EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(Με έδρα το Αγρίνιο)

Email: gramdppnt@upatras.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ‐ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Contents
Γεωργία – Κλειώ Γκουγκουλή, Επίκουρος Καθηγήτρια ................................................................2
Δημήτριος Δαμάσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ......................................................................24
Ιλιάνα Ζάρρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.................................................................................39
Χρήστος Ζαφειρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής .......................................................................63
Δημήτριος Κοσμόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής.......................................................................78
Δημήτριος Κουκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής .......................................................................95
Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Επίκουρος Καθηγητής....................................................................116
'Ελλη Λεμονίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια ................................................................................134
Χρήστος Μεράντζας, Επίκουρος Καθηγητής.............................................................................151
Θεοδώρα Μονιούδη Γαβαλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια......................................................173
Παναγιώτα Πάντζου, Επίκουρος Καθηγήτρια...........................................................................193
Ευαγγελία Παπαϊωάννου, Επίκουρος Καθηγήτρια...................................................................211
Γεώργιος Στυλιαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής...................................................................231
Καλή Τζώρτζη, Επίκουρη Καθηγήτρια.......................................................................................247
Δημήτριος Τσώλης, Επίκουρος Καθηγητής...............................................................................264
Χρήστος Φείδας, Επίκουρος Καθηγητής...................................................................................281
Κατσιάνης Μάρκος, Επίκουρος Καθηγητής ..............................................................................298

1

Γεωργία – Κλειώ Γκουγκουλή, Επίκουρος Καθηγήτρια
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υ109

1ο (ΠΡΏΤΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

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

Επιστημονικής περιοχής Λαογραφίας‐Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας.

‐
Ελληνική

Ναι ((στην Αγγλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE155

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα εξετάζει κριτικά τις έννοιες λαός, έθνος, πολιτισμός, παράδοση, νεωτερικότητα
και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την ιστορική αναδρομή των συνθηκών εμφάνισης
του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής στον αγροτικό
και αστικό χώρο από τον 19ο αιών μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες. Παράλληλα παρουσιάζεται η ανάπτυξη και καθιέρωση της λαογραφίας σε
επιστήμη, η εξέλιξη των θεωρητικών και μεθοδολογικών της προσανατολισμών και των
θεματικών της, καθώς και η σχέση της με άλλες επιστήμες και γνωστικούς κλάδους, όπως η
κοινωνιολογία, η ιστορία, η κοινωνική ανθρωπολογία και οι πολιτισμικές σπουδές.
Αναλύονται κεντρικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα και παρουσιάζονται
παραδείγματα προσεγγίσεων θεματικών, όπως παραδοσιακές και σύγχρονες κοινωνικές
και οικονομικές δομές (συγγένεια, οικογένεια, κοινότητα, κ.α.), οι έμφυλες, ηλικιακές και
εθνοτικές ταυτότητες και σχέσεις, οι τελετουργίες στον κύκλο της ζωής και του χρόνου,
όψεις του υλικού πολιτισμού (κατανάλωση, η σχέση του παγκόσμιου με το τοπικό), λαϊκές
και δημοφιλείς μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας και ψυχαγωγίας και η προφορική
λογοτεχνία στην Νεότερη Ελλάδα και αλλού.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με βασικές
έννοιες του λαϊκού πολιτισμού, η κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στη μελέτη
τους και η κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και μεθοδολογικών επιλογών των βασικών
επιστημών που μελετούν θεματικές του λαϊκού πολιτισμού.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση
Να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες του λαϊκού πολιτισμού
Να μπορούν να αναλύσουν επιμέρους θεματικές.
Να συνεργαστούν σε ομάδες ή να εργαστούν ατομικά για την ολοκλήρωση μιας μικρής
ερευνητικής εργασίας.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
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τεχνολογιών

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η γέννηση και ιστορικές και μεθοδολογικές διαδρομές του λόγιου ενδιαφέροντος για το
λαό και τη λαογραφία. Η έννοια του λαϊκού σήμερα.
Η ερμηνεία των αναβιώσεων του λαϊκού πολιτισμού: Αστική νοσταλγία και φολκλορισμός
Προβιομηχανικές/ παραδοσιακές κοινωνικές και οικονομικές δομές (19ος ‐1950): Μορφές
κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης
Τελετουργίες στον κύκλο της ζωής και του χρόνου
Ο λαϊκός πολιτισμός σήμερα: Η σχέση του παγκόσμιου με το τοπικό. Παραδείγματα από
την προφορική λογοτεχνία, την λαϊκή μουσική, τον κινηματογράφο και την κατανάλωση
παιχνιδιών.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις στην τάξη, βιωματικές ασκήσεις, συνεργασία
στο γραφείο με τη διδάσκουσα. Φροντιστηριακά
μαθήματα για τους φοιτητές Erasmus

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία,

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

Υποστήριξη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
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με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

e‐class
Δραστηριότητα

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

31

Εργασία πεδίου

10

Αρχειακή έρευνα

10

Συγγραφή εργασίας

10

Σύνολο Μαθήματος

100

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Ελληνική και Αγγλική (για τους φοιτητές Erasmus)
Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (80%‐100%) και
προαιρετική γραπτή εργασία (20%).

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

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Αυδίκος, Ε. (2009), Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού, Αθήνα, Κριτική.
Hendry, Joy (2011), Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε, Αθήνα, Κριτική.
Κυριακίδου‐Νέστορος, Α. (2006) [1978], Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας, 6η έκδοση,
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Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελ. Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας.
Μουχτούρη, Αντιγόνη (2015), Κοινωνιολογία του λαϊκού πολιτισμού Αθήνα,
Παπαζήσης.
Βαρβούνης, Μ. Σέργης, Δ. Δαμιανού, Ν. Μαχά‐Μπιζούμη, Γ. Θεοδωρίδου επιμ. (2016), Η
διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον φολκλορισμό και την
πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής., Θεσσαλονίκη Εκδ. οίκος Κ.&Μ.
Σταμούλη
Κωνσταντοπούλου, Χ. ( 2013), Κοινωνιολογία της «καθημερινότητας», (Εισαγωγή στην
κοινωνιολογία της καθημερινής ζωής», Αθήνα εκδόσεις Παπαζήση.
Μπάδα, επιμ. (2003), Η μνήμη του επαρχιακού αστικού τόπου και τοπίου: Το Αγρίνιο
μέχρι τη δεκαετία του ’60, Αθήνα Μεταίχμιο‐Δήμος Αγρινίου
Νιτσιάκος, Β.(2003), Χτίζοντας το χώρο και το χρόνο, Αθήνα, Οδυσσέας
Νιτσιάκος, Βασίλης (2016)[1991] Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Ιωάννινα, Ισνάφι
Πούχνερ B. (2009), Θεωρητική λαογραφία, Αθήνα, Αρμός.
Νιτσιάκος Β.– Χ. Κασίμης επιμ. (2014) Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής, Αθήνα, Πλέθρον
και Δήμος Κόνιτσας.
Παπαταξιάρχης Ε. επιμ. (2006), Περιπέτειες της ετερότητας. Η παραγωγή της πολιτισμικής
διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα Αλεξάνδρεια.
Περιοδικά
Εθνολογία
Εθνογραφικά
Ελληνική Κοινωνία
Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
Λαογραφία
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
6. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Π602

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6o

ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛIΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

Επιστημονικής περιοχής Λαογραφίας‐Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας.

‐

Ελληνική

Ναι ((στην Αγγλική)
https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE148
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7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα εστιάζει σε δυο μορφές της λαϊκής ψυχαγωγίας που σήμερα έχουν ταυτισθεί με
την παιδική ηλικία: το παιχνίδι και τα παραμύθια. Η δομή του μαθήματος αποτελείται από
δύο μεγάλες ενότητες. Η κάθε ενότητα καλύπτεται από 6 διαλέξεις.
Στην ενότητα «παιχνίδι» το μάθημα καλύπτει μερικές από τις ποικίλες διαστάσεις του
παιδικού παιχνιδιού εξετάζοντας βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του παιχνιδιού από την
πλευρά της ψυχολογίας, της λαογραφίας της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της κοινωνικής
ιστορίας και της παιδαγωγικής από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Οι θεωρητικές
τοποθετήσεις πλαισιώνονται από ανάλυση παραδειγμάτων ερευνών στον ελληνικό και
διεθνή χώρο που εστιάζουν στο συμβολικό παιχνίδι, το παιχνίδι κανόνων και τα ψηφιακά
παιχνίδια. Θίγονται ζητήματα όπως η σχέση του παιχνιδιού με τη γνωστική ανάπτυξη και οι
κοινωνικοποιητικές διαστάσεις του παιχνιδιού, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του
παιχνιδιού στη διαμόρφωση, αναπαραγωγή και διαπραγμάτευση έμφυλων ταυτοτήτων και
συμπεριφορών. Επιπλέον εξετάζονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την
παγκοσμιοποίηση και τις σύγχρονες εξελίξεις στην αγορά των παιδικών παιχνιδιών καθώς
και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις,
Στην ενότητα «παραμύθια»: Εκκινώντας από τους ορισμούς του παραμυθιού ως είδους της
προφορικής λογοτεχνίας και την προβληματική της κατάταξης με στόχο τη συγκριτική τους
μελέτη το μάθημα αναλύει τους προβληματισμούς και τα θεωρητικά ερωτήματα που
απασχόλησαν τους μελετητές διαφόρων ειδικοτήτων (λαογράφων, ανθρωπολόγων,
ψυχαναλυτών, κριτικών της λογοτεχνίας, γλωσσολόγων) από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα
σε σχέση με τη μορφή, τη δομή, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τα μέσα αφήγησης του
παραμυθιακού λόγου καθώς και την κοινωνική και ιδεολογική τους λειτουργία.
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της μελέτης των παραμυθιών και
των παιχνιδιών ως μορφών λαϊκής ψυχαγωγίας και ως εκδηλώσεων της παιδικής
κουλτούρας και η εξοικείωση με τις θεωρητικές τους προσεγγίσεις.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση
Να έχουν κατανοήσει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του παιχνιδιού και των
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παραμυθιών.
Να συνεργαστούν σε ομάδες ή να εργαστούν ατομικά για την ολοκλήρωση μιας μικρής ή
μεγαλύτερης ερευνητικής εργασίας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Ορισμοί παιχνιδιού‐ θεωρητική εισαγωγή
Το παιχνίδι στις θεωρίες του 19ου αιώνα
Ο εικοστός αιώνας: Παιχνίδι και κοινωνία/παιχνίδι και πολιτισμός
Παιχνίδι κανόνων, φύλο και κοινωνικοποίηση
Συμβολικό παιχνίδι και νέοι κοινωνικοποιητικοί μηχανισμοί. Ο ρόλος της
αγοράς παιχνιδιών
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Το παιχνίδι στον 21ο αιώνα: Προσεγγίσεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών
ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Παραμύθια και προφορική λογοτεχνία
Επισκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων:
Θεωρίες για την προέλευση των παραμυθιών.
Η λειτουργική και εθνογραφική προσέγγιση των παραμυθιών
Φορμαλιστικές και δομιστικές προσεγγίσεις παραμυθιών
Κοινωνιολογικές και σημειωτικές προσεγγίσεις: Μαγικά παραμύθια και Φύλο
Παραμύθια και παιδική ηλικία. Ο παιδαγωγικός ρόλος των παραμυθιών και οι
μεταμορφώσεις του παραμυθιού κατά τη μεταφορά τους στο γραπτό λόγο και στον
κινηματογράφο.

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις στην τάξη, βιωματικές και εργαστηριακές
ασκήσεις, συνεργασία στο γραφείο με τη διδάσκουσα.
Φροντιστηριακά μαθήματα για τους φοιτητές
Erasmus

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία,

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

Υποστήριξη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

e‐class
Δραστηριότητα

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Εργαστηριακή άσκηση

24

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

30

Εργασία πεδίου

20

Αρχειακή έρευνα

20

Συγγραφή εργασίας

20

10

ECTS

ΣύνολοΜαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Ελληνική και Αγγλική (για τους φοιτητές Erasmus)
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει
ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (80%‐100%) και
προαιρετική γραπτή εργασία (20%).

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

10. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Αγγελοπούλο, Α., Α. – Καπλάνογλου Μ. – Ε. Κατρινάκη (2004), Επεξεργασία παραμυθιακών
τύπων και παραλλαγών ΑΤ500‐599, Αθήνα ΙΑΕΝ‐Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς ,
Αυγητίδου, Σ. (επιμ) (2001), Το Παιχνίδι: Σύγχρονες Ερευνητικές και Διδακτικές
Προσεγγίσεις, Αθήνα, Τυπωθήτω‐ Γιώργος Δαρδανός,
Αυδίκος, Ε. (1997) Το λαϊκό παραμύθι. Θεωρητικές προσεγγίσεις, Αθήνα,
Οδυσσέας
Γκασιούκα, Μαρία (2009), Κοινωνιολογία του Λαϊκού πολιτισμού. Τ.2 Το φύλο κάτω από
το πέπλο. Γυναικεία πραγματικότητα και αναπαραστάσεις του φύλου στα λαϊκά
παραμύθια, Αθήνα, Ψηφίδα,
Γκουγκουλή Κλειώ‐ Αφροδίτη Κούρια επιμ. (2000), Παιδί και παιχνίδι στη νεοελληνική
κοινωνία, 19ος και 20ός αιώνας, Αθήνα ίδρυμα Ερευνών για το
Παιδί Σπύρος Δοξιάδης και Εκδόσεις Καστανιώτη
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Huizinga, J. (1989)[1938], Ο άνθρωπος και το παιχνίδι, Αθήνα Γνώση
Καπλάνογλου 2002 (2001) Παραμύθια και αφήγηση στην Ελλάδα. Μια παλιά τέχνη σε μια
νέα Εποχή, Αθήνα, Πατάκης
Kline, S. – Dyer‐Witherford, N., ‐ G. De Peuter (2003), Digital Play, Μόντρεαλ και
Κίνγκστον, McGill Queen’s University Press.
Κογκίδου, Δ. (2015), Πέρα από το ροζ και το γαλάζιο, Αθήνα, Επίκεντρο
Μερακλής, Μ., Γ. Παπαντωνάκης, Χ, Ζαφειρόπουλος, Μ. Καπλάνογλου, Γ. Κατσαδώρος
επιμ. (2017), Το παραμύθι από τους αδελφούς Grimm στην εποχή μας. Αθήνα, Gutenberg.
Σκουτέρη‐Διδασκάλου, Ε. (1993‐94), Το παραμύθι στην ευρωπαϊκή και νεοελληνική
παράδοση, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. Θεσσαλονίκη, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων
ΑΠΘ,
Schwartzman, Helen. B. (1978) Transformations: The Anthropology of Children’s
Play, Νέα Υόρκη‐ Λονδίνο, Plenum Press
Χ. Χατζητάκη‐ Καψωμένου, Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι, Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ και
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
Περιοδικά
Εθνολογία
Εθνογραφικά
Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας
Λαογραφία
International Journal of Play
Game Studies
Marvels and Tales

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
11. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΠ512

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5o

ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: (180ς‐ 20ός ΑΙΩΝΑΣ)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

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

Επιστημονικής περιοχής Λαογραφίας‐Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας.

‐
Ελληνική

Ναι ((στην Αγγλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE154
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12. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο μάθημα αναλύονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις του υλικού πολιτισμού από τις
κοινωνικές επιστήμες, με έμφαση στην κοινωνική ανθρωπολογία και τη λαογραφία, από
τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διερεύνηση των τρόπων
που συνδέεται ο υλικός πολιτισμός με την παραγωγή, αναπαραγωγή και αμφισβήτηση
των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας στο πλαίσιο μαρξιστικών, δομιστικών, μεταδομιστικών
και φαινομενολογικών θεωριών, όπως έχουν εφαρμοστεί σε εθνογραφικές προσεγγίσεις
των μουσείων, του χώρου, του τοπίου, της κατοικίας, της τεχνολογίας και της
κατανάλωσης. Αναλύονται μέθοδοι προσέγγισης των σύγχρονων εμπορευμάτων ως
πολιτισμικών προϊόντων (πολυτοπική εθνογραφία και πολιτισμική βιογραφία
αντικειμένων) στο πλαίσιο θεωριών για την παγκοσμιοποίηση. Στόχος του μαθήματος είναι
η κατανόηση των ποικίλων τρόπων που ο υλικός κόσμος συνδέεται με τους ανθρώπους και
η ανάδειξη της συμμετοχής των αντικειμένων στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων,
αξιών και ταυτοτήτων. Το μάθημα επιπλέον στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και
φοιτητριών με την τεκμηρίωση και κριτική θεώρηση εθνογραφικών μουσειακών συλλογών
και εκθέσεων.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση
Να έχουν κατανοήσει βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του Υλικού Πολιτισμού
Να μπορούν να αναλύσουν επιμέρους θεματικές.
Να συνεργαστούν σε ομάδες ή να εργαστούν ατομικά για την ολοκλήρωση μιας μικρής
ερευνητικής εργασίας και για την τεκμηρίωση αντικειμένων μιας εθνογραφικής συλλογής.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
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Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η σημασία των πραγμάτων και του υλικού κόσμου στη ζωή μας. Επισκόπηση των
προσεγγίσεων του υλικού πολιτισμού από τον 19ο αιώνα μέχρι το 1970.
Δομισμός και Σημειωτική Παραδείγματα ανάλυσης της τέχνης, της τροφής και του
ενδύματος ως πολιτισμικών κειμένων και ως συστημάτων κωδικοποιημένων πληροφοριών.
Δυναμικές θεωρήσεις: Η πολιτισμική βιογραφία και πολυτοπική εθνογραφία
Μουσεία και η αναπαράσταση του άλλου. Η εξέταση των μουσείων μέσα από τη θεωρία
του Φουκώ.
Προσεγγίσεις του χώρου και της κατοικίας
Προσεγγίσεις της τεχνολογίας και των παραδοσιακών τεχνικών
Προσεγγίσεις και παραδείγματα αναλύσεων της κατανάλωσης
14. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις στην τάξη, εργαστηριακές ασκήσεις,
συνεργασία στο γραφείο με τη διδάσκουσα.
Φροντιστηριακά μαθήματα για τους φοιτητές
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Erasmus
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία,

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

Υποστήριξη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

e‐class
Δραστηριότητα

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις και
εργαστήρια

39

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

31

Εργασία πεδίου

10

Αρχειακή έρευνα

10

Συγγραφή εργασίας

10

Σύνολο Μαθήματος

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Ελληνική και Αγγλική (για τους φοιτητές Erasmus)
Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (80%‐100%) και
προαιρετική γραπτή εργασία (20%).

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

15. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
16

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Αλεξάκης, Ε. Βραχιονίδου, Μ. Οικονόμου, Α επιμ.(2008), Ανθρωπολογία και
συμβολισμός
στην Ελλάδα, Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας
Αppadurai, A. επιμ.(1986), Τhe Social Life of Things, Cambridge, Cambridge University
Press.

Bourdieu, P. (2006)[1980], Η αίσθηση της πρακτικής, μετάφραση Θ.
Παραδέλλης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια
Γιαλούρη Ελεάνα (2012) ‘Εισαγωγή» στο Ε. Γιαλούρη (επιμ.) Υλικός Πολιτισμός: η
ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα, Αλεξάνδρεια.
Hall, S. (επιμ (1997.) Representation, Λονδίνο, The Open University Press /Sage.

Λάλλας, Δ. (2012), Στον μικρόκοσμο του Mall, Αθήνα, Νησίδες
Lévi-Strauss, Cl. 1990 [1984] Aνθρωπολογία και μύθος Ι, Αθήνα ,Καρδαμίτσας
Οικονόμου, Ανδρομάχη (2014), Υλικός Πολιτισμός. Θεωρία, μεθοδολογία,
αξιοποίηση, Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση.
Μπαρτ , Ρολάν (1979) Μυθολογίες. Μάθημα. Αθήνα: Ράππα
Smith, Philip (2006) Πολιτισμική Θεωρία. Αθήνα: Κριτική
Περιοδικά
Εθνολογία
Εθνογραφικά
Ενδυματολογικά
Τετράδια Μουσειολογίας
Journal of Material Culture
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
16. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΠ10‐ΠΕΧ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο

ΛΑΪΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ, ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις

3

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

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

Επιστημονικής περιοχής Λαογραφίας‐Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας.

‐
Ελληνική

Ναι (στην Αγγλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE149
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17. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα εστιάζει στα λαϊκά δρώμενα και τις τελετουργίες ως τυποποιημένες συμβολικές
πράξεις κοσμικού ή μαγικοθρησκευτικού περιεχομένου. Εξετάζεται η σχέση των
τελετουργιών με τη θρησκεία, τη μαγεία και τα συμβολικά συστήματα και γίνεται αναφορά
στις θεωρητικές τους προσεγγίσεις. Η ανάλυση επικεντρώνεται στις θεωρητικές
προσεγγίσεις των τελετουργιών διάβασης, των τελετουργιών συμβολικής αντιστροφής,
όπως το καρναβάλι καθώς και εκστατικών τελετουργιών με εθνογραφικά παραδείγματα
από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των έμφυλων
σχέσεων καθώς της υλικής διάστασης των τελετουργιών. Τέλος γίνεται αναφορά στη
σχέση των τελετουργιών με τις πολιτικές του πολιτισμού και γενικότερα την πολιτική μέσα
από την παρουσίαση παραδειγμάτων από σύγχρονα φεστιβάλ και τελετές που
συνοδεύουν μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόησης της σημασίας των δρωμένων και των
τελετουργιών τόσο στην παραδοσιακή όσο και στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και η
εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις λαογραφικές και ανθρωπολογικές
θεωρητικές προσεγγίσεις των τελετουργικών πράξεων.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση
Να έχουν κατανοήσει βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις των λαϊκών δρωμένων και
τελετουργιών.
Να μπορούν να αναλύσουν επιμέρους θεματικές.
Να συνεργαστούν σε ομάδες ή να εργαστούν ατομικά για την ολοκλήρωση μιας μικρής
ερευνητικής εργασία

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι έννοιες δρώμενο/έθιμο./τελετουργία στη Λαογραφία, τη Θεατρολογία και στην
Κοινωνική Ανθρωπολογία
Τελετουργία και αρχαιογνωσία.
Διαβατήριες τελετουργίες. Προσεγγίσεις των τελετουργιών μύησης, του γάμου και του
θανάτου.
Τελετουργίες και φύλο. Παραδείγματα προσεγγίσεων
Υλικός πολιτισμός και τελετουργίες
Τελετουργίες συμβολικής αντιστροφής. Προσεγγίσεις του καρναβαλιού
Προσεγγίσεις των εκστατικών τελετουργιών και της πνευματοληψίας
Τελετουργίες και πολιτική
19. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαλέξεις στην τάξη, βιωματικές και εργαστηριακές
ασκήσεις, συνεργασία στο γραφείο με τη διδάσκουσα.
Φροντιστηριακά μαθήματα για τους φοιτητές
Erasmus
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία,
20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα

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

e‐class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

Δραστηριότητα

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακή άσκηση

10

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

30

Εργασία πεδίου

15

Αρχειακή έρευνα

15

Συγγραφή εργασίας

16

ΣύνολοΜαθήματος

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Ελληνική και Αγγλική (για τους φοιτητές Erasmus)
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει
ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (80%‐100%) και
προαιρετική γραπτή εργασία (20%).

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

20. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Argyrou, V. 1996 Tradition and Modernity in the Mediterranean. The Wedding as Symbolic
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Struggle, Cambridge University
Αυδίκος, Ε. (1996), Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία, Αθήνα Ελληνικά
Γράμματα
Danforth, Loring (1995), Τα Αναστενάρια της Αγίας Ελένης. Πυροβασία και θρησκευτική
θεραπεία, μετάφραση Μανώλης Πολέντας, Αθήνα, Πλέθρον Δρώμενα. Σύγχρονα μέσα και
τεχνικές καταγραφής τους, Πρακτικά Α Διεθνούς Συνεδρίου, 4‐6 Οκτωβρίου 1996,
Κομοτηνή Κέντρο Λαϊκών Δρωμένων (
Eriksen,T. H. (2007), Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα, Αθήνα, κριτική
Gell, Α. (1993) Wrapping in Images, Oxford Clarendon Press
Κάβουρας Π. επιμ. (2010), Φολκλόρ και παράδοση. Ζητήματα
επιτέλεσης της μουσικής και του χορού, Αθήνα, Νήσος

αναπαράστασης και

Ludtke, K. ( 2009), Dances with Spiders Νέα Υόρκη‐Οξφόρδη, Berghahn Books
Κιουρτσάκης Γιάννης (2009) [1985), Καρναβάλι και Καραγκιόζης, Αθήνα, Κέδρος
Μακρής, Γερ. (2015), Η οδός των πνευμάτων. Σουφισμός, πνευματοληψία και μαγεία στο
Σουδάν, Αθήνα, Πατάκης.
Μακρυνιώτη, Δήμητρα (επιμ.) Παιδική ηλικία, Αθήνα, Νήσος,
Οικονόμου, Λεωνίδας (2015), Στέλιος Καζαντζίδης. Τραύμα και συμβολική θεραπεία στο
λαϊκό τραγούδι, Αθήνα, Πατάκης.
Πούχνερ, Β. (2009), Συγκρτική Λαογραφία Α , Αθήνα, Αρμός.
Richards, Audrey (1997)[1956], Chisungu, Λονδίνο και Ν¨εα Υόρκη, Tavistock Publications
Σερεμετάκη Νάντια (1994) Η τελευταία λέξη στης Ευρώπης τα άκρα., δι‐αίσθηση, θάνατος,
γυναίκες, Αθήνα Νέα Σύνορα, Λιβάνης
Turner, Victo r (2015) Από την τελετουργία στο θέατρο, Αθήνα, Εκδόσεις Ηριδανός
Ψυχογιού, Ε. (2008) «Μαυρηγή» και Ελένη, Τελετουργίες θανάτου και αναγέννησης,
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών
Van Gennep, A. (2016) Τελετουργίες Διάβασης. Πρόλογος‐ Μετάφραση Θ. Παραδέλλης.
Επιμέλεια Τερζάκης Ηριδανός.
Περιοδικά
Αρχαιολογία και Τέχνες
Εθνολογία
Εθνογραφικά
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Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας
Journal of Ritual Studies
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Δημήτριος Δαμάσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
21. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΔΕ
ΔΠΠΝΤ
Προπτυχιακό
Υ102

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τέχνη Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

Γενικών γνώσεων

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Κανένα
Ελληνική

Ναι στα αγγλικά

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=384

22. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο μάθημα εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής τέχνης από την αρχή ως
και το τέλος του 5ου αι. π.Χ. Ο φοιτητής καλείται να γνωρίσει την εξέλιξη της τεχνης εντός αυτών
των χρονικών ορίων με βάση παραδείγματα που αναλύονται στο μάθημα. Στόχος των μαθημάτων
μετά την ολοκλήρωση τους είναι να είναι σε θέση ο φοιτητής να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά της
τέχνης ανά εποχή, τις βασικές κατηγορίες της τέχνης, και να χρονολογεί έργα μέσα στη
συγκεκριμένη εποχή στην οποία κατασκευάστηκαν.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση απαραίτητων
τεχνολογιών
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23. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εξετάζεται η αρχαία ελληνική τέχνη από τις απαρχές της, στην αρχή της πρώτης προχριστιανικής
χιλιετίας, έως τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. Αναλύονται οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που
οδήγησαν την ανάπτυξη της τέχνης από τα πρώιμα γεωμετρικά χρόνια (1000‐900 π.Χ.) και εξής,
καθώς και οι βασικές κατηγορίες της τέχνης (γλυπτική, αγγειογραφία, αρχιτεκτονική) ανά εποχή με
χαρακτηριστικά τους παραδείγματα.
24. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Στην τάξη

Powerpoint και ανάρτησή του στο eclass

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Αυτοτελής μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος

100
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

25. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γεωργία Κοκκορού‐Αλευρά, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία (1050‐50 π.Χ.) (Αθήνα
1995)
Δημήτρης Πλάντζος, Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία, 1200‐30 π.Χ. (Αθήνα 2016)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
26. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΔΕ
ΔΠΠΝΤ
Προπτυχιακό
Υ201

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τέχνη ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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3

4

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

Γενικών γνώσεων

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

Το Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τέχνη ΙΙ (Υ102) του Α’
εξαμήνου
Ελληνική

Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=387
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27. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Στο μάθημα εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής τέχνης από το τέλος του
5ου αι. π.Χ. ως το τέλος της ελληνιστικής εποχής (30 π.Χ.). Ο φοιτητής καλείται να γνωρίσει την
εξέλιξη της τεχνης εντός αυτών των χρονικών ορίων με βάση παραδείγματα που αναλύονται στο
μάθημα. Στόχος των μαθημάτων μετά την ολοκλήρωση τους είναι να είναι σε θέση ο φοιτητής να
αναγνωρίζει χαρακτηριστικά της τέχνης ανά εποχή, τις βασικές κατηγορίες της τέχνης, και να
χρονολογεί έργα μέσα στη συγκεκριμένη εποχή στην οποία κατασκευάστηκαν.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση απαραίτητων
τεχνολογιών

28. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα εξετάζεται η αρχαία ελληνική τέχνη από τα τέλη του 5ου αι. π. Χ. έως και το τέλος της
ελληνιστικής εποχής (30 π. Χ.). Εξετάζονται μεταξύ άλλων τα σημαντικά επιτεύγματα στην τέχνη της
κλασικής Αθήνας και του 4ου αι. π. Χ., καθώς και οι κοσμοϊστορικές αλλαγές που επέβαλαν στην
κοινωνία και την τέχνη της οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η δημιουργία των μεγάλων
ελληνιστικών βασιλείων.
29. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Στην τάξη

Powerpoint και ανάρτησή του στο eclass

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Αυτοτελής μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος

100
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

30. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Tonio Hölscher, Κλασική αρχαιολογία ‐ Βασικές γνώσεις (Θεσσαλονίκη 2005)
J. J. Pollitt, Η τέχνη στην ελληνιστική εποχή (Αθήνα 2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
31. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΔΕ
ΔΠΠΝΤ
Προπτυχιακό
Π502

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

Αρχαιολογία της Αθήνας Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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3

4

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

Επιστημονικής περιοχής (αρχαιογνωστικές σπουδές)

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Το Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τέχνη Ι (Υ102)
Ελληνική

Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=396

32. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα εξετάζει την πολεοδομική, αλλά και πολιτισμική εξέλιξη της Αθήνας από την αρχή της
κατοίκησής της στα προϊστορικά χρόνια ως και το τέλος της κλασικής εποχής (330 π.Χ.). Τα
μαθήματα προϋποθέτουν τις βασικές γνώσεις για τον υλικό πολιτισμό της αρχαιότητας, και ο
φοιτητής εμβαθύνει σε ζητήματα που αφορούν την Αθήνα. Στόχος των μαθημάτων μετά την
ολοκλήρωσή τους είναι να δίνεται η δυνατότητα του συσχετισμού των αρχαιολογικών δεδομένων
με τις αντίστοιχες σύγχρονές τους ιστορικές και κοινωνικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στον
αρχαίο ελληνικό κόσμο. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η συνθετική σκέψη και ο συνδυασμός
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διαφορετικών στοιχείων μιας εποχής για τη συγκρότηση μεγάλων ιστορικών εξελίξεων μέσα στον
αρχαίο κόσμο, έχοντας ως μελέτη περίπτωσης την αρχαία Αθήνα.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση απαραίτητων
τεχνολογιών

33. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα εξετάζεται η αρχαία Αθήνα, όπως αυτή μας είναι πρωτίστως γνωστή από τα παντός
είδους αρχαιολογικά της κατάλοιπα. Τα μαθήματα ξεκινούν από τις πρώτες αρχαιολογικές
μαρτυρίες των προϊστορικών χρόνων και φτάνουν ως και το τέλος της κλασικής εποχής (330 π.Χ.),
όταν ο κλασικός αθηναϊκός πολιτισμός αγγίζει υψηλό σημείο ακμής. Εξετάζεται η τοπογραφία της
Αθήνας, η τέχνη της και σημαντικές εκφάνσεις του αθηναϊκού πολιτισμού στην ολότητά του.
34. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στην τάξη

Powerpoint και ανάρτησή του στο eclass
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Αυτοτελής μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

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

35. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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John M. Camp, Οι αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής (Αθήνα 2009)
John M. Camp, H Αρχαία Αγορά της Αθήνας. Οι ανασκαφές στην καρδιά της κλασικής πόλης (Αθήνα
2005)
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
36. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΔΕ
ΔΠΠΝΤ
Προπτυχιακό
ΕΠ608

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

Αρχαιολογία της Αθήνας ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

Επιστημονικής περιοχής (αρχαιογνωστικές σπουδές)

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

Το Αρχαιολογία της Αθήνας Ι (Π502) του Ε’ Εξαμήνου

Ελληνική

Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=399
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37. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα εξετάζει την πολεοδομική, αλλά και πολιτισμική εξέλιξη της Αθήνας από το τέλος της
κλασικής εποχής (330 π.Χ.) ως το τέλος της αρχαιότητας, τον 6ο μεταχριστιανικό αιώνα. Τα
μαθήματα προϋποθέτουν τις βασικές γνώσεις για τον υλικό πολιτισμό της αρχαιότητας, και ο
φοιτητής εμβαθύνει σε ζητήματα που αφορούν την Αθήνα.
Στόχος των μαθημάτων μετά την ολοκλήρωσή τους είναι να δίνεται η δυνατότητα του συσχετισμού
των αρχαιολογικών δεδομένων με τις αντίστοιχες σύγχρονές τους ιστορικές και κοινωνικές
μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η
συνθετική σκέψη και ο συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων μιας εποχής για τη συγκρότηση
μεγάλων ιστορικών εξελίξεων μέσα στον αρχαίο κόσμο, έχοντας ως μελέτη περίπτωσης την αρχαία
Αθήνα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση απαραίτητων
τεχνολογιών

38. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα εξετάζονται τα αρχαιολογικά κατάλοιπα σε συνδυασμό με την ιστορία της Αθήνας από
τα τέλη 4ου αι. π.Χ. ως και το τέλος της Αρχαιότητας με το κλείσιμο των τελευταίων φιλοσοφικών
σχολών από τον Ιουστινιανό (529 μ.Χ). Μεταξύ άλλων εξετάζεται η διαμόρφωση της έννοιας του
κλασικού και η πρόσληψή του από τα ύστερα κλασικά χρόνια κι έπειτα, διαδικασία η οποία
συνέβαλε καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η αρχαιότητα ως και στις μέρες
μας.

39. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη

Στην τάξη

Powerpoint και ανάρτησή του στο eclass

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Αυτοτελής μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος

100
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καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

40. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Παναγιώτης Τουρνικιώτης (επιμ), Ο Παρθενώνας και η ακτινοβολία του τα νεώτερα χρόνια (Αθήνα
1994)
Συλλογικός τόμος, Αρχαία Αθήνα και Αττική. Ιστορική τοπογραφία του άστεως και της χώρας (Αθήνα
2010)
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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Ιλιάνα Ζάρρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
41. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Υ 203

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

3

Πρακτικές ασκήσεις

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

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ελληνική

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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42. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Εισαγωγικά παρουσιάζονται το έργο των καλλιτεχνών που προετοιμάζουν τις μεγάλες κατακτήσεις
των πιο σημαντικών εκπροσώπων της Αναγέννησης. Γίνεται λόγος για τη διατύπωση της
μαθηματικής προοπτικής χάρη στην οποία επαναπροσδιορίζεται η αναπαράσταση του χώρου και
του χρόνου της εποχής. Το μάθημα κλείνει με την ανάλυση του έργου των σημαντικότερων
ζωγράφων και γλυπτών της Ώριμης Αναγέννησης.
Σκοπός του μαθήματος είναι τα υπό εξέταση έργα να ενταχθούν στο ιστορικό, πολιτικό κοινωνικό,
οικονομικό και διανοητικό πλαίσιο ώστε να αιτιολογηθούν οι συνθετικές λύσεις και τα
τεχνομορφικά χαρακτηριστικά που αυτά παρουσιάζουν.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
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Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
43. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ι. Εισαγωγή: Maniera bizantina (Cimabue):οι στενές σχέσεις της Ιταλίας με την Ανατολή εξηγούν την
επικράτηση της maniera bizantina σ’ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα στην Ιταλία.
Πρωτοαναγέννηση : 14ος αιώνας (Trecento)
Giotto, Duccio και η Σχολή της Σιένας του 14ου αιώνα
Πρώιμη Αναγέννηση:15ος αιώνας (Quattrocento)
Η κατάκτηση της μαθηματικής προοπτικής για την απόδοση του χώρου και η γνώση της ανατομίας
του ανθρώπινου επαναπροσδιορίζουν την εικαστική αναπαράσταση του χώρου και του χρόνου την
εποχή αυτή.
Φλωρεντία: η συγκέντρωση καλλιτεχνών στη Φλωρεντία γύρω στα 1420 οδήγησε στην παραγωγή
έργων που η επίδρασή τους στην πορεία της νεότερης τέχνης υπήρξε καθοριστική. Τα έργα τέχνης
(ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) εντάσσονται στο ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο
παράγοντες που προσδιορίζουν το πεδίο και τον τρόπο λειτουργίας τους. Αναλύονται οι τεχνικές και
στυλιστικές τους ποιότητες.
Ώριμη ή Κλασική Αναγέννηση: 1500‐1527 (Cinquecento)
Ολοκλήρωση και απομάκρυνση από τις κατακτήσεις της πρώιμης φάσης: το ενδιαφέρον τώρα
συγκεντρώνεται στην αναζήτηση της αρμονίας και της συμμετρίας των συνθέσεων ενώ οι
θεωρητικές αρχές επιτρέπουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην προσωπική έκφραση.
Φλωρεντία και Ρώμη: παρουσιάζεται η ζωή και το έργο ζωγράφων όπως Leonardo da Vinci και
Michelangelo, και αναλύεται ο τρόπος που τα εικονογραφικά και στιλιστικά σχήματα που
διατυπώνουν οι καλλιτέχνες αυτοί συνδέονται με τις πολιτιστικές και πολιτικές εξελίξεις της εποχής.
ΙΙ) Καλλιτέχνες
N. Pisano: Νικόλα Πιζάνο
G. Pisano
Cimabue και maniera greca
Giotto di Bondone

41

Duccio di Buoninsegna και Σχολή της Σιέννας
Simone Martini
Ambrogio Lorenzetti
Αδελφοί Limbourg και Διεθνές Γοτθικό Στιλ:
Filippo Brunelleschi
Lorenzo Ghiberti
Donatello
Masaccio
Piero della Francesca
Domenico Ghirlandaio
Sandro Boticelli
Leonardo da Vinci
Michelangelo Buonarroti
44. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
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Συγγραφή εργασίας

20

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

8

Μελέτη συνδέσμων
οπτικοακουστικού υλικού

8
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Σύνολο Μαθήματος

75

Γραπτή τελική εξέταση στην ελληνική γλώσσα (100%) που
περιλαμβάνει:
‐Συνθετική ικανότητα
‐Κριτική ικανότητα
Οι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν τα απαιτούμενα
στοιχεία από το σύγγραμμα του μαθήματος, την αξιοποίηση
υλικού από τη διαδικτυακή έρευνα και τη βιβλιογραφία που
βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος

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

45. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Αλμπέρτι Λ. Μπ., Περί Ζωγραφικής, Λαμπράκη‐Πλάκα Μ. (εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια),
Αθήνα, Καστανιώτης 1994
Βαζάρι Τζ., Οι βίοι των πλέον εξαίρετων ζωγράφων, γλυπτών και αρχιτεκτόνων. Οι Δύο
Αφιερώσεις και το Προοίμιο, Πατάκη, Σειρά Ιστορίας της Τέχνης, Αθήνα 1997
Χρήστου Χρ., Η ιταλική ζωγραφική κατά τον 16ο αιώνα, τ. Α΄, Λεονάρντο ντα Βίντσι,
Ραφαήλ, Μιχαήλ Άγγελος, Θεσσαλονίκη, Βάνιας 1991
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Η ιταλική ζωγραφική του XIV και XV αιώνα, Αθήνα, Σύλλογος Προς Διάδοσιν
Ωφελίμων Βιβλίων 1996
Copenhaver B. P. – Schmitt Ch. B., Η Φιλοσοφία της Αναγέννησης, Γεμελιάρης Χρ. (μτφρ.)
Μανιάτης Γ. (επιστ. επιμ.), Θεωρία‐Ιδέες, Αθήνα, Πολύτροπον 2007
Deimling B., Σάντρο Μποτιτσέλι 1444/5‐1510, Tashen 2005
Φωρ Ε., Ιστορία της Τέχνης, 5 τόμοι, Εξάντας‐Αθήνα 1993
Λαμπράκη‐Πλάκα Μ., Οι Πραγματείες Περί Ζωγραφικής, Αλμπέρτι και Λεονάρντο, Βικελαία
Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο Κρήτης 1988
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Ιταλική Αναγέννηση. Τέχνη και Κοινωνία – Τέχνη και Αρχαιότητα,
Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη 2004
Μεγάλοι Ζωγράφοι, Από την Αναγέννηση στον Γρέκο, Fabri Μέλισσα, Αθήνα, χ.χ.έ.
Gombrich E. H., Το χρονικό της τέχνης, Ά. Κασδαγλή, Αθήνα:ΜΙΕΤ 1995
Μουρίκη Ντ., Αναγέννηση, Μανιερισμός, Μπαρόκ. Ζωγραφική – Γλυπτική, Αθήνα 1986
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•

Πρεβελάκης Α., Αρχαία θέματα στην ιταλική ζωγραφική της Αναγέννησης, Αθήνα ΨΕΕΤ
1975
• Turner R. A., Η Αναγέννηση στη Φλωρεντία, Η Γένεση μιας Νέας Τέχνης, Θεσσαλονίκη:
University Studio Press 2011
• Χαραλαμπίδης Α., Η Ιταλική Αναγέννηση, Αρχιτεκτονική – Γλυπτική – Ζωγραφική,
Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2014
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
46. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΧΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Π504

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

3

Πρακτικές ασκήσεις

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

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

47. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι αρχές της αρμονίας και της συμμετρίας των συνθέσεων της ακαδημαϊκής τέχνης θα κλονιστούν
με το έργο των καλλιτεχνών του Μοντερνισμού. Το κίνημα του Ιμπρεσιονισμού αποτελεί την
αφετηρία του δεύτερου μέρους του μαθήματος Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης της Δύσης II που
φτάνει μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα.
Σκοπός του μαθήματος είναι να δειχτούν οι πολιτικές, κοινωνικές και επιστημονικές προϋποθέσεις
για την εξέλιξη της τέχνης ειδικά τον 19ο και 20ό αιώνα.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
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Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

48. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μοντερνισμός
Χαρακτηριστικά του Μοντερνισμού στις εικαστικές τέχνες
1η τομή: Ιμπρεσιονισμός
Μετά‐Ιμπρεσιονισμός
Εξπρεσιονισμός:
‐Γέφυρα
Φωβισμός
Γαλάζιος Καβαλάρης
Κυβισμός:
George Braque (1882‐1963), Pablo Picasso (1881‐1973)
Αφαίρεση:
‐Wassily Kandinsky (1866‐1944)
Piet Mondrian (1872‐1944) : Νεοπλαστικισμός
Kazimir Malevich (1878‐1936): Σουπρεματισμός

49. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση οπτικοακουστικών μέσων
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Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ατομική ανάλυση
παραδειγματικών
περιπτώσεων

20

Βιβλιογραφική ενημέρωση
για παραδειγματικές
περιπτώσεις

8

Μελέτη συνδέσμων
οπτικοακουστικού υλικού

8

ΣύνολοΜαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

1.
‐

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
Ανάλυση καλλιτεχνικών κινημάτων, καλλιτεχνών
και έργων τέχνης
‐ Συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση των
κινημάτων του Μοντερνισμού
Βασισμένη στην βιβλιογραφία που βρίσκεται στη
βιβλιοθήκη του Τμήματος, καθώς και στο εγχειρίδιο που
διανέμεται στους σπουδαστές

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

50. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Arnason H. H., Ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, Φωτογραφία,
Μ. Παπανικολάου (επιμ.), Φ. Κοκαβέσης (μτφρ.), Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 1995
Ζάρρα Ι., Κοσμική ζωγραφική και θρησκευτικός συμβολισμός: η περίπτωση του καλλιτέχνη της
ρωσικής πρωτοπορίας Καζιιμίρ Μαλέβιτς (1878‐1935), Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2006
_____________, Επεισόδια καλλιτεχνικής παλινδρόμησης στην τέχνη του 20ού αιώνα:
ερμηνευτική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2011
Zarra I. ,Kazimir Malevich. Some aspects on the adventures of Suprematism, Verlag/Publisher:
Scholars Press, Staarbrücken‐Deutscland 2015
Ζάρρα Ι., «Πρωτοπορία και παράδοση: Παρατηρήσεις σε ορισμένες συνθέσεις των ρώσων
καλλιτεχνών Kazimir Malevich και Ivan Kudriashev», Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης,
Προσεγγίσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας από την Αναγέννηση έως τις μέρες μας, Αθήνα‐
Νεφέλη 2008, σ. 539‐556.
Zarra I., «Kazimir Malevich (1878‐1935) under crisis: the return from the ‘non‐objective world’ to
the figure during the period between World Wars», Proceedings of the "Philosophy and Crisis:
Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World" International Conference,
(July 28‐30, 2013) University of Ioannina – Department of Philosophy & The Council for Research
in Values and Philosophy (RVP) – Catholic University of America, Washington, D.C. 2016, volume
I, 302‐309
Fer B.– Batchelor D.– Wood P., Realism, Rationalism, Surrealism. Art between the Wars,
Λονδίνο:Yale University Press, New Haven 1993
Foster H.– Krauss R.– Bois Y.‐A. –Buchloh B. H.D., Η τέχνη από το 1900, Μοντερνισμός
Αντιμοντερνισμός Μεταμοντερνισμός, Παπανικολάου Μ. (πρόλ.‐επιμ.), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
2007
Bell C., ‘The Aisthetic Hypothesis’, στο F. Frascina ‐ C. Harrison (eds.), Modern Art and Modernism, A
Critical Anthology, London: The Open University 1982
Canto d’ Amore. Classsicism in Modern Art and Music 1914‐1935, G. Boehm – U. Mosch – K. Schmidt
(eds.), Basel: Kunstmuseum‐Paul Sacher Foundation – London: Merrell Holberton 1996
Bowlt J. E. –Misler N., Twentieth‐ century Russian and East European painting, Zwemmer: The
Thyssen‐Bornemisza Collection, ά.χ.
Buchloh B. H. D., “Figures of Authority, Ciphers of Regression: Notes on the Return of
Representation in European Painting”, October, v. 16, Art World Follies, Spring 1981
Chipp H. B., Theories of Modern Art. A Source Book by Artists and Critics, Los Angeles&London:
University of California Press‐Berkley 1971
Clark Τ. J., Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism, New Haven&London: Yale
University Press, 1999
Cottington D., Cubism in the Shadow of War. The Avant‐Garde and Poltics in Paris 1905‐1914, New
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Haven&London: Yale University Press 1998
Crone R. –Moos D., Cazimir Malevich. The Climax of Disclosure, London: Reaktion Books Ltd 1991
Lucie‐Smith E., Visual Arts in the Twentieth Century, London: Laurence King Publishing 1996
Α. Χαραλαμπίδης, Η τέχνη του εικοστού αιώνα: Ζωγραφική – Πλαστική – Αρχιτεκτονική, τ. Ι: 188‐
1920, Θεσσαλoνίκη: University Studio Press 1990
Ι. Ζάρρα, Επεισόδια καλλιτεχνικής παλινδρόμησης στην τέχνη του 20ού αιώνα: ερμηνευτική
προσέγγιση, Θεσσαλονίκη:Επίκεντρο 2011
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
51. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
ΕΠ609

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Τέχνη 18ος‐20ός αιώνας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

3

Πρακτικές ασκήσεις

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

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ελληνική

ΝΑΙ (Αγγλική και Γαλλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

52. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Εξετάζεται η ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή από τον 18ο αιώνα, εποχή που αρχίζει να δέχεται τις
επιδράσεις της δυτικής τεχνοτροπίας και τεχνικής μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Σκοπός του
μαθήματος είναι να παρουσιαστούν οι θεσμοί και οι παράγοντες της διαμόρφωσης και της εξέλιξης
της νεότερης ελληνικής τέχνης στο πλαίσιο των ιστορικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων που
διατρέχουν την υπό εξέταση περίοδο. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζεται η:
‐Τέχνη πριν την Επανάσταση (μεταβυζαντινή και λαϊκή διακοσμητική τέχνη)
‐Ο νατουραλισμός των Ιονίων νήσων
‐Η τέχνη μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους: ζωγραφική ιστορικών θεμάτων –προσωπογραφια
– ηθογραφία τοπιογραφία – νεκρή φύση
‐Γλυπτική
‐Οι αρχές του ελληνικού μοντερνισμού: Κ. Παρθένης, Κ. Μαλέας, Γ. Μπουζιάνης, Ν. Λύτρας
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Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

53. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

‐Νεοελληνική τέχνη: Ορισμός και όρια‐ Ο υπόδουλος Ελληνισμός και η καλλιτεχνική έκφρασή του.
Από τη μεταβυζαντινή τέχνη στη νεότερη –Η λαϊκή τέχνη
‐1η Φάση της Νεοελληνικής ζωγραφικής: η εφτανησιώτικη του 18ου και 19ου αι.: Νικόλαος Δοξαράς
1700/06‐1775, Νικόλαο, Κουτούζης 1741‐1813, Νικόλαος Καντούνης 1767‐1834, Ιωάννης Κοραής
(Αθανασίου) ο νεότερος (1781‐1841), Πιτσαμάνος Γεράσιμος (Αργοστόλι 1787‐ Κέρκυρα 1825)
‐Γερμανοί ζωγράφοι στην Ελλάδα:
Peter von Hess, Carl Wilhelm von Heideck, Karl Krazeisen, Ferdinand Stademann
Σκηνές από τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα: Peter von Hess
Εικονογράφηση Αίθουσας των Τροπαίων: Ludwig von Schwanthaler
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‐Έλληνες δημιουργοί:
‐Δημήτριος Ζωγράφος και υιοί, Αθανάσιος Ιατρίδης, Θεόδωρος Βρυζάκης, Διονύσιος Τσόκος,
Νικόλαος Ξυδιάς‐Τυπάλδος, Ιωάννης Αλταμούρας, Κωνσταντίνος Βολανάκης, Γεώργιος Ροϊλός,
Νικόλαος Γύζης, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ
Γεράσιμος Πιτσαμάνος , Διονύσιος Καλυβωκάς, Κωνσταντίνος Ιατράς, Ανδρέας Κριεζής, Γεώργιος
Μαργαρίτης, Φραγκίσκος Πίτζε, Λούντβιχ Τιρς, Νικόλαος Κουνελάκης, Νικόλαος Βώκος, Γεώργιος
Άβλιχος, Ιάκωβος Ρίζος, Συμεών Σαββίδης, Παύλος Μαθιόπουλος, Περικλής Πανταζής, Απόστολος
Λάτσης, Νικηφόρος Λύτρας, Ιωάννης Ζαχαρίας, Κλεονίκη Ασπριώτου, Γεώργιος ΙακωβίδηΓεώργιος
Ιακωβίδης,
‐Γλυπτική: Αδελφοί Φυτάλη, Δημήτριος & Ιωάννης Κόσσος, Ιάκωβος και Φραγκίσκος Μαλακατέ,
Λεωνίδας Δρόσης, Γεώργιος Βιτάλης, Δημήτριος Φιλιππότης, Γιαννούλης Χαλεπάς, Γεώργιος
Βρούτος, Γεώργιος Μπονάνος, Λάζαρος Σώχος
54. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ατομική ανάλυση
παραδειγματικών
περιπτώσεων

20

Βιβλιογραφική ενημέρωση
για παραδειγματικές
περιπτώσεις

8

Μελέτη συνδέσμων
οπτικοακουστικού υλικού

8

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
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συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γραπτή Εργασία στα Ελληνικά έκτασης μέχρι 3.700 λέξεις
Στο πλαίσιο της εργασίας αξιολογείται:
η συνθετική ικανότητα του εξεταζόμενου να συνδυάζει τα
δεδομένα του ιστορικού πλαισίου, με την καλλιέργεια των
τεχνών τόσο στον υπόδουλο χώρο όσο και στο Ελληνικό
Κράτος, η ικανότητά του
να αναλύει έργα συγκεκριμένων Γερμανών και Ελλήνων
καλλιτεχνών, καθώς και η επαρκής παρουσίαση του τρόπου
συμβολής των υπό εξέταση καλλιτεχνών στη διαμόρφωση
της μοντέρνας ελληνικής τέχνης.
Οι σχετικές πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο, καθώς
και η ανάλυση του έργου των επιμέρους καλλιτεχνών
εκτίθενται στο προσφερόμενο εγχειρίδιο και στη σχετική
προσβάσιμη βιβλιογραφία που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη
του Τμήματος.

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

55. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Αθήνα – Μόναχο, Τέχνη και Πολιτισμός στη Νέα Ελλάδα (Κατάλογος Έκθεσης, Εθνική Πινακοθήκη),
Αθήνα 2000
Αδριανόπουλος Δ., Ιστορία της νεοελληνικής αισθητικής, Αθήνα 1990
Από τη μεταβυζαντινή τέχνη στη σύγχρονη, Πανελλήνιο Συνέδριο, 18ος‐20ός αιώνας (1997),
Πρακτικά συνεδρίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης 1998
Γαρίδης Μ., Διακοσμητική ζωγραφική. Βαλκάνια ‐ Μικρασία, 18ος‐19ος αιώνας, Μπαρόκ και Ροκοκό,
Ανατολίτικη και Βυζαντινή κληρονομιά, Αθήνα 1996
Πινακοθήκη. 100 χρόνια. Τέσσερις αιώνες ελληνικής ζωγραφικής, Αθήνα 1999
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 27, Παγκόσμια Τέχνη, Εκδοτική Αθηνών 1996
σιοι καλλιτέχνες του 18ου και 19ου αιώνα. Από τις συλλογές Ευριπίδη Κουτλίδη και Εθνικής
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Πινακοθήκης, Εθνική Πινακοθήκη‐Παράρτημα Κέρκυρας (Κατάλογος), Αθήνα 1993

Ζάρρα Ι., Η θρησκευτική ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη κατά τον 19ο αιώνα. Ζωγράφοι‐
Εργαστήρια‐Καλλιτεχνικές τάσεις, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ‐Αφοι Κυριακίδη 2006
________, Ιωάννινα, 19ος‐αρχές 20ού αιώνα. Ιστορία και Πολιτισμός μέσα από την Εικόνα, Ιωάννινα:
Έκδοση Περιφερειακού Ταμείου Ιωαννίνων 2018
________, Χρήστος Μεράντζας, Στέφανος Τσιόδουλοσ, Από τον μεταβυζαντινό στον νεότερο
ελληνικό πολιτισμό. Παραδείγματα εικαστικής παραγωγής (16ος‐20ός αιώνας), Ελληνικά
Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.www.kallipos.gr, Σύνδεσμος Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών‐Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2015
________, «The synthesis of a new iconography under the stimulus of emerging Greek liberation»,
Series Byzantina v. 10 (2012)
__________, «Αγιογραφικά έργα στη Θεσσαλονίκη από τον 19ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα»,
Θεσσαλονίκη‐Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους 18ος‐20ός αιώνας, Θεσσαλονίκη 2000, 765‐
782
__________, «Ο αρχάγγελος «Χαριήλ»: η εικονολογία μιας πολιτικής γελοιογραφίας του 1882»,
ΕΓΝΑΤΙΑ 15, 2011, 247‐256.
_________, «Η πάλη ανάμεσα σε αετό και φίδι: το εικονογραφικό μοτίβο σε δύο παραδείγματα του
18ου και 19ου αιώνα και οι πολιτικές του προεκτάσεις», Θεσσαλονίκη, Επιστημονική Επετηρίδα
Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2013, 91‐106
___________, «Μεταξύ του Μαθητή καλλιτεχνικής παιδείας (Ι. Ζαχαρίας, 1868) και της Αποστήθισης
(Ν. Γύζης, 1883) ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ερμηνευτική προσέγγιση εικονιστικών
στοιχείων αναφορικά με το σύστημα εκπαίδευσης στο Νεοελληνικό Κράτος με τη χρήση της
φεμινιστικής ιστορίας της τέχνης (Πρώτη προσέγγιση)», 7ο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή
Συμμετοχή: «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ιστορικές – συγκριτικές προσεγγίσεις»,
Πανεπιστήμιο
Πατρών
Πρακτικά
Συνεδρίου,
στον
ιστότοπο:
http://eriande‐
elemedu.emillescreations.com/art/uploads/gynaikeia_ekpaideysi_final.pdf

Καλλιγάς Μ., Γιαννούλης Χαλεπάς, Αθήνα 1972
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, Νικόλαος Γύζης, ΜΙΕΤ Αθήνα 1981
Καφέτση Ά., Σχέδια Παρθένη στην Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα 1989
Κολοκοτρώνης Γ., Η νεκρή φύση στη Νεοελληνική Τέχνη από τον 19ο αιώνα ως τις μέρες μας (διδ.
διατριβή), Αθήνα 1988

Λεξικό Καλλιτεχνών, Ζωγράφοι‐Γλύπτες‐Χαράκτες, 16ος‐20ός αιώνας, τ. 1‐4 3Αθήνα: Μέλισσα 1997‐
2000
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Παπανικολάου Μ., Η ελληνική τέχνη του 18ου και 19ου αιώνα. Ζωγραφική ‐ Γλυπτική, Θεσσαλονίκη:
Βάνιας 2005
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
56. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
ΕΕ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζητήματα Ιστορίας της Τέχνης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

3

Πρακτικές ασκήσεις

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

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

57. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στον καθορισμό του αντικειμένου της Ιστορίας της Τέχνης,
στην παρουσίαση των υλικών και των τεχνικών των εικαστικών προϊόντων, στην ανάδειξη τρόπων
τεκμηρίωσής τους, στην ανάλυση των παραγόντων διαμόρφωσης και εξέλιξης του στυλ, καθώς και
στην παρουσίαση των κυριότερων μεθόδων ανάλυσης του καλλιτεχνικού έργου όπως αυτές
διατυπώθηκαν κατά τον 20ό αιώνα (Μορφολογικές μέθοδοι, Εικονολογική μέθοδος,– Κοινωνική
ιστορία της Τέχνης– Αισθητική της Πρόσληψης – Ψυχαναλυτική Προσέγγιση, Φεμινιστική Ιστορία
της Τέχνης).
Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής, έχοντας πριν γνωρίσει το αντικείμενο του γνωστικού
πεδίου της Ιστορίας της Τέχνης, να εξοικειωθεί με τους εν λόγω τρόπους προσέγγισης και ερμηνείας
των έργων τέχνης.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
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Αυτόνομη εργασία

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

58. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ι. Καθορισμός του αντικειμένου της Ιστορίας της Τέχνης – Υλικά και τεχνικές στις εικαστικές τέχνες –
Ζητήματα Ορολογίας και Περιοδολόγηση – Παράγοντες διαμόρφωσης και εξέλιξης του στιλ.
ΙΙ. Τεκμηρίωση του έργου Τέχνης – Μέθοδοι απόδοσης έργων σε δημιουργούς ή εργαστήρια και
ανίχνευση της πλαστότητας (G. Morelli, B. Berenson, M.J. Friedländer, M. Roskill).
ΙΙΙ. Θεωρία και Μέθοδοι: Οι κυριότερες μέθοδοι ανάλυσης και ερμηνείας του καλλιτεχνικού έργου:
Μορφολογικές μέθοδοι (H. Wölfflin, H. Focillon) – Εκονολογία ( A. Warburg, E. Panofsky) – Τέχνη και
Κοινωνία (F. Antal, A. Hauser, T. J. Clark)– Αισθητική της Πρόσληψης – Ψυχαναλυτική Προσέγγιση
(S. Freud, M. Klein, D. Winicott, Balint M.).
IV. Φεμινιστική Ιστορία της Τέχνης(Norma Broude and Mary D. Garrard, Linda Nochlin, Wendy
Lesser, A.S. Harris)
V. Μοντερνισμός‐Μεταμοντερνισμός
59. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ατομική ανάλυση
παραδειγματικών
περιπτώσεων

20

Βιβλιογραφική ενημέρωση
για παραδειγματικές
περιπτώσεις

8

Μελέτη συνδέσμων
οπτικοακουστικού υλικού

8

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική

Γραπτή Εργασία στα Ελληνικά έκτασης μέχρι 3.700 λέξεις:
στο πλαίσιο της οποίας αξιολογείται η ικανότητα ανάλυσης
συγκεκριμένων έργων τέχνης, ενταγμένα στο ιστορικό τους
πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψιν ζητήματα πατρονείας,
φύλου, πολιτικής, θρησκείας και εθνικότητας, βασισμένη
στην προσβάσιμη βιβλιογραφία στη βιβλιοθήκη του
Τμήματος
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

60. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Αθανασίου Κ. – Καψαμπάλη Κ. – Κονδύλη Μ. – Παρασκευόπουλος Θ., Τα όρια του σώματος.
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Μακρυνιώτη Δ. (επιμ.), Αθήνα, εκδ. νήσος 2004
Antal Fr., Μελέτες ιστορίας της τέχνης, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης 1999
Fernie E. (επιλογή‐σχόλια), Art history and its methods. A critical anthology, Hong Gong, Phaidon
Press Limited 1996
Berger J., Η Εικόνα και το Βλέμμα, Κονταράτου Ζ. (μτφρ)
Bersani L., The Freudian Body: Psychoanalysis and Art, New York, Columbia University Press 1986
Broude N. – Garrard M.D.(eds), The expanding discourse. Feminism and Art History, Westvew Press
1992
Castelnuovo E., «Η κοινωνική ιστορία της τέχνης ένας απολογισμός», Καρκαγιάννη‐Καραμπελιά Β.
(μτφρ.), Διπλή Εικόνα 10
Chasseguet‐Smirgel J., Pour une Psychanalyse de l’ art et de la creativité, Paris, Payot 1971
Cherry D., Beyond The Frame. Feminism and Visual Culture, Britain 1850‐1900
Χρήστου Χρ., Θεωρία και Ιστορία της Νεώτερης Τέχνης, Μελέτη 2, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινίδη
1970
Χρύσανθος Χρήστου, Αφιέρωμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τομέας Ιστορίας της
Τέχνης, Θεσσαλονίκη, University Press 2006
Δασκαλοθανάσης Ν., Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Αθήνα:
Άγρα 2012
___________________, Η ζωγραφική του Giorgio de Chirico. Η σύνταξη του μεταφυσικού χώρου,
Αθήνα: Οπερα 2001
___________________, Restitutions 14 κείμενα ιστορίας της τέχνης, Αθήνα: Futura 2015
Δεληγιώρη Α., Σκέψεις και προοπτική. Από το quatrocento στο ηλεκτρονικό novecento, Αθήνα, εκδ.
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Αλεξάνδρεια 2002
Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης, Belting H. – Dilly H. – Kemp W. – Sauerländer W. – Wranke M.
(επιμ.), Παπανικολάου Μ. (επιμ. ελληνικής έκδοσης), Γιόκα Λ. (μτφρ), Θεσσαλονίκη, Βάνιας 1995
Finch M., Style in Art History. An Introduction to Theories of Style and Sequence, The Scarecrow Press,
Inc. Metuchen, N.J. 1974
Frascina Fr. – Harisson J. (eds), Modern Art and Modernism, A Critical Anthology, New York, Harper
and Row 1982
Freeland C., Μα είναι αυτό τέχνη, Αλμπάνη Μ. (μτφρ), Γκέκα Π. (επιμ.), Μουτσόπουλος Θ. (επίμ.),
Αθήνα, Πλέθρον 2005
Garb Tamar, Bodies of Modernity. Figure and Flesh in Fin‐de‐Siècle France, Thames and Hudson:
London 1998
Gombrich E. H., Art and Illusion, Oxford, 1960
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Meditations on Hobby‐horse, London 1963
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Symbolic Images, London 1978
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Reflections of the history of art. Views and reviews, Woodfield R. (ed.) Oxford, Phaidon
1987
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ The use of images. Studies in the Social Function of Art and Visual Communication,
Singapore 2000
Greenberg Cl., «“American type” Painting», Art and Culture: critical essays, 1961
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ «Modernist Painting», Art and Literature, 4, 1965
Hauser A., Κοινωνική ιστορία της τέχνης, Κονδύλης Τ. (μτφρ.), Αθήνα, τ. Α‐Δ, Κάλβος 1969‐70
Hadjinikolaou N., Art History and Class Struggle, London, Pluto Press 1978
Harrison Ch. – Wood P. (eds), Art in theory, 1900‐2000: An Anthology of Changing Ideas, Cambridge,
Blackwell 2003
Χατζηνικολάου Ν., Νοήματα της εικόνας. Μελέτες ιστορίας και θεωρίας της Τέχνης, Ρέθυμνο,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1994
Holub R. C., Θεωρία της Πρόσληψης, Μια κριτική εισαγωγή, Αθήνα, Μεταίχμιο 2001
Iser W., The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, Baltimore, J. Hopkins University Press
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1978
Ivins W., Prints and Visual Communication, Harvard University Press 1953
Jameson Fr., Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, London 1991
Jauss H. R., Towards an Aesthetic of Reception, Bahti T. (μτφρ) University of Minesota Press 1982
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ “Tradition, Innovation and Aesthetic Experience” The Journal of Aesthetics and Art
Criticism, XLVI, 3, Spring 1988
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Η θεωρία της πρόσληψης. Τρία μελετήματα, Πεχλιβάνος Μ. (εισαγωγή, μετάφραση,
επίμετρο), Αθήνα, Εστία 1995
Κείμενα για την Τέχνη, Παππάς Γ. (επιλογή‐μτφρ.), Αθήνα, Νεφέλη 1993
Kofman S., The Childhood of Art. An Interpretation of Freud ’s Aesthetics, Woodhull W. (μτφρ.), New
York, Columbia University 1988
Les Cahiers du Museé national d’ Art Moderne, «Moderne, Modernité, Modernisme », No 19‐20, Juin
1987
Μιχελής Π., Η αρχιτεκτονική ως τέχνη, Αθήνα 1940
Μπένγιαμιν Β., Δοκίμια για την τέχνη, Κούρτοβικ Δ. (μτφρ) Αθήνα 1978
Pächt O., The Practice of Art History. Reflection on Method, London, Harvey Miller Publishers 1999
Panofsky E., Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of The Renaissance, 1939, London
1972
Παγκόσμια Τέχνη, τ. 27, Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδοτική Αθηνών 1998
Παυλόπουλος, Δ., Χαρακτική – Γραφικές Τέχνες: Ιστορία ‐ Τεχνικές ‐ Μέθοδοι, Αθήνα, Εταιρεία
Εικαστικών Τεχνών «Α. Τάσσος» 1995
Πλακωτάρης Κ., Υλικά και τεχνικές στη ζωγραφική και τη διακοσμητική, Αθήνα, Ώρα 1969
Ρηγοπούλου Π., Το Σώμα. από την ικεσία στην απειλή, Αθήνα, εκδ. Πλέθρον 2003
Roskill M. What is Art History?, London 1982(2)
Salinari C., Μαρξ‐‘Εγκελς για την τέχνη, Χρυσικόπουλος Στ. (μτφρ), Μαστοράκη Τζ. (επιμ), Αθήνα
1975
Shapiro M., “Style”, Anthropology Today, University of Chicago Press 1953
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Τάσσος, «Ξυλογραφία η τέχνη των μαζών», Νέοι Πρωτοπόροι, Δεκ. 1934, σς.491‐3
Βακαλό Ε., Μοντέρνο‐ Μεταμοντέρνο, Συνδέσεις και Αποστάσεις
Wind E., Τέχνη και αναρχία, Αθήνα: Νεφέλη 1986
Wölfflin H., Βασικές έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης. Το πρόβλημα της εξέλιξης του στιλ στη νεότερη
τέχνη,

Παπανικολάου

Μ.

(προλ.),

Κοκαβέσης

Φ.

(μτφρ),

Θεσσαλονίκη,

Παρατηρητής

1992(Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, 1915)

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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Χρήστος Ζαφειρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
61. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΔΕ
ΔΠΠΝΤ
Προπτυχιακό
Υ202

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

5

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

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

Όχι

Ελληνική

Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=560
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62. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο μάθημα μελετώνται οι απαρχές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας μέχρι τον 5ο αι. π.Χ., με
έμφαση στην ποίηση. Συγκεκριμένα, αναλύονται αποσπάσματα από το έπος (Όμηρος και Ησίοδος),
τη λυρική ποίηση και το δράμα (τραγωδία, κωμωδία, σατυρικό δράμα), την πρώιμη φιλοσοφική
σκέψη (Ηράκλειτος, Ξενοφάνης) και επιχειρείται μια εισαγωγή στους συγγραφείς, τα γένη και την
εποχή. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να είναι σε θέση να συζητά σχετικά με τα
χαρακτηριστικά του προφορικού και του γραπτού πολιτισμού, και κυρίως να εντοπίζει σε κείμενα
της παραπάνω περιόδου χαρακτηριστικές έννοιες και στοιχεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού,
καθώς και ρεύματα και κεντρικές ιδέες της αρχαίας ελληνικής σκέψης όπως εμφανίζονται στα
παραπάνω λογοτεχνικά γένη
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
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Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
63. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα εξετάζεται η αρχαία ελληνική λογοτεχνία (με την προσθήκη μιας επιλογής επιγραφών
από τον 7ο έως και τον 1ο αι. π.Χ.) από τον 8ο έως τα μέσα του 5ου αι. π. Χ. ως πηγή για τη σκέψη
και τον πολιτισμό της περιόδου. Εξετάζονται μεταξύ άλλων ο ηρωικός κώδικας αξιών, η έννοια της
ανταπόδοσης και οι απαρχές της οικονομίας, τα χαρακτηριστικά της προφορικότητας αλλά και της
εγγραμματοσύνης που διαμόρφωσαν το συλλογικό βίο στην Αθήνα, οι αλλαγές στη θεώρηση του
ατόμου στο πέρασμα στους κλασικούς χρόνους, η ιωνική σκέψη κ.ά.

64. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Στην τάξη

Εργαστηριακή εισαγωγή στις σύγχρονες ηλεκτρονικές
πηγές και βάσεις δεδομένων για τις κλασικές σπουδές,
powerpoint, eclass

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Εργαστήρια

20

Αυτοτελής μελέτη

40

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
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φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

65. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Easterling, P., Knox, B.M.W., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (Αθήνα 2013)
Easterling, P., Οδηγός για την αρχαία ελληνική τραγωδία (Ηράκλειο 2007)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
66. ΓΕΝΙΚΑ
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ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΔΕ
ΔΠΠΝΤ
Προπτυχιακό
Π802

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η

Σύγχρονες οπτικοποιήσεις της αρχαιότητας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

Επιστημονικής περιοχής ανάπτυξης δεξιοτήτων

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

Όχι

Ελληνική

Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=471

67. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
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• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα μελετά την πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σε σύγχρονα πολιτισμικά και
τεχνολογικά περιβάλλοντα. Σκοπός του μαθήματος είναι οι ιδεολογικές κυρίως παράμετροι της
παρουσίασης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στον κινηματογράφο, στο animation και στο κόμικ,
αλλά και σε παιχνίδια, ιστοσελίδες, και γενικότερα στις οπτικοποιήσεις της αρχαιότητας και
κάποιων από τα πιο δημοφιλή κείμενά της.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση απαραίτητων
τεχνολογιών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

68. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Έμφαση δίνεται σε δημοφιλείς μύθους ή ιστορικά επεισόδια της αρχαιότητας και πώς αυτά
παρουσιάζονται στα προαναφερθέντα οπτικοακουστικά προϊόντα. Για παράδειγμα, τα ομηρικά έπη,
οι αρχαιόμυθες παραγωγές των studios του Disney, η εικόνα των Σπαρτιατών κ.ο.κ. Η συγκριτική
ανάλυση των αρχαίων πηγών και των σύγχρονων οπτικοποιήσεών τους εστιάζει στις ιδεολογικές
χρήσεις της αρχαιότητας από τη βιομηχανία του θεάματος.

69. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Στην τάξη

Powerpoint, eclass

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Αυτοτελής μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος

100
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

70. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συλλογικό Σινεμυθολογία (Θεσσαλονίκη 2003)
Pomeroy, A. J., A Companion to Ancient Greece and Rome on Screen (London 2017)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
71. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΔΕ
ΔΠΠΝΤ
Προπτυχιακό
Π703

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

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

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

Ναι – το Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι (Υ202) του Β’
εξαμήνου
Ελληνική

Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=564

72. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα συνεχίζει τη συζήτηση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας στους κλασικούς χρόνους, με
έμφαση στην πεζογραφία. Συγκεκριμένα, αναλύονται αποσπάσματα από την ιστοριογραφία
(Ηρόδοτος και Θουκυδίδης), τη φιλοσοφία (Πλάτων, Αριστοτέλης, Θεόφραστος), τη ρητορική
(Λυσίας, Δημοσθένης), αλλά και το μυθιστόρημα. Και εδώ επιχειρείται μια εισαγωγή στους
συγγραφείς, στα γένη, στην εποχή και στις κυρίαρχες έννοιες. Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη

71

του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της σκέψης, με έμφαση στους κλασικούς χρόνους.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
73. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα εξετάζεται η αρχαία ελληνική λογοτεχνία από τον 5ο έως τον 4ο αι. π. Χ. ως πηγή για τη
σκέψη και τον πολιτισμό της περιόδου. Έμφαση δίνεται στις κεντρικές έννοιες του δημόσιου λόγου
της πόλεως, στις αρχές του φιλοσοφικού στοχασμού, στη διαμόρφωση και τον αναστοχασμό πάνω
στην πολιτισμική ταυτότητα (π.χ. Ηρόδοτος), στην ερμηνεία του νέου πνεύματος της Αθήνας με
γνώμονα τις πολιτικοοικονομικές αλλαγές, αλλά και τις εξελίξεις στο πεδίο της διανόησης.

74. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Στην τάξη

Powerpoint, eclass
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Αυτοτελής μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
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είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

75. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Azoulay, V., Περικλής (Αθήνα 2015)
Chamoux, Fr., Ο ελληνικός πολιτισμός (Αθήνα 1999)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
76. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΟΔΕ
ΔΠΠΝΤ
Προπτυχιακό
ΕΠ509

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και σύγχρονες προσλήψεις
της

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

Επιστημονικής περιοχής ανάπτυξης δεξιοτήτων

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

Όχι

Ελληνική
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ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=468

77. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο μάθημα αυτό ερευνάται η μεταφορά επιλεγμένων κειμένων της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας
στον κινηματογράφο, το θέατρο, την πεζογραφία, την ποίηση. Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη
της πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και του πολιτισμού.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

επαγωγικής σκέψης

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση απαραίτητων
τεχνολογιών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

78. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ειδικότερα, εξετάζονται δραματικοί μύθοι όπως της Αντιγόνης, του Οιδίποδα, της Μήδειας, της
Λυσιστράτης, θεοί και η λατρεία τους (όπως ο Διόνυσος), αλλά και γνωστά ιστορικά γεγονότα, όπως
ο λοιμός ή τα Μηδικά, ακόμη και μυθοπλασίες μεταγενέστερες των κλασικών χρόνων (π.χ. από τον
Λουκιανό ή το μυθιστόρημα) σε σχέση με τις μεταφορές τους στο θέατρο, στον κινηματογράφο, σε
μυθιστορήματα κ.ο.κ. Κάθε χρόνο επιλέγεται να εξετάζεται διαφορετικός ή δύο το πολύ μύθοι‐
επεισόδια για μια όσο το δυνατόν πιο διεξοδική εικόνα της πρόσληψής τους.

79. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση

Στην τάξη

Powerpoint, eclass

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Αυτοτελής μελέτη

50
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μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

80. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
J. Chapoutot Ο εθνικοσοσιαλισμός και η αρχαιότητα (Αθήνα 2013)
D. J. Mastronarde Ευριπίδου Μήδεια (Αθήνα 2006)
R. Seaford Διόνυσος (Αθήνα 2015)
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Δημήτριος Κοσμόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
81. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών
Προπτυχιακό
Υ107

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εισαγωγή στην Πληροφορική και την Πολιτισμική Τεχνολογία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

‐

Ελληνικά

Όχι

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE146/
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82. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Ο φοιτητής που θα ολοκληρώνει το μάθημα θα κατέχει τις βασικές αρχές λειτουργίας των
υπολογιστών. Θα μπορεί να περιγράψει και να αναγνωρίσει τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή. Θα
γνωρίζει τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων και τους τρόπους επεξεργασίας της σε έναν
υπολογιστή. Θα γνωρίζει και θα μπορεί να εφαρμόσει τις βασικές γνώσεις για θέματα δικτύων,
διαδικτύου καθώς και τις βασικές κατηγορίες εφαρμογών στην πολιτισμική τεχνολογία και αλλού.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
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Προαγωγή της ανεξάρτητης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

83. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μοντέλα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ιστορική εξέλιξη. Δομή και Λειτουργία του Υπολογιστή (Υλικό,
Λογισμικό). Αριθμητικά Συστήματα. Αναπαράσταση μη αριθμητικής πληροφορίας. Αναπαράσταση
αριθμητικής πληροφορίας. Δυαδική λογική και πράξεις. Τα Μέρη του Υπολογιστή. Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας. Μνήμη. Περιφερειακές συσκευές. Τρόποι Διασύνδεσης Υποσυστημάτων. Εκτέλεση
προγραμμάτων. Κύκλος μηχανής. Εισαγωγή στον λογισμικό, Λειτουργικά Συστήματα, Αλγόριθμοι,
Γλώσσες Προγραμματισμού και Τεχνολογία Λογισμικού. Εισαγωγή στις δομές δεδομένων, τις βάσεις
δεδομένων, την τεχνολογία λογισμικού, τα δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο.
84. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα

Πρόσωπο με πρόσωπο

Σημειώσεις και εργασίες μέσω eclass

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις και
φροντιστηριακές ασκήσεις

40

Μελέτη και εκπόνηση
εργασιών

110

Σύνολο Μαθήματος

150
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standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση με 5 ερωτήσεις με θεωρητικό
και μαθηματικό περιεχόμενο. Υπολογίζεται στο 30% του
τελικού βαθμού.

Τελική εξέταση με 5 ερωτήσεις με θεωρητικό και
μαθηματικό περιεχόμενο. Υπολογίζεται στο 70% του
τελικού βαθμού.

Τρεις ατομικές εργασίες που απαιτούν κριτική σκέψη,
μελέτη και βαθύτερη κατανόηση της ύλης του μαθήματος.
Υπολογίζεται στο 10% του τελικού βαθμού (bonus).

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

85. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Εισαγωγή στους Υπολογιστές
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548737
Έκδοση:
6η
Έκδοση/2011Συγγραφείς:
Norton
PeterISBN:
ΣύγγραμμαΔιαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

978‐960‐418‐332‐6Τύπος:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656335
Έκδοση: 3η/2015
Συγγραφείς: BEHROUZ FOROUZAN
ISBN: 978‐960‐461‐660‐2
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
86. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών
Προπτυχιακό
Υ205

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου 1

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

5

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

‐

Ελληνικά / Αγγλικά

Ναι

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE150/

87. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
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σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Ο φοιτητής που θα ολοκληρώνει το μάθημα θα κατέχει τις βασικές αρχές της επεξεργασίας
σημάτων. Θα μπορεί να ανοίξει και να κάνει στοιχειώδη επεξεργασία αρχείων εικόνων ήχου και
βίντεο. Θα γνωρίζει τον τρόπο αναπαράστασης και αποθήκευσης των ψηφιακών δεδομένων και
τους τρόπους επεξεργασίας τους με χρήση κατάλληλου λογισμικού (MATLAB). Θα γνωρίζει και θα
μπορεί να εφαρμόσει τις βασικές γνώσεις σε πολιτιστικό περιεχόμενο και αλλού.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

88. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της αναπαράστασης του ψηφιακού πολυμεσικού
περιεχομένου και η εισαγωγή στα αντίστοιχα λογισμικά εργαλεία. Σε αυτά τα πλαίσια το μάθημα θα
καλύψει τα παρακάτω θέματα.
Εισαγωγή στο ψηφιακό περιεχόμενο, εφαρμογές.
Ψηφιοποίηση ήχου εικόνας και βίντεο.
Δειγματοληψία και κβαντισμός.
Ψηφιακή αναπαράσταση ήχου.
Ψηφιακή αναπαράσταση εικόνας.
Ψηφιακή αναπαράσταση βίντεο.
Λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας περιεχομένου.
Eργαστήριο: εισαγωγή στη διαχείριση πολυμεσικών δεδομένων με
χρήση Matlab
89. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

Σημειώσεις μέσω eclass

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις και
φροντιστηριακές ασκήσεις

40

Εργαστηριακές ασκήσεις

25

Μελέτη και εκπόνηση
εργασιών

60

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
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καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση με 5 ερωτήσεις με θεωρητικό
και μαθηματικό περιεχόμενο. Υπολογίζεται στο 30% του
τελικού βαθμού.

Τελική εξέταση με 5 ερωτήσεις με θεωρητικό και
μαθηματικό περιεχόμενο. Υπολογίζεται στο 50% του
τελικού βαθμού.

Τρεις ατομικές προγραμματιστικές εργασίες που απαιτούν
κριτική σκέψη, μελέτη και βαθύτερη κατανόηση της ύλης
του μαθήματος. Υπολογίζεται στο 20% του τελικού βαθμού.

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

90. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Τεχνολογία πολυμέσων
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18549030
Έκδοση: 1η έκδ./2004
Συγγραφείς: Δημητριάδης Σταύρος Ν.,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ.,Τριανταφύλλου Ευάγγελος Γ.
ISBN: 978‐960‐418‐025‐7
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13914
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Έκδοση: 1η/2009
Συγγραφείς: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΟΛΥΖΟΣ
ISBN: 978‐960‐461‐262‐8
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
91. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών
Προπτυχιακό
T507

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου 2

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

6

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

‐

Ελληνικά / Αγγλικά

Ναι

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE147/
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92. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο φοιτητής που θα ολοκληρώνει το μάθημα θα κατέχει τις βασικές αρχές των μετασχηματισμών και
ψηφιακών φίλτρων που θα του επιτρέψουν την ψηφιακή συντήρηση και αποκατάσταση δεδομένων
πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα γνωρίζει τους τρόπους επεξεργασίας τους με χρήση κατάλληλου
λογισμικού (MATLAB). Θα μπορεί να αναπτύσσει τις δικές του προγραμματιστικές εφαρμογές.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Ομαδική εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προαγωγή της ανεξάρτητης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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93. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές τεχνικές
επεξεργασίας ψηφιακού πολυμεσικού περιεχομένου. Σε αυτά τα
πλαίσια το μάθημα θα καλύψει τα παρακάτω θέματα.
Εισαγωγή στην επεξεργασία ήχου και εικόνας.
Αισθητήρες ήχου και εικόνας.
Αριθμητικές πράξεις. Λογικές πράξεις.
Σημειακοί μετασχηματισμοί. Ιστόγραμμα, μετασχηματισμοί
ιστογράμματος, αντίθεση.
Χωρικά φίλτρα. Φίλτρο μέσης τιμής, μεσαίας τιμής, Gauss
Ανάλυση Fourier. Fast Fourier Transform
Βαθυπερατό φίλτρο, υψιπερατό φίλτρο. Φίλτρα Βutterworth.
Eργαστήριο: Εισαγωγή στη βελτίωση και αποκατάσταση πολιτιστικού
ψηφιακού περιεχομένου με χρήση Matlab.
94. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση

Πρόσωπο με πρόσωπο

Σημειώσεις μέσω eclass

Eργαστηριακές ασκήσεις σε προγραμματιστικό
περιβάλλον matlab
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις και
φροντιστηριακές ασκήσεις

40

Εργαστηριακές ασκήσεις

25

Μελέτη και εκπόνηση
εργασιών
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μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Σύνολο Μαθήματος

150

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση με 5 ερωτήσεις με θεωρητικό
και μαθηματικό περιεχόμενο. Υπολογίζεται στο 30% του
τελικού βαθμού.

Τελική εξέταση με 5 ερωτήσεις με θεωρητικό και
μαθηματικό περιεχόμενο. Υπολογίζεται στο 50% του
τελικού βαθμού.

Τρεις προγραμματιστικές εργασίες σε ομάδες των 2 ατόμων
που απαιτούν κριτική σκέψη, μελέτη και βαθύτερη
κατανόηση της ύλης του μαθήματος. Υπολογίζεται στο 20%
του τελικού βαθμού.

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

95. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372511
Έκδοση: 3/2013
Συγγραφείς: ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ISBN: 978‐960‐92731‐7‐6
Τύπος: Σύγγραμμα
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Διαθέτης (Εκδότης): ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3784
Έκδοση: 1/2010
Συγγραφείς: ΧΑΔΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ISBN: 978‐960‐9474‐00‐9
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
96. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών
Προπτυχιακό
ΕΤ20

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου 3

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

6

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

‐

Ελληνικά / Αγγλικά
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ναι

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE151/

97. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Ο φοιτητής που θα ολοκληρώνει το μάθημα θα κατέχει τις βασικές αρχές της κωδικοποίησης και
συμπίεσης που θα του επιτρέψουν την ψηφιακή αποθήκευση, προστασία και συντήρηση
δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα γνωρίζει τους τρόπους επεξεργασίας τους με χρήση
κατάλληλου λογισμικού (MATLAB). Θα μπορεί να αναπτύσσει τις δικές του προγραμματιστικές
εφαρμογές για το σκοπό αυτό.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
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Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Ομαδική εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προαγωγή της ανεξάρτητης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

98. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην αποθήκευση με συμπίεση‐κωδικοποίηση, σε τεχνικές
αποκατάστασης καθώς και ανάκτησης από πολυμεσικές βάσεις και προστασίας με υδατογράφηση.
Σε αυτά τα πλαίσια το μάθημα θα καλύψει τα παρακάτω θέματα.
Εισαγωγή στην κωδικοποίηση, αποκατάσταση και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου. Αρχές
συμπίεσης και κωδικοποίησης. Κωδικοποίηση εντροπίας, διαφορική κωδικοποίηση, κωδικοποίηση
μετασχηματισμών. Κωδικοποίηση και συμπίεση ήχου, εικόνας (JPEG), βίντεο (ΜPEG, H26x) .
Mεταδεδομένα (MPEG7). Ανάκτηση σε πολυμεσικές βάσεις με βάση το περιεχόμενο. Προβλήματα
συντήρησης περιεχομένου. Ψηφιακή βελτίωση και αποκατάσταση αρχείων ήχου, εικόνας, βίντεο.
Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακή υδατογράφηση. Εργαστήριο: Ανάλυση κωδικοποίησης, ψηφιακή
βελτίωση και αποκατάσταση, υδατογράφηση με χρήση Matlab.
99. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική

Πρόσωπο με πρόσωπο

Σημειώσεις μέσω eclass

Eργαστηριακές ασκήσεις σε προγραμματιστικό
περιβάλλον matlab
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις και
φροντιστηριακές ασκήσεις

40

Εργαστηριακές ασκήσεις

25

Μελέτη και εκπόνηση
εργασιών
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92

δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση με 5 ερωτήσεις με θεωρητικό
και μαθηματικό περιεχόμενο. Υπολογίζεται στο 30% του
τελικού βαθμού.

Τελική εξέταση με 5 ερωτήσεις με θεωρητικό και
μαθηματικό περιεχόμενο. Υπολογίζεται στο 50% του
τελικού βαθμού.

Τρεις προγραμματιστικές εργασίες σε ομάδες των 2 ατόμων
που απαιτούν κριτική σκέψη, μελέτη και βαθύτερη
κατανόηση της ύλης του μαθήματος. Υπολογίζεται στο 20%
του τελικού βαθμού.

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

100.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372511
Έκδοση: 3/2013
Συγγραφείς: ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ISBN: 978‐960‐92731‐7‐6
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Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3784
Έκδοση: 1/2010
Συγγραφείς: ΧΑΔΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ISBN: 978‐960‐9474‐00‐9
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
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Δημήτριος Κουκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Τ606

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ’

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

6

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

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΧΙ

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE112/
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102.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε αλγοριθμικά θέματα δικτύων διακίνησης
πολιτισμικής πληροφορίας και η παρουσίαση αλγοριθμικών θεμάτων που διευκολύνουν την
αποδοτική διακίνηση πολυμεσικής πληροφορίας σε πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των δικτύων που σχετίζονται με την επικοινωνία
και την κοινή χρήση πόρων.
• Έχει μυηθεί σε συγκεκριμένα προβλήματα των δικτύων και των αλγοριθμικών λύσεων που
έχουν δοθεί σε αυτά.
• Γνωρίζει συγκεκριμένα εργαλεία διαχείρισης δικτύων και μεθοδολογίες σχεδίασης και
ανάλυσης δικτύων και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν
την αποδοτική διακίνηση δεδομένων σε ένα δίκτυο.
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του σε μικρές ομάδες για να μελετήσουν αλγοριθμικές
λύσεις σε ενδεικτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα δίκτυο σε εργαστηριακό περιβάλλον.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
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Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

103.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών (επεκτασιμότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια, ταχύτητα).
Μετρικές απόδοσης. Είδη Δικτύων – Τοπολογίες. Μοντέλα αναφοράς ISO/OSI και TCP/IP. Σύγκριση
TCP/IP και OSI. Πλαισίωση. Αλγόριθμοι ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων. Πρωτόκολλα
Κυλιόμενου Παραθύρου. Αλγόριθμοι κατανομής καναλιού/ελέγχου συμφόρησης. Δρομολόγηση
(συσκευές, πρωτόκολλα RIP, OSPF, BGP). To πρόβλημα της αξιόπιστης σύνδεσης. Τα πρωτόκολλα
μεταφοράς TCP και UDP. Εισαγωγή στα πολυμεσικά δίκτυα. Το πρόβλημα της μετάδοσης. Δίκτυα
διανομής πολυμεσικού περιεχομένου. Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων.
Εργαστήριο: σχεδιασμός δικτύων και χρήση αλγορίθμων σε περιβάλλον προσομοίωσης δικτύων με
έμφαση σε δίκτυα διανομής πολυμεσικού πολιτισμικού περιεχομένου
104.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία. Χρήση εξειδικευμένων
λογισμικών για σχεδίαση, προσομοίωση και ανάλυση
δικτύων. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Αναφορές Εργαστηριακών
Ασκήσεων (ατομικές)

10

Συγγραφή εργασίας

30

Αυτοτελής μελέτη

45

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

150

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γλώσσα αξιολόγησης ελληνική

Η διαδικασία αξιολόγησης‐βαθμολόγησης εξηγείται στους
φοιτητές στην αρχή της πρώτης διάλεξης του μαθήματος.
Επίσης, ανακοινώνεται στη σελίδα του μαθήματος στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα e‐class πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη σε όλη τη διάρκεια του
εξαμήνου.

Κριτήρια αξιολόγησης:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: ‐
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων ‐ Επίλυση προβλημάτων
II. Αναφορές εργαστηριακών ασκήσεων (20%)
ΙΙΙ. Γραπτή εργασία και δημόσια παρουσίαση (30%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
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105.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1.

A. Tanenbaum, D. J. Wetherall, Δίκτυα Υπολογιστών, Παπασωτηρίου, 2011. ISBN: 978‐960‐
461‐447‐9.
2. W. Stallings, Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, Τζιόλας, 2011. ISBN: 978‐960‐418‐
329‐6.
3. G. Forouzan, Data Communication and Networking, McGraw Hill
4. L. Kleinrock, Queuing Systems, Vol. 1‐2, Willey
5. F. Fluckiger, Understanding Networked Multimedia, Prentice Hall
6. C. E. Perkins, RTP: Audio and Video for the Internet, Addison‐Wesley
7. R. Steinmetz, K. Nahrstedt, Multimedia Fundamentals, Vol. 2: Media Processing and
Communications, Prentice Hall
8. Π. Μποζάνης, Αλγόριθμοι, Σχεδιασμός και Ανάλυση, Εκδ. Τζιόλα, 2003.
9. G. Styliaras, D. Koukopoulos, F. Lazarinis, Handbook of Research on Technologies and
Cultural Heritage: Applications and Environments. ISR, New York, USA, 2011.
10. D. Koukopoulos, D. Tsolis, G. Heliades, “Ionian Music Archive: Application of Digitization,
Management and Dissemination Technologies for Musical Cultural Heritage”, 5th Int.
Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, pp. 239‐244, 2014
11. D. Koukopoulos, G. Styliaras, “Design of Trustworthy Smartphone‐based Multimedia
Services in Cultural Environments,” J. of Electronic Commerce Research, Vol. 13, No. 2, pp.
129‐150, Springer, 2013
12. D. Koukopoulos, G. Styliaras, “Security in Collaborative Multimedia Web‐based Art Projects”,
J. of Multimedia, Vol. 5, No. 5, pp. 404‐416, 2010
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IEEE/ACM Transactions on Networking.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=90
Journal of Parallel and Distributed Computing. https://www.journals.elsevier.com/journal‐
of‐parallel‐and‐distributed‐computing
Journal of Networks and Computer Applications.
https://www.journals.elsevier.com/journal‐of‐network‐and‐computer‐applications/
Theory of Computing Systems. https://link.springer.com/journal/224
Theoretical Computer Science. https://www.journals.elsevier.com/theoretical‐computer‐
science/
Computer Communications. https://www.journals.elsevier.com/computer‐communications
Mathematical and Computer Modelling. https://www.journals.elsevier.com/mathematical‐
and‐computer‐modelling/

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
106.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Τ706

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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Ελληνική‐Αγγλική

ΝΑΙ

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE110/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
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Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των μηχανισμών ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε
υπολογιστικά συστήματα όπου διακινείται πολυμεσική πληροφορία σχετική με πολιτισμικά
περιβάλλοντα. Θα παρουσιαστούν οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα υπολογιστικά συστήματα και
οι τρόποι που έχουν επιλεγεί για την αντιμετώπισή τους είτε σε επίπεδο διαχείρισης πληροφορίας,
είτε σε τεχνικό και νομικό επίπεδο.
Ο φοιτητής/τρια μέσω του μαθήματος θα έρθει σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία διαχείρισης
υπολογιστικών συστημάτων σε πολιτισμικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε υπολογιστικά
συστήματα όπου διακινείται πολυμεσική πληροφορία σχετική με πολιτισμικά περιβάλλοντα.
• Έχει γνώση των απειλών που αντιμετωπίζουν τα συστήματα ψηφιακής διαχείρισης
πολιτισμικών περιβαλλόντων.
• Έχει γνωρίσει τα εργαλεία και τις τεχνικές ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε υπολογιστικά
συστήματα όπου διακινείται πολυμεσική πληροφορία σχετική με πολιτισμικά περιβάλλοντα
και πως αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την αξιόπιστη και έμπιστη παροχή των
υπηρεσιών.
• Είναι σε θέση να μελετάει ένα πολιτισμικό περιβάλλον από τη σκοπιά της ασφάλειας και της
εμπιστοσύνης, να αναγνωρίζει τις απειλές, να κατατάσσει τις απειλές σε κατηγορίες με
κριτήριο πόσο κρίσιμες είναι για τις ανάγκες των χρηστών του συγκεκριμένου περιβάλλοντος
και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις.
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να μελετήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο
διαχείρισης της ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε μια μελέτη περίπτωσης.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
108.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές έννοιες και ορολογία. Είδη επιθέσεων: ιοί, σκουλήκια, δούρειοι ίπποι, επιθέσεις άρνησης
υπηρεσίας‐εξυπηρέτησης.
Firewalls.
Κρυπτογράφηση:
ασύμμετρα
και
συμμετρικά
κρυπτοσυστήματα, αλγόριθμος Καίσαρα, συστήματα δημόσιου‐ιδιωτικού κλειδιού, Diffee‐Hellman.
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: ψηφιακά πιστοποιητικά και υπογραφές, SSL. Πιστοποίηση ταυτότητας
χρήστη και έλεγχος πρόσβασης. Ασφάλεια πολιτισμικών πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων
δεδομένων. Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων: υδατογράφηση. Ασφάλεια λειτουργικών
συστημάτων: είδη επιθέσεων, μηχανισμοί προστασίας, έμπιστα συστήματα. Συστήματα διαχείρισης
εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη σε κατανεμημένα πολυμεσικά δίκτυα. Εφαρμογές. Νομικά θέματα.
Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων.
109.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία. Υποστήριξη μαθησιακής
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Συγγραφή εργασίας

20
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ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αυτοτελής μελέτη

41

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

Γλώσσα Αξιολόγησης ελληνική ‐ αγγλική

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Η διαδικασία αξιολόγησης‐βαθμολόγησης εξηγείται στους
φοιτητές στην αρχή της πρώτης διάλεξης του μαθήματος.
Επίσης, ανακοινώνεται στη σελίδα του μαθήματος στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα e‐class πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη σε όλη τη διάρκεια του
εξαμήνου.

Κριτήρια αξιολόγησης:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: ‐
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων ‐ Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Γραπτή εργασία και δημόσια παρουσίαση (50%)

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

110.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1.
2.

W. Stallings, L. Brown, Ασφάλεια Υπολογιστών: Αρχές και Πρακτικές, ISBN: 978‐960‐461‐
668‐8, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2016. Κωδικός βιβλίου σε ΕΥΔΟΞΟ: 50656354.
Ι. Μαυρίδης, Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο, ISBN: 978‐960‐603‐193‐9, Εκδ.
Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα ‐ Αποθετήριο "Κάλλιπος",
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2016. Κωδικός βιβλίου σε ΕΥΔΟΞΟ: 320065.
Σ. Κάτσικας, Δ. Γκρίτζαλης, Σ. Γκρίτζαλης, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, ISBN:
960‐8105‐57‐9, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, 2004.
A. Menezes, P. Van Oorschot, S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press,
1997.
E. Gerck, Overview of Certification Systems, 2000.
W. Stallings, and L. Brown, Computer Security: Principles and Practice, Prentice Hall, 2008.
Γ. Πάγκαλος, Ι. Μαυρίδης, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.
Α. Tanenbaum, Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2002.
Σ. Δημητριάδης, Α. Πομπόρτσης, Ε. Τριανταφύλλου, Τεχνολογία Πολυμέσων, Εκδ. Τζιόλα,
2004.
Δ. Χριστοφιλόπουλος, Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών, Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία,
2005.
Α. Σουρής, Δ. Πατσός, Ν. Γρηγοριάδης, Ασφάλεια της Πληροφορίας, Εκδ. Νέων
Τεχνολογιών, 2004.
C.P. Pfleeger, Security in Computing, Prentice‐Hall, 1997.
W. Cheswick, S. Bellovin, Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker, Addison
Wesley, 1995.
D. Gollmann, Computer Security, J.Wiley & Sons, 1999.
B. Schneier, Applied Cryptography, J.Wiley & Sons, 1997.
W. Ford, Computer Communications Security, Prentice‐Hall, 1994.

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ACM Transactions on Information and System Security. https://tissec.acm.org/
Journal of Information Security and Applications.
https://www.journals.elsevier.com/journal‐of‐information‐security‐and‐applications
Computers & Security. https://www.journals.elsevier.com/computers‐and‐security
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8858
ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, http://jocch.acm.org/
Multimedia Tools and Applications.
http://www.springer.com/computer/information+systems+and+applications/journal/11042
Computer Communications. https://www.journals.elsevier.com/computer‐communications
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments.
https://www.iospress.nl/journal/journal‐of‐ambient‐intelligence‐and‐smart‐environments/
Electronic Commerce Research. https://link.springer.com/journal/10660

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
111.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Τ806

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
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ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

Επιστημονικής περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ‐ΑΓΓΛΙΚΗ

ΝΑΙ

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE111/
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112.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση κρίσιμων αλγοριθμικών θεμάτων ποιότητας υπηρεσίας
σε δίκτυα διακίνησης πολυμεσικού υλικού και η ανασκόπηση των βασικότερων προβλημάτων σε
πολυμεσικά δίκτυα και των αλγοριθμικών λύσεων που έχουν δοθεί
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των πολυμεσικών δικτύων και την
σύνδεση τους με συγκεκριμένους στόχους ποιότητας υπηρεσίας.
• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της διαχείρισης πολυμεσικών δικτύων και πως
αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την αποδοτική παροχή των δικτυακών
υπηρεσιών με όρους ταχύτητας, ασφάλειας, επεκτασιμότητας και αξιοπιστίας.
• Είναι σε θέση να αναπτύσσει ρεαλιστικά σενάρια εργασίας.
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να σχεδιάσουν, αξιολογήσουν και να παρουσιάσουν
ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

επαγωγικής σκέψης

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
113.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικές έννοιες. Εκπομπή‐αλγόριθμοι ελάχιστου γεννητικού δέντρου (Prim‐Kruskal). Κατανομή
ροής‐αλγόριθμοι ελάχιστων διαδρομών (Dijkstra, Floyd‐Warshall). Το πρόβλημα της
χρονοδρομολόγησης διεργασιών. Το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης μετάδοσης. Αλγοριθμικά
θέματα επιπέδου μεταφοράς (ECN, RED). Το πρόβλημα της ευστάθειας δικτύων. Ποιότητα
υπηρεσίας σε ετερογενή δίκτυα. Aλγόριθμοι εξυπηρέτησης κατανεμημένων πολυμεσικών
εφαρμογών σε δίκτυα. Ασφάλεια δικτύων: εικονικά τοπικά δίκτυα, αλγόριθμοι κρυπτογράφησης
(DES, RSA), έμπιστα συστήματα, νομικό πλαίσιο. Εισαγωγή σε θέματα χρεώσεων υπηρεσιών.
Εφαρμογές σε πολυμεσικά δίκτυα. Συμμετοχικές πλατφόρμες. Πληθοποριστικές εφαρμογές σε
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων.
114.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία. Χρήση εξειδικευμένης
πλατφόρμας παροχής πολιτισμικών υπηρεσιών σε δικτυακό
περιβάλλον για ανάπτυξη σεναρίων σε μελέτες περίπτωσης.
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e‐class.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Συγγραφή εργασίας

20

Αυτοτελής μελέτη

41

Σύνολο Μαθήματος (25
ώρες φόρτου εργασίας ανά
πιστωτική μονάδα)

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γλώσσα Αξιολόγησης ελληνική – αγγλική

Η διαδικασία αξιολόγησης‐βαθμολόγησης εξηγείται στους
φοιτητές στην αρχή της πρώτης διάλεξης του μαθήματος.
Επίσης, ανακοινώνεται στη σελίδα του μαθήματος στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα e‐class πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη σε όλη τη διάρκεια του
εξαμήνου.

Κριτήρια αξιολόγησης:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: ‐
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων ‐ Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Γραπτή εργασία και δημόσια παρουσίαση (50%)

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

115.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Γ. Ξυλωμένος, Γ. Πολύζος, “Τεχνολογία πολυμέσων και πολυμεσικές επικοινωνίες”, Κλειδάριθμος,
2009. ISBN: 978‐960‐461‐262‐8.
2. D. Comer, “Δίκτυα και Διαδίκτυα υπολογιστών”, Κλειδάριθμος, 2014. ISBN: 978960‐461‐621‐3.
3. D. Comer, D. Stevens, “Δικτυακός Προγραμματισμός”, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών.
4. W. Stallings, “Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων”, Τζιόλα.
5. A. Sloane, “Computer Communications: Principles and Business Application”, McGraw Hill.
6. R. Steinmetz, K. Nahrstedt, “Multimedia Fundamentals, Vol. 1: Media Coding and Content
Processing”, Prentice Hall.
7. R. Steinmetz, K. Nahrstedt, “Multimedia Fundamentals, Vol. 2: Media Processing and
Communications”, Prentice Hall.
8. R. Steinmetz, K. Nahrstedt, “Multimedia Fundamentals, Vol. 3: Documents, Security, and
Applications”, Prentice Hall.
9. Kleinrock, L.: “Queuing Systems”, Vol. 1‐2, Willey.
10. S. Hull, “Content Delivery Networks”, McGraw‐Hill.
11. F. Fluckiger, “Understanding Networked Multimedia”, Prentice Hall.
12. S. Garfinkel, G. Spafford, “Web Security, Privacy, and Commerce”, Sebastopol, CA: O’ Reilly.
13. C. Kaufman, R. Perlman, M. Speciner, “Network Security”, 2nd Edition, Prentice Hall.
14. C. E. Perkins, “RTP: Audio and Video for the Internet”, Addison‐Wesley.
15. B. Szuprowicz, “Multimedia Networking”, McGraw‐Hill.
16. Z. Wang, “Internet QoS”, Morgan‐Kaufmann, 2001.
17. G. Styliaras, D. Koukopoulos, F. Lazarinis, Handbook of Research on Technologies and Cultural
Heritage: Applications and Environments. ISR, New York, USA, 2011.
18. K. Koukoulis, D. Koukopoulos, “A Trustworthy System with Mobile Services Facilitating the
Everyday Life of a Museum,” Int. J. Ambient Computing and Intelligence, IGI, Vol. 9, No. 1, pp. 1‐
18, 2018.
19. Z. Koukopoulos, D. Koukopoulos, “Intelligent Management of Outdoor Cultural Events Promoting
Exploitation in Smart City Environments,” 4th Int. Conf. Innovative Approaches to Tourism and
Leisure, pp. 303‐319, Springer, Cham, 2018.
20. Ζ. Koukopoulos, D. Koukopoulos, J. Yung, “A Trustworthy Multimedia Participatory Platform for
Cultural Heritage Management in Smart City Environments,” Multimedia Tools and Applications,
Springer, Vol. 76, No. 24, pp. 25943‐25981, 2017.
21. D. Koukopoulos, D. Tsolis, G. Heliades, “Ionian Music Archive: Application of Digitization,
Management, Protection and Dissemination Technologies for Musical Cultural Heritage”, Int. J.
Computational Intelligence Studies, Vol. 5, No. 1, pp. 318, 2016.
22. D. Koukopoulos, G. Styliaras, “Design of Trustworthy Smartphone‐based Multimedia Services in
Cultural Environments,” J. Electronic Commerce Research, Vol. 13, No. 2, pp. 129‐150, Springer,
2013
23. D. Koukopoulos, G. Styliaras, “Security in Collaborative Multimedia Web‐based Art Projects”, J.
Multimedia, Vol. 5, No. 5, pp. 404‐416, 2010

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. IEEE/ACM Transactions on Networking.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=90
2. ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, http://jocch.acm.org/
3. Multimedia Tools and Applications.
http://www.springer.com/computer/information+systems+and+applications/journal/11042
4.
Journal of Parallel and Distributed Computing. https://www.journals.elsevier.com/journal‐of‐
parallel‐and‐distributed‐computing
5. Journal of Networks and Computer Applications. https://www.journals.elsevier.com/journal‐of‐
network‐and‐computer‐applications/
6. Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments. https://www.iospress.nl/journal/journal‐
of‐ambient‐intelligence‐and‐smart‐environments/
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7.

