ΕΘ.104 Προοπτική και Σκιαγραφία - 2ο εξάµηνο – Διδάσκουσα: Αγγελική Αυγητίδου, Επικ.
Καθηγήτρια
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση του/της

φοιτητή/τριας µε τις βασικές αρχές της

γεωµετρικών µεθόδων απεικόνισης του τρισδιάστατου χώρου. Ειδικότερα µε το γραµµικό προοπτικό
σχέδιο µε ένα και δυο σηµεία φυγής και την προοπτική απεικόνιση στερεών από διαφορετικές θέσεις
παρατηρητή. Στο δεύτερο τµήµα του µαθήµατος εξετάζονται οι βασικές αρχές σκιαγραφίας επίπεδων
σχηµάτων και πολυέδρων.
Βιβλιογραφία
Vicat C. (1976). Perspective for artists. London: Dover Publications.
Norling R. E. (1999). Perspective made easy. London: Dover Publications
Metzger P. (2007). The Art of perspective. Cotati: North Light Books.
ΕΘ.102 Ρυθµολογία – 4ο εξάµηνο- Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Το µάθηµα περιλαµβάνει την παρουσίαση των βασικών µορφολογικών και ρυθµολογικών στοιχείων
των κυριότερων πολιτισµών που αναπτύχθηκαν κατά διάφορες ιστορικές εποχές. Συγκεκριµένα
µελετούνται τα χαρακτηριστικά στοιχεία από τους πολιτισµούς της περιοχής του Αιγαίου, της
Κρήτης, της κλασικής Ελλάδας, της Ρώµης και της πρώιµης βυζαντινής περιόδου. Γίνεται εκτενής
αναφορά στην εξέλιξη των ρυθµών αρχιτεκτονικής κατά την ελληνική και ρωµαϊκή εποχή,
παράλληλα µε τις εξελίξεις στη διακοσµητική και την τέχνη. Το µάθηµα περιλαµβάνει θεωρητικές
παρουσιάσεις και διαλέξεις ειδικών στη µορφολογία των κτιρίων, καθώς και σχεδιαστικές ασκήσεις
από την περίοδο που εξετάζεται κάθε φορά. Η τελική βαθµολογία προκύπτει από την ολοκλήρωση
των σχεδιαστικών θεµάτων και την κατάθεση εργασίας.
Βιβλιογραφία
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Λάββας Γ. (2002). Επίτοµη ιστορία της αρχιτεκτονικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Λέφας Π. (2000). Περί αρχιτεκτονικής. Αθήνα: Πλέθρον.
ΕΘ.107 Τέχνη στο Δηµόσιο Χώρο - 5ο εξάµηνο – Διδάσκουσα: Αγγελική Αυγητίδου, Επικ.
Καθηγήτρια
Το µάθηµα εξερευνά το δηµόσιο χώρο ως πεδίο δράσεων που ανήκουν στο χώρο των εικαστικών
τεχνών, αποτελούν ευρύτερες εφαρµογές της αρχιτεκτονικής ή διαπραγµατεύονται τα µεταξύ τους
όρια. Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε τις έννοιες του δηµόσιου χώρου, της τοποειδούς
τέχνης και της εφήµερης κατασκευής και η κατανόηση των παραµέτρων που υπεισέρχονται στη
διαχείριση των παραπάνω. Στο µάθηµα οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή µε εναλλακτικούς και
καθιερωµένους τρόπους ανάγνωσης του αστικού τοπίου µε παράδειγµα την πόλη της Φλώρινας, θα
πειραµατιστούν πάνω στη σχέση κατασκευασµένου χώρου και σώµατος και θα προτείνουν µια
εγκατάσταση σε ένα «κενό» τη πόλης.
Βιβλιογραφία
Χονδρού, Δ. (2006). Εικαστικές Δράσεις. Αθήνα: Απόπειρα.
Κούρος, Π. (2007). Κατασκευάζοντας τη Δηµόσια Σφαίρα. Αθήνα: Futura & Πανεπιστήµιο Πατρών.
Kaye, N. (2000). Site Specific Art: Performance, Place and Documentation. Λονδίνο: Routledge.

Μαθήµατα Θεωρητικά Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά
Επθ.02 Ιστορία Αρχιτεκτονικής- Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Το µάθηµα περιλαµβάνει την παρουσίαση των αρχιτεκτονικών στοιχείων και ρευµάτων που
αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο 18ου – 20ου αιώνα. Επαναστατική αρχιτεκτονική, Νεοκλασικισµός,
Ιστορισµός, Εκλεκτικισµός στην Ευρώπη και την Αµερική, Art Nouveau και µοντέρνο κίνηµα,
κονστρουκτιβισµός, εξπρεσιονισµός. Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα το 19ο και 20ο αιώνα. Το µάθηµα
περιλαµβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις και διαλέξεις ειδικών στην ιστορία της αρχιτεκτονικής που
εξετάζεται. Η βαθµολογία προκύπτει από την επιτυχή συµµετοχή στις εξετάσεις.
Βιβλιογραφία
Φιλιππίδης Δ. (1994). Νεοελληνική αρχιτεκτονική. Αθήνα: Μέλισσα.
Λάββας Γ. (2002). Επίτοµη ιστορία της αρχιτεκτονικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Frampton K. (1987). Μοντέρνα αρχιτεκτονική: ιστορία και κριτική. Αθήνα: Θεµέλιο.
Επθ.03 Ιστορία Βιοµηχανικού Σχεδιασµού - Διδάσκουσα: Αγγελική Αυγητίδου, Επικ.
Καθηγήτρια
Στο µάθηµα εξετάζεται η Ιστορία του Βιοµηχανικού Σχεδιασµού. Αν και ο άνθρωπος παράγει
αντικείµενα εδώ και δυο εκατοµµύρια χρόνια, ο όρος βιοµηχανικός σχεδιασµός εµφανίστηκε µόλις
στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα, προσπαθώντας να περιγράψει την ιδιαίτερη προσπάθεια για
σχεδιασµό χρηστικών αντικειµένων, και όχι µόνο, που να ελκύουν αισθητικά και να ακολουθούν
έναν ορθολογικό τρόπο κατασκευής. Ξεκινώντας από την περίοδο του κινήµατος Arts and Crafts,
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εξετάζονται οι άνθρωποι, οι ιδέες και το πολιτισµικό πλαίσιο γύρω από το οποίο αναπτύχθηκαν τα
σηµαντικότερα κινήµατα της Ιστορίας του Βιοµηχανικού Σχεδιασµού.
Βιβλιογραφία
Fiell, C. & P. (1999). Design of the 20th Century. New York: Taschen.
Forty A. (1992). Objects of Desire: Design and Society since 1750. New York: Thames and Hudson.
Jervis S. (1984). The Penguin Dictionary of Design and Designers. London: Penguin.
Επθ.04 Χώρος και Αρχιτεκτονική - Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Το

µάθηµα

περιλαµβάνει

τη

µελέτη

των

διαδικασιών

παραγωγής

του

χώρου,

έτσι

όπως

αναπτύχθηκαν από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη και τις αλλαγές που
έγιναν στο επίπεδο της πολεοδοµίας και της αρχιτεκτονικής των πόλεων. Θεωρίες για τον αστικό
χώρο. Το µάθηµα περιλαµβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις και διαλέξεις ειδικών στη ιστορία των
πόλεων και των αστικών πολιτισµών, καθώς και ασκήσεις µε θέµα την οργάνωση του χώρου
επιλεγµένης περιοχής. Η τελική βαθµολογία προκύπτει από την ολοκλήρωση των σχεδιαστικών
θεµάτων και την κατάθεση εργασίας.
Βιβλιογραφία
Rossi A., (1991). Η αρχιτεκτονική της πόλης (Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπακώστας & Σ. Τσιτιρίδου,
Επιµ., Β. Πετρίδου, Mετ.). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Stevenson D. (2007). Πόλεις και αστικοί πολιτισµοί. Αθήνα: Κριτική.
Δηµητριάδης Ε. (1995). Ιστορία της πόλης και της πολεοδοµίας. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.
Επθ.06 Θεωρία της Τέχνης - Κοινωνιολογία της Τέχνης- Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Το µάθηµα Θεωρία της Τέχνης-Κοινωνιολογία της Τέχνης

διερευνά όλα τα πεδία της σύνδεσης

τέχνης και κοινωνίας, όπως και τα κοινωνιολογικά στοιχεία στη γέννηση και πρόσληψη του
καλλιτεχνικού έργου και στην οργάνωση της καλλιτεχνικής ζωής. Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος
θα ασχοληθούµε µε

την προέλευση και τον χαρακτήρα της τέχνης, τη σύνδεση τέχνης και

ιδεολογίας, την κοινωνική αποστολή της τέχνης, καθώς και τη µελέτη της τέχνης στα δυο βασικά
κοινωνικά συστήµατα του 20ου αιώνα, καπιταλισµό και σοσιαλισµό. Εξάλλου θα µελετηθούν οι
σηµαντικότερες

κοινωνιολογικές

θεωρίες

που

αφορούν

σε

θέµατα

τέχνης,

πολιτισµού

και

κουλτούρας, από τον Marx και τον Weber, µέχρι τον Durkheim και τους εκπροσώπους της Σχολής
της Φρανκφούρτης.
Bιβλιογραφία
Philip, S. (2006). Πολιτισµική Θεωρία. Μια εισαγωγή. Αθήνα: Κριτική.
Ζορµπαλάς, Σ. (1998). Τέχνη και Κοινωνία. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.
Bourdieu, P. (2006).Οι κανόνες της τέχνης. Αθήνα: Πατάκης.
Επθ.07 Δηµιουργική Γραφή - Διδάσκων: Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος
Περιεχόµενο µαθήµατος: Προφορικός και γραπτός λόγος. Τα είδη του λόγου. Η γραφή ως
περιγραφικός τρόπος: ως «γραµµικό» και ως «ελεύθερο σχέδιο». Ασκήσεις ύφους. Μέθοδοι
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διδασκαλίας: Διαλέξεις, µικρές ατοµικές ή/και οµαδικές εργασίες, φροντιστηριακές ασκήσεις σε
οµάδες.
Βιβλιογραφία
Σουλιώτης, Μ. (2009). Μου αφήνεις 50 δραχµές για τσιγάρα;. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήµιο
Μακεδονία
Τσέχωφ, Α. (2007). Η τέχνη της γραφής (P. Brunello, Επιµ., Β. Ντινόπουλος, Μεταφ.). Αθήνα:
Εκδόσεις Πατάκη.
Επθ.18 Πολιτική και Τέχνη - Διδάσκουσα: Ευαγγελία Καλεράντε
Εξετάζεται η δοµική και λειτουργική σχέση της πολιτικής µε την τέχνη. Εννοιολογείται η γλώσσα ως
παράσταση και η πολιτική ως πραγµατικότητα. Τα δυο πεδία, τέχνη και πολιτική, που συγκροτούν
την κουλτούρα ερµηνεύονται µέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών συµβάσεων, όπου
αντανακλώνται

οι

κοινωνικές

κατασκευές.

Το

έργο

τέχνης,

ως

µορφή

και

περιεχόµενο,

προσεγγίζεται ως κάτι µη αυθαίρετο, χωρίς αυτό να ακυρώνει ή να παραµορφώνει την αυτονοµία
του καλλιτέχνη να εκφραστεί ερµηνεύοντας και αναλύοντας ο ίδιος το πολιτικό περιβάλλον,
διαµορφώνοντας µέσω του έργου του ένα νόηµα που ως λόγος, τελικό προϊόν, διαφοροποιείται. Αν
µια πολιτική πραγµατικότητα διαµορφώνει ένα καθεστώς γνώσης στο οποίο εντάσσεται ο
καλλιτέχνης, πέρα από την επιβολή εξουσίας και ερµηνευόµενης αλήθειας, σε ένα ευρύτερο παίγνιο
διαµορφώνεται µια παραγωγική συνθήκη έκφρασης και δηµιουργίας.

Βιβλιογραφία
Συλλογικό έργο, (Δασκαλοθανάσης, Ν., Μεταξάς, Α.) (2007). Το πορτρέτο και η κρίση της
αναπαράστασης. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη
Μεταξάς, Α. (2007). Υπαινικτικά πορτραίτα. Αθήνα: Καστανιώτη
Edelman, E. (1996). From Art to Politics: How Artistic Creations Shape Political Conceptions.
Chicago: University of Chicago Press.
Edelman, E. (1985). The Symbolic Uses of Politics. USA: University of Illinois Press
Mesc, C. (2013).

Art and Politics: A Small History of Art for Social Change Since 1945.

London: I.B.Tauris.