Theory of Computing Systems. https://link.springer.com/journal/224

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
116.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Y306

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ’

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

5

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

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΧΙ

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE109/
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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117.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα
που αφορούν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο των αλγορίθμων, ώστε να μπορούν να
επιλύουν προβλήματα ανεξάρτητα από τις γλώσσες προγραμματισμού που θα χρησιμοποιούν. Οι
φοιτητές εισάγονται σε βασικές τεχνικές σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων, ενώ
παρουσιάζονται αλγόριθμοι επίλυσης κλασικών προβλημάτων διαχείρισης δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των αλγορίθμων.
• Έχει γνώση των εργαλείων και μεθοδολογιών σχεδίασης και ανάλυσης αλγορίθμων και πως
αυτά χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων ανεξάρτητα από τη γλώσσα
προγραμματισμού που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί.
• Έχει γνωρίσει κλασικούς αλγόριθμους επίλυσης βασικών προβλημάτων διαχείρισης
δεδομένων.
• Είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναλύσει κατάλληλους αλγόριθμους επίλυσης προβλημάτων
που προκύπτουν στο χώρο της διαχείρισης πολιτισμικών περιβαλλόντων.
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του σε μικρές ομάδες για να σχεδιάσουν και να αναλύσουν
αλγορίθμους για ενδεικτικά προβλήματα σε εργαστηριακό περιβάλλον.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

πολυπολιτισμικότητα

Λήψη αποφάσεων

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

118.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικές έννοιες αλγορίθμων. Αναπαράσταση Αλγορίθμων. Αναπαράσταση Δεδομένων:
Γραφήματα, Δέντρα, Ουρές, Στοίβες. Τεχνικές διάσχισης δέντρου. Κατηγορίες αλγοριθμικών
προβλημάτων (P και NP προβλήματα). Εισαγωγή στους ευρετικούς αλγορίθμους. Ανάλυση
πολυπλοκότητας αλγορίθμων αναζήτησης: διαδοχική και δυαδική αναζήτηση. Χρήση δομής σωρού:
αλγόριθμος Heapsort, ανάλυση πολυπλοκότητας μέσου όρου και χειρότερης περίπτωσης. Βασικές
τεχνικές σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων: εξισορρόπηση, διαίρει και βασίλευε (γενική
ανάλυση, παραδείγματα –αλγόριθμος γρήγορης ταξινόμησης‐Quicksort, δυαδική αναζήτηση,
συμβολή και αλγόριθμος mergesort). Tεχνικές σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων για
προβλήματα με απαγορευτικό αριθμό περιπτώσεων: απληστία (κατάταξη έργων με προθεσμίες, το
πρόβλημα του κλασματικού σακιδίου, το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή). Διάτρεξη γραφημάτων:
αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος, αναζήτηση πρώτα κατά βάθος. Αλγόριθμοι γραφημάτων. Δυναμικός
προγραμματισμός (αρχή του Bellman, εφαρμογές). Εργαστήριο: σχεδιασμός αλγορίθμων και
ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον με έμφαση σε θέματα ψηφιακής
διαχείρισης πολιτισμικού περιεχομένου.
119.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία. Χρήση λογισμικών σχεδίασης
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

και ανάπτυξης αλγορίθμων. Υποστήριξη μαθησιακής
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

26

Αναφορές εργαστηριακών
ασκήσεων (ατομικές)

20

Αυτοτελής μελέτη

40

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γλώσσα Αξιολόγησης ελληνική

Η διαδικασία αξιολόγησης‐βαθμολόγησης εξηγείται στους
φοιτητές στην αρχή της πρώτης διάλεξης του μαθήματος.
Επίσης, ανακοινώνεται στη σελίδα του μαθήματος στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα e‐class πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη σε όλη τη διάρκεια του
εξαμήνου.

Κριτήρια αξιολόγησης:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: ‐
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων ‐ Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Αναφορές εργαστηριακών ασκήσεων (20%)
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

120.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1.

Levitin Anany, Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων, ISBN: 978‐960‐418‐143‐8, Εκδ. Τζιόλα,
2008, Κωδ. Βιβλίου στον Εύδοξο: 18549038.
2. Jon Kleiberg, Eva Tardos, Σχεδιασμός Αλγορίθμων, ISBN: 978‐960‐461‐207‐9, Εκδ.
Κλειδάριθμος, 2009, Κωδ. Βιβλίου στον Εύδοξο: 13898.
3. Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou, Umesh Vazirani, Αλγόριθμοι, Εκδ. Κλειδάριθμος,
2009.
4. Θ. Παπαθεοδώρου, Αλγόριθμοι: Εισαγωγικά Θέματα και Παραδείγματα, Εκδ.
Πανεπιστημίου Πατρών, 2001.
5. G. Rawlins, Αλγόριθμοι: Ανάλυση και Σύγκριση, Εκδ. Κριτική, 2004.
6. Π. Μποζάνης, Αλγόριθμοι, Σχεδιασμός και Ανάλυση, Εκδ. Τζιόλα, 2003.
7. N. Wirth, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2004.
8. T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, Mc Graw Hill Press,
2009.
9. A. Aho, J. Ullman, J. Hopcroft, Data Structures and Algorithms, Addison‐Wesley Press, 1983.
10. R. Sedgewick, Algorithms in C, Parts 1‐5 (Bundle): Fundamentals, Data Structures, Sorting,
Searching and Graph Algorithms, 3rd Edition, Addison‐Wesley Press, 2001.
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
8.
9.

Journal of Algorithms. https://www.sciencedirect.com/journal/journal‐of‐algorithms
Theory of Computing Systems. https://link.springer.com/journal/224
10. Theoretical Computer Science. https://www.journals.elsevier.com/theoretical‐
computer‐science/
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Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Επίκουρος Καθηγητής
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
121.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΠΠΝΤ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Y401

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις, Σεμινάρια

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

Δ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

3

6

ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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122.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εισαγωγή στις μεθόδους της στατιστικής
ανάλυσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λογική θεμελίωση των διαφόρων στατιστικών εννοιών, καθώς
και με την εξοικείωση με τις μεθόδους και τις τεχνικές της στατιστικής. Παράλληλα, το µάθηµα
συνεισφέρει στην απόκτηση από τη µεριά των φοιτητών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά την
ανάλυση πιθανοτήτων, τις στατιστικές εκτιμήσεις και τις οικονομικές προβλέψεις με στόχο την
υποστήριξη στη λήψη των αποφάσεων. Στο μάθημα δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να
αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του ευρύτατα διαδεδομένου λογιστικού φύλλου Excel για
στατιστική ανάλυση. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται η εκμάθηση θεμελιωδών στατιστικών
συναρτήσεων και η χρήση της λειτουργίας ανάλυσης δεδομένων με τη χρησιμοποίηση
παραδειγμάτων και με τη βαθμιαία εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών. Εξετάζονται, τέλος,
θέματα στατιστικού ενδιαφέροντος τα οποία αφορούν τις οικονομικές δραστηριότητες των
πολιτιστικών μονάδων όπως οι η ανάλυση δειγματοληπτικών ερευνών, η ποιοτική ανάλυση και οι
αποφάσεις οικονομικής διαχείρισης με την υποστήριξη αποτελεσμάτων παλινδρομήσεων.

Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
Α) να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και μεθόδους της θεωρίας των πιθανοτήτων
Β) να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και μεθόδους της στατιστικής ανάλυσης
Γ) να μπορούν να κάνουν χρήση στατιστικών μεθόδων στο πολιτισμικό κλάδος
Δ) να μπορούν να αναπτύξουν στατιστική συμπερασματολογία
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
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Λήψη αποφάσεων

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Λήψη αποφάσεων
123.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στη
Θεωρία Πιθανοτήτων
Δειγματοληψίες και Ερευνες Κοινού
Περιγραφική Στατιστική
Επαγωγική Στατιστική
Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης – Μέθοδος Παλινδρόμησης
Κλαδικές εφαρμογές και Πολιτισμός

124.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο

‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
‐Χρήση οπτικοακουστικών μέσων στις διαλέξεις και στα
εργαστήρια
‐Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις‐Διαδραστική
Διδασκαλία

39

Ομαδικές εργασίες

20

Φροντιστήριο

16

Μελέτη και Ανάλυση
Βιβλιογραφίας

10

Συγγραφή
Εργασίας/Εργασιών

15

Σύνολο Μαθήματος

100

Ι. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (60%)
ΙΙ. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (20%)
ΙΙΙ. Ατομική Γραπτή Εργασία (20%)
Πληροφορίες για τη σύνταξη της εργασίας καθώς και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έχουν αναρτηθεί
στο eclass.

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

125.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐
‐
‐

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Downing and Clark, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Στατιστική με εφαρμογές στα οικονομικά, Ε. Γ. Τσιώνας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ SPSS, Ζαφειρόπουλος Κ., Μυλωνάς Ν. Εκδόσεις Τζιόλα

(Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)
ΕΞΕΤΑΣΗ
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
(Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
126.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΠΠΝΤ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

T507

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις, Σεμινάρια

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

Ε

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

3

5

ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
127.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει με κατανοητή μορφή τις βασικές αρχές της
οικονομικής θεωρίας. Προκειµένου να κατανοηθεί η φύση των οικονομικών φαινομένων και των
σύγχρονων οικονομικών εξελίξεων χρησιμοποιούνται σύγχρονα παραδείγματα από την οικονομική
πραγματικότητα της ελεύθερης αγοράς. Με την ανάλυση θεμελιωδών αρχών οικονομικής
συμπεριφοράς των ατόμων, το μάθημα εξετάζει ζητήματα Μικροοικονομικής και
Μακροοικονομικής. Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται θέματα όπως ζήτηση, προσφορά, τιμές
των αγαθών, επιλογές του καταναλωτή, κίνδυνος και πληροφορία, οικονομική της ευημερίας,
κλαδική πολιτική και πολιτική ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη μνεία δίδεται σε μακροοικονομικά ζητήματα
όπως πληθωρισµός και ανεργία, αποτελεσματική ζήτηση και προσφορά με την υποστήριξη απλών
οικονομικών υποδειγμάτων. Παράλληλα, θεματοποιούνται ζητήματα όπως οι διαφορετικές μορφές
αγοράς και αγαθών που αφορούν τη πραγματική και τη νομισματική οικονομία και η επίδραση των
χρηματαγορών. Ιδιαίτερη μνεία δίδεται σε οικονομικά ζητήματα που βοηθούν στη κατανόηση µία
διευρυμένης εικόνας των νέων τάσεων και εξελίξεων όσον αφορά την οικονομική πτυχή της
πολιτισµικής διαχείρισης και στην ευκαιρία εμβάθυνσης σε εξειδικευµένα θέµατα οικονομικής
ανάλυσης πολιτισµικών αγαθών και στο τρόπο που αυτά διαφέρουν από τα τυποποιημένα αγαθά.
Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
Α) να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και μεθόδους της οικονομικής θεωρίας
Β) να έχουν κατανοήσει βασικά ζητήματα της οικονομικής δραστηριότητας
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Γ) να έχουν κατανοήσει τον ρόλο των σχέσεων των οικονομικών παραγόντων
Δ) να έχουν κατανοήσει τα βασικά ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών μέσα
από την οικονομική προσέγγιση
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Λήψη αποφάσεων
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
128.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
Συμπεριφορά και Εξωτερικότητες – Πολιτισμική Διαχείριση
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
Χρήμα και Τραπεζιτική
Σύγχρονα Οικονομικά Ζητήματα
129.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο
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Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
‐Χρήση οπτικοακουστικών μέσων στις διαλέξεις και στα
εργαστήρια
‐προβολή ντοκιμαντέρ
‐Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις‐Διαδραστική
Διδασκαλία

39

Εκπαιδευτική
επίσκεψη/ομαδικές
εργασίες

10

Φροντιστήριο

11

Μελέτη και Ανάλυση
Βιβλιογραφίας

20

Συγγραφή
Εργασίας/Εργασιών

20

Σύνολο Μαθήματος

100

Ι. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (60%)
ΙΙ. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (20%)
ΙΙΙ. Ατομική Γραπτής Εργασία (20%)
Πληροφορίες για τη σύνταξη της εργασίας καθώς και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έχουν αναρτηθεί
στο eclass.

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
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Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

130.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐
‐
‐
‐

Οικονομική, Wessels,Walter, 3η Εκδοση : Eκδόσεις Κλειδάριθμος
Αρχές της οικονομική>>. Τόμος 1. Mankiw Gregory N. Εκδόσεις Δαρδάνος
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ‐ Ενιαίο, Με αναφορά στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική Mankiw N. Gregory, Taylor P. Εκδόσεις: Πολιτεία
Εισαγωγή στην Οικονομική, Begg, Fischer and Dοrnbusch: Κριτική

(Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
(Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
131.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΠΠΝΤ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Υ602

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Διαλέξεις, Σεμινάρια

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

3

3

4

ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

132.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη βασική πρόκληση
του μάρκετινγκ σήμερα: να δημιουργήσει ζωντανές, διαδραστικές κοινότητες των καταναλωτών που
κάνουν τα προϊόντα και εμπορικά σήματα ένα μέρος της καθημερινής τους ζωής. Παρουσιάζονται
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θεμελιώδεις έννοιες και αρχές μάρκετινγκ εντός ενός καινοτόμου αναλυτικού πλαισίου που
χρησιμοποιεί τις προτιμήσεις του πελάτη και τη τιμή των αγαθών. Το πλαίσιο αυτό βοηθά τους
φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ. Ιδιαίτερα,
αναλύεται ο σημαντικός ρόλο που παίζει η τεχνολογία στη σύγχρονη αγορά, η τμηματοποίηση της
αγοράς, η στόχευση, η τοποθέτηση, η περιουσιακή αξία της επωνυμίας και των αγαθών προβολής, η
ανάλυση της αξίας για τον πελάτη, το μάρκετινγκ με τη βοήθεια βάσεων δεδομένων, το ηλεκτρονικό
εμπόριο, τα δίκτυα αξίας και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε
δραστηριότητες όπως οι ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ καθώς και νέες μορφές
επικοινωνίας, όπως το μάρκετινγκ εμπειριών, το ψυχαγωγικό μάρκετινγκ, οι στοχευμένες δημόσιες
σχέσεις ως μέσου μάρκετινγκ και η έγκριση αγαθών από αξιόπιστες και αναγνωρίσιμες πηγές.

Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
Α) να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και μεθόδους του Μάρκετινγκ
Β) να έχουν κατανοήσει βασικά πρακτικά ζητήματα στην εφαρμογή του Μάρκετινγκ από τις
σύγχρονες επιχειρήσεις
Γ) να έχουν κατανοήσει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη δημιοργία αξίας και υπεραξίας
προώθησης μέσω από το Μάρκετινγκ, τη Διαφήμιση και τις Δημόσιες Σχέσεις
Δ) να έχουν κατανοήσει τα βασικά ζητήματα προώθησης μέσω του Μάρκετινγκ των πολιτισμικών
αγαθών και υπηρεσιών τα οποία παράγονται απο επιχειρήσεις και πολιτισμικούς οργανισμούς
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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Λήψη αποφάσεων
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

133.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στις Αρχές Μάρκετινγκ
Δημιουργία Αξίας και Υπεραξίας
Προώθηση Εμβληματικού Αγαθού και Μάρκας
Σχεδιασμός στο Μάρκετινγκ
Στρατηγικό και Τακτικό Μάρκετινγκ
Κανάλια Μάρκετινγκ
Δημόσιες Σχέσεις
Μάρκετινγκ και Πολιτισμικοί Οργανισμοί
134.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο

‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
‐Χρήση οπτικοακουστικών μέσων στις διαλέξεις και στα
εργαστήρια
‐προβολή ντοκιμαντέρ
‐Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις‐Διαδραστική
Διδασκαλία

39

Εκπαιδευτική
επίσκεψη/ομαδικές
εργασίες

10

Φροντιστήριο

11

Μελέτη και Ανάλυση
Βιβλιογραφίας

20
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δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Συγγραφή
Εργασίας/Εργασιών

20

Σύνολο Μαθήματος

100

Ι. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (60%)
ΙΙ. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (20%)
ΙΙΙ. Ατομική Γραπτή Εργασία (20%)
Πληροφορίες για τη σύνταξη της εργασίας καθώς και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έχουν αναρτηθεί
στο eclass.

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

135.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐
‐

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, 12η/2006. Συγγραφείς: PHILIP KOTLER, KEVIN LANE KELLER
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Μ.ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εκδότης:
ΛΙΒΑΝΗΣ

‐
(Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
(Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
136.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΠΠΝΤ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠ611

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις, Σεμινάρια

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

ΣΤ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

3

4

ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

137.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξετάσει συστηματικά το συνδυασμό συμπεριφορικών,
οργανωτικών και συχνά πολιτισμικών επιδράσεων, συστήματων και δεξιοτήτων για την επιτυχή
αντιμετώπιση των προκλήσεων του πολύπλοκου, αβέβαιου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. Κατά δεύτερο λόγο, να αναλύσει με διεπιστηµονική προσέγγιση ζητήματα λήψης
επιχειρηματικών αποφάσεων και συμπεριφορικών και οργανωτικών προσεγγίσεων και να
συμβάλλει στην ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υπόβαθρου. Ειδικότερα, το µάθηµα
συνεισφέρει στην απόκτηση, από τη µεριά των φοιτητών, γνώσεων και δεξιοτήτων στον τοµέα της
διοίκησης οργανισµών ‐στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται
ζητήµατα τα οποία αφορούν τις οργανωτικές και λειτουργικές ευθύνες της διοίκησης, της
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και παραγωγικότητας, τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών και τη
διαχείριση πληροφοριών με τη χρήση περιπτωσιολογικών μελετών και παραδειγμάτων από το
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ιδιαίτερh έμφαση δίδεται στη συμπεριφορική ανάλυση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής των
οργανισμών.
Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
Α) να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και μεθόδους της οργάνωσης και διοίκησης
επιχειρήσεων
Β) να έχουν κατανοήσει βασικά πρακτικά ζητήματα των επιχειρήσεων και οργανισμών
Γ) να έχουν κατανοήσει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό,
στην επιχειρηματικότητα, στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, στην ηγεσία και στη καινοτομία
Δ) να έχουν κατανοήσει τα βασικά ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών τα
οποία παράγονται απο επιχειρήσεις και πολιτισμικούς οργανισμούς
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Λήψη αποφάσεων
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
138.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Συμπεριφορά και Λήψη Αποφάσεων
Σχεδιασμός στις Επιχειρήσεις
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Ηγεσία
Οργάνωση, Διοίκηση και Ελληνικές Επιχειρήσεις
Οργάνωση, Διοίκηση και Πολιτισμικοί Οργανισμοί
139.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο

‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
‐Χρήση οπτικοακουστικών μέσων στις διαλέξεις και στα
εργαστήρια
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‐προβολή ντοκιμαντέρ
‐Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις‐Διαδραστική
Διδασκαλία

39

Εκπαιδευτική
επίσκεψη/ομαδικές
εργασίες

10

Φροντιστήριο

11

Μελέτη και Ανάλυση
Βιβλιογραφίας

20

Συγγραφή
Εργασίας/Εργασιών

20

Σύνολο Μαθήματος

100

Ι. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (60%)
ΙΙ. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (20%)
ΙΙΙ. Ατομική Γραπτή Εργασίας (20%)
Πληροφορίες για τη σύνταξη της εργασίας καθώς και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έχουν αναρτηθεί
στο eclass.

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
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είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

140.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐
‐

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ROBBINS, DECENZO, COULTER. Εκδόσεις Κριτική
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Εκδότης:
ΜΠΕΝΟΣ
(Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
(Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)
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'Ελλη Λεμονίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
141.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών
Προπτυχιακό
Υ 301

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

Ελληνική Πολιτισμική Ιστορία (19ος‐20ός αιώνας)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

3

4

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

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ελληνική

Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=589
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
142.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

-

Απόκτηση γνώσεων για τις κυριότερες χρονολογικές περιόδους της νεότερης και σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και σήμερα.
Ικανότητα ερμηνείας βασικών ιστορικών εννοιών και κατανόηση των κύριων ιστορικών
φαινομένων και γεγονότων, με έμφαση στην πολιτισμική τους διάσταση.
Σύνδεση της ιστορικής μάθησης με τις Νέες Τεχνολογίες.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των
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απαραίτητων εργαλείων και των νέων τεχνολογιών. Οι δύο πρώτες διαλέξεις του
μαθήματος πραγματοποιούνται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και στα εργαστήρια,
όπου υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, έτσι ώστε οι φοιτητές να εκπαιδευτούν στην
αναζήτηση και αξιοποίηση της βιβλιογραφίας τόσο σε περιβάλλον βιβλιοθήκης, όσο και
μέσω του διαδικτύου.
Αυτόνομη εργασία.
Ομαδική εργασία.
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα μέσα από τη γνώση του
παρελθόντος.
Άσκηση κριτικής σκέψης.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα καλύπτει σημαντικά γεγονότα και περιόδους της ελληνικής Ιστορίας του 20ού
αιώνα, δίνοντας έμφαση κυρίως στην πολιτισμική και κοινωνική τους διάσταση. Συγκεκριμένα
προσεγγίζονται: ο Εθνικός Διχασμός κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η
Μικρασιατική Καταστροφή και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας, η δυναμική των εξελίξεων του
Μεσοπολέμου και της Δικτατορίας του Μεταξά, οι συνέπειες των πολιτικών συγκρούσεων της
Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου. Τέλος, μελετάται η πολιτισμική και κοινωνική διάσταση
των μετασχηματισμών που σφράγισαν την πολιτική ζωή της Ελλάδας από τη μεταπολίτευση
έως σήμερα, υπό την επίδραση και των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο.
144.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στην αίθουσα και στα εργαστήρια.

-

-

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,

Γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και την
εργαστηριακή εκπαίδευση. Ένας από τους στόχους
του μαθήματος είναι και η σύνδεση της ιστορικής
μάθησης με τις Νέες Τεχνολογίες.
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class.
Γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους
φοιτητές.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Εργαστηριακή Άσκηση

10

Εκπαιδευτική επίσκεψη

10

Διαδραστική διδασκαλία

15
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Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αυτοτελής μελέτη

35

Σύνολο Μαθήματος

100

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

Με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, που
περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης.

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Τα κριτήρια της βαθμολόγησης γνωστοποιούνται στους
φοιτητές από την αρχή του εξαμήνου. Επιπλέον,
επιδεικνύεται το γραπτό σε όποιον φοιτητή/φοιτήτρια το
ζητήσει.

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

1. Ανδρέου Ανδρέας, Κακουριώτης Σπύρος, Κόκκινος Γιώργος, Λεμονίδου Έλλη κ.ά. (επιμ.), Η
Δημόσια Ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και καταχρήσεις της Ιστορίας, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2015.
2. Κωστής Κώστας, Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού
κράτους, 18ος‐21ος αιώνας, Πατάκης, Αθήνα, 2015.
3. Βερέμης Θάνος, Κολιόπουλος Γιάννης, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα,
Καστανιώτης, Αθήνα, 2006.
4. Mazower Mark, Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εμπειρία της κατοχής, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2009.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
146.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών
Προπτυχιακό
Π 601

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6ο

Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος‐20ός αιώνας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

5

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

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

Ελληνική

Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=592
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

-

Απόκτηση γνώσεων για τις κυριότερες χρονολογικές περιόδους της νεότερης και σύγχρονης
ευρωπαϊκής ιστορίας (19ος‐20ός αιώνας).
Ικανότητα ερμηνείας βασικών ιστορικών εννοιών και κατανόηση των κύριων ιστορικών
φαινομένων και γεγονότων, με έμφαση στην πολιτισμική τους διάσταση.
Σύνδεση της ιστορικής μάθησης με τις Νέες Τεχνολογίες.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα μέσα από τη γνώση του
παρελθόντος.
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-
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Άσκηση κριτικής σκέψης.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των
απαραίτητων εργαλείων και των νέων τεχνολογιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετηθούν οι κυριότερες πτυχές της κοινωνικής, πολιτισμικής και
διανοητικής ιστορίας της νεότερης και σύγχρονης Ευρώπης, μέσα από την ανάλυση μιας σειράς
παραδειγμάτων που αφορούν στους βαθείς μετασχηματισμούς που επέφεραν στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες οι επαναστάσεις του 19ου αιώνα και η συγκρότηση εθνικών κρατών, οι επιπτώσεις των
δύο παγκοσμίων συρράξεων, οι πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις του Ψυχρού Πολέμου. Η
παρουσίαση ιστορικών πηγών και η χρήση βιβλιογραφίας βοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση
σημαντικών ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν την πορεία της Ευρώπης και οι απολήξεις τους
αγγίζουν τη σύγχρονή μας κοινωνία.
Αναλυτικότερα, εξετάζονται οι παρακάτω ενότητες:
Ι. Θεωρητικά ζητήματα / Ορισμοί πεδίων
ΙΙ. Παραδείγματα μελέτης
1. Εθνικιστική ιδεολογία, εθνικά κινήματα και δημιουργία εθνικών κρατών. Η συγκρότηση του
ρατσισμού.
2. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και ο απόηχός του. Ρεβανσισμός, οικονομική κατάρρευση και γένεση
του φασισμού/εθνικοσοσιαλισμού.
3. Μεσοπόλεμος και άνοδος των ολοκληρωτισμών.
4. Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος. Ολοκαύτωμα. Απο‐αποικιοποίηση.
5. Ο σταλινισμός και η κατάρρευση της κομμουνιστικής ουτοπίας.
6. Οικονομία και Ευρώπη.
ΙΙΙ. Συμπερασματικές ενότητες
1. Πολιτισμική ιστορία‐ Πολιτική και πολιτική ιστορία.
2. Πολιτισμική ιστορία ‐ Εθνική ιστορία και εθνικές ταυτότητες.
3. Πολιτισμική, κοινωνική και διανοητική ιστορία – Οικονομία, οικονομικές μεταβολές και κρίσεις.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην αίθουσα.
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

-

-

Γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. Ένας από
τους στόχους του μαθήματος είναι και η σύνδεση
της ιστορικής μάθησης με τις Νέες Τεχνολογίες.
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class.
Γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους
φοιτητές.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Εργαστηριακή Άσκηση

15

Διαδραστική διδασκαλία

20

Εκπαιδευτική επίσκεψη

10

Αυτοτελής μελέτη

40

Σύνολο Μαθήματος

125

Με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, που
περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης.

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική

Τα κριτήρια της βαθμολόγησης γνωστοποιούνται στους
φοιτητές από την αρχή του εξαμήνου. Επιπλέον,
επιδεικνύεται το γραπτό σε όποιον φοιτητή/φοιτήτρια το
ζητήσει.
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Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κόκκινος Γιώργος, Λεμονίδου Έλλη, Κιμουρτζής Παναγιώτης, Ντάλης Σωτήρης, Ιστορικά τραύματα
και ευρωπαϊκή ιδέα. Από τη φρίκη των πολέμων και των ολοκληρωτισμών στο όραμα της
ενοποίησης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2016.
2. Lindemann Albert S., Ιστορία της νεότερης Ευρώπης. Από το 1815 μέχρι σήμερα, Κριτική, Αθήνα,
2014.
3. Κόκκινος Γιώργος, Πρίσματα ευρωπαϊκής ιστορίας. Οι αντινομίες της ευρωπαϊκής πολιτικής
σκέψης και κουλτούρας και η ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007.
4. Mazower Mark, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2009.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
151.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών
Προπτυχιακό
Π 703

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο

Επίμαχα και Συγκρουσιακά ζητήματα της Ιστορίας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

142

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

3

4

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

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=595

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

-

Απόκτηση γνώσεων για βασικές ιστορικές έννοιες και σημαντικά ζητήματα, επίμαχα ή
«ευαίσθητα», της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας.
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-

Άμβλυνση των πολιτικών και κοινωνικών στερεοτύπων σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και
μετάβαση στο επίπεδο της επιστημονικής θεώρησης του ιστορικού παρελθόντος.
Διάκριση μεταξύ Δημόσιας Ιστορίας και επιστημονικής γνώσης.
Σύνδεση της ιστορικής μάθησης με τις Νέες Τεχνολογίες.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-
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Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα μέσα από τη γνώση του
παρελθόντος.
Διάκριση της Δημόσιας Ιστορίας από την επιστημονική γνώση.
Ομαδική εργασία.
Άσκηση κριτικής σκέψης.
Ικανότητα λήψης αποφάσεων.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των
απαραίτητων εργαλείων και των νέων τεχνολογιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα αυτό προσεγγίζονται επίμαχα ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής, ευρωπαϊκής και
παγκόσμιας ιστορίας, όπως, για παράδειγμα, η Μικρασιατική Καταστροφή και ο ελληνικός
Εμφύλιος πόλεμος, το τραύμα του ναζισμού και του Ολοκαυτώματος στη Γερμανία, το τραύμα του
Εμφυλίου πολέμου στη σύγχρονη Ισπανία, η διαχείριση του αντισημιτικού και κομμουνιστικού
παρελθόντος στην Πολωνία κ.ά.. Σκοπός του μαθήματος είναι η δημιουργία ενός πολυεπίπεδου και
διεπιστημονικού μεθοδολογικού και εννοιολογικού πλαισίου με πεδίο εφαρμογής τόσο τη Δημόσια
Ιστορία, όσο και την ίδια την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα επέτρεπε την
κατανόηση και εξήγηση των εντεινόμενων συμβολικών πολέμων και του κανόνα της επίσημης
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μνήμης σε όλο τον κόσμο.
Πιο συγκεκριμένα μελετώνται διεξοδικά τα παρακάτω επίμαχα ιστορικά ζητήματα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Οι νόμοι της Μνήμης στη Γαλλία
Η Γερμανία και η Αυστρία απέναντι στο τραύμα του ναζισμού και του Ολοκαυτώματος
Η Πολωνία, ο κομμουνισμός, το Ολοκαύτωμα και η μεταπολεμική στάση έναντι των
Εβραίων
Η σύγχρονη Ισπανία και το τραύμα του Εμφυλίου πολέμου
Η Μικρασιατική Καταστροφή και η Γενοκτονία των Ποντίων
Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος
Οι συμβολικοί πόλεμοι στις ΗΠΑ
Η συμβολική σύγκρουση Ιαπωνίας – Κίνας για τη Σφαγή στο Nanking
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα

Στην αίθουσα.

-

-

Γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. Ένας από
τους στόχους του μαθήματος είναι και η σύνδεση
της ιστορικής μάθησης με τις Νέες Τεχνολογίες.
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class.
Γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους
φοιτητές.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Ομαδική εργασία

20

Διαδραστική διδασκαλία

15

Αυτοτελής μελέτη

35

Σύνολο Μαθήματος

100

145

standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, που
περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης (80%)

Ομαδική εργασία (20%)

Τα κριτήρια της βαθμολόγησης γνωστοποιούνται στους
φοιτητές από την αρχή του εξαμήνου. Επιπλέον,
επιδεικνύεται το γραπτό σε όποιον φοιτητή/φοιτήτρια το
ζητήσει.

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

155.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κόκκινος Γιώργος, Λεμονίδου Έλλη, Αγτζίδης Βλάσης, Μνήμη και Τραύμα. Ενδεικτικές όψεις των
συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και την Μνήμη σε όλο τον κόσμο, Ταξιδευτής, Αθήνα, 2010.
2. Φλάισερ Χάγκεν, Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη Δημόσια Ιστορία, Nεφέλη,
Αθήνα, 2008.
3. Κόκκινος Γιώργος, Το Ολοκαύτωμα. Η διαχείριση της τραυματικής μνήμης – θύτες και θύματα,
Gutenberg, Αθήνα, 2015.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
156.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών
Προπτυχιακό
Π 805

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8ο

146

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ιστορία και Νέες Τεχνολογίες

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις

5

5

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

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

157.

Ελληνική

Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=598

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
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και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

-

Σύνδεση της ιστορικής μάθησης με τις Νέες Τεχνολογίες.
Ικανότητα ερμηνείας των βασικών ιστορικών εννοιών και των κύριων ιστορικών
φαινομένων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και, αντίστροφα, κατανόηση της
επίδρασης των νέων τεχνολογιών στη μελέτη και τη συγγραφή της Ιστορίας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

-

158.

Ομαδική εργασία.
Εργαστηριακές ασκήσεις.
Άσκηση κριτικής σκέψης.
Ικανότητα λήψης αποφάσεων.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων
τεχνολογιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Οι νέες μορφές τεχνολογίας –με ιδιαίτερη έμφαση στο διαδίκτυο– επιδρούν ποικιλότροπα στη
διαδικασία συγγραφής και μελέτης της Ιστορίας και οδηγούν σε ριζικές αλλαγές στους τρόπους
με τους οποίους αυτή μεταδίδεται και προσλαμβάνεται. Σκοπός του μαθήματος είναι να
προσδιορίσει τις βασικές νοητικές και τεχνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να
συλλέγονται και να νοηματοδοτούνται οι πληροφορίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και
οι οποίες είναι αξιοποιήσιμες στο ερευνητικό και διδακτικό πλαίσιο της επιστήμης της
Ιστορίας. Παράλληλος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων αυτών.
159.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στην αίθουσα και στα εργαστήρια.

-

-

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα

Γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και την
εργαστηριακή εκπαίδευση. Ο βασικός στόχος του
μαθήματος είναι η σύνδεση της επιστήμης της
Ιστορίας και της ιστορικής μάθησης με τις Νέες
Τεχνολογίες.
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class.
Γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους
φοιτητές.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

35

Εργαστηριακές Ασκήσεις

25

Ομαδικές εργασίες

25

Αυτοτελής μελέτη

40

Σύνολο Μαθήματος

125

149

standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, που
περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης (80%)

Ομαδική εργασία και συμμετοχή στις εργαστηριακές
ασκήσεις (20%)

Τα κριτήρια της βαθμολόγησης γνωστοποιούνται στους
φοιτητές από την αρχή του εξαμήνου. Επιπλέον,
επιδεικνύεται το γραπτό σε όποιον φοιτητή/φοιτήτρια το
ζητήσει.