Επθ.19 Λαϊκή Τέχνη - Διδάσκουσα: Ζωή Γοδόση, Επικ. Καθηγήτρια
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητέ/τριες µε τις εκδηλώσεις της λαϊκής τέχνης
στον Ελλαδικό χώρο. Στο µάθηµα διερευνάται ο όρος «λαϊκή τέχνη» και οι συνθήκες που ευνόησαν
την ανάπτυξη του φαινοµένου στο πλαίσιο του παραδοσιακού πολιτισµού κατά το 18ο και 19ο
αιώνα.

Παρουσιάζονται

έργα

ζωγραφικής,

ξυλογλυπτικής,

λιθογλυπτικής,

µεταλλοτεχνίας,

υφαντικής, κεντητικής και εξετάζονται τα θέµατα και οι διαφορετικές καλλιτεχνικές παραδόσεις που
ενσωµατώνονται στα έργα της λαϊκής τέχνης, καθώς και η παράλληλη εφαρµογή των εκδηλώσεών
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της σε κοσµικά και εκκλησιαστικά κτήρια. Γίνεται επίσης αναφορά σε θέµατα επαγγελµατικής δράσης
και µαθητείας των τεχνιτών.
Βιβλιογραφία
Γεωργιάδου–Κούντουρα, Ε. (1992). Η Λαϊκή Τέχνη της Μακεδονίας. Στο Ι. Κολιόπουλος & Ι.
Χασιώτης (Επιµ.), Η Νεότερη και Σύγχρονη Μακεδονία (Τοµ. Α, σελ.308-325). Θεσσαλονίκη:
Παρατηρητής & Παπαζήσης.
Ζώρα, Π. (1994). Λαϊκή Τέχνη. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
Σταµέλος, Δ. (1993). Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη. Αθήνα: Guttenberg
Φιλιππίδης, Δ. (1998). Διακοσµητικές Τέχνες. Αθήνα: Μέλισσα

Επθ.39 Τέχνη και Κοινωνία - Διδάσκων: Γιώργος Σταυριανός, Επίκ. Καθηγητής
Η Τέχνη, ο ρόλος της, και οι προοπτικές της. Τέχνη και εποχή της πληροφορικής. Επιρροές,
συγκρούσεις, συµπλεύσεις. Ο σύγχρονος προβληµατισµός που αναπτύσσεται, το καθεστώς της
εµπορευµατοποίησης, η παγκοσµιοποιηµένη τέχνη. Το «έργο τέχνης» και η σηµειολογία του, η
στρατευµένη τέχνη χθες και σήµερα, η ελευθερία της έκφρασης και η

«καµουφλαρισµένη»

χειραγώγηση του καλλιτέχνη µέσα από την παγκόσµια ροή πληροφοριών και τα ισχυρά υπερεθνικά
τράστ. Προβολές

κινηµατογραφικών ταινιών θα συµπεριληφθούν στην διδακτική του µαθήµατος

επιλεγµένες από την διεθνή πρωτοπορία.
Βιβλιογραφία
Γκρήνµπεργκ, K., (2007).Tέχνη και πολιτισµός. Αθήνα: Νεφέλη
Cordellier, S., Δάµτσας, Σ., ,Αλεβίζου, Μ., (2001). Ο κόσµος τον 21ο αιώνα. Αθήνα: Πατάκης Α.Ε.

Επθ. 29 Θεωρίες και Ιδεολογίες για την Αρχιτεκτονική του Μέλλοντος - Διδάσκουσα:
Αγγελική Αυγητίδου, Επικ. Καθηγήτρια
Το µάθηµα εξετάζει τις θεωρίες, τις ιδεολογίες και τα πρότυπα κοινωνικής οργάνωσης που έχουν
συνδεθεί µε τον σχεδιασµό των πόλεων κυρίως στον εικοστό αιώνα. Έµφαση δίνεται στους
οραµατισµούς φιλοσόφων και αρχιτεκτόνων για την πόλη και τη σχέση των οραµατισµών αυτών µε
συγκεκριµένα µοντέλα οργάνωσης της κοινωνίας, της εργασίας και της διαβίωσης των κατοίκων της
πόλης. Εξετάζονται σηµαντικά παραδείγµατα του µοντέρνου κινήµατος καθώς και φουτουριστικές
προβολές από τις αρχές του εικοστού αιώνα, τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘80 καθώς και σύγχρονες
προτάσεις αρχιτεκτόνων και πολεοδόµων. Το µάθηµα διεξάγεται µε θεωρητικές διαλέξεις, προβολή
και συζήτηση κινηµατογραφικών ταινιών και παρουσιάσεων από τους φοιτητές/ριες.
Βιβλιογραφία
Φράµπτον, Κ. (1999). Μοντέρνα Αρχιτεκτονική. Αθήνα: Θεµέλιο.
Κόνραντς, Ο. επιµ. (1997). Μανιφέστα και Προγράµµατα της Αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα.
Αθήνα: Επίκουρος.
Mumford, L. (1998). Η Ιστορία των Ουτοπιών. Νησίδες.
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Μαθήµατα Θεωρητικά – Εργαστηριακά Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά
Επε.01 Καλλιτεχνική Ανατοµία

- Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας

Στο µάθηµα της Καλλιτεχνικής Ανατοµίας διερευνάται

η σχέση ανάµεσα σε δύο επιστήµες την

Ανατοµία και τις Καλές Τέχνες. Είναι από τους τοµείς της τέχνης που έχει εφαρµογή στην εκµάθηση
και στην αποπεράτωση επιστηµονικών αποτελεσµάτων. Μερικές από τις εφαρµογές της είναι η
εκµάθηση σχεδιασµού και µορφοποίησης του ανθρωπίνου σώµατος σε κλάδους των Εικαστικών
Τεχνών ( ζωγραφικής, γλυπτικής ) σε τοµείς της Ιατρικής (σχεδιασµός ανατοµικού άτλαντα,
επιµέρους ειδικών σχεδίων εκµάθησης, προπλασµάτων) και στην Ιατρική, Εγκληµατολογία,
Αρχαιολογία (αναπλάσεις προσώπων

από το

κρανίο). Μεγάλη ήταν η συµβολή στην παγκόσµια

εξέλιξη των προαναφερθέντων επιστηµών του πρωτοπόρου Leonardo da Vinci και των µετέπειτα
καθηγητών όπως του Sobotta, Netter, Kiss, Ghitescu, Barzai και άλλων.
Βιβλιογραφία:
Simblet,

S.

&

Davis

J.

(2002).

Anatomy

for

the

artist.

Μόναχο:

Der

AKT.

Barcsey, J. (1996). Ανατοµία για καλλιτέχνες. Αθήνα: Κίνητρο. (Το πρωτότυπο έργο δηµοσιεύτηκε
το1960).
Carson, C. (2006). Art Anatomy Simplified. Νέα Υόρκη: Dover Publications.

Επε.02 Χρωµατολογία – Σχεδιολογία – Διδάσκων: Σωτήρης Λιούκρας, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι
Η έννοια του χρώµατος και της εικαστικής φόρµας. Η φυσική του χρώµατος. Χρωµατικός κύκλος και
χρωµατική σφαίρα. Ιδιότητες και αλληλεπιδράσεις των χρωµάτων. Βασικά, συµπληρωµατικά και
θερµά, ψυχρά χρώµατα. Κλίµακες τόνων και αποχρώσεων. Η λειτουργία τους στη φύση και στην
τέχνη. Χρωµατικές θεωρίες και απεικονίσεις χρωµατικών συστηµάτων.
Η οπτική αντίληψη του χώρου και η εικαστική σύνθεση. Το µάτι και η όραση. Η Γεωµετρία στην
τέχνη. Βασικοί κανόνες προοπτικής, σκιαγραφίας και αξονοµετρίας. Μελέτη αναλογιών, αξόνων.
Τοποθέτηση της τρισδιάστατης σύνθεσης

στο δισδιάστατο σχεδιαστικό επίπεδο. Το σηµείο, η

γραµµή, η επιφάνεια, ο όγκος, το χρώµα και η υφή. Ο χρόνος, ο ρυθµός και το µέτρο στο εικαστικό
δηµιούργηµα. Υλικά σχεδίου, χρώµατος και η χρήση τους.
Βιβλιογραφία:
Arnheim, R. (2005). Τέχνη και οπτική αντίληψη. Αθήνα: Εκδόσεις Θεµέλιο.
Ίττεν, Γ. (1998). Τέχνη του Χρώµατος. Αθήνα: Εκδόσεις Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών
Μαθηµάτων.
Κλέε, Π. (1989). Η εικαστική σκέψη (Tόµ.I & Τόµ. II). Αθήνα: Μέλισσα.
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Επε.03 Εισαγωγή στις Τέχνες του Βιβλίου - Διδάσκουσα: Έφη Παπαγεωργίου, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι
Το µάθηµα προσφέρεται από το ΠΤΝ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔ. Κωδικός µαθήµατος: 1007
για το ΠΤΝ και 506 για το ΠΤΔΕ. Η γόνιµη σχέση του/της

φοιτητή/τριας µε το βιβλίο ως

αντικείµενο. Γνωριµία µε τις τέχνες και τις τεχνικές παραγωγής ενός βιβλίου. Βιβλιοδεσία –
Τυπογραφία – Εκδοτικές εργασίες. Βιβλιολογικές δραστηριότητες. Τεχνικές ανάγνωσης. Στόχος του
µαθήµατος είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις σχετικά µε την τέχνη της
χειροποίητης

βιβλιοδεσίας

και

της

τυπογραφίας,

βιώνοντας

την

άρρηκτη

σχέση

ύλης

-

περιεχοµένου, αισθητικής - µορφολογίας. Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να παράγουν ένα
βιβλίο σύµφωνα µε όλους του εκδοτικούς, τυπογραφικούς και βιβλιοθηκονοµικούς κανόνες.
Βιβλιογραφία:
Γιανιάρης, Ανδρέας- Γιανιάρη, Φρόσω Α. (1983). Βιβλιοδεσία: τέχνη και τεχνική.
Δούνη, Κική κ.α. (2010). Η τέχνη και η τεχνική της βιβλιοδεσίας. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη
Bringhurst, Elizabeth (2004). Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης. Αθήνα: Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης
Πρακτικά του 1ου παγκοσµίου συνεδρίου τυπογραφίας και οπτικής επικοινωνίας (2002).
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παν/µίου Μακεδονίας.

Επε.04 Νέα Μέσα (New media Art) - Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ τέχνης, τεχνολογίας και οπτικής κουλτούρας καθώς και η
αναζήτηση των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στις σύγχρονες ψηφιακές µορφές τέχνης µε την
αισθητική, την επικοινωνία, τις κοινωνιολογικές παραµέτρους και τις εξελισσόµενες έννοιες του
χρόνου και του χώρου, αποτελούν τον κεντρικό προβληµατισµό του µαθήµατος.
Η προσέγγιση στο περιεχόµενο του µαθήµατος πραγµατοποιείται µέσα από την κριτική παρουσίαση
και την θεωρητική υποστήριξη έργων video art και new media art καθώς και των εννοιών που
πραγµατεύονται.
Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε τα διαφορετικά εκφραστικά µέσα κατά κατηγορία όπως: video
art, experimental film, ντοκιµαντέρ, new media art, sound art, net art, virtual art, digital art και
άλλα, και η κατανόηση βασικών εννοιών όπως η κίνηση, η ακινησία, η στάση, η διάρκεια, η µνήµη,
η ταυτότητα...αποτελούν ουσιαστικό στόχο του µαθήµατος προκειµένου να γίνει κατανοητή η
συσχέτιση του τρόπου µε τον οποίο η εξέλιξη της τεχνολογίας πυροδοτεί του καλλιτέχνες µε
καινοτόµες και πειραµατικές τεχνοτροπίες, ενώ ταυτόχρονα τους τροφοδοτεί µε σύγχρονους
κοινωνικούς και αισθητικούς προβληµατισµούς.
Βιβλιογραφία
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Hansen, M. B.N. (2004). New Philosophy for New Media. Μασαχουσέτη: MIT Press.
Mulvey, L. (2006). Death 24x a Second. Stillness and the Moving Image. Λονδίνο: Reaktion Books.
Greene, R. (2004). Internet Art. Λονδίνο & Νέα Υόρκη:Thames & Hudson.

Επε.05 Ψηφιακές δράσεις σε επιλεγµένους τόπους - Διδάσκων: Βασίλης Μπούζας, Επικ.
Καθηγητής (υπό διορισµό)
Κατά την διάρκεια του µαθήµατος γίνεται ψηφιακή καταγραφή επιλεγµένων τόπων της ευρύτερης
περιοχής της Φλώρινας µε στόχο την συλλογή των επιµέρους στοιχείων που αναδεικνύουν τη
µνήµη, την ταυτότητα αλλά και τη διαχρονική αλληλεπίδραση τους. Στη συνέχεια, µέσα από
διαδικασίες εννοιολογικής και ψηφιακής επεξεργασίας της συλλεγµένης πληροφορίας, σχεδιάζονται
συλλογικά και υλοποιούνται ψηφιακά εικαστικά έργα (ντοκιµαντέρ, διαδραστικές αφηγήσεις,
εγκαταστάσεις-προσοµοιώσεις,) µε στόχο τη διανοµή του τελικού υλικού είτε στο διαδίκτυο είτε στον
πραγµατικό χώρο και την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας.
Βιβλιογραφία
Miwon, K. (2004). One Place after Another, Site-Specific Art and Locational Identity. Μασαχουσέτη:
MIT Press.
Κάλµπαρη, Χ. (Επιµ.)(2005). Η µετάβαση της Αθήνας. Αθήνα: Futura.
Στεφανή, Ε. (2007). 10 κείµενα για το ντοκιµαντέρ. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Επε.06 Περιβαλλοντική Τέχνη- Διδάσκουσα: Αγγελική Αυγητίδου, Επικ. Καθηγήτρια
Στο µάθηµα αυτό αναλύονται το τοπίο και η φύση, ως πολιτισµική κατασκευή και ως αφήγηση
αντίστοιχα, µέσω καλλιτεχνικών έργων, κινηµατογραφικών ταινιών, ιστορικών και θεωρητικών
κειµένων. Παρουσιάζονται προσεγγίσεις του τοπίου και της φύσης στη σύγχρονη καλλιτεχνική
πρακτική και στις ευρύτερες εφαρµογές της αρχιτεκτονικής, από τη Land Art µέχρι σήµερα και
αναλύεται η προβληµατική που αναπτύσσεται γύρω από τη σχέση του τοπίου και της φύσης µε το
σώµα και την ανθρώπινη παρουσία αντίστοιχα. Τέλος εξετάζονται οι αφηγηµατικές πρακτικές έργων
φωτογραφίας, φωτο-ιστορίας και νέων µέσων. Το µάθηµα διεξάγεται µε οπτικο-ακουστικές
παρουσιάσεις, επιτόπια βιωµατικά εργαστήρια και παρουσιάσεις των φοιτητικών project. Η
παρακολούθηση των µαθηµάτων και η ενεργή συµµετοχή των φοιτητών/τριών σε αυτό κρίνεται
απαραίτητη.
Βιβλιογραφία
Αυγητίδου, Α. & Στυλίδης Ι. (2009). Μεταφορά Αναµνήσεων. Θεσσαλονίκη: Cannot not design.
Andrews, M. (1999). Landscape and Western Art. Οξφόρδη: Oxford University Press.
Lailach, M. (2007). Land art. Χονγκ Κονγκ κ.ά.: Taschen.
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Επε.07 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην τέχνη - Διδάσκουσα: Αγγελική Αυγητίδου, Επικ.
Καθηγήτρια
Στο µάθηµα αυτό εξετάζουµε την έννοια του χρόνου όπως έχει διερευνηθεί από καλλιτέχνες και
θεωρητικούς µέσω µεθόδων τεκµηρίωσης, διαχείρισης και παρουσίασης του, στο αρχείο και το
ηµερολόγιο. Συγκεκριµένα για την διερεύνηση των παραπάνω αναλύονται οι έννοιες του αρχείου σε
σχέση µε τη µνήµη και το απόκτηµα, την κουλτούρα του «άλλου» και της συλλογής ως διαδικασίας
κατασκευής νοήµατος. Το ηµερολόγιο αναλύεται ως εργαλείο καταγραφής, πρακτική αποτύπωσης
της δηµιουργικής διαδικασίας, αλλά και ως πράξη κατανόησης της. Εξετάζεται παράλληλα η
αυτοπροσωπογραφία ως µέσο παρουσίασης αλλά και κατασκευής του εαυτού, ως µέθοδος
αποτύπωσης της καθηµερινότητας και ως µέσο αυτοπροσδιορισµού σε σχέση µε την ταυτότητα του
υποκειµένου. Τέλος αναλύεται η σχέση της αυτοπροσωπογραφίας µε το αρχείο και το ηµερολόγιο.
Βιβλιογραφία
Crimp, D. (1997). On the museum’s ruins. Καίµπριτζ και Λονδίνο: MIT Press.
Meskimmon, M.G. (1996). The art of reflection: Women Artists' Self-Portraiture in the Twentieth
Century. Νέα Υόρκη & Λονδίνο: Columbia University Press & Scarlet Press.
Renfrew, C. (2003). Figuring it out: The parallel visions of artists and archaeologists. Λονδίνο:
Thames and Hudson.

Επε.08 Από την παραστατική στην ανεικονική Τέχνη. (Η εικαστική σκέψη στις αρχές του
20ου αιώνα) - Διδάσκων: Θωµάς Ζωγράφος, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι
Το µάθηµα στοχεύει στην ενηµέρωση και κατανόηση των φοιτητών/τριών της µεταβατικής πορείας
στην εικαστική σκέψη και το έργο των δηµιουργών

στις

αρχές

του 20ου αιώνα, από την

παραστατική στην ανεικονική Τέχνη.
Η στόχευση αυτή

εµπεριέχει και αξιοποιεί το

έργο, τη

διδασκαλία, αλλά και

τα θεωρητικά

κείµενα των πρωτοπόρων δηµιουργών των αρχών του 20ου αιώνα. Το υλικό αυτό µπορεί να δώσει
ταυτόχρονα, την αφορµή για την προσέγγιση του έργου και της διδασκαλίας των δηµιουργών µέσα
από δράσεις - εργασίες των φοιτητών/τριών. Παράλληλα οι σκέψεις των Στοχαστών αλλά και των
Θεωρητικών της Τέχνης, πάνω στο φαινόµενο της ανεικονικής Τέχνης, αποτελούν την αφορµή για
την κατανόηση, διεύρυνση και µορφοποίηση της στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.
Βιβλιογραφία
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, (2006). Έννοιες της Τέχνης τον 20ο αιώνα. Αθήνα: Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών.
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, (2006). Από την µινιµαλιστική στην εννοιολογική Τέχνη. Αθήνα:
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
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Πολ Κλέε, (1989).Η εικαστική σκέψη, τα µαθήµατα στη σχολή Μπαουχάουζ, Αθήνα: Μέλισσα, τόµ.
I- II.

Επε.09 Ανάγλυφο – τεχνικές εικαστικών - Διδάσκων: Χρήστος Τσώτσος, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τις τεχνικές του γλυπτού έργου τέχνης
στο οποίο τα σχήµατα προβάλλουν από την επίπεδη επιφάνεια της πλάκας στην οποία έχουν
λαξευτεί. Ειδικότεροι στόχοι του µαθήµατος είναι: 1. Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις τεχνικές µε τα
υλικά που είναι κατάλληλα για την κατασκευή του ανάγλυφου (πηλός, ξύλο, µάρµαρο, χαλκός,
πέτρα κ.α.). 2. Να γνωρίσουν τον τρόπο χρήσης των εργαλείων και τη συντήρησή τους. 3. Να
γνωρίσουν τον τρόπο κατασκευής καλουπιών από γύψο και τσιµέντο. 4. Να χρησιµοποιήσουν τις
γνώσεις αυτές σε εικαστικές κατασκευές.

Επε.10 Η εικαστική ανάγνωση του έργου τέχνης και η αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική
διαδικασία. – Διδάσκων: Θωµάς Ζωγράφος, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι
Κύριο στόχο του µαθήµατος, αποτελεί η ανάδυση και ανάδειξη σηµείων και σηµαινόµενων σε
εικαστικά έργα τέχνης, τα οποία καθορίζουν τη µορφή και το περιεχόµενό τους. Στη διάρκεια των
µαθηµάτων, οι φοιτητές/τριες θα ακολουθήσουν µια διαδικασία, µέσα από την οποία, θα κληθούν:
α. Να ανιχνεύσουν σε ένα έργο τέχνης, όχι µόνο τα µορφικά στοιχεία και τον καθοριστικό τους ρόλο
στη διαµόρφωση του εκάστοτε έργου, αλλά επίσης, σύµβολα και κρυµµένα νοήµατα που
σηµατοδοτούνται και επηρεάζονται από τα συµφραζόµενα αυτού (εποχή δηµιουργίας, είδος τέχνης,
κίνηµα, στόχοι δηµιουργίας κ.ά.). β. Να µετατρέψουν την εικαστική γνώση, σε κατανοητή εικαστική
γλώσσα, την οποία θα χρησιµοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιοποίηση των έργων
τέχνης, συµβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στην ανάπτυξη της φαντασίας και της
δηµιουργικότητας και συµπληρώνει κοµβικά και ουσιαστικά την εικαστική αγωγή στην εκπαίδευση.
Βιβλιογραφία
Kandinsky, Wassily, Για το πνευµατικό στην τέχνη. Νεφέλη, 1981.
Kandinsky, Wassily Σηµείο, γραµµή, επίπεδο. Συµβολή στην ανάλυση των ζωγραφικών στοιχείων.
Δωδώνη, 1996.
Πανόφσκυ, Έρβιν, Μελέτες Εικονολογίας. Νεφέλη, 1991.
Gunther Kress - Theo van Leeuwen, H Aνάγνωση των εικόνων. Επίκεντρο, 2010.
Peter Burke, Αυτοψία. Μεταίχµιο, 2003.
Semir Zeki, Εσωτερική όραση. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002.

Επε.11 Performance: Θεωρία και Πράξη Ι - Διδάσκουσα: Αγγελική Αυγητίδου, Επικ.
Καθηγήτρια
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Το µάθηµα εστιάζει στη σύγχρονη εικαστική δηµιουργία στην performance και στις υβριδικές
πρακτικές που αναπτύσσονται από την αλληλεπίδραση της µε άλλα δηµιουργικά πεδία όπως αυτά
των media και του design. Η θεµατική του εργαστηρίου συµπεριλαµβάνει στοιχεία ιστορίας και
θεωρίας της performance, την εξερεύνηση των βασικών στοιχείων της µέσα από ατοµικές και
οµαδικές ασκήσεις και την ανάπτυξη ατοµικών performance για παρουσίαση τους σε χώρο εκτός
Πανεπιστηµίου σε συνεργασία µε άλλους φορείς, ή στο δηµόσιο χώρο. Στόχος είναι οι φοιτητές/τριες
να εξοπλιστούν µε δεξιότητες που έχουν σχέση µε το µέσο, να αναγνωρίσουν και να είναι σε θέση
να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται µε τον χώρο, το κοινό και
τους άλλους performer, να εξερευνήσουν βιωµατικά τις παραπάνω σχέσεις µέσα από δοµηµένους
αυτοσχεδιασµούς και τέλος να διαπραγµατευτούν εννοιολογικά τη θεµατολογία της performance και
να εξερευνήσουν κριτικά τα όρια του µέσου.
Θέµατα: Ιστορική ανασκόπηση της performance στον 20ο αιώνα.

Εισαγωγή στα βασικά εργαλεία

και µεθόδους της performance/ Τα υλικά της performance/ Performance και οδηγίες/ Η έννοια της
συµµετοχικής performance/ Ο performer ως δράστης/διαµεσολαβητής (agent)/ Ο χώρος της
performance ως διαµορφωτικό στοιχείο και ως στοιχείο προς διαµόρφωση/ Η έννοια της site-specific
(τοπικά προσδιορισµένης) performance.
Βιβλιογραφία
Αυγητίδου, Α., Βαµβακίδου Ι. (2013). Performance now v.1. Επιτελεστικές Πρακτικές στην Τέχνη
και Δράσεις in situ. Αθήνα: Εκδόσεις Ιων.
Χονδρού, Δ. (2006). Εικαστικές Δράσεις. Αθήνα: Απόπειρα.
Goldberg, R. (1998). Performance: Live Art since the 60’s. Singapore: Thames and Hudson.
Phelan, P. (1993). Unmarked: The Politics of Performance. London and New York: Routledge.