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

160.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Μπιλάλης Μήτσος, Το παρελθόν στο δίκτυο. Εικόνα, τεχνολογία και ιστορική κουλτούρα στη
σύγχρονη Ελλάδα (1994‐2005) [Online Pasts. Image, Technology and historical Culture in modern
Greece (1994‐2005)], Historein ‐ ΕΚΤ/ΕΙΕ, Αθήνα, 2015.
2. Κουνέλη Ευαγγελία, www.ιστορία για τη γενιά του internet.edu. Η σύγχρονη τεχνολογία στην
ιστορική έρευνα και εκπαίδευση, Ταξιδευτής, Αθήνα, 2008.
3. Λεμονίδου Έλλη, Η ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Ιστορία, Κινηματογράφος και εθνικές ταυτότητες,
Ταξιδευτής, Αθήνα, 2017.
4. Κιμουρτζής Παναγιώτης Γ., CineScience. Ο κινηματογράφος στον φακό της επιστήμης, Gutenberg,
Αθήνα, 2013.

150

Χρήστος Μεράντζας, Επίκουρος Καθηγητής
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
161.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Y303

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3o

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4

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

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

Ελληνική

ΝΑΙ (Αγγλική και Γαλλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE164/
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162.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει κατ’ αρχήν τη γένεση των εννοιών πολιτισμός και
κουλτούρα στη νεωτερική Ευρώπη με ιδιαίτερη αναφορά στις συμβολές των Εράσμου και Χέρντερ.
Κατά δεύτερο λόγο εξετάζεται το φαινόμενο του πολιτισμού στο ευρύ φάσμα των εκδηλώσεων του,
όπως αυτό γίνεται αντικείμενο πραγμάτευσης από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες,
προκειμένου να επιτευχθεί η διεπιστημονική προσέγγισή του με σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία.

Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύεται ιδιαίτερα το «λεξιλόγιο» των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων
των αρχαίων πολιτισμών. Προκειμένου να κατανοηθεί η διαδικασία παραγωγής πολιτισμικών
διαφορών στη διαχρονία, χρησιμοποιείται ένα πλούσιο ιστορικό και αρχαιολογικό υλικό
(αρχαιολογικά τεκμήρια, γραπτές πηγές) από τους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας, της Αφρικής, της
Κεντρικής Ασίας, της Άπω Ανατολής και της Κεντρικής Αμερικής. Παράλληλα θεματοποιούνται τα
γεγονότα τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά και τα επεισόδια της μικροϊστορίας που σχετίζονται με τη
γένεση ποικίλων πολιτισμικών μορφωμάτων. Ιδιαίτερα μνεία γίνεται στις πολιτισμικές πρακτικές
που συνδέονται με τις εμπειρίες του σώματος και του θανάτου. Εξετάζεται, τέλος, η διαχρονική
διάσταση των πολιτισμικών πρακτικών που σχετίζονται με τις δύο αυτές θεμελιώδεις ανθρώπινες
εμπειρίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

1. Έχει κατανοήσει την κοινωνική γένεση της έννοιας του πολιτισμού στη Γαλλία αλλά και
κοινωνική γένεση της έννοιας της κουλτούρας στη Γερμανία, το πολιτισμικό στοιχείο στη
διάσταση «διαφοροποίησης» των ανθρώπων και την ποικιλομορφία των πολιτισμών,
καθώς και τα σημασία του ελέγχου της συγκινησιακής συμπεριφοράς, του ενισχυμένου
αυτοκαταναγκασμού και της "κοινωνικής πίεσης για αυτοέλεγχο" (Soziale Zwang nach
Selbstzwang του Norbert Elias) για τον δυτικό πολιτισμό.
2. Να αξιοποιεί τη γνώση για τη δημιουργική επεξεργασία των θεματικών που αναλύονται
στη διάρκεια των διαλέξεων και αφορούν: α. στον ιστορικό βολονταρισμό του Johann
Gottlieb Fichte και στη λειτουργία της ορθολογικότητας της ιστορίας στον Hegel, β. στη
διάκριση ολιστικών και ατομικών κοινωνιών, γ. στα φυλογενετικά δέντρα εξελικτικής
ιστορίας, δ. στην εννοιολόγηση της θρησκείας στην ιστορία του πολιτισμού, ε. στην τέχνη
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και στην αισθητηριακή ικανότητα στην ιστορία του πολιτισμού, στ. στον πολιτισμό ως
συμβολικό κεφάλαιο και, τέλος, ζ. στη διάκριση παράδοσης και νεωτερικότητας.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Προαγωγή της ελέυθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
163.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η κοινωνική γένεση της έννοιας του πολιτισμού στη Γαλλία.
Η κοινωνική γένεση της έννοιας της κουλτούρας στη Γερμανία.
Ο ιστορικός βολονταρισμός του Johann Gottlieb Fichte.
Περί της ορθολογικότητας της ιστορίας στον Hegel. Υφίσταται πρόοδος πέραν του
Διαφωτισμού;
Το τέλος της ιστορίας ή η ιστορία του τέλους και ο προβληματισμός γύρω από το
τελεολογικό επιχείρημα (Francis Fukuyama και Samuel Ph. Huntington).
Ολιστικές κοινωνίες‐Ατομικιστικές κοινωνίες και ο θεσμός «της άρνησης του κόσμου» του
Louis Dumont.
Θεωρίες για την προέλευση του ανθρώπου, η εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου, ο
νεοδαρβινισμός, το μοντέλο της μιτοχονδριακής Εύας, η λειτουργία της φυσικής
επιλογής στην εξέλιξη της γλώσσας, τεχνολογίες και τυπολογίες λίθινων προϊστορικών
εργαλείων.
Η εννοιολόγηση της θρησκείας στην ιστορία του πολιτισμού.
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9.
10.
11.
164.

Τέχνη και αισθητηριακή ικανότητα στην ιστορία του πολιτισμού.
Η συνεισφορά του πολιτισμικού κεφαλαίου στη μορφή του πολιτισμού και ο πολιτισμός ως
συμβολική μορφή και η συμβολική συγκρότηση των ενσώματων πρακτικών.
Παράδοση vs Νεωτερικότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ατομική ανάλυση
παραδειγματικών
περιπτώσεων

41

Βιβλιογραφική αναζήτηση
για παραδειγματικές
περιπτώσεις

10

Μελέτη συνδέσμων
οπτικοακουστικού υλικού

10

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

100
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

2.
‐
‐
‐

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
Κριτική ανάλυση ενός κειμένου
Συγκριτική αξιολόγηση δεδομένων
Αξιοποίηση παραδειγματικών περιπτώσεων

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

165.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Γενική Βιβλιογραφία (λεπτομέρειες στο eclass)
1. Fernand Braudel, Γραμματική των πολιτισμών, μτφρ. Α. Αλεξάκης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, Αθήνα 2001.
2. Peter Burke, Τι είναι πολιτισμική ιστορία; μτφρ. και επιμέλεια Σ. Σηφακάκης, Μεταίχμιο, Αθήνα
2009.
3. Norbert Elias, Η εξέλιξη του πολιτισμού: Ήθη και κοινωνική συμπεριφορά στη νεώτερη Ευρώπη:
Αλλαγές της συμπεριφοράς στα κοσμικά ανώτερα στρώματα της Δύσης, τ. 1, μτφρ. Ε. Βαϊκούση,
Νεφέλη, Αθήνα 1997.
4. Elias, Norbert, Η εξέλιξη του πολιτισμού: Κοινωνιογενετικές και ψυχογενετικές έρευνες: Αλλαγές
της κοινωνίας: Σχεδίασμα για μια θεωρία του πολιτισμού, τ. 2, μτφρ. Ε. Βαϊκούση, Νεφέλη, Αθήνα
1997.
5. Hans ‐ Georg Gadamer, Τo πρόβλημα της ιστορικής συνείδησης, μτφρ. Α. Ζέρβας, επιμ. Α. Ζέρβας,
Ίνδικτος, Αθήνα 1998.
6. Clifford Geertz, Διαθέσιμο φως. Ανθρωπολογικοί στοχασμοί για φιλοσοφικά θέματα,
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009.
7. Claude Lévi‐Strauss, Φυλή και πολιτισμός, Α. Δ. Στεφανής, Πατάκης, Αθήνα 2003 (2η έκδοση).
8. Δ. Γκέφου‐Μαδιανού, Η ανθρωπολογία στη σκιά του ελληνικού πολιτισμού: Η ανάπτυξη μιας
επιστήμης στον ακαδημαϊκό χώρο, στο Δ. Γκέφου‐Μαδιανού (επιμ.), Όψεις ανθρωπολογικής
έρευνας. Πολιτισμός, ιστορία, αναπαραστάσεις, Πατάκης, Αθήνα 2011 (2η έκδοση), σ. 61‐105.
9. Ε. Γεωργιτσογιάννη, Εισαγωγή στην Ιστορία του Πολιτισμού, Διάδραση, Αθήνα 2011.
10. Χ. Δ. Μεράντζας, Ο αντεστραμμένος Διόνυσος. Σχεδίασμα μιας σωματοθεωρίας αλγαισθητικού
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αυτοκαταναγκασμού, Σμίλη, Αθήνα 2011.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
166.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Π603

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6ο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

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

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική

ΝΑΙ (Αγγλική και Γαλλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE165/
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167.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πρόθεση του μαθήματος είναι να καλυφθεί το ενδιαφέρον των κοινωνικών επιστημών για την
πολιτισμική ιστορία και συνάμα τίθεται ένας δεύτερος στόχος ώστε να καταδειχθεί η πολιτισμική
διάσταση κυρίαρχων οικονομικοκοινωνικών φαινομένων με έμφαση στη σχέση πολιτισμού και
κοινωνίας. Το μάθημα έχει στόχο να παρουσιάσει το θεωρητικό, μεθοδολογικό και θεματικό
πλαίσιο των πολιτισμικών σπουδών στο επίπεδο της ερμηνείας και της συγκρότησης των σύνθετων
κοινωνικών και πολιτισμικών ζητημάτων.
Ειδικότερα, επιχειρεί να προσεγγίσει το φαινόμενο του πολιτισμού σε όλο το φάσμα των
εκδηλώσεων του, όπως αυτό γίνεται αντικείμενο πραγμάτευσης στο ευρύ πεδίο των κοινωνικών και
ανθρωπιστικών επιστημών. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση του πολιτισμού με σύγχρονα
θεωρητικά εργαλεία έχει στόχο να καταδείξει τη διαπλοκή των ερμηνευτικών προσεγγίσεων με τις
αντίστοιχες ιστορικές συνθήκες που τις δημιούργησαν. Η προσέγγιση του πολιτισμικού φαινομένου
από διαφορετικές οπτικές, π.χ. ως μηχανισμός παραγωγής και οικονομικής εξάρτησης, ως
συμβολικό κεφάλαιο, τρόπος ζωής, κοινωνική πρακτική, έμφυλη ταυτότητα, πολιτισμικό πεδίο,
κοινωνική αναπαραγωγή, προδιαθέσεις ή έξεις, κ.ο.κ., με τη χρήση ποικίλων παραδειγματικών
περιπτώσεων, αναδεικνύει τη σχέση ρήξης, αλλά και συνέχειας, του παραδοσιακού με το
νεωτερικό/μετανεωτερικό και προετοιμάζει τους φοιτητές για να προσεγγίσουν αναστοχαστικά τα
πολιτισμικά φαινόμενα, υλικά ή μη.
Στο πλαίσιο του μαθήματος καταβάλλεται, επίσης, προσπάθεια η πολιτισμική θεωρία να συμβάλει,
στο επίπεδο της ανθρώπινης εμπειρίας, στην κατανόηση της επίδρασης του πολιτισμού στην
κοινωνική ζωή, αλλά και στον ουσιαστικότερο έλεγχο και κατανόηση της πραγματικότητας, στην
προσέγγιση συνάμα ζητημάτων που άπτονται της πολιτισμικής κατασκευής του εαυτού και της
ταυτότητας, καθώς και στην προσέγγιση της λειτουργίας: α. του πολιτισμού στη διατήρηση των
ανισοτήτων ή στην εξασφάλιση μορφών αλληλεγγύης, β. των κοινωνικών συγκρούσεων και των
εξουσιαστικών δομών, γ. του ρόλου της ιδεολογίας και της πίστης στη συγκρότηση των πολιτισμικών
διαδικασιών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

‐

Έχει κατανοήσει και να αξιοποιεί τη γνώση για τη δημιουργική επεξεργασία των θεματικών
που αναλύονται στη διάρκεια των διαλέξεων και αφορούν: α. στις κλασικές κοινωνικές
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θεωρίες των Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, George Simmel, β. στην
κοινωνιολογική θεωρία του Talcott Parsons, γ. στους στοχαστές της Σχολής της
Φραγκφούρτης με έμφαση στο έργο του Walter Benjamin και στο δομιστικό πρότυπο
κοινωνικών σχέσεων του Louis Althusser, δ. στις μικροθεωρίες των συμβολικών
αλληλεπιδράσεων του Erving Goffman, ε. στη συμβολική αξία πολιτισμικών πρακτικών,
όπως εξετάζονται στο έργο του Marcel Mauss, στ. στη συγκρότηση της οριακότητας και του
συμβολικού ορίου, όπως περιγράφεται από την Mary Douglas, ζ. στο κίνημα του δομισμού
(στρουκτουραλισμού) με αναφορά στο έργο του κορυφαίου δομιστή θεωρητικού του
πολιτισμού Claude Lévi‐Strauss, αλλά και στον εκπρόσωπο του δομισμού Marshall Sahlins,
η. στη μεταδομιστική σκέψη του Michel Foucault με έμφαση στις μορφές κανονικοποίησης
του σώματος μέσω των ποικίλλων πρακτικών ελέγχου, θ. στη λειτουργία των πρακτικών ως
αναπαραγωγή κοινωνικών σχέσεων και στη λειτουργία των έξεων στην αναπαραγωγή
αντικειμενικών δομών του Pierre Bourdieu, ι. στο συσχετισμό ατομικού και κοινωνικού με
τα εξειδικευμένα συστήματα της μετανεωτερικότητας, όπως συγκροτήθηκαν στον Anthony
Giddens, ια. στην αυτοκαταναγκαστική πρακτική ελέγχου των σωματικών λειτουργιών στην
ανάλυση του κοινωνιολόγου Norbert Elias, ιβ. στις κειμενικές αναλύσεις του πολιτισμού
του Κέντρου Σύγχρονων Πολιτισμικών Σπουδών του Μπέρμινγχαμ με τις μελέτες για την
ταξική κουλτούρα και, τέλος, ιγ. στη συγκρότηση του πολιτισμού ως περίπλοκου δικτύου
σημείων με την αφηγηματική πυκνή περιγραφή του Clifford Geertz.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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168.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.

Ο Διαφωτισμός και η έννοια της προόδου κατά τον Immanuel Kant και η άρνηση της από τον
Johann Gottfried Herder.
2. Η δυναμική του ατομικισμού και το ναρκισσιστικό εγώ και η νεοτοκβιλιανή φιλοσοφική
θεώρηση του Gilles Lipovetsky.
3. Ο Άλλος ως πολιτισμική αναγκαιότητα. Ταυτότητα και ετερότητα (René Descartes, Jean ‐ Paul
Sartre, Johann Gottlieb Fichte, Edmund Husserl, Emmanuel Lévinas). Η πολυμορφία των
πολιτισμών στη βάση της αδιαφοροποίητης αλλά και της διαφορετικής ταυτότητας, όπως την
επεξεργάστηκε ο Claude Lévi‐Strauss.
4. Αυθεντία και εξουσία, Εξουσία και πειθαρχικοί μηχανισμοί, Η οργάνωση της αντίστασης του
Michel Foucault.
5. Η γλώσσα ως σύστημα σημείων του Ferdinand de Saussure.
6. Ο δομισμός του Claude Lévi‐Strauss, οι στοιχειώδεις δομές των φαινομένων του πολιτισμού,
η επανένταξη του πολιτισμού στη φύση, ο συμβολισμός της «άγριας» σκέψης, η ταξινομική
της λογική, ο τοτεμισμός και οι δυαδικές αντιθέσεις;
7. Η λειτουργία των αγορών και η δημοκρατία του έθνους‐κράτους. Η κατάρρευση μιας
κοινωνικά δίκαιης κοινωνίας στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας.
8.
α. Η εργασιακή συνθήκη της ύπαρξης του ανθρώπινου όντος, και β. η εργασία ως σκοπός ή
μέσο της ανθρώπινης διάστασης.
9.
Προτεσταντισμός και κεφαλαιοκρατική οικονομία.
10. Η κριτική της Σχολής της Φραγκφούρτης στη μαζική κουλτούρα.
11. Η καπιταλιστική νεωτερικότητα και η παγκοσμιοποίηση: Περιβάλλοντα εμπιστοσύνης και
διακινδύνευσης.
169.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ατομική ανάλυση
παραδειγματικών
περιπτώσεων

41

Βιβλιογραφική ενημέρωση
για παραδειγματικές
περιπτώσεις

30

Μελέτη συνδέσμων
οπτικοακουστικού υλικού

15
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

3.
‐
‐
‐

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
Κριτική ανάλυση ενός κειμένου
Συγκριτική αξιολόγηση δεδομένων
Αξιοποίηση παραδειγματικών περιπτώσεων

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

170.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Γενική Βιβλιογραφία (αναλυτική βιβλιογραφία στο eclass):
‐ Paul Smith, Πολιτισμική Θεωρία. Μια εισαγωγή, εισαγωγή‐επιμέλεια Ν. Μπουμπάρης, μτφρ. Α.
Κατσίκερος, Κριτική, Αθήνα 2006.
‐ Βασίλης Φιοραβάντες, Θεωρία πολιτισμού. Μετακριτική, πολιτισμός και άνθρωπος, Ψηφίδα,
Αθήνα 2004.
‐ Βασίλης Φιοραβάντες, Θεωρία πολιτισμού. Τέχνη, κουλτούρα, αισθητική. Ο άνθρωπος
αντιμέτωπος με την παγκοσμιοποίηση, Ψηφίδα, Αθήνα 2004.

160

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
171.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
ΕΠ511

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

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

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

172.

Ελληνική

ΝΑΙ (Αγγλική και Γαλλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE166/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα παρακολουθεί την ίδρυση, την επέκταση, τη συρρίκνωση και την πτώση της βυζαντινής
αυτοκρατορίας μέσα από μια σειρά επιμέρους θεματικών ενοτήτων, που άπτονται της ιστορίας και
του υλικού της πολιτισμού. Το Βυζάντιο, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, κυριάρχησε
κυρίως στο ανατολικό μέρος της Μεσογείου για έντεκα περίπου αιώνες (324‐1453). Επρόκειτο για
μια θεοκρατική και αυστηρά ιεραρχημένη αυτοκρατορία, με ισχυρή διοικητική οργάνωση, κεντρική
διοίκηση και δυνατό νόμισμα, που ο πολιτισμός που παρήγαγε γεννήθηκε ρωμαϊκός και στην ακμή
της έγινε έντονα ελληνικός. Σημαντικό όμως μέρος της λαμπρότητάς του ο βυζαντινός πολιτισμός το
χρωστά στην ποικιλομορφία των επαφών του, ειρηνικών και πολεμικών, με το σασσανιδικό Ιράν, το
Ισλάμ, τα βασίλεια της Αρμενίας και της Γεωργίας, τα σλαβικά κρατίδια, τη δυτική Ευρώπη.
Στην φροντιστηριακή ώρα προσεγγίζουμε ζητήματα παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής
αρχιτεκτονικής: Ειδικότερα, παρουσιάζεται η εξέλιξη της βυζαντινής αρχιτεκτονικής (κοσμικής και
εκκλησιαστικής) από την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι και την Άλωση (324‐1453).
Εξετάζονται: η αρχιτεκτονική των παλαιοχριστιανικών χρόνων (4ος ‐ 7ος αι.), των λεγόμενων
«σκοτεινών αιώνων» (7ος ‐ 8ος αι.), των μεσοβυζαντινών χρόνων (9ος ‐ 12ος αι.), καθώς και των
υστεροβυζαντινών χρόνων (13ος ‐ 15ος αι.).

Σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της ουσίας του Βυζαντίου εξετάζονται:
‐Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και η πολεοδομική της οργάνωση.
‐Οι θεολογικές έριδες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι.
‐Η ανάπτυξη και η σπουδαιότητα του μοναχισμού.
‐Η πίστη των Βυζαντινών.
‐Η οικονομική οργάνωση της αυτοκρατορίας.
‐Η αυτοκρατορική αυλή.
‐Η περίοδος της Εικονομαχίας.
‐Η σχέση της αυτοκρατορικής ιδεολογίας με την εκκλησιαστική εξουσία.
‐Οι επαφές του Βυζαντίου με τους ξένους πολιτισμούς.
‐Το Σχίσμα των εκκλησιών.
‐Προσωπικότητες του Βυζαντίου μέσα από τις πηγές (Πατριάρχης Φώτιος και Θεόδωρος Μετοχίτης)
και η εκπαίδευση.
‐Οι σταυροφορίες, η λατινική κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και οι περιφερειακές
αυτοκρατορίες της Τραπεζούντας, της Νίκαιας, της Άρτας και του Μυστρά.
‐Η ενωτική και η ανθενωτική πολιτική.
‐Η πτώση του 1453.
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‐Το πάθος και η σωματικότητα στη βυζαντινή τέχνη.
‐Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται σημαντικές πτυχές του υλικού πολιτισμού (τοιχογραφίες,
εικόνες, χειρόγραφα, ψηφιδωτά, έργα της αργυροχοΐας και της κεραμικής).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:
α. αντιληφθεί την οικουμενική διάσταση του βυζαντινού πολιτισμού και τις συνθήκες συγκρότησής
του, όπως και τους παράγοντες που συνέβαλαν στη συνοχή του, β. κατανοήσει γιατί ο πολιτισμός
αυτός είχε διάρκεια και επιβίωσε ακόμη και πέραν του έτους 1453, χρονιά που μπορεί μεν να
καταλύθηκε η πολιτική του υπόσταση αλλά όμως επιβίωσε, εντός του νέου πολιτισμού που
διαδέχθηκε τον βυζαντινό, δηλαδή τον οθωμανικό, η θρησκευτική του υπόσταση, μέσω της
αναγνώρισης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
173.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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1.

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και ο Μέγας Κωνσταντίνος με τα μάτια του Ευσεβίου
Καισαρείας.
2. Η καταστροφή των ειδωλολατρικών ναών μέσα από τις πηγές.
3. Από την κρίση του αρειανισμού στη σύνοδο της Χαλκηδόνας.
4. Ο Ιουστινιανός και η Αγία Σοφία.
5. Οι κανόνες 82 (απεικόνιση Χριστού με τη μορφή ενσαρκωμένου ανθρώπου) και 100 (τέχνη
και ηθική) της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου.
6. Η ΣΤ΄ και η Ζ΄ Οικουμενικές Σύνοδοι.
7. Η εικονομαχική έριδα, οι φάσεις της εικονομαχίας, οι αυτοκράτειρες Ειρήνη και Θεοδώρα
και ο ρόλος τους στην αποκατάσταση των εικόνων.
8. Η προέλαση των μουσουλμάνων.
9. Το Βυζάντιο και οι άλλοι. Μορφές ετερότητας.
10. Η αυτοκρατορική αυλή και η εκλογή του αυτοκράτορα.
11. Από τον Βασίλειο Β΄ στον Αλέξιο Α΄ Κομνηνό. Τα βυζαντινά Βαλκάνια και η νομισματική κρίση
του 11ου αιώνα.
12. Η ιστοριογράφος Άννας Κομνηνή και η Αλεξιάς.
13. Πολιτική Ορθοδοξία (Διαπλεκτικότητα εκκλησιαστικής και αυτοκρατορικής εξουσίας).
14. α.Οι Σταυροφορίες και η Πτώση της Κωνσταντινούπολης κατά την Δ΄ Σταυροφορία, β.
Σταυροφορικές ηγεμονίες στο χώρο της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
15. Οι τελευταίοι αιώνες της αυτοκρατορίας και η Άλωση.
16. Η βυζαντινή αρχιτεκτονική προσεγγίζεται μέσα από διάφορες οπτικές:
α. Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
β. Κατηγορίες μνημείων και εξέλιξη αρχιτεκτονικών τύπων.
γ. Οργάνωση πόλεων και πολεοδομικός ιστός.
δ. Σχέση λειτουργικών πρακτικών και αρχιτεκτονικής.
ε. Οικοδομική δραστηριότητα στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και στις επαρχίες.
στ. Ρόλος χορηγών και τεχνιτών.
ζ. Υλικά δομής, αρχιτεκτονικός διάκοσμος και αισθητικές εμπειρίες.
η. Γραπτές πηγές και αρχιτεκτονική.
174.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Ατομική ανάλυση
παραδειγματικών
περιπτώσεων

28

Βιβλιογραφική ενημέρωση
για παραδειγματικές

30
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

περιπτώσεις
Μελέτη συνδέσμων
οπτικοακουστικού υλικού

15

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

4.
‐
‐
‐

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
Κριτική ανάλυση ενός κειμένου
Συγκριτική αξιολόγηση δεδομένων
Αξιοποίηση παραδειγματικών περιπτώσεων
ή

5.

Συγγραφή και παρουσίαση γραπτής εργασίας με
στοχευμένη θεματική.

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

175.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Γενική Βιβλιογραφία (αναλυτική βιβλιογραφία στο eclass):
1.
2.

Angold, M., Η τέταρτη σταυροφορία. Τα γεγονότα και το ιστορικό πλαίσιο, μτφρ. Θ. Κονδύλης,
Παπαδήμας, Αθήνα 2006.
Angold, M., Η βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204. Μια πολιτική ιστορία, μτφρ.
Ε. Καργιανιώτη, επιμ. Π. Α. Αγαπητός, Παπαδήμας, Αθήνα 2008.
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3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Beck, H.‐G., Η βυζαντινή χιλιετία, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1992 (2η έκδοση).
Cheynet, J,‐C. (επιμ.), Ο βυζαντινός κόσμος: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (641‐1204), μτφρ. Α.
Καραστάθη, επιμ. Γ. Μωυσείδου – Α. Παπασυριόπουλος – Α. Μαραγκάκη, τ. 2, Πόλις, Αθήνα
2012.
Cormack, R., ‐ Βασιλάκη, Μ., (επιμ.), Βυζάντιο 330‐1453, μτφρ. Μ. Διαμάντη ‐ Δ. Κωτούλα ‐ Γ.
Βαραλής, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2009.
Dagron, G., Η γέννηση μιας πρωτεύουσας: Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της από το 330
ως το 451, μτφρ. Μ. Λουκάκη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2000, 15‐134,
337‐466.
Dagron, G., Constantinople imaginaire. Etudes sur le recueil des "Patria", Presses Universitaires
de France, Παρίσι 1984.
Herrin, J., Τι είναι το Βυζάντιο, μτφρ. Χ. Σαμαρά, επιμ. σειράς Τ. Θεοδωρόπουλος, Ωκεανίδα,
Αθήνα 2008, 333‐372.
Herrin, J., Γυναίκες στην πορφύρα. Ηγεμόνες του μεσαιωνικού Βυζαντίου, μτφρ. Α.
Εμμανουήλ, Ωκεανίδα, Αθήνα 2002, σ. 116‐267, 373‐476.
Kazhdan, A. P., –Wharton Epstein, A., Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και τον
12ο αιώνα, μτφρ. Α. Παππάς – Δ. Τσουγκαράκης, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1997, 258‐297.
Mango, C., (επιμ.), Ιστορία του Βυζαντίου, μτφρ. Ο Καραγιώργου, επιμ. σειράς Χ. Βλαβιανός,
Νεφέλη, Αθήνα 2006.
Mango, C., Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, μτρφ. Δ. Τσουγκαράκης, Μ.Ι.Ε.Τ.,
Αθήνα 1990 (2η έκδοση).
Morrisson, C., (επιμ.), Ο βυζαντινός κόσμος: Η ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (330‐641),
μτφρ. Α. Καραστάθη, επιμ. Α. Μυλωνοπούλου, τ. 1, Πόλις, Αθήνα 2007.
Nicol, D. M., Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου (1261‐1453), μτφρ. Σ. Κομνηνος,
Παπαδήμας, Αθήνα 2012.
Ostrogorsky, G., Ιστορία του βυζαντινού κράτους, μτφρ. Ι. Παναγόπουλος, επιμ. Ε. Κ. Χρυσός,
Βασιλόπουλος, Στέφανος Δ., τ. 1‐2, Αθήνα 2001 (2η έκδ.).
Ostrogorsky, G., Ιστορία του βυζαντινού κράτους, μτφρ. Ι. Παναγόπουλος, επιμ. Ε. Κ. Χρυσός,
Βασιλόπουλος Στέφανος, Δ., τ. 3, Αθήνα 1997 (5η έκδ.).
Runsiman, S., Βυζαντινός πολιτισμός, μτφρ. Δ. Δετζώρτζη, Ερμείας, Αθήνα 1993.
Velmans, T., Βυζάντιο: Τέχνη και διακόσμηση, μτφρ. Μ. Σακκή, Καρακώτσογλου, Αθήνα 2004.
Γλύκατζη ‐ Ahrweiler, Ε., Γιατί το Βυζάντιο, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2009.
Γκιολές, Ν., Παλαιοχριστιανική τέχνη και μνημειακή ζωγραφική (π. 300‐726), Γκέλμπεσης,
Αθήνα 1991.
Καραγιαννόπουλος, Ι., Η βυζαντινή ιστορία μέσα από τις πηγές, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1996
(2η έκδοση).
Μεράντζας, Χ., Αναχωρά(‐η)ση. Μορφές ετερότητας στον βυζαντινό πολιτισμό, Σμίλη, Αθήνα
2014.
Σαββίδης, Α. Γ. Κ., Εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία (284‐1461), μτφρ. Α. Κονδύλης,
Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2011 (2η έκδ.).
Χατζηδάκη, Ν., Ελληνική τέχνη. Βυζαντινά ψηφιδωτά, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1994.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
176.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
ΕΠ811

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8ο
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

4

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

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

177.

Ελληνική

ΝΑΙ (Αγγλική και Γαλλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE167/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης

167

και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζεται ο μεταβυζαντινός υλικός πολιτισμός ενταγμένος στο
περιβάλλον της οθωμανικής αυτοκρατορίας και της βενετικής κυριαρχίας ‐σε ό,τι αφορά στην Κρήτη
και στα Επτάνησα‐, με αναφορά σε ζητήματα καλλιτεχνικής έκφρασης και παραγωγής (κοσμική και
θρησκευτική ζωγραφική, ασημουργία, κεραμική) και διαπερατότητας της θρησκευτικής και
κοσμικής τέχνης από τη δυτική και την οθωμανική παράδοση, για την περίοδο από τον 15ο έως και
τις αρχές του 19ου αιώνα. Ο μεταβυζαντινός υλικός πολιτισμός (κοσμική και θρησκευτική τέχνη)
πεξετάζεται στο περιβάλλον ενός ευρύτερου πολιτισμικού χώρου, σε συνάρτηση με ζητήματα
διαμόρφωσης της νεοελληνικής ταυτότητας και του ρόλου της θρησκείας στη συγκρότηση της
ταυτότητας και σε σχέση: α. με την κοινωνική δομή και την οικονομία του αστικού πληθυσμού στα
Βαλκάνια με έμφαση στην εμπορική δραστηριότητα, β. με την ιδεολογία των βαλκανικών κοινωνιών
με τις επιμέρους διαμορφώσεις εξουσιαστικών και ηγεμονικών αντιλήψεων, γ. με τη διαχείριση του
φορτίου της οθωμανικής κληρονομιάς στη διαμόρφωση της ιστορικής ταυτότητας, δ. με τις
διαδικασίες εξευρωπαϊσμού (εκβιομηχάνιση) που υποσκάπτουν τις βάσεις της οθωμανικής
πραγματικότητας, ε. με την εστιακή δυναμική των ορεινών οικονομικών συστημάτων, και στ. με
τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των εθνικών κρατών με βάση εθνοτικά χαρακτηριστικά.
Επίσης, οι φοιτήτριες/φοιτητές εισάγονται στδιακά στη μελέτη της μεταβυζαντινής εικαστικής
παραγωγής του 15ου και 16ου αι., που συνεχίζει την παράδοση της βυζαντινής, και στη συνέχεια
παρακολουθούν τη μετεξέλιξη του φαινομένου στη Βαλκανική από τον 17ο έως και τον 19ο αιώνα
μέσα από την ανάλυση της τέχνης και της τεχνικής των επαρχιακών συνεργείων ζωγράφων.
Αναλύεται παράλληλα, στο πλαίσιο των συναντήσεων, το ιστορικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά
την πτώση της Κωνσταντινούπολης και της Βαλκανικής στους Οθωμανούς, καθώς και το προνομιακό
καθεστώς ανάπτυξης της θρησκευτικής τέχνης στις περιοχές υπό βενετική κατοχή (Κρήτη, Ιόνια
νησιά). Η ζωγραφική παραγωγή εξετάζεται σε συνάρτηση με την αναδυόμενη αστική οικονομία και
την ανάπτυξη των πόλεων στο πλαίσιο της ευρύτερης μεσογειακής οικονομικής συγκυρίας του 15ου
και 16ου αι. Ιδιαίτερη, επίσης, αναφορά γίνεται στο φαινόμενο του μοναχισμού και της ακμής του
κατά τον 16ο αι.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

1. Κατανοήσει τον τρόπο οργάνωσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας και τους λόγους που
ενίσχυσαν την εδραίωση και επιβίωσή της υπό καθεστώς συγκεντρωτισμού και αυστηρού
συντεχνιακού ελέγχου.
2. Να λάβει γνώση του μηχανισμού μέσω του οποίου η κατάλυση του κέντρου της βυζαντινής
αυτοκρατορίας ανέδειξε σε νέους θεματοφύλακες της βυζαντινής παράδοσης τις
περιφέρειες της νεοσύστατης οθωμανικής αυτοκρατορίας και κυρίως τα μεγάλα ορθόδοξα
μοναστικά κέντρα, που με τη θεολογική κατάρτιση και την πνευματικότητα των φορέων
τους ενίσχυσαν τις προσπάθειες διατήρησης της βυζαντινής ταυτότητας, όπως και της
βυζαντινής ζωγραφικής παράδοσης.
3. Αντιληφθεί την ιστορία των εικαστικών πρακτικών της μεταβυζαντινής τέχνης (κοσμικής και
θρησκευτικής) για μια μακρά περίοδο (15ος‐19ος αι.) στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και
μακροβιότερης ζωγραφικής παράδοσης από την οποία οι πρακτικές αυτές αντλούν τα
πρότυπά τους.
4. Να αποκτήσει μια ξεκάθαρη εικόνα της διαδιακασίας με την οποία τα νέα μορφολογικά
στοιχεία της μεταβυζαντινής ζωγραφικής τέχνης τροποποιούν και εμπλουτίζουν τις
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παραδοσιακές αισθητικές κατηγορίες της βυζαντινής ζωγραφικής και αλλοιώνουν τον
«βυζαντινό κανόνα», υπό το βάρος κυρίως των δυτικών αλλά και δευτερευόντως των
οθωμανικών επιρροών.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

178.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εδραίωση και ανάπτυξη της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Η οργάνωση των πόλεων στις βαλκανικές επαρχίες της οθωμανικής αυτοκρατορίας (15ος‐
19ος).
Η εμπορική δραστηριότητα και η οικονομική οργάνωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Η σπουδαιότητα της Αδριατικής ανάμεσα στην Δύση και την οθωμανική αυτοκρατορία.
Η ζωγραφική των φορητών εικόνων στην Κρήτη κατά τον 15ο και τον 16ο αι.
Η άνθιση της εντοίχιας θρησκευτικής ζωγραφικής στο β΄ μισό του 15ου και τον 16ο αι. σε
Μετέωρα, Ιωάννινα, Άγιον Όρος.
Οι εξωγενείς επιρροές της μεταβυζαντινής τέχνης και η αφομοίωση οθωμανικών
διακοσμητικών αισθητικών αξιών.
Οθωμανική κεραμεική Iznik, αυτοκρατορικά καλλιτεχνικά εργαστήρια και τεχνοτροπίες.
Οθωμανικά μεταξωτά υφάσματα.
Η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας στην οθωμανική Κωνσταντινούπολη και στα κέντρα της
περιφέρειας. Τεχνικές, εργαστήρια, κέντρα παραγωγής.
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‐

Η διακοσμητική ζωγραφική στην οθωμανική αυτοκρατορία και τα ρεύματα της δυτικής τέχνης
(μπαρόκ, ροκοκό, νεοκλασικισμός).
Επτανησιακές εικόνες του 19ου αιώνα σε εκκλησίες και σε μοναστήρια της Ηπειρωτικής
ενδοχώρας του ελλαδικού χώρου: Η συνεισφορά του εμπορίου.
Τάσεις της ζωγραφικής τέχνης από τον 17ο έως τον 18ο αιώνα στην Ήπειρο. Λινοτοπίτες και
Καπεσοβίτες ζωγράφοι.