Επε.12 Performance: Θεωρία και Πράξη ΙΙ - Διδάσκουσα: Αγγελική Αυγητίδου, Επικ.
Καθηγήτρια
Το µάθηµα εστιάζει στη σύγχρονη εικαστική δηµιουργία στην performance και στις υβριδικές
πρακτικές που αναπτύσσονται από την αλληλεπίδραση της µε άλλα δηµιουργικά πεδία όπως αυτά
των media και του design. Η θεµατική του εργαστηρίου συµπεριλαµβάνει στοιχεία ιστορίας και
θεωρίας της performance, την εξερεύνηση των βασικών στοιχείων της µέσα από ατοµικές και
οµαδικές ασκήσεις και την ανάπτυξη ατοµικών performance για παρουσίαση τους σε χώρο εκτός
Πανεπιστηµίου σε συνεργασία µε άλλους φορείς, ή στο δηµόσιο χώρο. Στόχος είναι οι φοιτητές/τριες
να εξοπλιστούν µε δεξιότητες που έχουν σχέση µε το µέσο, να αναγνωρίσουν και να είναι σε θέση
να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται µε τον χώρο, το κοινό και
τους άλλους performer, να εξερευνήσουν βιωµατικά τις παραπάνω σχέσεις µέσα από δοµηµένους
αυτοσχεδιασµούς και τέλος να διαπραγµατευτούν εννοιολογικά τη θεµατολογία της performance και
να εξερευνήσουν κριτικά τα όρια του µέσου.
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Θέµατα: Performance και καθηµερινότητα/ Το προσωπικό και το πολιτικό στη σύγχρονη εικαστική
δηµιουργία,

η

performance

ως

δήλωση

ταυτότητας/

Φεµινιστικές

και

queer

προσεγγίσεις/

Performance και µνήµη, αυτοβιογραφικές προσεγγίσεις/ Μη «ζωντανή» (live) performance/
Performance για κάµερα/ Performance µε τη χρήση µέσων.
Βιβλιογραφία
Austin, John L. (19621, 2003). Πώς να κάνουµε πράγµατα µε τις λέξεις/Μτφρ. Αλέξανδρος Μπίστης.
Αθήνα: Εστία.
Kaprow, A. & J. Kelley. (1993). Essays on the blurring of Art and Life. London: University of
California Press.
Μακρυνιώτη, Δ. Τα Όρια του Σώµατος. Αθήνα: Νήσος -Π. ΚΑΠΟΛΑ
Ρηγοπούλου, Π. (2003). Το Σώµα: Ικεσία και Απειλή. Αθήνα: Πλέθρον.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
ΑΓλ.1,

ΑΓλ.2,

ΑΓλ.3,

ΑΓλ.4:

Αγγλική

γλώσσα

Γενικός στόχος της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε
την ειδική γλώσσα της επιστήµης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα
τους/τις επιτρέψουν να κατανοούν αγγλόφωνα κείµενα σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο των
σπουδών τους. Ακόµη, στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις δεξιότητες εκείνες που θα
τους/τις επιτρέψουν να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις επικοινωνίας
που εντάσσονται στο ειδικό αντικείµενο.
Ο κύκλος µαθηµάτων και στα τέσσερα εξάµηνα έχει τον γενικό τίτλο: “Καλλιτεχνικά κείµενα:
Συγγραφή και Παρουσίαση στην Αγγλική γλώσσα”.
Το αντικείµενο του µαθήµατος είναι η γνωριµία µε το είδος (genre) των καλλιτεχνικών κειµένων, η
εξοικείωση µε τη γλώσσα και τη φιλοσοφία που εµπεριέχονται σ’ αυτά καθώς επίσης και η εκµάθηση
των τεχνικών συγγραφής και επικοινωνίας που τα διέπουν.
Το µάθηµα δεν στοχεύει να διδάξει την αγγλική τεχνική ορολογία των επιµέρους επιστηµών αλλά να
αναδείξει

τον

τρόπο

µε

τον

οποίο

η

καλλιτεχνική/επιστηµονική

γνώση

επικοινωνείται

αποτελεσµατικά στον αναγνώστη ή ακροατή.
Η διδασκαλία γίνεται στην αγγλική γλώσσα και οι συµµετέχοντες/ουσες υποβάλλουν εβδοµαδιαίως
γραπτές εργασίες ηλεκτρονικά. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε βάση την κατάθεση των εργασιών
και την ενεργή συµµετοχή στο µάθηµα ή την συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις στο τέλος του
εξαµήνου.
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013/2014

Όσα ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών του 2013-14 ισχύουν για τους/τις φοιτητές/τριες που
εισάχθηκαν στο Τµήµα κατά τα ακδ. έτη 2012/13 και 2013/14.
Για τους/τις φοιτητές/τριες που εισάχθηκαν στο Τµήµα πριν το 2012 ισχύει ο προηγούµενος Οδηγός
Σπουδών (ακαδ. έτους 2010/11).
Ειδικές περιπτώσεις που προκύπτουν θα αντιµετωπίζονται µε προτάσεις του Προέδρου του Τµήµατος
και έγκρισή τους από τον Πρόεδρος της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ρυθµίσεις για την κατεύθυνση της Χαρακτικής και των Εφαρµοσµένων Τεχνών
Το Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων τεχνών προβαίνει σε σειρά ενεργειών για την
αντιστοίχηση άρθρων 3 και 4 ιδρυτικού Π.Δ. 169/2006 Τ.Ε.Ε.Τ. µε τις διατάξεις του Α.Σ.Ε.Π. µε
σκοπό:
1. για την αναγνώρις.η της Χαρακτικής ως τέταρτης κατεύθυνσης και
2. για την αποδοχή της κατεύθυνσης των Εφαρµοσµένων Τεχνών στις διατάξεις προκηρύξεων
του Α.Σ.Ε.Π..
Σύµφωνα µε το Π.Δ. 169/2006, άρθρο 3, παραγρ. 2, το Τ.Ε.Ε.Τ. δίνει ενιαίο πτυχίο,
προσδιοριζόµενο από τις κατευθύνσεις (α) Ζωγραφικής, (β) Γλυπτικής και (γ) Εφαρµοσµένων
Τεχνών, µε ειδικεύσεις στις γραφικές τέχνες, στις ψηφιακές τέχνες, τη διακόσµηση, τη
φωτογραφία και το βιοµηχανικό σχεδιασµό. Η κατεύθυνση στις Εφαρµοσµένες Τέχνες αποτελεί
µια

δυνατότητα

µοναδική

για

τα

δεδοµένα

στην

Ανώτατη

Καλλιτεχνική

Παιδεία

µας,

εξασφαλίζοντας για το Π.Δ.Μ. ένα Τµήµα µε ιδιαίτερη φυσιογνωµία σε σχέση µε τα οµοειδή
Τµήµατα της χώρας.
Από τη στιγµή της απονοµής των πρώτων πτυχίων του νεοσυσταθέντος Τ.Ε.Ε.Τ. έχoυν
διαπιστωθεί δύο µείζονα ζητήµατα που αφορούν:
1. Την αποδοχής της κατεύθυνσης των Εφαρµοσµένων Τεχνών στις διατάξεις προκηρύξεων του
Α.Σ.Ε.Π., καθώς σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Α.Σ.Ε.Π., ο κλάδος ΠΕ 08
Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, που αφορά στους αποφοίτους του Τ.Ε.Ε.Τ., δεν περιλαµβάνει την
κατεύθυνση των Εφαρµοσµένων Τεχνών. Συγκεκριµένα στις διατάξεις του Α.Σ.Ε.Π. (προκήρυξη
διαγωνισµού ΦΕΚ 515/8.10.2008) και στην περίπτωση των Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων ΠΕ 08
ορίζεται στα προσόντα διορισµού η κατοχή πτυχίου Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε
κατεύθυνση Ζωγραφικής (κωδ. 083), Γλυπτικής (κωδ. 0804), ή Χαρακτικής (κωδ. 0805). Οι
ισχύουσες διατάξεις του Α.Σ.Ε.Π. έχουν προφανέστατα συνταχθεί καλύπτοντας τις υφιστάµενες
κατά παράδοση κατευθύνσεις στο Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών
Τεχνών (Αθήνα), του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών
Τεχνών του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη). Οι διατάξεις αυτές όµως δε καλύπτουν την κατεύθυνση των
Εφαρµοσµένων Τεχνών που προβλέπεται στο ιδρυτικό Φ.Ε.Κ. του Τ.Ε.Ε.Τ. του Π.Δ.Μ. και η
οποία δίνει µια νέα και πιο σύγχρονη εκπαιδευτική φυσιογνωµία στο Τµήµα. Επίσης η µη
αποδοχή της κατεύθυνσης των Εφαρµοσµένων Τεχνών, από τις διατάξεις του Α.Σ.Ε.Π.
λειτουργεί υποβαθµιστικά ως προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και οιονεί αποτρεπτικά στην
επιλογή της από τους φοιτητές/τριες.
2.Την µη αναγνώριση της Χαρακτικής ως Κατεύθυνσης. Το ιδρυτικό Π.Δ. του Τ.Ε.Ε.Τ. δεν
αναφέρει τη Χαρακτική ως αυτοτελή κατεύθυνση και ως εκ τούτου δεν δίνεται η δυνατότητα
αναγραφής στο πτυχίο αυτής της κατεύθυνσης. Το αποτέλεσµα είναι να στερείται το Τ.Ε.Ε.Τ. της
δυνατότητας να δίνει πτυχίο σε µια βασική εικαστική έκφραση σε ευθεία αναντιστοιχία τόσο µε
τις άλλες δύο Σχολές όσο και µε το Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών (που την αναγνωρίζει ως
κλάδο µε ξεχωριστά δικαιώµατα), τον Α.Σ.Ε.Π., που αναγνωρίζει σε πτυχιούχους Χαρακτικής τη
συµµετοχή στον διαγωνισµό, αλλά και µε την επιθυµία των φοιτητών/τριων, που θέλουν να
φοιτήσουν στη Χαρακτική ως Εικαστική κατεύθυνση, καθώς στο Τ.Ε.Ε.Τ. λειτουργεί άρτια
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οργανωµένο εργαστήριο Χαρακτικής µε δυνατότητα απόλυτης εκπαιδευτικής και µαθησιακής
επάρκειας του ειδικευόµενου σε αυτό φοιτητικού δυναµικού.
Ενόψει αυτής της ιδιαίτερης κατάστασης, η οποία δηµιουργείται από τη στενή γραµµατική
ερµηνεία των σχετικών διατάξεων του Α.Σ.Ε.Π. αλλά και την αρχική παράλειψη της ένταξης της
Χαρακτικής ως τέταρτης κατεύθυνσης, το Τ.Ε.Ε.Τ., προκειµένου να διαφυλαχθεί και να
εµπλουτιστεί η φυσιογνωµία του, εισηγείται προς την Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. να ενεργήσει για τα εξής:
Να τροποποιηθεί το Π.Δ. 169/2006 και να αναγνωριστεί η Χαρακτική ως τέταρτη κατεύθυνση.
Να γίνει παρέµβαση στον Α.Σ.Ε.Π. και να συµπεριληφθεί η κατεύθυνση των Εφαρµοσµένων
Τεχνών στις διατάξεις προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.
Για το λόγο αυτό παρατίθεται το πρόγραµµα µαθηµάτων της κατεύθυνσης και εκπόνησης της
διπλωµατικής από το 4ο - 10ο εξάµηνο για το Εργαστήριο Χαρακτικής- Έντυπης τέχνης, καθώς
και για τα επιµέρους εργαστήρια Εφαρµοσµένων Τεχνών που λειτουργούν στο Τµήµα. Μετά τη
διευθέτηση των ζητηµάτων που προαναφέρθηκαν θα υπάρχει η δυνατότητα της λειτουργίας της
κατεύθυνσης της Χαρακτικής και της κατεύθυνσης των Εφαρµοσµένων Τεχνών στους κλάδους
των υπό λειτουργία εργαστηρίων.

Α. Εργαστήριο Χαρακτικής – Έντυπης Τέχνης
Διδάσκων: Ειδικός επιστήµων
Οι σπουδές

στην εικαστική χαρακτική, έχουν ως στόχο να διαµορφώσουν καλλιτεχνικές

δεξιότητες και επαγγελµατικά προσόντα στο φοιτητή, µε τρόπον ώστε, λαµβάνοντας υπόψη τη
γλωσσική πολυµορφία και τις τεχνικές καινοτοµίες που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή, ο
φοιτητής να είναι σε θέση να αναπτύξει µια προσωπική έρευνα και καλλιτεχνική παραγωγή τόσο
το σχεδιασµό και στη χάραξη , όσο και στην επεξεργασία και πειραµατισµό της σύγχρονης
εικαστικής εκτύπωσης. Βαθυτυπία, ξυλογραφία, µεταξοτυπία, λιθογραφία, φωτογραφία, γραφικά
υπολογιστών, τεχνικές εκτύπωσης, καθώς και η αισθητική και ιστορική γνώση των διαδικασιών
της έντυπης τέχνης, αποτελούν επαρκή µεθοδολογικά και κριτικά εργαλεία για την απόκτηση
της προσωπικής εικαστικής γλώσσας, αλλα και την διατήρηση και την καταλογογράφηση των
µουσείων και συλλογών έντυπων έργων τέχνης.
Αντικείµενο του εργαστηρίου είναι

το πλάσιµο της

χαρακτικής και έντυπης εικόνας . Η

χαρακτική γραφή ως εικαστικός λόγος προκύπτει µέσα από µια σειρά χειρισµών των υλικών. Η
ιδιαιτερότητα κάθε υλικού, η σχέση των υλικών µεταξύ τους, και ο τρόπος χειρισµού τους
καθορίζουν τη χαρακτηριστική µορφή κάθε τεχνικής διαδικασίας. Οι τεχνικές διαδικασίες που
πραγµατεύεται το εργαστήριο παρουσιάζονται σε µια κλίµακα που έχει ως εκκίνηση τον
παραδοσιακό τρόπο εφαρµογής τους και διευρύνεται στη σύγχρονη αντιµετώπισή τους ως τον
πειραµατισµό και την έρευνα.
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Η Χαρακτική είναι η τέχνη που λειτουργεί µε την πολλαπλότητα, χαρακτηριστικό που της
εξασφαλίζει µια µεγάλη δυνατότητα διάχυσης της εικόνας και των µηνυµάτων της σε µεγάλο
βεληνεκές. Αυτό το πολύτιµο προνόµιο της Χαρακτικής και των εκτυπώσεων έχει εφαρµογή σε
αρκετές από τις πρωτοβουλίες και τις εικαστικές παρεµβάσεις στον κοινωνικό ιστό από το
Εργαστήριο Χαρακτικής κ’ Εντυπης Τέχνης που έχει την πρόθεση να ενεργοποιείται σ’ αυτή την
κατεύθυνση όλο και περισσότερο.
Το χαρακτικό έργο µεταφέρεται εύκολα καθώς η εκτύπωσή του πραγµατοποιείται συνήθως πάνω
σε ελαφρά ύλη, (χαρτί ή ύφασµα).

Συναθροίζοντας την ιδιότητα της πολλαπλότητας µε την

ευκολία στη µεταφορά του χαρακτικού αντίτυπου αντιλαµβανόµαστε τη µεγάλη ευχέρεια που
αποκτά

η

διακίνησή

του

παντού,

σε

κάθε

χώρο.

Τα

χαρακτικά

έργα

των

φοιτητών

παρουσιάζονται σε εκθέσεις σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους, προτείνονται σε λευκώµατα
τέχνης, σε exlibris, σε καταθέσεις διαµαρτυρίας ή κοινωνικού σχολιασµού, πλαισιώνουν
επετειακές εκδηλώσεις τέχνης και λειτουργούν σε µεγάλη κλίµακα εφαρµογών.
Σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει σε εργασίες και
project, δράσεις και εκθέσεις που οργανώνει το Εργαστήριο Χαρακτικής και Έντυπης Τέχνης σε
συνεργασία µε άλλα Εργαστήρια , άτοµα ή φορείς.
Το εργαστήριο καλεί στη Σχολή Καλών Τεχνών άτοµα και εκπροσώπους φορέων για
εργαστηριακά

σεµιναριακά

µαθήµατα,

διαλέξεις,

παρουσιάσεις

εικαστικού

έργου

και

συνεντεύξεις.
Δοµή µαθηµάτων κατεύθυνσης ανά εξάµηνο (4ο -8ο εξάµηνο)
Χαρακτική & Έντυπη Τέχνη ΙΙ - 4ο εξάµηνο
Α. 1.Η οπτική γλώσσα. Κώδικες επικοινωνίας. Σηµείο-Γραµµή-Επιφάνεια. Χρώµα. Φώς- Σκιά.
Ασκήσεις. 2.Ανάγνωση του έργου τέχνης. Χαρακτικές Γραφές. Παρουσίαση του χαρακτικού
έργου. 3.Η Χαρακτική, κοινωνική Τέχνη. Η σηµασία της πολλαπλότητας και οι δυνατότητές της.
Χαρακτικά Λευκώµατα Τέχνης. Η περίπτωση των ex libris. 4.Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στη
Χαρακτική. Στοιχεία επεξεργασίας της εικόνας. Προετοιµασία για τη χαρακτική εικόνα 5. Στοιχεία
Ιστορίας της Χαρακτικής
Β. 1. Σχέδιο για τη χαρακτική 2. Χαρακτικές Γραφές. Υψιτυπικές διαδικασίες. Χάραξη σε
λινόλαιο, χάραξη σε ξύλο. Εφαρµογές
χρώµατος στην εκτύπωση. Τεχνικές εκτύπωσης.
Ασκήσεις. 3.Υλικά και εργαλεία στη χαρακτική και την εκτυπωτική διαδικασία. 4. Τεχνικές της
βαθυτυπικής διαδικασίας. Ξηρή χάραξη. Χάραξη µε χηµικά µέσα. Οξυγραφία, Τονική οξυγραφία,
Τεχνικές µε µελάνι κ’ ζάχαρη. Εκτυπωτική διαδικασία.
Χαρακτική & Έντυπη Τέχνη ΙΙΙ - 5ο εξάµηνο
Α. Χώρος. Προοπτικός χώρος . Ρυθµός & Κίνηση. Η σύνθεση. Προβλήµατα
εικονοποίησης. Ασκήσεις. Στοιχεία Ιστορίας της Χαρακτικής

αντίληψης και

Β. 1.Σχέδιο για τη Χαρακτική. 2. Υλικά και εργαλεία στη χαρακτική και την εκτυπωτική
διαδικασία. 3. Συνέχεια της βαθυτυπικής διαδικασίας. Το χρώµα στη βαθυτυπία. 4. Κατασκευή
µήτρας για βαθυτυπικές και υψιτυπικές διαδικασίες. Συνδιαστικές µέθοδοι χάραξης & εκτύπωσης.
Εκτυπώσεις µε περισσότερες µήτρες. 4. Μονοτυπία και Μονότυπο.
Χαρακτική & Έντυπη Τέχνη ΙV - 6ο εξάµηνο
Α. Επικοινωνία µέσα απο την εικόνα. Η γραφιστική κ’ η Εντυπη Τέχνη. Διαφήµιση κ’ Εντυπη
Τέχνη. Το design, Το κινούµενο σχέδιο, η γελοιογραφία. Η φωτογραφία και η Εντυπη Τέχνη . Ο
κινηµατογράφος. Το θέατρο. Η τηλεόραση και η έντυπη Τέχνη. Στοιχεία Ιστορίας της
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Χαρακτικής. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στη Χαρακτική. Στοιχεία επεξεργασίας της εικόνας.
Προετοιµασία για τη χαρακτική εικόνα
B. 1. Επιπεδοτυπικές διαδικασίες. Μαυρόασπρη Λιθογραφία (Σε σχεδιασµό) 2.Κατασκευή µήτρας
για βαθυτυπικές και υψυτυπικές διαδικασίες. Συνδιαστικές µέθοδοι χάραξης & εκτύπωσης.
Εκτυπώσεις µε περισσότερες µήτρες. 3.Xαλκογραφία, συνδιαστικές τεχνικές. Εκτυπώσεις µε
περισσότερες µήτρες. Χαράξεις σε εναλλακτικά υλικά
Χαρακτική & Έντυπη Τέχνη V - 7ο εξάµηνο
Α.
Αλληλεπίδραση και συνδέσεις
στις διαφορετικές εικαστικές γλώσσες. Η σηµασία της
διάδρασης. Στοιχεία Ιστορίας της Χαρακτικής. Χαρακτική και αγορά Τέχνης. Διεθνείς κανόνες και
δεοντολογία στη διάχυση της χαρακτικής κ’ έντυπης εικόνας. Πνευµατικά Δικαιώµατα του
καλλιτέχνη. Επαγγελµατικές προοπτικές.
Β. 1. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στη Χαρακτική. 2.Διατυπικές διαδικασίες. Μεταξοτυπία Ι (σε
σχεδιασµό). Η µεταξοτυπία και οι εφαρµογές της. Γ. Σύνθετες µέθοδοι χάραξης σε µέταλλα.
Σύνθετες µέθοδοι εκτύπωσης. Εκτυπώσεις µε περισσότερες µήτρες.
Χαρακτική & Έντυπη Τέχνη VI

- 8ο

εξάµηνο

Α. Ασκήσεις Eικαστικού αυτοπροσδιορισµού. Αναφορές κ’ τεκµηριώσεις. Στοιχεία Ευρωπαϊκής
Σύγχρονης Έντυπης Τέχνης. Χαρακτική- Εντυπη Τέχνη και αγορά Τέχνης. Διεθνείς κανόνες και
δεοντολογία στη διάχυση της
χαρακτικής κ’ έντυπης εικόνας. Δικαιώµατα του καλλιτέχνη.
Επαγγελµατικές προοπτικές.
Β. 1.Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στη Χαρακτική. 2. Η φωτογραφία στη χαρακτική διαδικασία.
Φωτοχαρακτική και εφαρµογές της. 3. Διατυπικές διαδικασίες. Μεταξοτυπία ΙΙ. (σε σχεδιασµό).
Γ. 1.Σύνθετες µέθοδοι χάραξης σε µέταλλα. Σύνθετες µέθοδοι εκτύπωσης. Εκτυπώσεις µε
περισσότερες µήτρες. 2.Χαρακτική & Έντυπη Τέχνη στο Χώρο. Ζωγραφική κ’ Μονοτυπία. Το
µονότυπο. 3. Αλληλεπίδραση και συνδέσεις στις διαφορετικές εικαστικές γλώσσες. Εφαρµογές .
Ασκήσεις. 4. Εκπαιδευτικές Εφαρµογές.
Διπλωµατική
Τεκµηρίωσης.

Εργασία

-

9

ο

εξάµηνο:

Εκπόνηση

Διπλωµατικής

Εργασίας.

Κείµενα

Διπλωµατική Εργασία - 10ο εξάµηνο: Εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας. Μελέτη τρόπων
τοποθέτησής της στο χώρο που επιλέγεται να παρουσιαστεί.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1. Εργαστήριο Ψηφιακών τεχνών
Διδάσκων: Βασίλης Μπούζας, Επικ. Καθηγητής (υπό διορισµό)
Οι ψηφιακές τέχνες αποτελούν ένα αναγνωρισµένο αντικείµενο σπουδών στις εικαστικές τέχνες
από την δεκαετία του 90 για τις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Με αυτή την έννοια και µε
δεδοµένη την εξάπλωση τους όχι µόνο στο γνωστικό αντικείµενο που τις αφορά αλλά και σε
κάθε άλλο γνωστικό αντικείµενο τα τελευταία χρόνια , γίνεται απαραίτητη η σπουδή τους σαν
αυτόνοµη κατεύθυνση και η απονοµή αυτόνοµου τίτλου στα πλαίσια
του προγράµµατος
εικαστικών σπουδών. Να σηµειωθεί ότι το αντικείµενο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τις
ανάγκες της παραγωγής αφού οι περισσότερες εικαστικές δραστηριότητες των ηµερών µας
απαιτούν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων .
Δοµή µαθηµάτων κατεύθυνσης ανά εξάµηνο (4ο -8ο εξάµηνο)
Ψηφιακές Τέχνες II –Εισαγωγή στις Διαδραστικές Πολυµεσικές εφαρµογές (Intro to
Interactive Media) -4ο εξάµηνο
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Αναλύονται έννοιες όπως η διαδραστικότητα, το υπερκείµενο, η αφήγηση, η βάση
δεδοµένων, καθώς και έργα τέχνης που βασίζονται σε πολυµεσικές και διαδικτυακές
εφαρµογές (cd-rom, net.art, κ.α.)Χρησιµοποιούνται καταγραφές σε µορφή ψηφιακών
αντικειµένων (εικόνα, ήχος, κείµενο, διαγράµµατα, σχέδια, κ.α.), µε σκοπό την
οργάνωση και τη παρουσίασή τους σ’ ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, µέσα από
διαδραστικές και αφηγηµατικές µορφές. Παρουσίαση τρόπων διανοµής και
επικοινωνίας της ψηφιακής πληροφορίας, είτε στο πραγµατικό χώρο σε µορφή
γραµµικών και µη γραµµικών χωρικών εγκαταστάσεων είτε στον εικονικό χώρο
διαµέσου γραµµικών
και µη γραµµικών αφηγήσεων , ανάλογα µε τον αρχικό
σχεδιασµό και την εννοιολογική ταυτότητα του έργου. Το µάθηµα διεξάγεται µε
διαλέξεις , παρουσιάσεις και κριτικές εργασιών.
Ψηφιακές Τέχνες III - Τρισδιάστος Εικονικός Χώρος
(Advanced animation) -5ο εξάµηνο