‐
‐
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ατομική ανάλυση
παραδειγματικών
περιπτώσεων

41

Βιβλιογραφική ενημέρωση
για παραδειγματικές
περιπτώσεις

10

Μελέτη συνδέσμων
οπτικοακουστικού υλικού

10

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

100

170

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

6.
‐
‐
‐
7.

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
Κριτική ανάλυση ενός έργου τέχνης
Συγκριτική αξιολόγηση δεδομένων
Αξιοποίηση παραδειγματικών περιπτώσεων
Προφορική στοχευμένη εξέταση πυκνής
περιγραφής.

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

‐Προτεινόμενη Γενική Βιβλιογραφία (αναλυτική βιβλιογραφία στο eclass):
1.

Atasoy, N., – Raby, J., Iznik: The Pottery of Ottoman Turkey, Alexandria Press, Λονδίνο 1989
(ανατ. Laurence King Publishers, 2008).
2. Atasoy, N., –Denny, W. B. – Mackie, L. W., –Tezcan, H., Ipek: The Crescent and the Rose:
Imperial Ottoman Silks and Velvets, Azimuth Editions, Istanbul‐Λονδίνο 2001.
3. Georgitsoyanni, E., Les peintures murales du vieux catholicon du monastère de la
Transfiguration aux Météores, (Université Nationale et Capodistriaque d'Athènes,
Bibliothèque S.N. Saripolos, 92), Αθήνα 1992.
4. Inalcik, H., – Quataert, D., (επιμ.), Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας : 1600‐1914, μτφρ. Μ. Δημητριάδου, επιμ. Μ. Σαρηγιάννης, επιμ. σειράς
Σωκράτης Πετμεζάς, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2011.
5. Semoglou, Α., Le décor mural de la chapelle athonite de Saint‐Nicolas (1560). Application d’un
nouveau langage pictural par le peintre Thébain Frangos Catelanos, Presses Universitaires du
Septentrion, Villeneuve d’Ascq 1999.
6. Todorov, N., Η βαλκανική πόλη: 15ος‐19ος αιώνας: Κοινωνικο‐οικονομική και δημογραφική
ανάπτυξη, μτφρ. Ε. Αβδελά – Γ. Παπαγεωργίου, Θεμέλιο, Αθήνα 1986.
7. Ασδραχάς, Σ. Ι., (επιμ.), Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της
οθωμανικής κυριαρχίας: ιε΄ ‐ ιθ΄ αιώνας, επιμ. σειράς Γ. Ραγιάς, Μέλισσα, Αθήνα 1979.
8. Αχειμάστου‐Ποταμιάνου, Μ., Η μονή των Φιλανθρωπηνών και η πρώτη φάση της
μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Τ.Α.Π., Αθήνα 1995 (2η έκδοση).
9. Αχειμάστου‐Ποταμιάνου, Μ., Οι τοιχογραφίες της μονής των Φιλανθρωπηνών στο νησί των
Ιωαννίνων, Αδάμ ‐ Πέργαμος, Αθήνα 2004.
10. Αχειμάστου‐Ποταμιάνου, Μ., Εικόνες της Ζακύνθου. Προλεγόμενα ιστορικά του
ακαδημαϊκού Μ. Χατζηδάκη, Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου και Στροφάδων, Αθήνα 1997.
11. Βοκοτόπουλος, Π. Λ., Εικόνες της Κέρκυρας, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1990.
12. Γαρίδης, Μ., Διακοσμητική ζωγραφική. Βαλκάνια, Μικρασία 18ος‐19ος αιώνας. Μπαρόκ και
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ροκοκό: Ανατολική και βυζαντινή κληρονομιά, Μέλισσα, Αθήνα 1996.
13. Γαρίδης, Μ., Μεταβυζαντινή ζωγραφική (1450‐1600) : Η εντοίχια ζωγραφική μετά την πτώση
του βυζαντίου στον ορθόδοξο κόσμο και στις χώρες υπό ξένη κυριαρχία, μτφρ. Α. Γαρίδη,
επιμέλεια Ε. Δεληγιάννη – Δωρή, Σπανός ‐ Βιβλιοφιλία, Αθήνα 2007.
14. Καραμπερίδη, Α., Η μονή Πατέρων και η ζωγραφική του 16ου και του 17ου αιώνα στην
περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 2009.
15. Κορρέ ‐ Ζωγράφου, Κ., Χρυσικών έργα 1600‐1900: Συλλογή Κ. Νοταρά, Ελληνικό Λογοτεχνικό
και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), Αθήνα 2002.
16. Κορρέ ‐ Ζωγράφου, Κατερίνα, Τα κεραμεικά Ιζνίκ της μονής Παναχράντου Άνδρου, Καΐρειος
Βιβλιοθήκη, Άνδρος 2004.
17. Κωνστάντιος, Δ., Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Καπέσοβο της Ηπείρου.
Συμβολή στη μελέτη της θρησκευτικής ζωγραφικής στην Ήπειρο το 18ο και το α΄ μισό του
19ου αιώνα, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, αρ. 75, Αθήνα 2001.
18. Λαμπράκη‐Πλάκα, Μ., El Greco – O Έλληνας – The Greek, Καστανιώτης, Αθήνα 1999².
19. Λίβα‐Ξανθάκη, Θ., Οι τοιχογραφίες της μονής Ντίλιου, Ι.Μ.Ι.Α.Χ., Ιωάννινα 1980.
20. Πιζάνιας, Π., Η ιστορία των Νέων Ελλήνων. Από το 1400 έως το 1820, Εστία, Αθήνα 2014.
21. Μεράντζας, Χ., Ο «τόπος της αγιότητας» και οι εικόνες του. Παραδείγματα ανάγνωσης της
τοπικής ιστορίας της Ηπείρου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιωάννινα 2007.
22. Μεράντζας, Χ., Οι πολιτισμικές συνιστώσες του "τόπου της αγιότητας" : Η συλλογή εικόνων
της μονής Βύλιζας Ματσουκίου, Σμίλη, Αθήνα 2012.
23. Οικονομάκη‐Παπαδοπούλου, Γ., Ασημικά, ξυλόγλυπτα, κοσμήματα, στο Μεντζαφού‐
Πολύζου, Ο., (επιμ.), Συλλογές Ευάγγελου Αβέρωφ. Ταξιδεύοντας στο χρόνο, Ίδρυμα
Ευαγγέλου Αβέρωφ ‐ Τοσίτσα, Μέτσοβο 2000, 157‐195.
24. Τούρτα, Α., Οι ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι.
Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Λινοτόπι, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού
Δελτίου, αρ. 44, Αθήνα 1991.
25. Τσιγαρίδας, Ε. Ν., – Σοφιανός, Δ. Ζ., Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων:
Ιστορία – τέχνη, Γένεσις, Τρίκαλα 2003.
26. Τσιόδουλος, Σ., Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου: Τέλη 18ου‐αρχές 20ού αιώνα.
Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, επιμ. Μ. Κυρτζάκη, Ριζάρειο Ίδρυμα, Αθήνα 2009.
27. Χατζηδάκης, Μ., – Σοφιανός, Δ., Το Μεγάλο Μετέωρο. Ιστορία και Τέχνη, εκδ. Interamerican,
Αθήνα 1990.
28. Χατζηδάκης, Μ., Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης. Οι τοιχογραφίες της Ι. Μ. Σταυρονικήτα¸
Αθήνα 1986.
29. Χατζηδάκης, Μ., Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450‐1830). Με εισαγωγή στην ιστορία
της ζωγραφικής της εποχής, τ. 1, (Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, αρ. 33), Αθήνα 1987.
30. Χατζηδάκης, Μ., – Δρακοπούλου, Ε., Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450‐1830), τ. 2,
(Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, αρ. 62), Αθήνα 1997.
31. Χατζηδάκης, Μ., Εικόνες της Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής,
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1995 (2η έκδοση).
32. Χατζηδάκη, Ν., Venetiae quasi alterum Byzantium. Από τον Χάνδακα στη Βενετία. Ελληνικές
εικόνες στην Ιταλία 15ος‐16ος αιώνας, κατ. έκθεσης Μουσείο Correr, Βενετία (17
Σεπτεμβρίου – 30 Οκτωβρίου 1993), Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα 1993.
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Θεοδώρα Μονιούδη Γαβαλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
182.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Υ403

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4ο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

Διαλέξεις

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

Επιστημονικής περιοχής της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
183.

Δεν έχει προαπαιτούμενα μαθήματα
Ελληνική

Όχι

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE117/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επαρκής γνώση της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής από την
κλασική εποχή μέχρι τον 20ό αιώνα.
Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στα αντίστοιχα θέματα ώστε να είναι σε
θέση να αποτιμήσουν, να διαχειριστούν, να κρίνουν και να προβάλουν την αρχιτεκτονική
κληρονομιά.
Οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική εκφράζουν με τον πιο συγκεκριμένο και απτό τρόπο την εξέλιξη της
κοινωνίας. Η εξέλιξη της δυτικής αρχιτεκτονικής συσχετίζεται με τα ιστορικά γεγονότα και τα
κοινωνικά δεδομένα.
Εξετάζονται τα κλασικά θεμέλια της αρχιτεκτονικής (η ελληνική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική), η
αρχιτεκτονική του μεσαίωνα (ρωμανική και γοτθική), η αρχιτεκτονική της Αναγέννησης, το μπαρόκ,
η αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα (κλασικισμός, ιστορισμός, εκλεκτικισμός). Παρουσιάζονται από τον
20ό αιώνα: Σχολή της Βιέννης, Bauhaus, Esprit Nouveau.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
‐Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα θέματα των ζητημάτων ιστορίας της αρχιτεκτονικής που
αναπτύχθηκαν.
‐Να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του κατασκευασμένου χώρου και να αντιληφθεί τον
κατασκευασμένο χώρο ως κέντρο της κοινωνίας που τον δημιούργησε.
‐Να διαθέτει γνώσεις που επιτρέπουν να συνεχίσει τις σπουδές του/της στο πεδίο των μαθημάτων
της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
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Λήψη αποφάσεων

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εξοικείωση με τον κριτικό τρόπο σκέψης
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
184.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγικές έννοιες.
2. Ελληνική αρχιτεκτονική (1).
3. Ελληνική αρχιτεκτονική (2).
4. Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική.
5. Ρωμανική αρχιτεκτονική.
6. Γοτθική αρχιτεκτονική.
7. Αναγέννηση.
8. Μπαρόκ.
9. 19ος αιώνας (1).
10. 19ος αιώνας (2).
11. 20ός αιώνας (1900‐1940) (1).
12. 20ός αιώνας (1900‐1940)(2).
13. 20ός αιώνας (η περίοδος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο).
185.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο, Διαλέξεις στην τάξη.

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, υποστήριξη διδασκαλίας με
e‐class.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

30

Αυτοτελής μελέτη

30

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

10

Σύνολο Μαθήματος

100

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

186.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
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‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Λέφας Παύλος, Αρχιτεκτονική. Μια ιστορική θεώρηση, Πλέθρον, Αθήνα 2013, ISBN
9789604382182.
Κωδικός στον Εύδοξο 33133506.
2. Λάββας Γεώργιος, Επίτομη Ιστορία της αρχιτεκτονικής, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002,
ISBN 9601211241.
Κωδικός στον Εύδοξο 17263.
Bιβλιογραφία
1. Γιακουμακάτος Ανδρέας, Στοιχεία για τη νεότερη ελληνική αρχιτεκτονική, ΜIET, Αθήνα.
2. Koρρές Μανόλης, Αρχαία Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα.
3. Λέφας Παύλος, Βιτρουβίου, Περί αρχιτεκτονικής, Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 1998.
4. Mπούρας Χαράλαμπος, Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Εκδόσεις Συμμετρία, τ. Α, Αθήνα
1999.
5. Μπούρας Χαράλαμπος, Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, τ. Β,
Αθήνα 1999, τ. Β.
6. Tουρνικιώτης Παναγιώτης, Ιστοριογραφία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια,
Αθήνα 2002.
7. Φιλιππίδης Δημήτρης, Ανθολογία Κειμένων Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 1925‐2002, Εκδοτικός Οίκος
Μέλισσα, Αθήνα 2006.
8. Αρχιτεκτονική Θεωρία (Le Corbusier, Rossi Aldo, ..), Eκδόσεις Γνώση, 2005.
9. Watkin D., Ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής, επ. Π. Τουρνικιώτης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005.
10. Wycherley R.E., How the Greeks Built Cities (1949), London/New York 1962.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
187.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Π505

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις και εργαστήριο

5

5

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

Επιστημονικής Περιοχής Ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

188.

Δεν έχει
Ελληνική

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE118/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα εστιάζει στην πολεοδομική ιστορία της νεώτερης Ελλάδας από την ίδρυση του
νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Ο χώρος της πόλης εξετάζεται μέσα στο ευρύτερο ιστορικό
του περιβάλλον: Η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική εντάσσονται στον γενικότερο προβληματισμό
που θέτουν οι ιστορικές συνθήκες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις μεθόδους αναπαράστασης
του χώρου μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων πόλεων από τους χάρτες και τα σχέδια. Στόχοι του
μαθήματος είναι η γνώση της πολεοδομικής ιστορίας και η εξοικείωση των φοιτητών με την
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αναπαράσταση της δυναμικής του χώρου, την αξιολόγηση και επιλογή του θέματος και τον τρόπο
παρουσίασής του.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
‐Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα θέματα των ζητημάτων ιστορίας της αρχιτεκτονικής που
αναπτύχθηκαν.
‐Να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του κατασκευασμένου χώρου και να αντιληφθεί τον
κατασκευασμένο χώρο ως κέντρο της κοινωνίας που τον δημιούργησε.
‐Να διαθέτει γνώσεις που επιτρέπουν να συνεχίσει τις σπουδές του/της στο πεδίο των μαθημάτων
της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εξοικείωση με τον κριτικό τρόπο σκέψης
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
189.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Παρουσιάζονται το αντικείμενο και ο σκοπός του μαθήματος. Γίνεται αναφορά στις έννοιες και τα
κύρια σημεία της πολεοδομικής πολιτικής του νέου ελληνικού κράτους.
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Η πρώιμη πολεοδομική νομοθεσία του νέου ελληνικού κράτους

Παρουσιάζεται το βασικό θεσμικό πλαίσιο της πολεοδομίας της οθωνικής περιόδου. Γίνεται
αδρομερής περιγραφή των κυριότερων νομοθετημάτων
Σχέδια πόλεως για την Αθήνα‐πρωτεύουσα

Παρουσιάζονται τα πρώτα σχέδια για την Αθήνα‐πρωτεύουσα, αυτά των Κλεάνθη‐Schaubert και
Klenze
Οι πολυάριθμοι συνοικισμοί του νέου ελληνικού κράτους, 19ος αι.

Η θεματική ενότητα αναφέρεται στους συνοικισμούς, οι οποίοι δημιουργήθηκαν με συγκεκριμένες
διαδικασίες πάνω σε εθνική γη για να στεγάσουν διάφορες κατηγορίες πληθυσμών
Σχέδιο για κάθε ελληνική πόλη. Oι κύριες σχεδιαστικές παρεμβάσεις του κράτους (1833‐1890)

Γίνεται αναφορά στα πολυάριθμα σχέδια του 19ου αιώνα για τις πόλεις και κωμοπόλεις, τα οποία
αντιμετωπίστηκαν από το κράτος ως εργαλείο εκσυγχρονισμού της χώρας
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός του Αγρινίου (μέσα 19ου αι.)

Γίνεται αναφορά στο κτηματολόγιο του Αγρινίου των μέσων του 19ου αιώνα, στο οποίο
καταγράφεται υψηλό ποσοστό εθνικών γαιών. Παρουσιάζεται το σχέδιο του Αγρινίου της οθωνικής
περιόδου και οι συνέπειές του στην εξέλιξη της πόλης
Διαδικασίες εφαρμογής των σχεδίων. Οικοδομικές άδειες και άδειες ευθυγραμμίας (19ος αι.)

Παρουσιάζονται οι διαδικασίες της εφαρμογής των σχεδίων, αυτές για τη δημιουργία των
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στις πόλεις. Γίνεται αναφορά στις οικοδομικές άδειες του
19ου αιώνα και στις διαφορές τους μεταξύ Παλαιάς Ελλάδας και Επτανήσων
Ο ρόλος του Δήμου της ελληνικής πόλης. Ο ρόλος του κατοίκου της ελληνικής πόλης (19ος αι.)

Παρουσιάζεται ο ρόλος των Δήμων στη διαμόρφωση της νεότερης πόλης. Γίνεται αναφορά στη
συμμετοχή των κατοίκων στις πολεοδομικές διαδικασίες, ιδιαίτερα μετά τις πρώτες δεκαετίες
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ_Εργασία

1. Εντοπισμός στο Διαδίκτυο των ιστοσελίδων με αναφορές στη νεότερη πολεοδομική ιστορία της
Αθήνας, με εστίαση στις ιστοσελίδες του Δήμου Αθηναίων και επιστημονικών φορέων. Ποιο είναι το
περιεχόμενο και σε ποιούς απευθύνονται;
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2. Αναζήτηση στο Youtube στοιχείων σχετικών με την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Αθήνας.
3. Σύγκριση της διαχείρισης των στοιχείων για την Αθήνα με την αντίστοιχη για μια Ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα που θα επιλέξετε.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας γίνεται στο εργαστήριο.
190.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη και στο εργαστήριο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία,
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί
στα standards του ECTS

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e‐class.
Ανοικτό μάθημα.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

30

Εργαστήριο

30

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

10

Αυτοτελής μελέτη

25

Σύνολο Μαθήματος

125
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

διαδικασίας

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

191.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Μονιούδη‐Γαβαλά Δώρα, Σχεδιασμός και έγγειος ιδιοκτησία στην Αθήνα 1833‐1922, εκδόσεις
Παρασκήνιο, Αθήνα 2017, ISBN 978‐618‐5003‐39‐5.
Κωδικός στον Εύδοξο 68377807.
2. Καρύδης Δημήτρης, Τα επτά βιβλία της πολεοδομίας, Παπασωτηρίου, Αθήνα 2006, ISBN
9607530780.
Κωδικός στον Εύδοξο 9725.
Δωρεάν ηλεκτρονικό σύγγραμμα:
‐Μονιούδη‐Γαβαλά Δώρα, Πολεοδομία στο ελληνικό κράτος 1833‐1890, έκδοση ΤΔΠΠΝΤ, Αγρίνιο
2012 ISBN 9789609340090 (Δωρεάν ηλεκτρονικό σύγγραμμα). Κωδικός στον Εύδοξο
30154160.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
192.

ΓΕΝΙΚΑ
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ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΏΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
ΕΠ510

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 19ος‐20ός αιώνας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

Επιστημονικής περιοχής της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
193.

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
Ελληνική

ΟΧΙ

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE119/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
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• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής αρχιτεκτονικής από τη δημιουργία
του νέου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Εξετάζεται η κλασικιστική μορφολογία στον ελλαδικό
χώρο, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την Ανεξαρτησία και την έλευση του Όθωνα. Παρουσιάζονται
τα δημιουργήματα του 19ου αιώνα στην Αθήνα, αλλά και στις πόλεις της ελεύθερης Ελλάδας.
Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της περιόδου στις περιοχές που δεν αποτέλεσαν αμέσως τμήμα του
νεοελληνικού κράτους. Μελετώνται οι αλλαγές στις αρχές του 20ού αιώνα. Γίνεται αναφορά στην
πολεοδομική εξέλιξη των ελληνικών πόλεων στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Εξετάζεται η ειδική
περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνονται οι αλλαγές που ακολουθούν τη Μικρασιατική
Καταστροφή και την εισαγωγή της μοντέρνας αρχιτεκτονικής και η στροφή προς την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική. 61 Παρουσιάζονται οι τάσεις μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Γίνεται αναφορά στο
έργο αρχιτεκτόνων που χαρακτηρίζουν την περίοδο (Δ. Πικιώνη, Α. Κωνσταντινίδη). Μελετώνται οι
εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική. και το έργο εν ζωή αρχιτεκτόνων
(Ν. Βαλσαμάκη, Α. Τομπάζη).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
‐Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα θέματα των ζητημάτων ιστορίας της αρχιτεκτονικής που
αναπτύχθηκαν.
‐Να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του κατασκευασμένου χώρου και να αντιληφθεί τον
κατασκευασμένο χώρο ως κέντρο της κοινωνίας που τον δημιούργησε.
‐Να διαθέτει γνώσεις που επιτρέπουν να συνεχίσει τις σπουδές του/της στο πεδίο των μαθημάτων
της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εξοικείωση με τον κριτικό τρόπο σκέψης
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
194.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διάρθρωση μαθήματος
1. Εισαγωγικές έννοιες. Περιοδολόγηση.
2. 19ος αιώνας: Η κλασικιστική μορφολογία στον ελληνικό χώρο.
3. Οι αρχιτέκτονες του κλασικισμού (Κλεάνθης, Καυταντζόγλου, Τσίλλερ).
4. Ο 19ος αιώνας στις αλύτρωτες περιφέρειες: Ήπειρος, Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα.
5. Ο 19ος αιώνας στις αλύτρωτες περιφέρειες: Νησιά Βορείου Αιγαίου, Κρήτη. Περιοχές με δυτικές
επιρροές: Τα Επτάνησα.
6. Αρχές του 20ού αιώνα: Η Θεσσαλονίκη του Ερνέστ Εμπράρ.
7. Πολεοδομία στον ελλαδικό χώρο. Η Αθήνα και τα αστικά κέντρα.
8. Περίοδος 1900‐1940. Ο μοντερνισμός στην Ελλάδα.
9. Περίοδος 1940‐1980. Δημ. Πικιώνης, Άρης Κωνσταντινίδης.
10. Σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική. Νίκος Βαλσαμάκης.
11. Σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική. Αλέξανδρος Τομπάζης.
12. Αρχιτεκτονική και κριτική.
13. Αρχιτεκτονική και κριτική (2).
195.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.

Στην τάξη και στο γραφείο τις ώρες συνεργασίας με τους
φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class

Δραστηριότητα
Διαλέξεις

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
30

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή

185

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

30

Αυτοτελής μελέτη

30

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

10

Σύνολο Μαθήματος

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

196.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Διδακτικό βοήθημα:
1.
2.

Φιλιππίδης Δημήτρης, Νεοελληνική αρχιτεκτονική, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήνα
1984.
Φιλιππίδης Δημήτρης, Ανθολογία Κειμένων Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 1925‐2002,
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Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήνα 2006.
Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Αθηναϊκός κλασικισμός, έκδ. Δήμος Αθηναίων‐Πνευματικό Κέντρο, Αθήνα 1996.
2. Γιακουμακάτος Ανδρέας, Στοιχεία για τη νεότερη ελληνική αρχιτεκτονική, Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης.
3. Εμπράρ Eρνέστ, (συλλογικός τόμος, Γερόλυμπου Αλεξάνδρα, Γιακουμής Χάρης, Pedelahore
Loddis Christian), εκδόσεις Ποταμός, 2001.
4. H Αθήνα στον 20ό αιώνα, Υπουργείο Πολιτισμού‐Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, 1985.
5. Mαρμαράς Εμμανουήλ, Φεσσά‐Εμμανουήλ Ελένη, 12 Έλληνες αρχιτέκτονες του μεσοπολέμου,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005.
6. Mπίρης Κώστας, Αι Αθήναι. Από του 19ου εις τον 20όν αιώνα, Β έκδοση, Εκδοτικός Οίκος
Μέλισσα.
7. Mπίρης Μάνος, Αθηναϊκή Αρχιτεκτονική 1875‐1925, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήνα 1987.
8. Μπίρης Μάνος, Καρδαμίτση‐Αδάμη Μάρω, Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Εκδοτικός
Οίκος Μέλισσα, Aθήνα 2001.
9. Papageorgiou‐Venetas Alexander, Athens: The ancient Heritage and the Historic Cityscape in a
Modern Metropolis, H εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1994

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
197.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Π804

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις και εργαστήριο

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

Επιστημονικής περιοχής της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
198.

Ελληνική

ΟΧΙ

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE136/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Εξετάζονται οι έννοιες της αποκατάστασης και επανάχρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, με
έμφαση στα ιστορικά σύνολα. Με εστίαση στην πολεοδομική και αρχιτεκτονική διάσταση των
ζητημάτων προστασίας και αναβίωσης, αναλύονται και άλλες παράμετροι των διαδικασιών
διατήρησης και ανάπλασης των ιστορικών συνόλων, όπως οι κοινωνικές και οικονομικές.
Παρουσιάζονται παραδείγματα ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων στον ελλαδικό και τον
ευρωπαϊκό χώρο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
‐Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα θέματα των ζητημάτων διαχείρισης των ιστορικών συνόλων
που αναπτύχθηκαν.
‐Να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του κατασκευασμένου χώρου και να αντιληφθεί τον
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κατασκευασμένο χώρο ως κέντρο της κοινωνίας που τον δημιούργησε.
‐Να διαθέτει γνώσεις που πρέπει να έχει σχετικά με τη διαχείριση στο πεδίο των μαθημάτων της
ιστορίας της αρχιτεκτονικής.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εξοικείωση με τον κριτικό τρόπο σκέψης
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

199.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος:
1. Οι έννοιες του ιστορικού συνόλου και της διατήρησης, αναβίωσης, αποκατάστασης. Το θεσμικό
πλαίσιο και η πολιτική προστασίας (Διεθνείς Συμβάσεις, Συστάσεις, Συμφωνίες και Χάρτες. Επιλογή
από την Ελληνική νομοθεσία).
2. Οι συνθήκες που προκαλούν την υποβάθμιση των ιστορικών συνόλων. Η σύγχρονη ιδεολογία για
τη διατήρηση των ιστορικών συνόλων. Τα προβλήματα της διατήρησης σε συνάρτηση με τα
σύγχρονα οικιστικά προβλήματα.
3. Αρχιτεκτονική κληρονομιά και διατήρηση. Τα προβλήματα της νεοελληνικής πόλης.
4. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική και διατήρηση.
5. Αρχιτεκτονική κληρονομιά και διατήρηση (ιστορικό κέντρο Αθήνας).
6. Αρχιτεκτονική κληρονομιά και διατήρηση (ιστορικά κέντρα ευρωπαϊκών πόλεων).
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7. Ερευνητική εργασία.
200.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Στην τάξη και τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο.

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Εργαστηριακή Εκπαίδευση.
Υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της
πλατφόρμας e‐class

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

30

Εκπόνηση μελέτης

50

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

15

Σύνολο Μαθήματος

125
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γραπτή Εργασία, Δημόσια Παρουσίαση και Προφορική
Εξέταση.

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

201.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1.Λάββας Γεώργιος, Ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης, Μέλισσα, Αθήνα 2010, ISBN
9789602042977.
Κωδικός στον Εύδοξο 40964.
2.Ζήβας Διονύσης, Τα μνημεία και η πόλη, Libro, Αθήνα 1997, ISBN 9604900129.
Κωδικός στον Εύδοξο 56184.
Δωρεάν ηλεκτρονικό σύγγραμμα:
‐Μονιούδη‐Γαβαλά Δώρα, Η ελληνική πόλη από τον Ιππόδαμο στον Κλεάνθη, Αθήνα 2015,
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ISBN 978‐960‐603‐042‐0.
ID στον Εύδοξο 320233.
Βιβλιογραφία
1. Aξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, Πρακτικά Συνεδρίου, ΥΠΠΟ‐Ταμείο
Αρχαιολογικών Πόρων, Αθήνα 2006, ISBN 9602145145
2. Δημακόπουλος Ιορδάνης, Scripta Minora. Έρευνες στην αρχιτεκτονική και έργα για τη συντήρηση
των μνημείων, YΠΠΟ‐Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, 2005, ISBN 9602144297
3. Κίζης Γιάννης (επιμ.), Αποκατάσταση μνημείων στην Αττική (σετ), 2005, ISBN 9608667860
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4. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (Ανατολικό Αιγαίο‐Σποράδες, Επτάνησα), τόμος 1,
Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, ISBN 9602040386
5. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (Κυκλάδες), τόμος 2, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, ISBN
9602040394
6. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (Δωδεκάνησα‐Κρήτη), τόμος 3, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα,
ISBN 9602040408
7. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (Πελοπόννησος Α), τόμος 4, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, ISBN
9602040416
8. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (Πελοπόννησος Β‐Στερεά Ελλάδα) , τόμος 5, Εκδοτικός
Οίκος Μέλισσα, ISBN 9602040424
9. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (Θεσσαλία‐Ήπειρος), τόμος 6, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα,
ISBN 9602040580
10. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (Μακεδονία Α), τόμος 7, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, ISBN
9602040009
11. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (Μακεδονία Β‐Θράκη), τόμος 8, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα,
ISBN 9602040068
12. Mαλούχου‐Tufano Φανή, Η αναστήλωση των αρχαίων μνημείων στην Ελλάδα (1834‐1939). Το
έργο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Η εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία, 1998, ISBN 9607036786
13. To Aιγαίο. Επίκεντρο Ελληνικού Πολιτισμού (συλλογικός τόμος), εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, ISBN
9602040106
14. Φιλιππίδης Δημήτρης, Αρχιτεκτονικές μεταμορφώσεις 1. Μητροπολιτικά Kέντρα, εκδοτικός οίκος
Μέλισσα, ISBN 9602042672
15. Φιλιππίδης Δημήτρης, Αρχιτεκτονικές μεταμορφώσεις 2. Ελληνική Περιφέρεια, εκδοτικός οίκος
Μέλισσα, ISBN 9602042737
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Μαλλούχου‐Tufano Φανή, Προστασία και Διαχείριση Μνημείων. Ηλεκτρονικό βιβλίο, Ελληνικά
Ακαδημαικά Συγγράμματα, Αθήνα 2016. Διαθέσιμο στο http: hdl.handle.net/11419/6466
Moνιούδη‐Γαβαλά Δώρα, Η ελληνική πόλη από τον Ιππόδαμο στον Κλεάνθη.Ηλεκτρονικό βιβλίο,
Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα, Αθήνα 2015. Διαθέσιμο στο http: hld.handle.net/11419/2927
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Παναγιώτα Πάντζου, Επίκουρος Καθηγήτρια
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
202.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΠΠΝΤ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΠ06

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις

3

Εργαρστηριακές Ασκήσεις

2

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

ΣΤ‐Η

5

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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203.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποβλέπει στη διερεύνηση της σχέσης του τουρισμού με την ανάδειξη των πολιτιστικών
αγαθών, της κοινωνίας με την πολιτιστική κληρονομιά και στη μελέτη της παιδαγωγικής και
κοινωνικής διάστασης των πολιτιστικών πόρων. Απώτερος στόχος είναι να προσφέρει στους
φοιτητές το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο πάνω στη συγκεκριμένη θεματική.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των παραδόσεων θα εξετασθούν ζητήματα όπως:
α) η σχέση τουρισμού και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς,
β) η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή του κοινού (επισκεπτών, τοπικών κοινωνιών και κοινωνικών
ομάδων) στην ανάδειξη και προστασία των πολιτισμικών περιβαλλόντων, το σχεδιασμό πολιτιστικών
προγραμμάτων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά και ενήλικες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
Α) να έχουν κατανοήσει τον ρόλο του σχεδιασμού στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης
Β) να έχουν εξοικειωθεί με τις έννοιες και μεθόδους ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής
κληρονομιάς
Γ) να εργαστούν ομαδικά για τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτιστικής δραστηριότητας
Δ) να έχουν κατανοήσει τα βασικά ζητήματα εμπλοκής των τοπικών κοινωνικών και
ευαισθητοποίησης του κοινού
Ε) να έχουν εξοικειωθεί με τον συμμετοχικό σχεδιασμό
ΣΤ) να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της διαχείρισης έργων
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
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αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Ομαδική εργασία
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Λήψη αποφάσεων
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

204.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

‐Ανάδειξη και Προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς
‐Πολιτιστικός Σχεδιασμός
‐Ο ρόλος του στρατηγικού σχεδιασμού για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς
‐Το μοντέλο των Δικτύων Πολιτιστικών Οργανισμών
‐Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Προβολή Πολιτιστικής Κληρονομιάς
‐Πολιτιστικός Τουρισμός και πολιτιστικής Κληρονομιά
‐Δημόσια Αρχαιολογία‐Συμμετοχικός Σχεδιασμός
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‐Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
‐Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για ενήλικες και παιδιά
205.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο

‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
‐Χρήση οπτικοακουστικών μέσων στις διαλέξεις και στα
εργαστήρια
‐προβολή ντοκιμαντέρ
‐Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις‐Διαδραστική
Διδασκαλία

39

Εργαστήριο

26

Άσκηση πεδίου

15

Συγγραφή Εργασίας

21

Σύνολο Μαθήματος

100
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Ι. Συγγραφή ατομικής απαλλακτικής εργασίας (80%).
ΙΙ. Παρουσίαση ατομικής εργασίας (+20%)
Πληροφορίες για τη σύνταξη της εργασίας καθώς και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έχουν αναρτηθεί
στο eclass.