Γνωριµία µε τα εργαλεία . Από το 2D στο 3D. Ζητείται η κατασκευή ψηφιακών
µοντέλων αναπαράστασης σε διάφορες κλίµακες και βαθµούς λεπτοµερειών. Τρόποι
σύνθεσης και αποσύνθεσης της ψηφιακής εικόνας µε τη χρήση και το συνδυασµό
διαφορετικών σύγχρονων ψηφιακών µέσων-εφαρµογών, απεικόνισης δυσδιάστατου
και τρισδιάστατου, πραγµατικού και εικονικού χώρου. Διεύρυνση εννοιών
και
λειτουργιών
του εικονικού χώρου όπως οι πρωτογενείς κινήσεις χαρακτήρων η
αντικειµένων, µέθοδοι rendering, motion dynamics, hierarchical animation, inverse
kinematics κ.α. καθώς και η δηµιουργία στο διαδίκτυο, εικονικών και πραγµατικών
χώρων, µε δυσδιάστατους και τρισδιάστατους τρόπους απεικόνισης και οργάνωσης της
πληροφορίας. Το µάθηµα διεξάγεται µε διαλέξεις , παρουσιάσεις και κριτικές εργασιών.
Ψηφιακές Τέχνες IV - Κινηµατογραφικές Δοµές-Εµβάθυνση στο Video-Σύνθεση
(Cinematic structures-Advanced Video-Compositing) -6ο εξάµηνο

Διεύρυνση µεθόδων δηµιουργίας πρωτογενούς υλικού (2d και 3d animation) ,µέθοδοι
επεξεργασίας και σύνθεσης του µέσα από τη χρήση εξειδικευµένων
τεχνικών
(compositing). Εµβάθυνση στη πολυµορφική χρήση του βίντεο στις εικαστικές τέχνες
καθώς και σε τεχνικές επεξεργασίας κινούµενης εικόνας και ήχου. Παρουσίαση των
βασικών χαρακτηριστικών της κινηµατογραφικής σύνταξης µέσα από επιλεγµένα
παραδείγµατα ,εκτεταµένη παρουσίαση των χαρακτηριστικών της πλαστικής γλώσσας
της κινούµενης εικόνας και ήχου όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί µέσα από τη χρήση
της ψηφιακής τεχνολογίας. Έµφαση στις σχέσεις πραγµατικού και εικονικού υλικού
όπως αυτές αναπτύσσονται είτε στη φάση της καταγραφής οπτικοακουστικού υλικού
είτε στη φάση της διανοµής του. Συζητούνται θεωρητικές έννοιες ανάλυσης και
σύνθεσης της κίνησης καθώς και έργα από την ιστορία της τέχνης του βίντεο, του
animation, του κινηµατογράφου και των πολυµέσων. Το µάθηµα διεξάγεται µε
διαλέξεις , παρουσιάσεις και κριτικές εργασιών.
Ψηφιακές
Τέχνες
V
Ψηφιακές
δράσεις
σε
επιλεγµένους
τόπους
-Σχεδιασµός πληροφορίας -Τέχνη στο διαδίκτυο (Digital elaborations in selected
places-Information Design -Internet Art) - 7ο εξάµηνο

Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού µέσα από συγκεκριµένες θεµατικές σε επιλεγµένους
δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους µε στόχο την συλλογή των επιµέρους στοιχείων που
αναδεικνύουν τη µνήµη, την ταυτότητα αλλά και τη διαχρονική αλληλεπίδραση τους.
Έµφαση δίνεται στο σχεδιασµό της πληροφορίας ώστε να ικανοποιούνται επιλεγµένα
αισθητικά κριτήρια ανάλογα µε την εννοιολογική ταυτότητα της αλλά την δηµιουργία
εύχρηστης διαδραστικής λειτουργίας. Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και την
αυξανόµενη διάδοση του διαδικτύου σε όλους τους επιστηµονικούς και
επαγγελµατικούς τοµείς, οι ψηφιακές παρουσιάσεις διευρύνουν το τρόπο που οι ιδέες
µεταφέρονται, ολοκληρώνονται και διανέµονται. Σηµαντική είναι η ταξινόµηση και η
οργάνωση του συγκεντρωµένου υλικού µε τέτοιο τρόπο που να µπορεί να γενικευθεί
και να χρησιµοποιηθεί σε περαιτέρω
διερεύνηση, ανάλυση, επεξεργασία και
παρουσίαση. Τελικό προϊόν του µαθήµατος είναι η δηµιουργία ψηφιακών δια
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δραστικών παρουσιάσεων του υλικού που έχει συλλεχθεί στο διαδίκτυο. Το µάθηµα
διεξάγεται µε διαλέξεις, παρουσιάσεις και κριτικές εργασιών.
Ψηφιακές Τέχνες VI -Αναζήτηση θεµατικής της διπλωµατικής (Thesis research) -8ο
εξάµηνο

Στην ενότητα αυτή µέσα από ερευνητικές µεθοδολογίες οι φοιτητές θα αναζητήσουν τη
θεµατική της διπλωµατικής. Προσδιορισµός του κύριου άξονα της θεµατικής τους αλλά
και των εργαλείων που θα χρειαστούν, ιεράρχηση των απαραίτητων εργασιών και του
χρόνου που θα απαιτηθεί για την πραγµάτωσης τους. Παρουσίαση επιλεγµένων
παραδειγµάτων-Έρευνα στο διαδίκτυο-Δηµιουργία χρονοδιαγράµµατος- Δηµιουργία
λίστας λογισµικών χρήσης- Προτεινόµενη βιβλιογραφία. Το µάθηµα διεξάγεται µε
διαλέξεις , παρουσιάσεις και κριτικές εργασιών.
Διπλωµατική εργασία - 9ο εξάµηνο
Διπλωµατική εργασία -10ο εξάµηνο

2. Εργαστήριο Διακοσµητικής
Από τα επιµέρους πεδία του Εργαστηρίου Διακοσµητικής προτείνονται µαθήµατα Κατεύθυνσης
στα εξής:
Α. Αντικείµενο - Εφαρµογές στο Χώρο - Εγκατάσταση (Installation - Interior

Design - Object Design - Spatial Design)
Β. Σκηνογραφία - Ενδυµατολογία

2A. Δοµή µαθηµάτων κατεύθυνσης στο πεδίο Αντικείµενο - Εφαρµογές στο
Χώρο - Εγκατάσταση (Installation - Interior Design - Object Design - Spatial
Design)
Διδάσκων: Ειδικός επιστήµονας
Γενικό πλαίσιο
Το εργαστήριο πραγµατεύεται το χώρο και τη δηµιουργία τρισδιάστατων χρηστικών
αντικειµένων καθώς και εικαστικών εγκαταστάσεων. Βασικός στόχος είναι να εµβαθύνει ο/η
φοιτητής/τρια µέσω διαφορετικών projects τόσο στην έρευνα, όσο και στην πρακτική εφαρµογή
της δηµιουργικότητάς του/της, καθιστώντας τον/την ικανό/ή να εργαστεί µε µια ευρεία γκάµα
υλικών και να µπορεί να τεκµηριώσει αυτήν την δουλειά στο σύγχρονο εικαστικό στερέωµα τόσο
σε επίπεδο σχεδιασµού και υλοποίησης, όσο και σε επίπεδο ιδεολογικού περιεχοµένου.
Μετά από µια σειρά δηµιουργικών σεµιναρίων στα πλαίσια και του µαθήµατος του κύκλου αλλά
και των πρώτων εξαµήνων την κατεύθυνσης οι φοιτητές καταλήγουν σε ένα εξατοµικευµένο
πρόγραµµα έρευνας επάνω στην δουλειά τους και σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο καθηγητή,
χρησιµοποιώντας εγκαταστάσεις και εξοπλισµό από την σχολή ή και από εξωτερικούς φορείς και
εξερευνώντας µια ευρεία γκάµα υλικών και τεχνικών, υλοποιούν εργασίες (projects) στον τοµέα
που τους ενδιαφέρει να εµβαθύνουν στις σπουδές τους.
Δυνατότητες εξειδίκευσης στα πλαίσια της κατεύθυνσης:
•
•
•

Εγκατάσταση στον χώρο (Installation)
Land Art - Εικαστική παρέµβαση σε εξωτερικούς χώρους
Σχεδιασµός Αντικειµένου - Βιοµηχανικού Αντικειµένου
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•
•

Διακοσµητική Εσωτερικών Χώρων
Σχεδιασµός Αρχιτεκτονικού Χώρου (Spatial Design)
Στα πλαίσια αυτά οι φοιτητές θα κληθούν να εξερευνήσουν και να πειραµατιστούν µε θεµατικά
πεδία, υλικά και τεχνικές όπως:

•
•
•
•
•
•
•
•

Αρχιτεκτονική & Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός
Σχεδιασµός µε την χρήση Προγραµµάτων Τρισδιάστατου Σχεδιασµού σε Η/Υ
Σχεδιασµός και κατασκευή Επίπλου
Εικαστική Εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Δηµιουργία Μοντέλου Παραγωγής
Σχεδιασµός και κατασκευή Φωτιστικού
Σχεδιασµός Αντικειµένου και Ανακύκλωση
Εικαστική Παρέµβαση σε Εξωτερικούς Χώρους - Land Art
Εκτός από την παρακολούθηση του βασικού εργαστηρίου τους, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να
επισκέπτονται και άλλα εργαστήρια καθώς και τεχνικά εργαστήρια εκτός του πανεπιστηµιακού
χώρου, προκειµένου να αφοµοιώνουν υλικά και τεχνικές απαραίτητες για τις εργασίες τους και
την πρόοδο των σπουδών τους.
Δοµή µαθηµάτων κατεύθυνσης ανά εξάµηνο (4ο -8ο εξάµηνο)
Αντικείµενο - Εφαρµογές στο Χώρο - Εγκατάσταση Ι – 4ο Εξάµηνο
Εφαρµογές στο Χώρο - Εγκατάσταση σε εσωτερικούς, εξωτερικούς ή συγκεκριµένους χώρους.
Εισαγωγή στον σχεδιασµό 3διάστατου αντικειµένου και χώρου µέσω Η/Υ (συνεργασία και µε το
εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών).
Εξερευνώντας το Design Ι
Σχεδιασµός Αντικειµένου – Design (Έπιπλο – Φωτιστικό). Σχεδιασµός Αντικειµένου και
Ανακύκλωση. Εισαγωγή στον σχεδιασµό 3διάστατου αντικειµένου και χώρου µέσω Η/Υ
(συνεργασία και µε το εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών).
Αντικείµενο - Εφαρµογές στο Χώρο - Εγκατάσταση ΙΙ- 5ο Εξάµηνο
Κατασκευή Πρωτοτύπου - Καλούπι - Χύτευση έργων/αντικειµένων παραγωγής σε µέταλλο και
πολυεστέρα. Χρήση διογκωµένου πολυστυρενίου (φελιζόλ).
Εξερευνώντας το Design ΙΙ
Σχεδιασµός Αντικειµένου - Βιοµηχανικού Αντικειµένου. Δηµιουργία Μοντέλου Παραγωγής.
Σχεδιασµός 3διάστατου αντικειµένου µέσω Η/Υ (συνεργασία και µε το εργαστήριο Ψηφιακών
Τεχνών).
Αντικείµενο - Εφαρµογές στο Χώρο - Εγκατάσταση ΙΙΙ -6ο Εξάµηνο
Ψηφιακά Μέσα επεξεργασίας Εικόνας και Βίντεο. Εγκατάσταση στον χώρο (Installation). Land
Art - Εικαστική παρέµβαση σε εξωτερικούς χώρους. Σχεδιασµός 3διάστατου χώρου µέσω Η/Υ
(συνεργασία και µε το εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών). Σχεδιασµός - Αρχιτεκτονική χώρου
(Spatial Design).
Εξερευνώντας το Design ΙΙΙ
Έπιπλο, φωτιστικό, Βιοµηχανικό αντικείµενο. Εµβάθυνση στο σχεδιασµό Αντικειµένου Βιοµηχανικού Αντικειµένου. Δηµιουργία Μοντέλου Παραγωγής. Σχεδιασµός 3διάστατου
αντικειµένου µέσω Η/Υ (συνεργασία και µε το εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών).
Αντικείµενο - Εφαρµογές στο Χώρο - Εγκατάσταση ΙV-‐	
  	
  7ο Εξάµηνο
Εξατοµικευµένες εργασίες - projects µε εµβάθυνση στην θεµατική ενότητα που θα διαλέξει ως
πεδίο έρευνας ο/η φοιτητής/τρια και εξειδίκευση σε τεχνικές και υλικά. Συνεργασία και µε άλλα
εργαστήρια αλλά και µε εξωτερικούς φορείς και τεχνικά εργαστήρια, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις
κλπ.

103

Εξερευνώντας το Design ΙV
Εξατοµικευµένες εργασίες - projects µε εµβάθυνση στην θεµατική ενότητα που θα διαλέξει ως
πεδίο έρευνας ο/η φοιτητής/τρια και εξειδίκευση σε τεχνικές και υλικά. Συνεργασία και µε άλλα
εργαστήρια αλλά και µε εξωτερικούς φορείς και τεχνικά εργαστήρια, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις
κλπ.
Αντικείµενο - Εφαρµογές στο Χώρο - Εγκατάσταση V- 8ο Εξάµηνο
Εξατοµικευµένες εργασίες - projects µε εµβάθυνση στην θεµατική ενότητα που θα διαλέξει ως
πεδίο έρευνας ο/η φοιτητής/τρια και εξειδίκευση σε τεχνικές και υλικά. Συνεργασία και µε άλλα
εργαστήρια αλλά και µε εξωτερικούς φορείς και τεχνικά εργαστήρια, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις
κλπ.
Εξερευνώντας το Design V
Εξατοµικευµένες εργασίες - projects µε εµβάθυνση στην θεµατική ενότητα που θα διαλέξει ως
πεδίο έρευνας ο/η φοιτητής/τρια και εξειδίκευση σε τεχνικές και υλικά. Συνεργασία και µε άλλα
εργαστήρια αλλά και µε εξωτερικούς φορείς και τεχνικά εργαστήρια, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις
κλπ.

Εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας - 9ο Εξάµηνο
Κείµενα Τεκµηρίωσης. Με βάση τα όσα έχουν αποκοµίσει από τα προηγούµενα 4 έτη σπουδών
τους οι φοιτητές, µε την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, διαλέγουν ένα εξατοµικευµένο
θέµα σε ένα πεδίο προσωπικού προβληµατισµού και εργάζονται επάνω σε αυτό τα δύο τελευταία
εξάµηνα των σπουδών τους. Η αξιολόγηση γίνεται µε ατοµική έκθεση της δουλειάς τους στο
καταληκτικό εξάµηνο των σπουδών τους και µε συνοδευτικό κείµενο αυτής της δουλειάς το
οποίο πρέπει να την τεκµηριώνει επαρκώς.

Εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας. - 10ο Εξάµηνο
Ολοκλήρωση της Διπλωµατικής Εργασίας. Επιλογή χώρου έκθεσης. Μελέτη τοποθέτησης στον
χώρο.
Προτεινόµενα Θεωρητικά Συνοδευτικά Μαθήµατα
•
•

Ιστορία και Θεωρία του Design (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)
Ιστορία Βιοµηχανικού Σχεδιασµού

2Β. Σκηνογραφία/Ενδυµατολογία
Διδάσκων: ειδικός επιστήµονας
Το εργαστήριο αυτό διερευνά τη σχέση της σκηνογραφίας και της ενδυµατολογίας µε τις
παραστατικές τέχνες και τον κινηµατογράφο. Δίνεται η δυνατότητα για εµβάθυνση και µελέτη σε
τοµείς που αφορούν τη σκηνογραφία/ενδυµατολογία για την όπερα, το θέατρο, το µπαλέτο, το
χορό και τον κινηµατογράφο καθώς και τη σκηνογραφία/ενδυµατολογία για µη θεατρικούς
χώρους. Μέσα στα πλαίσια αυτά διερευνώνται οι µέθοδοι προσέγγισης, ερµηνείας και
µεταγραφής της δραµατουργίας µε εικαστικούς όρους, η ανάπτυξη µεθοδολογίας και οργάνωσης
κάθε προσέγγισης καθώς και ο τρόπος υλοποίησής τους.
Παράλληλα µελετώνται ειδικά θέµατα που αφορούν την εξέλιξη του σκηνικού χώρου και της
σκηνογραφίας σε σχέση µε τα διαφορετικά είδη των παραστατικών τεχνών. Επίσης διερευνάται η
σχέση της σκηνογραφίας, της ενδυµατολογίας, των παραστατικών τεχνών και του
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κινηµατογράφου µε τις υπόλοιπες τέχνες µέσω διαθεµατικών προσεγγίσεων. Ενθαρρύνεται και
καλλιεργείται ακόµη η παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών µε σκηνικούς τρόπους και µέσα.

Δοµή µαθηµάτων κατεύθυνσης ανά εξάµηνο (4ο -8ο εξάµηνο)
Σκηνογραφία και Ενδυµατολογία I - 4ο Εξάµηνο
Σκηνογραφία και Ενδυµατολογία για την Όπερα. Μεθοδολογία Προσέγγισης του Σκηνογραφικού
και Ενδυµατολογικού Έργου. Το εικαστικό λεξιλόγιο της Παράστασης. Εισαγωγή στην Όπερα.
Όπερα: Σκηνικός Χώρος και Σκηνογραφία. Στοιχεία Δραµατολογίας.
Σκηνογραφία και Ενδυµατολογία IΙ - 5ο Εξάµηνο
Σκηνογραφία και Ενδυµατολογία για το Μπαλέτο. Εισαγωγή στο Μπαλέτο. Μπαλέτο: Σκηνικός
Χώρος και Σκηνογραφία. Στοιχεία Παραστασιολογίας. Εφαρµοσµένη Πληροφορική για τη
Σκηνογραφία και την Ενδυµατολογία.
Σκηνογραφία και Ενδυµατολογία IΙΙ - 6ο Εξάµηνο
Σκηνογραφία και Ενδυµατολογία για το Χορό. Εισαγωγή στο Χορό. Χορός: Σκηνικός Χώρος και
Σκηνογραφία. Στοιχεία Φωτισµού.
Σκηνογραφία και Ενδυµατολογία IV - 7ο Εξάµηνο
Σκηνογραφία και Ενδυµατολογία για τον Κινηµατογράφο. Εισαγωγή στον Κινηµατογράφο.
Κινηµατογράφος: Κινηµατογραφικός Χώρος και Σκηνογραφία. Διαθεµατικές Προσεγγίσεις Ι :
Θέατρο, Όπερα και Κινηµατογράφος.
Σκηνογραφία και Ενδυµατολογία V- 8ο Εξάµηνο
Σκηνογραφία και Ενδυµατολογία σε µη θεατρικούς χώρους. Η Δραµατουργία του Χώρου.
Σκηνικός Χώρος και Σκηνογραφία σε µη θεατρικούς χώρους. Παραστάσεις Συγκεκριµένου
Χώρου. Στοιχεία Σκηνοθεσίας. Διαθεµατικές Προσεγγίσεις ΙΙ : Παραστατικές Τέχνες και
Εικαστικά Περιβάλλοντα.
Διπλωµατική Εργασία - 9ο Εξάµηνο
Ερευνητική προσέγγιση της διπλωµατικής εργασίας. Μελέτη, σχεδιασµός και τεκµηρίωσή της.
Διπλωµατική Εργασία - 10ο Εξάµηνο
Μελέτη, σχεδιασµός και παρουσίαση της διπλωµατικής εργασίας.	
  

3. Εργαστήριο Εκκλησιαστικών Τεχνών
Διδάσκων: Δηµοσθένης Αβραµίδης, Επικ. Καθηγητής (υπό διορισµό)
Αντικείµενο του εργαστηρίου είναι οι Εικαστικές Τέχνες που έχουν αναπτυχθεί και ασκούνται εξ
αφορµής του εκκλησιαστικού γεγονότος στην µακραίωνη διαχρονία του (Ιερά και Λαϊκή
εικαστική Παράδοση).
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση του/της φοιτητή/τριας στο εύρος της θεωρίας και
πράξης των Λειτουργικών Τεχνών, εµπλουτίζοντας την εικαστική του παιδεία µε την πολιτιστική
αυτή κληρονοµιά, παρέχοντας ταυτόχρονα επαγγελµατική εξειδίκευση στην άσκησή τους.
Παράλληλα διερευνάται η εικαστική γλώσσα του Ιερού διαπολιτισµικώς, οι επιρροές και ο
διάλογος µεταξύ των εικαστικών παραδόσεων. Ενθαρρύνεται η εικαστική έρευνα των
φοιτητών/τριων σε γενικά και ειδικά θέµατα που αφορούν στο αντικείµενό των Λειτουργικών
Τεχνών στη προσωπική εικαστική τους σπουδή και έργο, αποβλέποντας στη διερεύνηση και
συνέχεια της εικαστικής µας ταυτότητας στο σύγχρονο εικαστικό γίγνεσθαι. Δίνεται επίσης
έµφαση στο πως επηρεάζονται αλλά και επηρεάζουν οι Τέχνες αυτές τη Σύγχρονη Τέχνη.
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Η διαµόρφωση της εικαστικής εκπαίδευσης του/της φοιτητή/τριας συνίσταται στα εξής: α. να
αντιληφθεί το αντικείµενο και τη θεµατική των Λειτουργικών Τεχνών, β. να εξοικειωθεί µε τη
µαστορική, τις ιδιαιτερότητες των υλικών και τεχνικών, για να γίνει «µάστορας» προτού
µεταµορφωθεί σε καλλιτέχνη µέσω συγκεκριµένων εφαρµογών, γ. να συνειδητοποιήσει τις
σηµερινές ανάγκες αυτών των Τεχνών, και δ. να επιχειρήσει εν τέλει την προσωπική του
πρόταση ως σύγχρονος καλλιτέχνης.
Το Tµήµα παρέχει προς το παρόν τα εργαστηριακά µαθήµατα της Εκκλησιαστικής ΖωγραφικήςΑγιογραφίας (φορητή εικόνα, εγκαυστική, τοιχογραφία) και Ψηφιδωτού, ενώ προβλέπονται
µελλοντικά, Ξυλογλυπτική, Βιτρό, Γενικές Αρχές Συντήρησης Έργων Τέχνης και Τεχνολογία
Υλικών και Κατασκευών. Τα εργαστηριακά µαθήµατα Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού εντάσσονται
σε κοινό Εργαστήριο (Εκκλησιαστικών Τεχνών) και δίνεται η δυνατότητα επιλογής και
εξειδίκευσης σε τεχνική αναλόγως των ενδιαφερόντων του/ της φοιτητή/τριας τόσο στον
Εισαγωγικό Κύκλο όσο και στα µαθήµατα εµβάθυνσης.
Κατά το πρώτο εξαµηνιαίο µάθηµα στην Αγιογραφία του Εισαγωγικό Κύκλου (1ο ή 2ο ή 3ο
εξάµηνο) η µαθητεία αποσκοπεί στην κατανόηση της ύλης που απαιτείται για ολοκληρωµένη
µαθητεία στις Λειτουργικές Τέχνες. Για το λόγο αυτό επιλέγεται µια ειδική περιοχή θέµατος από
την µακραίωνη παράδοσή µας (π.χ. ύστερη αρχαιότητα-εγκαυστική, πρωτοχριστιανική περίοδοςφυσιοκρατικές εικόνες, Παλαιολόγεια περίοδος-αυγοτέµπερα, Μακεδονική Σχολή-νωπογραφία,
Κρητική Σχολή-αυγοτέµπερα, σύγχρονα ζητήµατα απεικόνισης-εικονοποίηση φωτογραφιών
Αγίων κοκ) και µε βάση αυτή την συγκεκριµένη θεµατολογία εισέρχεται ο/η φοιτητής/τρια στο
σύνολο των ζητηµάτων που συνέχονται µε το αντικείµενο ως θεωρεία αλλά και ως πράξη,
διαπραγµατευόµενος/η µια ολοκληρωµένη εφαρµογή. Η ύλη αναπροσαρµόζεται/ επικαιροποιείται
διαρκώς κάθε εξάµηνο.
Αντίστοιχα στον Εισαγωγικό Κύκλο το εξαµηνιαίο Εργαστηριακό Μάθηµα στο Ψηφιδωτό
αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε τις τεχνικές και τα εργαλεία του ψηφιδωτού
θεωρητικά και πρακτικά. Επιλέγεται κάθε φορά άσκηση ατοµική ή συλλογική σε µικρές οµάδες.
Οι ασκήσεις αφορούν είτε στη δηµιουργία αντιγράφων, είτε σε προσωπική δηµιουργία των
φοιτητών/τριών. Δίδεται έµφαση στο σχέδιο ψηφοθέτησης, ώστε να κατανοηθεί από τους
φοιτητές ο τρόπος αντίληψης της φόρµας στην εφαρµογή ψηφοθέτησης. Διδάσκεται η έµµεση
ψηφοθέτηση κατ' αρχήν και οι τρόποι εντοιχισµού στην πράξη σε φορητό, επιτοίχιο και
επιδαπέδιο υπόστρωµα.
Αναλόγως των απαιτήσεων κάθε µαθήµατος εµβάθυνσης διδάσκονται αντίστοιχα θεωρητικά
θέµατα Ιστορίας της Τέχνης, Εικονολογίας ή Θεολογίας της Εικόνας αλλά και Τεχνολογίας
Υλικών και Κατασκευών που απαιτούνται για τις εφαρµογές. Για το λόγο αυτό το Εργαστήριο
προσκαλεί για διαλέξεις Ιστορικούς Τέχνης, εξειδικευµένους και διακεκριµένους καλλιτέχνες
κοκ, πραγµατοποιεί εκπαιδευτικές εκδροµές µε in situ ξεναγήσεις σε Μνηµεία, αρχαιολογικούς
χώρους, µουσεία και εκθέσεις.
Δοµή µαθηµάτων κατεύθυνσης ανά εξάµηνο (4ο -8ο εξάµηνο)
Αντίγραφο Ι - Παραστατική Αρχαιολογία - 4ο Εξάµηνο
Το εργαστηριακό µάθηµα στοχεύει στην εµβάθυνση σε τεχνικές και τεχνοτροπίες που έχουν
ασκηθεί στην παραγωγή έργων τέχνης από την αρχαιότητα, πρωτοχριστιανική, βυζαντινή και
µεταβυζαντινή περίοδο και σε όλα τα υποστρώµατα (φορητά, τοιχογραφίες, επιδαπέδια,).Κάθε
φορά επιλέγεται ένα είδος τεχνικής ζωγραφικής ή ψηφιδωτού (εγκαυστική, αυγοτέµπερα,
ελαιογραφία, νωπογραφία, secco, έµµεση - άµεση ψηφοθέτηση) και αναλόγως του επιλεγµένου
έργου περιλαµβάνει εφαρµογές: προετοιµασίας επιφανειών (κονιάµατα, επιχρίσµατα, αδρανή
υλικά, κόλλες), τύπου και µορφής χρυσώµατος, χρωστικών-πιγµέντων, βερνικιών, κοκ. Η
άσκηση αποσκοπεί στην εκµάθηση παραγωγής αντιγράφων έργων τέχνης, τόσο για την
αξιοποίηση τεχνικών και τεχνοτροπιών στην προσωπική καλλιτεχνική εργασία, όσο και για
εφαρµογές στην αγορά εργασίας.
Εµβάθυνση στη «βυζαντινή» τεχνοτροπία Ι – Μορφή - 5ο Εξάµηνο.
Σχέδιο-χρώµα στην εκκλησιαστική ζωγραφική (o «βυζαντινός» τρόπος, ύφος, στυλ)
Πρόσωπο (Τυπολογία Αγίων). Σώµα-Ενδύµατα (Τυπολογία Αγίων). Η Αφαίρεση (από το οπτικό
φαινόµενο στη σχηµατοποίηση και τον αφαιρετικό τρόπο της εικόνας, διερεύνηση ορίων και
αποδεκτών λύσεων). Εξοικείωση µε την διαχρονία της Λειτουργικής Ζωγραφικής-Ψηφιδωτού.
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Τεχνοτροπικές λύσεις από το ελληνιστικό πορτραίτο Φαγιούµ και τις «ρωµαϊκές» ποµπηιανές
τοιχογραφίες, τις παλαιοχριστιανικές φυσιοκρατικές εικόνες, τις περιόδους µετεικονοµαχική,
Κοµνήνεια, Παλαιολόγεια (Μακεδονική «Σχολή», «Σχολή» της Κωνσταντινούπολης κλπ), τη
µεταβυζαντινή κρητική «Σχολή», τη maniera italiana ,τη ρωσογοτθική, ναζαρηνή, τις
εικονογραφικές παραδόσεις τοπικών εκκλησιών, στις «νεοβυζαντινές» αναβιώσεις.