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

206.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Σ. Δημητριάδης, Α. Τζωρτζάκη
‐ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ, ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ Ν. ΚΩΣΤΑΣ
(Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
(Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
207.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΠΠΝΤ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Y402

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
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σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

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

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

4

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
208.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της πολιτισμικής διαχείρισης: παρουσιάζει την ιστορία
του κλάδου από παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική σκοπιά καθώς και τους βασικούς φορείς
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διαχείρισης (UNESCO, ICOMOS, ΥΠΠΟΤ κ.α.), ενώ εξετάζει το διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, αποσαφηνίζει βασικά ζητήματα διαφύλαξης
και ανάδειξης των πολιτισμικών πόρων και τέλος διερευνά τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην
επίτευξη της αποστολής των διαχειριστών πολιτιστικής κληρονομιάς.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Α) να έχει κατανοήσει βασικές έννοιες που σχετίζονται με την πολιτιστική διαχείριση
Β) να έχει κατανοήσει τη σημασία των θεσμικών πλαισίων στη σωστή προστασία και διαχείριση της
πολιτιστικής κληρονομιάς
Γ) να έχει γνώση των βασικών εργαλείων που έχει δανειστεί το πεδίο από τον χώρο των
επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ.
Δ) να έχει εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές και μεθόδους συντήρησης, ανάδειξης και παρουσίασης
της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ε) να έχει κατανοήσει τα βασικά ζητήματα διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς
και τον ρόλο των νέων τεχνολογιών

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Ομαδική εργασία
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Αυτόνομη εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

209.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

‐Το πεδίο της ΠΔ. Ιστορική Ανασκόπηση
‐Το Παρελθόν και η προστασία του
‐Κατηγορίες Πολιτιστικής Κληρονομιάς
‐Εθνικοί και Διεθνείς Φορείς που εμπλέκονται στην πολιτιστική Διαχείριση
‐Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
‐Εισαγωγή σε εργαλεία και ιδέες από το πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ
‐Αναστήλωση και συντήρηση αρχαιολογικών χώρων
‐Ζητήματα παρουσίασης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς
210.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο

‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
‐Χρήση οπτικοακουστικών μέσων στις διαλέξεις
‐προβολή ντοκιμαντέρ
‐Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Πρακτική Τοποθέτηση

10

Εκπαιδευτικές
Επισκέψεις/μικρές
ομαδικές εργασίες

15

Συγγραφή Εργασίας

22

Γραπτές Εξετάσεις

3
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Σύνολο Μαθήματος

100

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
‐ Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
‐ερωτήσεις κρίσεως/ανάπτυξης
‐ερωτήσεις σύντομης απάντησης
ΙΙ. Συγγραφή και Παρουσίαση ατομικής εργασίας
(προαιρετική) (+20%)
Πληροφορίες για τη σύνταξη της εργασίας καθώς και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έχουν αναρτηθεί
στο eclass.

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

211.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Κράτος και μουσεία, Βουδούρη Δάφνη
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΛΑΒΒΑΣ
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
212.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΠΠΝΤ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π705

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Z

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις και Ασκήσεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
213.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
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Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση Διαχείρισης Πολιτισμικών
Πόρων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιασθεί η σημασία των διαχειριστικών πλάνων, η
διαδικασία σύνταξης τους και η εφαρμογή τους μέσα από την ανάλυση μελετών περιπτώσεων από
τον διεθνή και ελληνικό χώρο. Επιπλέον θα δοθεί στους φοιτητές μία ολοκληρωμένη εικόνα των
νέων τάσεων και εξελίξεων στο τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης και η ευκαιρία να εμβαθύνουν σε
εξειδικευμένα θέματα προστασίας και προαγωγής των πολιτισμικών αξιών και αγαθών.

Α) να έχει κατανοήσει τα εξειδικευμένα ζητήματα διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς και τον ρόλο των νέων τεχνολογιών
Β) να έχει εξοικειωθεί με νέες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα
Γ) να έχει κατανοήσει τις υπάρχουσες θεωρητικές συζητήσεις
Δ) να έχει εξοικειωθεί με τη διαδικασία σύνταξης και εφαρμογής διαχειριστικών πλάνων και
πολιτικών διαχείρισης μουσειακών συλλογών.
Ε) να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές τους για τη σύνταξη ενός προσχεδίου διαχειριστικού
πλάνου ή πολιτικής διαχείρισης μουσειακών συλλογών για συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
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Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Ομαδική εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

214.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

‐Πολιτισμική κληρονομιά και βιώσιμη ανάπτυξη
‐Θέσεις Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η συμβολή της σύμβασης του Παρισιού 1972 στο
πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης
‐Τεκμηρίωση/ ψηφιοποίηση κινητών και ακίνητων μνημείων
‐ Διαχειριστικό Πλάνο ‐Πολιτική Διαχείρισης Μουσειακών Συλλογών
‐Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστική Διαχείριση
‐Διαχείριση Κινδύνων και πολιτιστική κληρονομιά
‐Πολιτιστική Διαχείριση και τοπικές κοινωνίες, κοινότητες και κοινωνικές ομάδες
‐Τραυματική Πολιτιστική κληρονομιά: Διαχείριση και Προβολή της
‐Κοινωνική και πολιτική διάσταση της κληρονομιάς
‐Το φαινόμενο της αρχαιοκαπηλία
‐Η σημασία της αξιολόγησης στον χώρο της Πολιτιστικής Διαχείρισης

215.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Πρόσωπο με πρόσωπο

‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
‐Χρήση οπτικοακουστικών μέσων στις διαλέξεις
‐προβολή ντοκιμαντέρ
‐Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
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Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Εξαμήνου
Διαλέξεις

39

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

15

μικρές ομαδικές εργασίες

15

Συγγραφή Εργασίας

21

Γραπτές Εξετάσεις

10

Σύνολο Μαθήματος

100

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
‐ Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
‐ερωτήσεις κρίσεως/ανάπτυξης
‐ερωτήσεις σύντομης απάντησης
ΙΙ. Συγγραφή και Παρουσίαση ατομικής εργασίας
(Υποχρεωτική) (+20%)
Πληροφορίες για τη σύνταξη της εργασίας καθώς και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έχουν αναρτηθεί
στο eclass.

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

216.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐ Πολιτιστικές βιομηχανίες, Βερνίκος Νικόλας,Δασκαλοπούλου Σοφία,Μπαντιμαρούδης Φιλήμων,
Μπουμπάρης Νίκος, Παπαγεωργίου Δημήτρης (Επιμ.)
‐ ΜΟΥΣΕΙΑ 05, ΛΙΑ ΓΥΙΟΚΑ ‐ ΜΑΤΟΥΛΑ ΣΚΑΛΤΣΑ (ΕΠΙΜ.)
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
217.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΠΠΝΤ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Υ701

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

Εργαστηριακές Ασκήσεις

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

Z

2

6

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΝΑΙ
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα θα εισάγει τους φοιτητές στις αρχές, μεθόδους και μέσα επικοινωνίας. Απώτερος σκοπός
είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζεται και να εξοικειωθούν με θέματα που
αφορούν στην προβολή και ανάδειξη των πολιτισμικών αγαθών. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις
έρευνες κοινού και στη σημασία τους για το σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων, και την
αξιολόγηση πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στον ρόλο των πολυμέσων για την
πολιτισμική επικοινωνία.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει
Α) να έχουν κατανοήσει τις αρχές, μεθόδους και μέσα της πολιτιστικής επικοινωνίας
Β) να έχουν κατανοήσει τη σημασία των ερευνών κοινού στον χώρο του πολιτισμού
Γ) να έχουν γνώση των βασικών εργαλείων και ιδεών που έχει δανειστεί το πεδίο από τον χώρο των
μάρκετινγκ
Δ) να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν έρευνα κοινού με τη χρήση ερωτηματολογίων
Ε) να έχει κατανοήσει τα βασικά ζητήματα επικοινωνίας των πολιτιστικών οργανισμών και προβολής
της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τον ρόλο των νέων τεχνολογιών
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Αυτόνομη εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

219.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

‐Εισαγωγή στην Πολιτιστική Επικοινωνία
‐Μοντέλα Επικοινωνίας
‐Το Κοινό
‐Έρευνες Κοινού (Ποιοτικές και Ποσοτικές μέθοδοι)
‐Ταυτότητα και Αποστολή (Branding)
‐Πολιτιστικό Μάρκετινγκ
‐Σύνταξη Marketing Plan
‐Marketing Mix
‐Νέες Τεχνολογίες και Επικοινωνία
‐Πόροι (Χορηγίες, Φίλοι κλπ)
220.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο
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Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
‐Χρήση οπτικοακουστικών μέσων στις διαλέξεις
‐Προβολή ντοκιμαντέρ
‐Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
αξιολόγησης

της

διαδικασίας

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστήρια

26

Προετοιμασία για
Εξετάσεις

15

Συγγραφή Εργασίας

21

Γραπτές Εξετάσεις

3

Σύνολο Μαθήματος

100

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
‐ Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
‐ερωτήσεις κρίσεως/ανάπτυξης
‐ερωτήσεις σύντομης απάντησης
ΙΙ. Συγγραφή και Παρουσίαση ατομικής εργασίας
(Υποχρεωτική) (+20%)
Πληροφορίες για τη σύνταξη της εργασίας καθώς και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έχουν αναρτηθεί
στο eclass.
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Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

221.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Πολιτιστική επικοινωνία, Μπαντιμαρούδης Φιλήμων
‐Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς, Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου, Μ.
Οικονόμου (Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
(Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο eclass)
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Ευαγγελία Παπαϊωάννου, Επίκουρος Καθηγήτρια
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
222.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Υ110

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

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

223.

Ελληνικά
Ναι
goo.gl/tk3CVD

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
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Τα Διακριτά Μαθηματικά ασχολούνται με τη μέτρηση διακριτών (δηλ., ξεχωριστών) αντικειμένων,
όπως π.χ., pixels σε μια οθόνη, χαρακτήρες σε έναν κωδικό (password), διαδρομές για μετάβαση
από ένα γεωγραφικό μέρος σε ένα άλλο... Παρά την έντονη συσχέτισή τους με την επιστήμη των
υπολογιστών, τα διακριτά μαθηματικά χρησιμοποιούνται στην πράξη για την επίλυση προβλημάτων
κάθε μορφής από διάφορα επιστημονικά πεδία (επιστήμες μηχανικών, φυσικές επιστήμες,
κοινωνικές επιστήμες, οικονομικά, επιχειρησιακή έρευνα) και είναι απαραίτητα για τη λήψη
αποφάσεων σε μη συνεχείς περιστάσεις.
Τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Διακριτά
Μαθηματικά και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του:
−

διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση για θεμελιώδη θέματα στο γνωστικό
πεδίο των Διακριτών Μαθηματικών και, ειδικότερα, για θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με
λογική, αποδείξεις, θεωρία συνόλων, βασικές και προχωρημένες μεθόδους απαρίθμησης
καθώς και για ζητήματα πρακτικής αριθμητικής

−

είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που
δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν
ικανότητες που αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την
επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου

−

διαθέτουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά
κανόνα εντός του γνωστικού τους πεδίου) για να διαμορφώνουν κρίσεις που
περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα

−

είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε
ειδικευμένο όσο και σε μη‐εξειδικευμένο κοινό

−

έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να
συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας

−

αποκτούν εξοικείωση με τον "υπολογιστικό τρόπο σκέψης" (computational thinking)

Ειδικότερα, τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Διακριτά
Μαθηματικά και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του:
1.

γνωρίζουν θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές για λογική, αποδείξεις, θεωρία συνόλων, βασικές
και προχωρημένες μεθόδους απαρίθμησης

2.

κατανοούν προβλήματα σχετικά με λογική, θεωρία συνόλων, βασικές και προχωρημένες
μεθόδους απαρίθμησης

3.

εφαρμόζουν αρχές και τεχνικές για τον υπολογισμό λύσεων σε αντίστοιχα προβλήματα

4.

αναλύουν προβλήματα/ερωτήματα με στόχο την κατανόηση της δομής τους και των
συστατικών τους μερών

5.

συνθέτουν λύσεις για τα προβλήματα αυτά με εφαρμογή υπαρχόντων ή νέων τεχνικών και
μεθόδων

6.

αξιολογούν τα ευρήματα (λύσεις ή αποτελέσματα δυσκολίας εντοπισμού ακριβούς λύσης)
μέσω συγκριτικής εφαρμογής εναλλακτικών προσεγγίσεων

7.

αποκτούν εξοικείωση με τον "υπολογιστικό τρόπο σκέψης" (computational thinking)

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Εξοικείωση με τον "υπολογιστικό τρόπο σκέψης" (computational thinking)
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

224.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

διακριτός: ρηματικό επίθετο σε ‐τός < από το ρ. διακρίνω ‐ που εύκολα μπορεί κανείς να τον
ξεχωρίσει από άλλον
Τα Διακριτά Μαθηματικά ασχολούνται με τη μέτρηση διακριτών (δηλ., ξεχωριστών) αντικειμένων,
όπως π.χ., pixels σε μια οθόνη, χαρακτήρες σε έναν κωδικό (password), διαδρομές για μετάβαση
από ένα γεωγραφικό μέρος σε ένα άλλο... Παρά την έντονη συσχέτισή τους με την επιστήμη των
υπολογιστών, τα διακριτά μαθηματικά χρησιμοποιούνται στην πράξη για την επίλυση προβλημάτων
κάθε μορφής από διάφορα επιστημονικά πεδία (επιστήμες μηχανικών, φυσικές επιστήμες,
κοινωνικές επιστήμες, οικονομικά, επιχειρησιακή έρευνα) και είναι απαραίτητα για τη λήψη
αποφάσεων σε μη συνεχείς περιστάσεις.
Στο πλαίσιο του μαθήματος, δίνεται έμφαση σε βασικές έννοιες από στοιχειώδη συνδυαστική (όπως
συνδυασμοί, διατάξεις, μεταθέσεις, κατανομές αντικειμένων, υποσύνολα, κτλ) και από θεωρία
εγκλεισμού‐αποκλεισμού με στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές του Τμήματος το αναγκαίο
υπόβαθρο και τις δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν αποδοτικά τα διακριτά μαθηματικά στην
πράξη για ποικίλα θέματα σχετικά με τη Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος, με ή και χωρίς
χρήση Νέων Τεχνολογιών.
Η εξέλιξη του μαθήματος πραγματοποιείται με βάση το εξής πρόγραμμα διαλέξεων:

225.

−

Παρουσίαση αντικειμένου, στόχων και χρησιμότητας μαθήματος

−

Λογική και Αποδείξεις, Σύνολα, Συναρτήσεις

−

Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία ‐ Αρχή του Περιστεριώνα

−

Απαρίθμηση: Μεταθέσεις και Συνδυασμοί

−

Απαρίθμηση: Διωνυμικοί συντελεστές

−

Απαρίθμηση: Γενικευμένες Μεταθέσεις και Συνδυασμοί

−

Προχωρημένες μέθοδοι απαρίθμησης: Εγκλεισμός‐Αποκλεισμός

−

Στοιχεία Πρακτικής Αριθμητικής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (περιεχόμενο διαλέξεων σε

213

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ηλεκτρονική μορφή, δικτυακός τόπος μαθήματος,
εκτεταμένη
χρήση
πηγών
σε
Web),
στην
Επικοινωνία/Συνεργασία με τα άτομα που παρακολουθούν
το μάθημα (λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά
δίκτυα βασισμένα στο Διαδίκτυο (Facebook), δικτυακός
τόπος μαθήματος, διαδικασία ψηφοφορίας βασισμένη στο
Internet (Doodle)) και στη διαδικασία Αξιολόγησης‐
Βαθμολόγησης (ειδικό λογισμικό διεξαγωγής εξετάσεων και
παρακολούθησης της προόδου κάθε ατόμου)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Δραστηριότητα
Διαλέξεις

39

Εντατική συνεργασία
διδάσκουσας – φοιτητών
και με χρήση νέων
τεχνολογιών

8

Αυτοτελής μελέτη

53

Σύνολο Μαθήματος
100

(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

Διαδικασία Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης (ανακοινώνεται
στο δικτυακό τόπο του μαθήματος πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη καθόλη τη διάρκεια του
εξαμήνου)
Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει
από:
(Α) 2 ατομικές, επιμέρους εξετάσεις με μορφή ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρουν κατά
40% στην τελική βαθμολογία.
‐ Δικαίωμα συμμετοχής στις ενδιάμεσες εξετάσεις έχουν
όλα τα άτομα που παρακολουθούν το μάθημα ανεξαρτήτως
έτους σπουδών.
‐ Η βαθμολογία στις επιμέρους εξετάσεις ισχύει μόνο για τις
εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου (για άτομα
επί πτυχίω) και Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
‐ Η συμμετοχή στις ενδιάμεσες εξετάσεις δεν είναι
υποχρεωτική: όσα άτομα δεν συμμετάσχουν δεν
αποκλείονται από την τελική εξέταση Φεβρουαρίου, Ιουνίου
(για άτομα επί πτυχίω) ή και Σεπτεμβρίου. Όμως, οι
ενδιάμεσες εξετάσεις συνδιαμορφώνουν (σε ποσοστό 40%)
την τελική βαθμολογία στο μάθημα.
(Β)

τελική

εξέταση

κατά

την

εξεταστική

περίοδο
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Φεβρουαρίου ή Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω) ή την
αντίστοιχη Σεπτεμβρίου με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρει κατά 60% στην τελική
βαθμολογία.

226.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ, K. Rosen (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41954922)
ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Γ. Βουτσαδάκης, Λ. Κυρούσης, Χρ. Μπούρας, Π. Σπυράκης (Κωδικός
Βιβλίου στον Εύδοξο: 31192)
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Discrete Mathematics, Elsevier
Discrete Applied Mathematics, Elsevier
Combinatorica, Springer

227.
228.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Υ204

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις (θεωρητικό μέρος ‐ παρουσίαση, μελέτη
αλγορίθμων για πρακτικά προβλήματα)

3

Διαλέξεις (εργαστηριακό μέρος ‐ ανάλυση
θεμελιωδών αλγορίθμων και αλγοριθμικών τεχνικών)

2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Ελληνικά
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και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

229.

Ναι

goo.gl/LWWG5D

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ένας αλγόριθμος είναι μια ακριβής "συνταγή" που καθορίζει την ακολουθία βημάτων που
απαιτούνται για να λυθεί ένα πρόβλημα.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με βασικά χαρακτηριστικά (που δεν είναι εξαιρετικά
δύσκολα ή πολύπλοκα) μεθόδων επίλυσης προβλημάτων καθώς και η κατανόηση θεμελιωδών και
πρακτικά χρήσιμων σχετικών εννοιών.
Πίσω από ‐ δεδομένες πλέον ‐ καθημερινές δραστηριότητες του σύγχρονου πολιτισμού όπως π.χ.,
αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, αποθήκευση και μετάδοση πληροφορίας χωρίς σφάλματα,
διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων, κρυπτογραφία και ασφαλείς συναλλαγές στο
Διαδίκτυο, συμπίεση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν απλές, εντυπωσιακές ιδέες δηλ.
"αλγόριθμοι"...
Αντικείμενο του μαθήματος είναι (1) η περιγραφή και ανάλυση τέτοιων θεμελιωδών τεχνικών (δηλ.,
αλγορίθμων) που τις συναντάμε – σχεδόν χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε – καθημερινά στη ζωή και
τις δραστηριότητές μας και (2) η εισαγωγή στην ανάλυση αλγορίθμων για μελέτη ζητημάτων
ορθότητας και απόδοσης, δηλ., για να διαπιστώνουμε αν οι αλγόριθμοι που σχεδιάζουμε
λειτουργούν σωστά και με τι κόστος σε χρόνο, χώρο και λοιπούς πόρους.
Τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Εισαγωγή στους
Αλγόριθμους και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του:
−

διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση για (1) θεμελιώδη αλγοριθμικά ζητήματα
σχετικά με αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, αποθήκευση και μετάδοση πληροφορίας χωρίς
σφάλματα, διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων, κρυπτογραφία και ασφαλείς
συναλλαγές στο Διαδίκτυο, συμπίεση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη καθώς και (2)
ανάλυση αλγορίθμων για μελέτη ζητημάτων ορθότητας και απόδοσης, και, επομένως, είναι
σε θέση να παρακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του γνωστικού τους πεδίου

−

είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που
δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν
ικανότητες που αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη αλγοριθμικών
προσεγγίσεων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου

−

διαθέτουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά
κανόνα εντός του γνωστικού τους πεδίου) για να διαμορφώνουν κρίσεις που
περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα

−

είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε
ειδικευμένο όσο και σε μη‐εξειδικευμένο κοινό

−

έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να
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συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας
−

αποκτούν εξοικείωση με τον "υπολογιστικό τρόπο σκέψης" (computational thinking)

Ειδικότερα, τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Εισαγωγή
στους Αλγόριθμους και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του:
8.

γνωρίζουν θεμελιώδεις αλγόριθμους στους οποίους βασίζονται κατά μεγάλο ποσοστό οι
σύγχρονες καθημερινές δραστηριότητες (σε επαγγελματικό και προσωπικό/κοινωνικό
επίπεδο) και βασικές μεθόδους ανάλυσης αλγορίθμων και εκτίμησης της απόδοσής τους

9.

κατανοούν αλγοριθμικά προβλήματα

10. εφαρμόζουν αλγοριθμικές τεχνικές για τον υπολογισμό λύσεων σε αντίστοιχα προβλήματα
11. αναλύουν προβλήματα/ερωτήματα με στόχο την κατανόηση της δομής τους και των
συστατικών τους μερών
12. συνθέτουν λύσεις για τα προβλήματα αυτά με εφαρμογή υπαρχόντων αλγορίθμων και
αλγοριθμικών τεχνικών ή την ανάπτυξη νέων
13. αξιολογούν τα ευρήματα (λύσεις ή αποτελέσματα δυσκολίας εντοπισμού ακριβούς λύσης)
μέσω ανάλυσης
14. αποκτούν εξοικείωση με τον "υπολογιστικό τρόπο σκέψης" (computational thinking)
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Εξοικείωση με τον "υπολογιστικό τρόπο σκέψης" (computational thinking)
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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Ένας αλγόριθμος είναι μια ακριβής "συνταγή" που καθορίζει την ακολουθία βημάτων που
απαιτούνται για να λυθεί ένα πρόβλημα.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με βασικά χαρακτηριστικά (που δεν είναι εξαιρετικά
δύσκολα ή πολύπλοκα) μεθόδων επίλυσης προβλημάτων καθώς και η κατανόηση θεμελιωδών και
πρακτικά χρήσιμων σχετικών εννοιών.
−

Αναζητώντας κάποια πληροφορία στον Παγκόσμιο Ιστό, έχει τύχει να καταλήξετε από
εκατομμύρια έγγραφα σε 2 ή 3 που είναι σχετικότερα με αυτό που ψάχνετε;

−

Έχετε αποθηκεύσει ή μεταδώσει μεγάλες ποσότητες πληροφορίας χωρίς ούτε ένα λαθάκι –
παρά τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που επηρεάζουν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές;

−

Έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μια ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή, ακόμα κι αν χιλιάδες άλλοι
πελάτες χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ίδιο εξυπηρετητή (server);

−

Έχετε στείλει κάποια απόρρητη πληροφορία (για παράδειγμα, τον αριθμό της πιστωτικής σας
κάρτας) ασφαλώς πάνω από καλώδια που είναι σε «κοινή θέα» πολλών άλλων υπολογιστών;

−

Έχετε χρησιμοποιήσει συμπίεση για να μικρύνετε το μέγεθος μιας εικόνας προκειμένου να την
επισυνάψετε και να την στείλετε με email;

−

Ή – χωρίς ίσως καν να το σκεφτείτε – έχετε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη σε κάποια
φορητή συσκευή (π.χ., κινητό τηλέφωνο) που διορθώνει από μόνη της το κείμενο που
πληκτρολογείτε στο μικροσκοπικό της πληκτρολόγιο;

Πίσω από αυτές τις ‐ δεδομένες πλέον ‐ καθημερινές δραστηριότητες του σύγχρονου πολιτισμού
υπάρχουν απλές, εντυπωσιακές ιδέες δηλ. "αλγόριθμοι"...
Αντικείμενο του μαθήματος είναι (1) η περιγραφή και ανάλυση τέτοιων θεμελιωδών τεχνικών (δηλ.,
αλγορίθμων) που τις συναντάμε – σχεδόν χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε – καθημερινά στη ζωή και
τις δραστηριότητές μας και (2) η εισαγωγή στην ανάλυση αλγορίθμων για μελέτη ζητημάτων
ορθότητας και απόδοσης, δηλ., για να διαπιστώνουμε αν οι αλγόριθμοι που σχεδιάζουμε
λειτουργούν σωστά και με τι κόστος σε χρόνο, χώρο και λοιπούς πόρους.
Καταλήγοντας, επισημαίνουμε, ότι η μελέτη και εξοικείωση ‐ σε βασικό ή και σε προχωρημένο
επίπεδο ‐ με τη σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για κάθε
πρόγραμμα σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών.
Ο Donald Knuth, εξέχων επιστήμονας στη Θεωρητική Επιστήμη των Υπολογιστών, τεκμηριώνει:
"A person well‐trained in computer science knows how to deal with algorithms: how to construct
them, manipulate them, understand them, analyze them. This knowledge is preparation for much
more than writing good computer programs; it is a general‐purpose mental tool that will be a definite
aid to the understanding of other subjects, whether they be chemistry, linguistics, or music, etc. The
reason for this may be understood in the following way: It has often been said that a person does not
really understand something until after teaching it to someone else. Actually, a person does not
really understand something until after teaching it to a computer, i.e., expressing it as an algorithm . .
. An attempt to formalize things as algorithms leads to a much deeper understanding than if we
simply try to comprehend things in the traditional way."
Η εξέλιξη του μαθήματος πραγματοποιείται με βάση το εξής πρόγραμμα διαλέξεων:
Θεωρητικό μέρος:
−

Εισαγωγή

−

Ο αλγόριθμος PageRank

−

Ο αλγόριθμος Diffie‐Hellman

−

Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων

−

Αλγόριθμοι συμπίεσης δεδομένων

−

Αλγόριθμοι αναγνώρισης προτύπων

−

Αλγόριθμοι διαχείρισης βάσεων δεδομένων

218

−

Ψηφιακές υπογραφές

−

Όρια υπολογισμού

Εργαστηριακό μέρος:
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−

Ασυμπτωτική ανάλυση

−

Πρόσθεση

−

Πολλαπλασιασμός

−

Διάσχιση Γραφημάτων

−

Εύρεση ελάχιστων μονοπατιών

−

Κατηγορίες αλγορίθμων

−

Δυαδική αναζήτηση

−

Ταξινόμηση με συγχώνευση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (περιεχόμενο διαλέξεων σε
ηλεκτρονική μορφή, δικτυακός τόπος μαθήματος,
εκτεταμένη
χρήση
πηγών
σε
Web),
στην
Επικοινωνία/Συνεργασία με τα άτομα που παρακολουθούν
το μάθημα (λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά
δίκτυα βασισμένα στο Διαδίκτυο (Facebook), δικτυακός
τόπος μαθήματος, διαδικασία ψηφοφορίας βασισμένη στο
Internet (Doodle)) και στη διαδικασία Αξιολόγησης‐
Βαθμολόγησης (ειδικό λογισμικό διεξαγωγής εξετάσεων και
παρακολούθησης της προόδου κάθε ατόμου)
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις (θεωρητικό
μέρος)

39

Διαλέξεις (εργαστηριακό
μέρος)

26

Εντατική συνεργασία
διδάσκουσας – φοιτητών
και με χρήση νέων
τεχνολογιών

8

Αυτοτελής μελέτη

52

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

Διαδικασία Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης (ανακοινώνεται
στο δικτυακό τόπο του μαθήματος πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη καθόλη τη διάρκεια του
εξαμήνου)
Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει
από:
(Α) 2 ατομικές, επιμέρους εξετάσεις με μορφή ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρουν κατά
40% στην τελική βαθμολογία.
‐ Δικαίωμα συμμετοχής στις ενδιάμεσες εξετάσεις έχουν
όλα τα άτομα που παρακολουθούν το μάθημα ανεξαρτήτως
έτους σπουδών.
‐ Η βαθμολογία στις επιμέρους εξετάσεις ισχύει μόνο για τις
εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου (για άτομα
επί πτυχίω) και Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
‐ Η συμμετοχή στις ενδιάμεσες εξετάσεις δεν είναι
υποχρεωτική: όσα άτομα δεν συμμετάσχουν δεν
αποκλείονται από την τελική εξέταση Φεβρουαρίου, Ιουνίου
(για άτομα επί πτυχίω) ή και Σεπτεμβρίου. Όμως, οι
ενδιάμεσες εξετάσεις συνδιαμορφώνουν (σε ποσοστό 40%)
την τελική βαθμολογία στο μάθημα.
(Β) τελική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Φεβρουαρίου ή Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω) ή την
αντίστοιχη Σεπτεμβρίου με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρει κατά 60% στην τελική
βαθμολογία.
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

9 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, John MacCοrmick, Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής
έκδοσης: Εύη Παπαϊωάννου, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών (Κωδικός Βιβλίου στον
Εύδοξο: 50657158)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, Παναγιώτης Μποζάνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Κωδικός Βιβλίου στον
Εύδοξο: 68369726)
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Theoretical Computer Science, Elsevier
Theory of Computing Systems, Springer

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Τ808

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8ο
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις (θεωρητικό μέρος)

3

Διαλέξεις (εργαστηριακό μέρος)

2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ (2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)
Ελληνικά
Ναι

goo.gl/DuZsE7

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο (α) τη μελέτη της ιστορίας της σύγχρονης εποχής της πληροφορίας
και του πώς η τεχνολογία και οι πληροφορίες επηρεάζουν την ίδια τη φύση της ανθρώπινης
συνείδησης και (β) τη χρήση προσεγγίσεων μέσω μεθόδων και εργαλείων της επιστήμης των
υπολογιστών (όπως, θεωρία αυτομάτων και υπολογισμού, θεωρία παιγνίων, αλγόριθμους μάθησης)
για τη μελέτη πολιτισμικών και κοινωνικών φαινομένων.
Κατά τη μελέτη προβλημάτων σε διάφορα πεδία, τα δεδομένα δεν είναι πάντα «απτά», οπότε
απαιτείται «μοντελοποίηση» και «ανάλυση» δηλαδή υπολογισμός. Με άλλα λόγια, απαιτείται
μελέτη αφηρημένων οντοτήτων ισοδύναμων με τις πραγματικές και εξαγωγή συμπερασμάτων με
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βάση τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης αφηρημένων οντοτήτων που δανειζόμαστε από την
Επιστήμη των Υπολογιστών.
Υπολογιστικά μοντέλα από την επιστήμη των υπολογιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
μελέτη μεγάλου εύρους πολιτισμικών προβλημάτων. Ενδεικτικά: (α) πεπερασμένα αυτόματα,
κανονικές εκφράσεις και γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
προσδιορισμό του συγγραφέα ενός κειμένου, (β) κυψελικά αυτόματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τον προσδιορισμό της προέλευσης ενός κειμένου ή των γλωσσικών επιδράσεων που εμφανίζει,
(γ) ιδέες και τεχνικές από τη θεωρία παιγνίων μπορούν να εφαρμοστούν για τη μελέτη
προβλημάτων όπως η κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών για τη διευκόλυνση διεθνούς
συνεργασίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ομάδες με εθνολογική ποικιλότητα, η λήψη
αποφάσεων σε πλαίσια με ετερογενή πολιτισμικά χαρακτηριστικά.
Τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Θέματα Υπολογισμού
στον Πολιτισμό και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του:
−

διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση για μοντελοποίηση και ανάλυση
προβλημάτων με χρήση θεωρίας γραφημάτων και υπολογιστικών μοντέλων και
προσεγγίσεων από τη θεωρητική επιστήμη των υπολογιστών

−

είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που
δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν
ικανότητες που αποδεικνύονται με την μοντελοποίηση και ανάλυση προβλημάτων με
χρήση θεωρίας γραφημάτων και υπολογιστικών μοντέλων και προσεγγίσεων από τη
θεωρητική επιστήμη των υπολογιστών στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου

−

διαθέτουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά
κανόνα εντός του γνωστικού τους πεδίου) για να διαμορφώνουν κρίσεις που
περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα

−

είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε
ειδικευμένο όσο και σε μη‐εξειδικευμένο κοινό

−

έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να
συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας

−

αποκτούν εξοικείωση με τον "υπολογιστικό τρόπο σκέψης" (computational thinking)

Ειδικότερα, τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Θέματα
Υπολογισμού στον Πολιτισμό και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του:
15. γνωρίζουν βασικές μεθόδους μοντελοποίησης και ανάλυσης προβλημάτων με χρήση
θεωρίας γραφημάτων και υπολογιστικών μοντέλων και προσεγγίσεων από τη θεωρητική
επιστήμη των υπολογιστών
16. κατανοούν ζητήματα μοντελοποίησης και ανάλυσης προβλημάτων
17. εφαρμόζουν τεχνικές μοντελοποίησης και ανάλυση προβλημάτων με χρήση θεωρίας
γραφημάτων και υπολογιστικών μοντέλων και προσεγγίσεων από τη θεωρητική επιστήμη
των υπολογιστών για μελέτη και ανάλυση πρακτικών προβλημάτων
18. αναλύουν προβλήματα/ερωτήματα με στόχο την κατανόηση της δομής τους και των
συστατικών τους μερών
19. συνθέτουν λύσεις για τα προβλήματα αυτά
20. αξιολογούν τα ευρήματα (λύσεις ή αποτελέσματα δυσκολίας εντοπισμού ακριβούς λύσης)
21. αποκτούν εξοικείωση με τον "υπολογιστικό τρόπο σκέψης" (computational thinking)
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
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Λήψη αποφάσεων

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Εξοικείωση με τον "υπολογιστικό τρόπο σκέψης" (computational thinking)
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

235.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο (α) τη μελέτη της ιστορίας της σύγχρονης εποχής της πληροφορίας
και του πώς η τεχνολογία και οι πληροφορίες επηρεάζουν την ίδια τη φύση της ανθρώπινης
συνείδησης και (β) τη χρήση προσεγγίσεων μέσω μεθόδων και εργαλείων της επιστήμης των
υπολογιστών (όπως, θεωρία αυτομάτων και υπολογισμού, θεωρία παιγνίων, αλγόριθμους μάθησης)
για τη μελέτη πολιτισμικών και κοινωνικών φαινομένων.
Κατά τη μελέτη προβλημάτων σε διάφορα πεδία, τα δεδομένα δεν είναι πάντα «απτά», οπότε
απαιτείται «μοντελοποίηση» και «ανάλυση» δηλαδή υπολογισμός. Με άλλα λόγια, απαιτείται
μελέτη αφηρημένων οντοτήτων ισοδύναμων με τις πραγματικές και εξαγωγή συμπερασμάτων με
βάση τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης αφηρημένων οντοτήτων που δανειζόμαστε από την
Επιστήμη των Υπολογιστών.
Υπολογιστικά μοντέλα από την επιστήμη των υπολογιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
μελέτη μεγάλου εύρους πολιτισμικών προβλημάτων. Ενδεικτικά: (α) πεπερασμένα αυτόματα,
κανονικές εκφράσεις και γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
προσδιορισμό του συγγραφέα ενός κειμένου, (β) κυψελικά αυτόματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τον προσδιορισμό της προέλευσης ενός κειμένου ή των γλωσσικών επιδράσεων που εμφανίζει,
(γ) ιδέες και τεχνικές από τη θεωρία παιγνίων μπορούν να εφαρμοστούν για τη μελέτη
προβλημάτων όπως η κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών για τη διευκόλυνση διεθνούς
συνεργασίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ομάδες με εθνολογική ποικιλότητα, η λήψη
αποφάσεων σε πλαίσια με ετερογενή πολιτισμικά χαρακτηριστικά.
Η εξέλιξη του μαθήματος πραγματοποιείται με βάση το εξής πρόγραμμα διαλέξεων:
−

Εισαγωγή

−

Απεικόνιση δεδομένων: Γραφήματα
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−

Απεικόνιση δεδομένων: Δένδρα

−

Μοντελοποίηση υπολογισμού: Γραμματικές

−

Μοντελοποίηση υπολογισμού: Πεπερασμένα αυτόματα

−

Μοντελοποίηση υπολογισμού: Κανονικές εκφράσεις

−

Το πρόβλημα της Δίκαιης Κατανομής (Fair Division)

−

Το πρόβλημα του Σταθερού Γάμου (The Stable Marriage Problem)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (περιεχόμενο διαλέξεων σε
ηλεκτρονική μορφή, δικτυακός τόπος μαθήματος,
εκτεταμένη
χρήση
πηγών
σε
Web),
στην
Επικοινωνία/Συνεργασία με τα άτομα που παρακολουθούν
το μάθημα (λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά
δίκτυα βασισμένα στο Διαδίκτυο (Facebook), δικτυακός
τόπος μαθήματος, διαδικασία ψηφοφορίας βασισμένη στο
Internet (Doodle)) και στη διαδικασία Αξιολόγησης‐
Βαθμολόγησης (ειδικό λογισμικό διεξαγωγής εξετάσεων και
παρακολούθησης της προόδου κάθε ατόμου)
Δραστηριότητα
Διαλέξεις (θεωρητικό
μέρος)

39

Διαλέξεις (εργαστηριακό
μέρος)

26

Εντατική συνεργασία
διδάσκουσας – φοιτητών
και με χρήση νέων
τεχνολογιών

8

Αυτοτελής μελέτη

60

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

17

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

150

Διαδικασία Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης (ανακοινώνεται
στο δικτυακό τόπο του μαθήματος πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη καθόλη τη διάρκεια του
εξαμήνου)
Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει
από:
(Α) 2 (ατομικές) επιμέρους εξετάσεις με μορφή ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρουν κατά
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40% στην τελική βαθμολογία.
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Δικαίωμα συμμετοχής στις ενδιάμεσες εξετάσεις έχουν όλα
τα άτομα που παρακολουθούν το μάθημα ανεξαρτήτως
έτους σπουδών.
Η βαθμολογία στις επιμέρους εξετάσεις ισχύει μόνο για τις
εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου (καθώς και
Φεβρουαρίου για άτομα επί πτυχίω) κάθε ακαδημαϊκού
έτους.
Η συμμετοχή στις ενδιάμεσες εξετάσεις δεν είναι
υποχρεωτική: όσα άτομα δεν συμμετάσχουν δεν
αποκλείονται από την τελική εξέταση Ιουνίου ή και
Σεπτεμβρίου (καθώς και Φεβρουαρίου για άτομα επί
πτυχίω). Όμως, οι ενδιάμεσες εξετάσεις συνδιαμορφώνουν
(σε ποσοστό 40%) την τελική βαθμολογία στο μάθημα.
(Β) τελική (ατομική) εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Ιουνίου ή την αντίστοιχη Σεπτεμβρίου (ή και Φεβρουαρίου
για άτομα επί πτυχίω) με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρει κατά 60% στην τελική
βαθμολογία.