Εµβάθυνση στη «βυζαντινή» τεχνοτροπία ΙΙ – Χώρος, Σύνθεση - 6ο Εξάµηνο.
Σχέδιο-χρώµα στην εκκλησιαστική ζωγραφική ( o «βυζαντινός» τρόπος, ύφος, στύλ).
Πολυπρόσωπες εικόνες (δωδεκάορτο κλπ).Σύνθεση (αντίστροφη ή σχετική προοπτική,
χαράξεις).Χώρος (κτήρια, τοπίο, στοιχεία φύσης). Εξοικείωση µε την διαχρονία της Λειτουργικής
Ζωγραφικής-Ψηφιδωτού. Τεχνοτροπικές λύσεις από το ελληνιστικό πορτραίτο Φαγιούµ και τις
«ρωµαϊκές» ποµπηιανές τοιχογραφίες, τις παλαιοχριστιανικές φυσιοκρατικές εικόνες, τις
περιόδους µετεικονοµαχική, Κοµνήνεια, Παλαιολόγεια (Μακεδονική «Σχολή», «Σχολή» της
Κωνσταντινούπολης κλπ), τη µεταβυζαντινή κρητική «Σχολή», τη maniera italiana ,τη
ρωσογοτθική, ναζαρηνή, τις εικονογραφικές παραδόσεις τοπικών εκκλησιών, στις
«νεοβυζαντινές» αναβιώσεις.

Εµβάθυνση στην τοιχογραφία ή ψηφιδογράφηση επιφανειών κτισµάτων- Μνηµειακή
Τέχνη - 7ο Εξάµηνο
Ζητήµατα αγιογράφησης επιφανειών κτισµάτων (προσαρµογή συνθέσεων στις επιφάνειες ναών,
ναοδοµία, αγιοκατάταξη, θεολογία εικονογραφικού προγράµµατος), κατασκευή υπό κλίµακα
µακέτας εικονογραφικού προγράµµατος. Τεχνικές τοιχογραφίας (προετοιµασίες τοίχου για
fresco, secco). Άµεση ψηφοθέτηση, βοτσαλωτό ψηφιδωτό, σύγχρονες τεχνικές και υλικά
ψηφοθέτησης. Εκµάθηση πρoγραµµάτων 3D, αρχιτεκτονικός σχεδιασµός-κατασκευή µακέτας
εικονογραφικού προγράµµατος ναού σε ηλεκτρ. υπολογιστή. Η χρήση του υπολογιστή στη
παραγωγή
σχεδίου
ψηφοθέτησης.
Εµβάθυνση σε Σύγχρονα Εικονογραφικά Ζητήµατα - 8ο Εξάµηνο
Εικονογραφία και σύγχρονη τέχνη (πώς αξιοποίησαν σύγχρονοι καλλιτέχνες στοιχεία της
εκκλησιαστικής ζωγραφικής), εννοιολογική προσέγγιση εικονογραφίας, εικονοποίηση σηµασιών.
Ιερές τέχνες (sacred arts), η πρόσληψη του ιερού στις τέχνες άλλων οµολογιών και θρησκειών,
θρησκευτική τέχνη-Δυνατότητες αφοµοίωσης στοιχείων. Εξοικείωση µε τη βασική εικονογραφία
και τις διαφορές της προς τη µεσαιωνική και νεότερη δυτική
Νέες τάσεις µε βάση την λειτουργική παράδοση στον ορθόδοξο κόσµο (Ελλάδα, Ρωσία, Σερβία,
Βουλγαρία κλπ, η τέχνη των οµοδόξων της Διασποράς, λ.χ. Αµερική, Αυστραλία κλπ),
αξιοποίηση νέων τάσεων. Εικονογραφία και Φωτογραφία (εικονοποίηση φωτογραφιών Αγίων
20ου αι.). Διερεύνηση αφαιρετικών λύσεων µέσω της εκ του φυσικού παρατήρησης (µοντέλο,
βεστιάριο αµφίων και στολών). Γραφικές Τέχνες, Χαρακτική και εικόνα (Χαρτώες
εικόνες), «Εικονική» πραγµατικότητα (νέες τεχνολογίες και παράδοση). Ζητήµατα εφαρµογών
συναφών λειτουργικών τεχνών (ξυλογλυπτική, αργυροχρυσοχοϊα, µικρογλυπτική, βιτρώ,
κεντητική, ιεροραπτική κλπ)

Διπλωµατική εργασία - 9ο Εξάµηνο
Επιλογή θέµατος. Τεκµηρίωση. Η έκταση της διπλωµατικής εργασίας οφείλει να πληρεί
παραµέτρους που σχετίζονται µε την επάρκεια του/της φοιτητή/τριας, είτε στη δυνατότητα
άσκησης επαγγέλµατος στο χώρο των Εκκλησιαστικών Τεχνών, είτε ως καλλιτέχνης που
εστιάζοντας ή αφορµώµενος από το αντικείµενό τους καταθέτει εικαστική πρόταση επαρκώς
τεκµηριωµένη.
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Διπλωµατική εργασία - 10ο Εξάµηνο
Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Μελέτη χώρου και τρόπου έκθεσής της.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΑΞΙ
Τηλέφωνα .................................................................................23850 22700, 23800, 22800, 23100
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
“Αντιγόνη”, Αρριανού 1 ...............................................................23850 23180,23491-2
“Ελληνίς”, Παύλου Μελά 39 .........................................................23850 22671-2
“King Alexander”, Λεωφ. Νίκης 68 ................................................23850 23501-3
“Λύγκος”, Ταγµ. Ναούµ 1.............................................................23850 28322-3
«Φαίδων»…………………………………………………………………………………………………23850 44800
“Φιλίππειον” ..............................................................................23850 23346,28433
“Φιλαρέτη”, Ικάρων 4 .................................................................23850 23587,23437
Αµύνταιο
“Μοναστήρι” ..............................................................................23860 22242
“Άτερον” ..................................................................................23860 20000-9
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ
Άµεση Δράση ............................................................................23850 22100
Γενικό Νοσοκοµείο ......................................................................23850 22555-6
Κέντρο Άµεσης Βοήθειας .............................................................23850 22166
Πυροσβεστική ............................................................................23850 22199
Τροχαία ....................................................................................23850 22202
ΕΛ.ΤΑ ......................................................................................23850 22236
Συνοδός βουνού (Θεόδ. Φάτσης) .................................................6936 896973
COURIER
ACS ..........................................................................................23850 44818
Γενική Ταχυδροµική ....................................................................23850 45405
Speedex ...................................................................................23850 46545
Interattica .................................................................................23850 44800
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ιω. Σαλβαρίνας .........................................................................23850 23995
Νέα Δελφίνια ............................................................................23850 29130
Μ.Μ.Ε. (ΤΟΠΙΚΑ) ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
Ανατροπή (καθηµερινή) ..............................................................23850 44802
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Έθνος .......................................................................................23850 22777
Ελεύθερο Βήµα της Φλώρινας (καθηµερινή) ..................................23850 45795
Παρατηρητής ............................................................................23850 23777
Πολίτης (καθηµερινή) .................................................................23850 45777
Φωνή της Φλωρίνης ...................................................................23850 22195
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής ...........................................23850 55052
Δηµόσια Κεντρ. Βιβλ. Φλώρινας ´Βασιλικής Πιτόσκαª,
Αργυροκάστρου 1 .......................................................................23850 23118
Γ.Α.Κ. (: Γενικά Αρχεία του Κράτους),
Λεωφ. Αβέρωφ 36 ......................................................................23850 45750
Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη
Λεωφ. Ελευθερίας και Λυσιµάχου ..................................................23850 45411
Φ.Σ.Φ. “Αριστοτέλης” - Βιβλιοθήκη,
Πλατεία 7 Ηρώων 1944 ...............................................................23850 22754
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ
Αρχαιολογικό Μουσείο, περιοχή Σιδηρ. Σταθµού ..............................23850 28206
Εταιρία Γραµµάτων και Τεχνών, Στεφ. Δραγούµη 3 ..........................23850 28509
Λέσχη Πολιτισµού -Λαογραφικό Μουσείο, Μεγ. Αλεξάνδρου ..............23850 22277
Νοµαρχιακό Ωδείο ......................................................................23850 46542
Πινακοθήκη Καλλιτεχνών Φλώρινας, περιοχή Σιδηρ. Σταθµού ...........23850 45205
Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας , Αργυροκάστρου 1 ...........................23850 29677
Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας -Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Ταγµ. Φουλεδάκη 8 ....................................................................23850 29444
Φ.Σ.Φ. “Αριστοτέλης”, Πλατεία 7 Ηρώων 1944 ................................23850 22754

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ο.Σ.Ε. .......................................................................................23850 22404
Κ.Τ.Ε.Λ. αστικών γραµµών ...........................................................23850 29547
Κ.Τ.Ε.Λ. υπεραστικών γραµµών:
Φλώρινας .................................................................................23850 22430
Αµυνταίου .................................................................................23860 22219
Αθηνών.....................................................................................210 5130427
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Θεσσαλονίκης ............................................................................2310 595418
Λάρισας ....................................................................................2410 530249
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