237.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, J. Gleick (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12578649)
ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ, K. Rosen (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41954922)
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Graph Theory and Applications
International Journal of Advances in Computer Science & Its Applications
International Journal of Computer Systems
International Journal of Advances in Education
International Journal of Advances in Social Sciences

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΤ26

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥς ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ (2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

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

238.

Ελληνικά
Ναι
goo.gl/eyCT6q

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Τα ασύρματα και κινητά δίκτυα επικοινωνιών επηρεάζουν πλέον καθοριστικά σχεδόν κάθε πτυχή
της σύγχρονης οικονομικής (π.χ., ηλεκτρονικό εμπόριο), πολιτικής (π.χ., εκλογές) και κοινωνικής
ζωής (σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα), δηλαδή το σύγχρονο πολιτισμό.
Στο πλαίσιο του μαθήματος ασχολούμαστε με κινητά και ασύρματα δίκτυα, όπως κυψελικά,
αδόμητα (ad hoc), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN). Μελετούμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των
δικτύων αυτών καθώς και ζητήματα αποδοτικής σχεδίασης δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά
θέματα ελέγχου τοπολογίας και αποδοτικής διαχείρισης πόρων (όπως ενέργεια και φάσμα
συχνοτήτων). Παρουσιάζουμε εφαρμογές και επιδράσεις κινητών και ασύρματων δικτύων στη
διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος. Ασχολούμαστε με σύγχρονες κινητές τεχνολογίες δίνοντας
έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών κινητού ιστού και επαυξημένης
πραγματικότητας.
Τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Ειδικά Θέματα σε
Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του:
−

διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση για θεμελιώδη θέματα σχετικά με
σχεδιασμό, αρχές λειτουργίας και διαχείριση πόρων σε ασύρματα και κινητά δίκτυα
επικοινωνιών καθώς και για εφαρμογές τους με έμφαση σε εφαρμογές πολιτιστικού
χαρακτήρα

−

είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που
δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν
ικανότητες που αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την
επίλυση προβλημάτων με χρήση ασύρματων και κινητών δικτύων επικοινωνιών στο
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πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου
−

διαθέτουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά
κανόνα εντός του γνωστικού τους πεδίου) για να διαμορφώνουν κρίσεις που
περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα

−

είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε
ειδικευμένο όσο και σε μη‐εξειδικευμένο κοινό

−

έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να
συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας

Ειδικότερα, τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Ειδικά
Θέματα σε Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του:
22. γνωρίζουν θεμελιώδη θέματα σχετικά με σχεδιασμό, αρχές λειτουργίας και διαχείριση
πόρων σε ασύρματα και κινητά δίκτυα επικοινωνιών καθώς και για εφαρμογές τους με
έμφαση σε εφαρμογές πολιτιστικού χαρακτήρα
23. κατανοούν προβλήματα σχετικά με σχεδιασμό, διαχείριση και χρήση ασύρματων και
κινητών δικτύων επικοινωνιών
24. εφαρμόζουν αρχές και τεχνικές για την ανάπτυξη λύσεων σε αντίστοιχα πραγματικά
προβλήματα
25. αναλύουν πρακτικά προβλήματα/ερωτήματα σχεδιασμού μέσω ανάλυσης προδιαγραφών
και απαιτήσεων με στόχο την κατανόηση της δομής τους και των συστατικών τους μερών
26. συνθέτουν λύσεις για τα προβλήματα αυτά με χρήση υπαρχόντων προσεγγίσεων και
συστημάτων ή μέσω σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων
27. αξιολογούν τα ευρήματα μέσω ανάλυσης προδιαγραφών και απαιτήσεων και συγκριτικής
εφαρμογής εναλλακτικών προσεγγίσεων
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
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Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

239.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα ασύρματα και κινητά δίκτυα επικοινωνιών επηρεάζουν πλέον καθοριστικά σχεδόν κάθε πτυχή
της σύγχρονης οικονομικής (π.χ., ηλεκτρονικό εμπόριο), πολιτικής (π.χ., εκλογές) και κοινωνικής
ζωής (σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα), δηλαδή το σύγχρονο πολιτισμό.
Στο πλαίσιο του μαθήματος ασχολούμαστε με κινητά και ασύρματα δίκτυα, όπως κυψελικά,
αδόμητα (ad hoc), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN). Μελετούμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των
δικτύων αυτών καθώς και ζητήματα αποδοτικής σχεδίασης δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά
θέματα ελέγχου τοπολογίας και αποδοτικής διαχείρισης πόρων (όπως ενέργεια και φάσμα
συχνοτήτων). Παρουσιάζουμε εφαρμογές και επιδράσεις κινητών και ασύρματων δικτύων στη
διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος. Ασχολούμαστε με σύγχρονες κινητές τεχνολογίες δίνοντας
έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών κινητού ιστού και επαυξημένης
πραγματικότητας.
Η εξέλιξη του μαθήματος πραγματοποιείται με βάση το εξής πρόγραμμα διαλέξεων:

240.

−

Εισαγωγή

−

Κινητά και ασύρματα δίκτυα: εισαγωγικά στοιχεία

−

Δικτύωση, Μεταφορά δεδομένων, Αρχές υπολογιστών και δικτύων, Κατηγορίες δικτύων,
Κινητή ασύρματη δικτύωση

−

Αλγόριθμοι ελαχιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας σε ασύρματα αδόμητα δίκτυα

−

Ανάθεση συχνοτήτων και έλεγχος αποδοχής κλήσεων σε ασύρματα κυψελικά δίκτυα (μέρος
Ι, μέρος ΙΙ, μέρος ΙΙI)

−

Κινητές τεχνολογίες ‐ Κινητός ιστός

−

Επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) και εφαρμογές στον πολιτισμό

−

Ηλεκτρονικές κινητές υπηρεσίες και εφαρμογές στον τουρισμό

−

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων: συνάθροιση δεδομένων

−

Ασύρματα δίκτυα και πολιτισμός: πολιτιστικές επιδράσεις και προεκτάσεις της κινητής
τηλεφωνίας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (περιεχόμενο διαλέξεων σε
ηλεκτρονική μορφή, δικτυακός τόπος μαθήματος,
εκτεταμένη
χρήση
πηγών
σε
Web),
στην
Επικοινωνία/Συνεργασία με τα άτομα που παρακολουθούν
το μάθημα (λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά
δίκτυα βασισμένα στο Διαδίκτυο (Facebook), δικτυακός
τόπος μαθήματος, διαδικασία ψηφοφορίας βασισμένη στο
Internet (Doodle)) και στη διαδικασία Αξιολόγησης‐
Βαθμολόγησης (ειδικό λογισμικό διεξαγωγής εξετάσεων και
παρακολούθησης της προόδου κάθε ατόμου)
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εντατική συνεργασία
διδάσκουσας – φοιτητών

8
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(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

και με χρήση νέων
τεχνολογιών

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

Αυτοτελής μελέτη για
επίλυση ασκήσεων

40

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

13

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

100

Διαδικασία Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης (ανακοινώνεται
στο δικτυακό τόπο του μαθήματος πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη καθόλη τη διάρκεια του
εξαμήνου)
Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει
από:
(Α) Μελέτη και επίλυση ασκήσεων (ατομική εργασία) μετά
τη συζήτηση κάθε θεματικής ενότητας εντός προθεσμίας
μίας εβδομάδας και παρουσίαση των προτεινόμενων
προσεγγίσεων στην τάξη. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική
και συνεισφέρει συνολικά κατά 40% στην τελική
βαθμολογία.
Μη παράδοση εργασιών ή εκπρόθεσμη παράδοση ή
παράδοση εργασιών που αποτελούν προϊόντα αντιγραφής
συνεπάγονται άμεσα:
(α) αποτυχία (δηλ. βαθμό 0) στο μάθημα, και
(β) αδυναμία συμμετοχής στην τελική εξέταση κατά την
εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου ή Ιουνίου (για άτομα επί
πτυχίω) ή την αντίστοιχη Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού
έτους
Η βαθμολογία στις ασκήσεις ισχύει μόνο για τις εξεταστικές
περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω)
και Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
(Β) Τελική εξέταση (σε υπολογιστή με ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής) κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου ή
Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω) ή την αντίστοιχη
Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους που ‐ εφόσον λάβει
προβιβάσιμη βαθμολογία ‐ συνεισφέρει 60% στην τελική
βαθμολογία.

241.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, W. Stallings, C. Beard (Κωδικός Βιβλίου στον
Εύδοξο: 50655989)
ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, Δαμιανός Γαβαλάς, Βλάσης Κασαπάκης, Θωμάς Χατζηδημήτρης (Κωδικός
Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657185)
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‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Graph Theory and Applications
International Journal of Advances in Computer Science & Its Applications
International Journal of Communications, Network and System Sciences
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Γεώργιος Στυλιαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
242.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Υ306

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία

3

3

Εργαστήριο

2

3

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

‐
Ελληνική

ΝΑΙ

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=505
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

243.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

1.

Παρουσίαση θεωρίας πολυμέσων

2.

Παρουσίαση στοιχείων υλικού και λογισμικού για κάθε μορφή δεδομένων

3.

Αξιοποίηση κάθε μορφής δεδομένων σε πολυμεσικές εφαρμογές

4.
Εμβάθυνση στα περιβάλλοντα ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και τον
προγραμματισμό τους

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

232

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

244.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.

Εισαγωγή στη θεωρία πολυμέσων

2.

Παρουσίαση ενδεικτικών πολυμεσικών προϊόντων

3.

Κείμενο

4.

Εικόνα (1/2)

5.

Εικόνα (2/2)

6.

Βίντεο

7.

Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις

8.

Animation

9.

Αλληλεπίδραση στις πολυμεσικές εφαρμογές

10.

Περιβάλλοντα ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών (2/3)

11.

Περιβάλλοντα ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών (3/3)

12.

Προγραμματισμός πολυμέσων (1/2)

13.

Προγραμματισμός πολυμέσων (2/2)

245.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διεξαγωγή θεωρίας με χρήση εποπτικών μέσων

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

Διεξαγωγή εργαστηρίου σε αίθουσα Η/Υ με χρήση
προβολέων και άλλων νέων μέσων αλληλεπίδρασης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

Δραστηριότητα

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

90

Εργαστηριακή Άσκηση

60
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(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Σύνολο Μαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

246.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.
Δημητριάδης Σ.Ν., Πομπόρτσης Α.Σ., Τριανταφύλλου Ε.Γ. (2004) Τεχνολογία πολυμέσων θεωρία και πράξη,
Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 960‐418‐025‐8
2.
2006

Δημοσθένης Ακουμιανάκης, Διεπαφή Χρήστη‐Υπολογιστή: μια σύγχρονη προσέγγιση, εκδόσεις. Κλειδάριθμος,

3.

Vaughan, Tay, Πολυμέσα αναλυτικός οδηγός, Γκιούρδας Μ., 2002, ISBN 960‐512‐328‐2

4.

Νικόλαος Αβούρης, Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου‐υπολογιστή, Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
247.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

234

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Τ509

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία

3

3

Εργαστήριο

2

2

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

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

248.

‐
Ελληνική

ΝΑΙ

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=511

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
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και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

1.

Μελέτη νέων μέσων προβολής πολυμεσικής πληροφορίας

2.

Μελέτη νέων μέσων αλληλεπίδρασης με πολυμεσική πληροφορία

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

249.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.

Μέσα προβολής πολυμεσικής πληροφορίας

2.

Μέσα αλληλεπίδρασης με πολυμεσική πληροφορία

3.

Τρισδιάστατες μορφές αλληλεπίδρασης

4.

Τρισδιάστατες μορφές προβολής πολυμεσικής πληροφορίας

5.

Υλικό υποστήριξης πολυμεσικής πληροφορίας

6.

Υλικό προβολής πολυμεσικής πληροφορίας

7.

Εφαρμογές λογισμικού για την παρουσίαση πολυμεσικής πληροφορίας

8.

Αλληλεπιδραστική σχεδιοκίνηση
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9.

Προγραμματισμός σχεδιοκίνησης

10.

Διασύνδεση με Διαδίκτυο

11.

Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων (1/3)

12.

Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων (2/3)

13.

Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων (3/3)

250.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

Διεξαγωγή θεωρίας με χρήση εποπτικών μέσων
Διεξαγωγή εργαστηρίου σε αίθουσα Η/Υ με χρήση
προβολέων και άλλων νέων μέσων αλληλεπίδρασης

Δραστηριότητα

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

75

Εργαστηριακή Άσκηση

50

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Σύνολο Μαθήματος

125
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Προφορική εξέταση με ερωτήσεις σύντομης
απάντησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

251.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.
Δημητριάδης Σ.Ν., Πομπόρτσης Α.Σ., Τριανταφύλλου Ε.Γ. (2004) Τεχνολογία πολυμέσων θεωρία και πράξη,
Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 960‐418‐025‐8
2.
2006

Δημοσθένης Ακουμιανάκης, Διεπαφή Χρήστη‐Υπολογιστή: μια σύγχρονη προσέγγιση, εκδόσεις. Κλειδάριθμος,

3.

Vaughan, Tay, Πολυμέσα αναλυτικός οδηγός, Γκιούρδας Μ., 2002, ISBN 960‐512‐328‐2

4.

Νικόλαος Αβούρης, Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου‐υπολογιστή, Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
252.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Τ606

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Θεωρία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

253.

‐

Ελληνική

ΝΑΙ

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=518

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

1.

Επισκόπηση υπαρχόντων προϊόντων πολιτισμικής τεχνολογίας

2.

Εμβάθυνση σε θέματα τεκμηρίωσης πολιτισμικής πληροφορίας

3.

Εμβάθυνση σε θέματα αναζήτησης πολιτισμικής πληροφορίας

4.

Εμβάθυνση σε θέματα παρουσίασης πολιτισμικής πληροφορίας
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Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

254.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.

Επισκόπηση υπαρχόντων προϊόντων (1/2)

2.

Είδη ψηφιακών πολιτισμικών προϊόντων

3.

Σχεδιασμός / Οργάνωση περιεχομένου

4.

Θεματικές κατηγοριοποιήσεις

5.

Αναζήτηση / Επεξεργασία περιεχομένου

6.

Παρουσίαση με πολυμέσα

7.

Παρουσίαση στο Διαδίκτυο

8.

Παρουσίαση με νέες τεχνολογίες

9.

Συστήματα τεκμηρίωσης

10.

Επισκόπηση υπαρχόντων προϊόντων (2/2)

11.

Επισκόπηση ερευνητικών δημοσιεύσεων (1/3)
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12.

Επισκόπηση ερευνητικών δημοσιεύσεων (2/3)

13.

Επισκόπηση ερευνητικών δημοσιεύσεων (3/3)

255.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

Διεξαγωγή θεωρίας με χρήση εποπτικών μέσων
Διεξαγωγή εργαστηρίου σε αίθουσα Η/Υ με χρήση
προβολέων και άλλων νέων μέσων αλληλεπίδρασης

Δραστηριότητα

και

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Σύνολο Μαθήματος

100

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Προφορική εξέταση με ερωτήσεις σύντομης
απάντησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

256.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.
Δημητριάδης Σ.Ν., Πομπόρτσης Α.Σ., Τριανταφύλλου Ε.Γ. (2004) Τεχνολογία πολυμέσων θεωρία και πράξη,
Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 960‐418‐025‐8
2.
2006

Δημοσθένης Ακουμιανάκης, Διεπαφή Χρήστη‐Υπολογιστή: μια σύγχρονη προσέγγιση, εκδόσεις. Κλειδάριθμος,

3.

Vaughan, Tay, Πολυμέσα αναλυτικός οδηγός, Γκιούρδας Μ., 2002, ISBN 960‐512‐328‐2

4.

Νικόλαος Αβούρης, Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου‐υπολογιστή, Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
257.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Τ807

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

242

Θεωρία

4

4

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

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

258.

‐
Ελληνική

ΝΑΙ

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=499

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

1.

Εξοικείωση με μεθοδολογία παραγωγής πολυμεσικών τίτλων

2.

Παρουσίαση κάθε βήματος της μεθοδολογίας

3.

Πρακτική εφαρμογή κάθε βήματος της μεθοδολογίας

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

243

τεχνολογιών

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

259.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.

Παρουσίαση μεθοδολογίας

2.

Ανάλυση (1/2) – Θεωρία

3.

Ανάλυση (2/2) – Υλοποίηση

4.

Σχεδιασμός (1/2) – Θεωρία

5.

Σχεδιασμός (2/2) – Υλοποίηση

6.

Παραγωγή (1/2) – Θεωρία

7.

Παραγωγή (2/2) – Υλοποίηση

8.

Αξιολόγηση (1/2) – Θεωρία

9.

Αξιολόγηση (2/2) – Υλοποίηση

10.

Επισκόπηση υπαρχόντων προϊόντων

11.

Επισκόπηση ερευνητικών δημοσιεύσεων (1/3)

12.

Επισκόπηση ερευνητικών δημοσιεύσεων (2/3)

13.

Επισκόπηση ερευνητικών δημοσιεύσεων (3/3)

260.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
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εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Διεξαγωγή θεωρίας με χρήση εποπτικών μέσων
Διεξαγωγή εργαστηρίου σε αίθουσα Η/Υ με χρήση
προβολέων και άλλων νέων μέσων αλληλεπίδρασης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

Δραστηριότητα

και

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Σύνολο Μαθήματος

100

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Προφορική εξέταση με ερωτήσεις σύντομης
απάντησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

261.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.
Δημητριάδης Σ.Ν., Πομπόρτσης Α.Σ., Τριανταφύλλου Ε.Γ. (2004) Τεχνολογία πολυμέσων θεωρία και πράξη,
Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 960‐418‐025‐8
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2.
2006

Δημοσθένης Ακουμιανάκης, Διεπαφή Χρήστη‐Υπολογιστή: μια σύγχρονη προσέγγιση, εκδόσεις. Κλειδάριθμος,

3.

Vaughan, Tay, Πολυμέσα αναλυτικός οδηγός, Γκιούρδας Μ., 2002, ISBN 960‐512‐328‐2

4.

Νικόλαος Αβούρης, Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου‐υπολογιστή, Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα
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Καλή Τζώρτζη, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
262.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Υ302

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3o

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

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

‐
Ελληνική

ΟΧΙ

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE101/
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263.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα έχει στόχο να εισάγει τους φοιτητές στην ιστορία και τις λειτουργίες των μουσείων
και να παρέχει βασική γνώση των σύγχρονων θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στην
«επιστήμη των μουσείων» και στα διαφορετικά γνωστικά πεδία που εμπλέκονται στη μελέτη
τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρητική κατανόηση μέσω της ανάλυσης πραγματικών
περιπτώσεων μουσείων (βλ. «Περιεχόμενο Μαθήματος» στη συνέχεια).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:
‐ Έχει αποδεδειγμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης του μουσείου ως θεσμού καθώς και του
πεδίου της σύγχρονης μουσειακής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών,
ηθικών, πολιτικών, οικονομικών πλαισίων, καθώς και του πλαισίου της πιστοποίησης, μέσα
στα οποία λειτουργούν σήμερα τα μουσεία, πρωτίστως στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνή
περιβάλλοντα.
‐ Εχει καλή γνώση των διαφορετικών τύπων μουσείων που συναντούμε σήμερα και του
χαρακτήρα τους.
‐ Συζητά και διατυπώνει κρίσεις σχετικά με την έννοια και τις λειτουργίες του μουσείου,
συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης, της διαχείρισης, της έρευνας, της ερμηνείας και της
επικοινωνίας.
‐ Κατανοεί τους ιστορικούς και μεταβαλλόμενους ρόλους του μουσείου και διακρίνει τα
χαρακτηριστικά διαφορετικών κατηγοριών κοινού.
‐ Είναι σε θέση να αναγνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των μουσείων στην Ελλάδα.
‐ Γνωρίζει την έννοια του μουσειακού επαγγέλματος και είναι σε θέση να διακρίνει τις
διαφορετικές ειδικότητες που εμπλέκονται, όπως μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων
περιπτώσεων μουσείων.
‐ Έχει την ικανότητα να αντλεί, να επιλέγει και να αξιολογεί κριτικά την πληροφορία από
διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών και του διαδικτύου, σχετικά
με διαφορετικά γνωστικά πεδία και κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που συνδέονται
με τη σύγχρονη μουσειακή πολιτική και πρακτική.
- Αναπτύξει ικανότητα αυτόνομης σκέψης και παράλληλα ομαδικής εργασίας, μέσω του
συνδυασμού διαφορετικών διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
Λήψη αποφάσεων
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

‐ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων
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τεχνολογιών
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
‐ Λήψη αποφάσεων
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
‐ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
‐ Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
- Επικοινωνιακές δεξιότητες
- Ικανότητα κριτικής σκέψης

264.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην «επιστήμη των μουσείων», στις θεωρητικές
κατευθύνσεις της αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές και μεθόδους της, όπως αποτυπώνονται
στην ελληνική και διεθνή έρευνα και εμπειρία. Προτείνει μια ιστορική αναδρομή, από τις
συλλογές-υπόβαθρο έρευνας του Μουσείου της Αλεξάνδρειας μέχρι το σύγχρονο μουσείο,
χώρο παιδείας αλλά και ψυχαγωγίας. Παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους μουσείων και τις
ιδιαιτερότητές τους· αναλύει τις βασικές λειτουργίες του σύγχρονου μουσείου, τον
πολυδιάστατο ρόλο του στην κοινωνία και την ανάπτυξή της· εξετάζει τις διαφορετικές ομάδες
κοινού του, αλλά και την έννοια του μουσειακού επαγγέλματος· διερευνά το σύνθετο πεδίο
της μουσειολογίας και τα διαφορετικά γνωστικά πεδία που εμπλέκονται στη μελέτη του
μουσείου και των λειτουργιών του· παρουσιάζει βασικά ζητήματα διοίκησης και πιστοποίησης
μουσείων, δίνοντας έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους στην Ελλάδα· εισάγει τους
φοιτητές σε βασικές έννοιες της σύγχρονης μουσειολογίας, συμπεριλαμβανομένων των
εννοιών της συλλογής, του κοινού, της έρευνας κοινού και αξιολόγησης, της διαμεσολάβησης
(ή ερμηνείας), της μουσειακής εμπειρίας και των μοντέλων επικοινωνίας και εκπαιδευτικών
θεωριών. Τα παραπάνω ζητήματα προσεγγίζονται όχι μόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη
όπως αυτά αποκρυσταλλώνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μουσείων οι οποίες
αναλύονται διεξοδικά κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

265.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

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

Δραστηριότητα

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εκπαιδευτικές
επισκέψεις, Μικρές
ατομικές και ομαδικές
εργασίες εξάσκησης,
Συζητήσεις άρθρων

11
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Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αυτοτελής μελέτη

50

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης: ελληνική.

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: συγκριτική αξιολόγηση Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων - Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
(100%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
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Συνεκτιμάται η συμμετοχή στις ατομικές/ομαδικές ασκήσεις
εξάσκησης.

Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στους
φοιτητές κατά το πρώτο μάθημα. Είναι επίσης διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του μαθήματος καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐ Οικονόμου, Μ. 2003. Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός; Μουσειολογικοί προβληματισμοί και ζητήματα.
Αθήνα:
Κριτική.
‐ MacDonald, S. (επιμ.), 2012. Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές. Ένας πλήρης οδηγός, Αθήνα: Πολιτιστικό 'Ιδρυμα
Ομίλου Πειραιώς.
- Κόκκου, Α. 2009 [1977.] Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία. Αθήνα: Εκδόσεις
Καπόν.
‐ Hooper‐Greenhill, E. 2006. Το Μουσείο και οι Πρόδρομοί του. Αθήνα: Πολιτιστικό 'Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
- Τζώρτζη, Κ. 2013. Ο χώρος στο μουσείο: η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία. Αθήνα: Πολιτιστικό 'Ιδρυμα
Ομίλου Πειραιώς.
‐ Αθανασοπούλου, Α., Γλύτση, Ε. και Χαμπούρη-Ιωαννίδου, Αικ. 2002. Οι διαστάσεις των πολιτιστικών φαινομένων:
Πολιτιστικό Πλαίσιο. Τόμος Β. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Νούσια, Τ. και Γκαζή, Α. 2003. Αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο: Μουσειολογία, μέριμνα για τις αρχαιότητες.
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Μπούνια, Α. 2009. Τα παρασκήνια του μουσείου. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης.
‐ Desvallées, A. και Mairesse, F. (επιμ.) 2014. Βασικές Έννοιες της Μουσειολογίας, Ελληνική Μετάφραση, Ελληνικό
Τμήμα του ICOM ‐ http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom‐greece/PDF/Museology_WEB.pdf
‐ Falk, J.H. and Dierking, L.D. 1992. The museum experience. Washington: Whalesback Books.
‐ Pearce, S. 2002. Μουσεία, Αντικείμενα, Συλλογές. Μια πολιτισμική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας.
- Βουδούρη, Δ. 2003, Κράτος και Μουσεία. Το θεσμικό πλαίσιο των Αρχαιολογικών Μουσείων. Αθήνα: Εκδόσεις
Σάκκουλας.
‐ Τετράδια Μουσειολογίας, 2008, τεύχος 5 (Διοίκηση/Μάρκετινγκ), Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.
‐ Τετράδια Μουσειολογίας, 2009, τεύχος 6 (Αξιολόγηση και έρευνες κοινού), Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.
‐ Μπούνια, Α. και Γκαζή, Α., (επιμ), 2012. Εθνικά Μουσεία στη Νότια Ευρώπη. Ιστορία και Προοπτικές. Αθήνα:
Εκδόσεις
Καλειδοσκόπιο.
ο
‐ Σκαλτσά, Μ. (επιμ.) 2001. Η Μουσειολογία στον 21 αιώνα. Θεωρία και πράξη. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου,
Θεσσαλονίκη
21-24/11/97. Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριον.
ο
- Γκαζή, Α., 2004. Μουσείο για τον 21 αιώνα. Τετράδια Μουσειολογίας, 1, 3‐12
- Κουβέλη, Α. 2000. Η σχέση των μαθητών με το Μουσείο. Θεωρητική Προσέγγιση, Έρευνα στην Αθήνα και στην
Ικαρία.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Αθήνα: ΕΚΚΕ.
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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Τετράδια Μουσειολογίας - https://kaleidoscope.gr/el/36‐tetradia‐mouseiologias
Museum Management and Curatorship ‐ https://www.tandfonline.com/toc/rmmc20/current
Eνημερωτικό Δελτίο του EλληνικούΤμήματος του ICOM ‐ http://network.icom.museum/icom‐
greece/enimerotikodeltio/enimerotiko‐deltio/
Αρχαιολογία και Τέχνες - https://www.archaiologia.gr/αρχείο-τευχών/
La Lettre de l’ OCIM ‐ http://journals.openedition.org/ocim/
Ilissia ‐ http://www.byzantinemuseum.gr/el/publications/ILISSIA_journal/

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Π501

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις (ώρες θεωρίες και εργαστηρίου)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

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

Μουσειολογία
Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE139/
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα έχει στόχο να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική και πρακτική γνώση και
δεξιότητες σε βασικές περιοχές του σχεδιασμού μουσείων και εκθέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στις πρακτικές δεξιότητες της διάκρισης διαφορετικών σχεδιαστικών επιλογών σε
συνάρτηση με συγκεκριμένες προθέσεις και στη συγγραφή κειμένων με στόχο την επιτυχή
επικοινωνία με τους επισκέπτες (βλ. «Περιεχόμενο» στη συνέχεια).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:
- Έχει γνώση της εξέλιξης των ιδεών σχετικά με τον εκθεσιακό σχεδιασμό, τη χωρική
οργάνωση και τις εκθεσιακές πρακτικές στα μουσεία σε διαφορετικά ιστορικά πλαίσια, ώστε
να αναπτύξει κριτική κατανόηση της σύγχρονης θεωρίας και πρακτικής στη μουσειολογία
και μουσειογραφία.
- Επιδεικνύει θεωρητική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μουσεία οργανώνουν το
χώρο και τις συλλογές για να δημιουργήσουν διαφορετικές εμπειρίες για τους επισκέπτες.
- Έχει πρακτική γνώση κύριων ζητημάτων τα οποία αφορούν τη δημιουργία εκθέσεων που
εμπλέκουν ενεργά τους επισκέπτες, από τη σύνταξη μουσειολογικών προτάσεων στον
αντίκτυπο των ερμηνευτικών μεθόδων και επικοινωνιακών μέσων.
- Έχει εξοικειωθεί με τις αρχές σύνταξης μουσειολογικών προγραμμάτων και μελετών.
- Είναι σε θέση να εφαρμόζει θεωρητική κατανόηση και πρακτικές δεξιότητες σε διαδικασίες
σχεδιασμού εκθέσεων, και ειδικά στη συγγραφή μουσειακών κειμένων για την επικοινωνία
με διαφορετικές ομάδες επισκεπτών.
- Έχει πρακτική κατανόηση του διεπιστημονικού χαρακτήρα των μουσειακών σπουδών.
- Περιγράφει και αναλύει πώς ο τρόπος που οργανώνουμε το μουσειακό χώρο και
σχεδιάζουμε εκθέσεις επηρεάζει την εμπειρία του επισκέπτη.
- Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του/της για να αναλύσει κριτικά μια πραγματική μελέτη
περίπτωσης και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις σχετικά με ερμηνείας, επικοινωνίας και
χώρου, αναφορικά με συγκεκριμένους στόχους.
‐ Χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της συγκριτικής προσέγγισης σε πραγματικές περιπτώσεις
μουσείων για να ερμηνεύσει πώς τα μουσεία επικοινωνούν μέσω του εκθεσιακού
σχεδιασμού.
‐ Αναπτύξει ικανότητα αυτόνομης σκέψης και παράλληλα ομαδικής εργασίας, μέσω του
συνδυασμού διαφορετικών διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
Λήψη αποφάσεων
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

‐ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
‐ Λήψη αποφάσεων
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- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
‐ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
‐ Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
‐ Επικοινωνιακές δεξιότητες
- Ικανότητα κριτικής σκέψης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ενσωματώνει και διευρύνει τις βασικές αποκτηθείσες γνώσεις στο πεδίο της
μουσειολογίας, με στόχο αφενός τη θεωρητική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα
μουσεία παρουσιάζουν τις συλλογές τους για να δημιουργήσουν διαφορετικά είδη εμπειρίας,
και αφετέρου την πρακτική γνώση σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού εκθέσεων οι οποίες
εμπλέκουν τους επισκέπτες τους. Αναλυτικότερα, το μάθημα πραγματεύεται ειδικά θεωρητικά
ζητήματα – όπως, η πολυδιάστατη έννοια της επικοινωνίας στο μουσείο, τα αντικείμενα ως
φορείς νοημάτων, η έκθεση ως αναπαράσταση, η ερμηνεία των μουσειακών εκθεμάτων·
παράλληλα εξετάζει διαχρονικά την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής του μουσείου καθώς και των
εκθεσιακών πρακτικών. Τα παραπάνω παρέχουν το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο που θα
επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση και κριτική προσέγγιση
απέναντι σε βασικά ζητήματα στη σύγχρονη μουσειακή πρακτική, όπως: ερμηνευτικές
προσεγγίσεις και ερμηνευτικός σχεδιασμός, σχέση νοηματικού (μουσειολογικού) και χωρικού
(μουσειογραφικού) σχεδιασμού, επιλογή
και χρήση διαφόρων ερμηνευτικών μέσων,
συγγραφή εκθεσιακών κειμένων. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα μουσειολογικών μελετών
σύγχρονων μουσείων για την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές σύνταξής τους.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο

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

Δραστηριότητα
Διαλέξεις (ώρες θεωρίες
και εργαστηρίου)
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις, Μικρές
ατομικές (ή/και ομαδικές)
εργασίες εξάσκησης,
Συζητήσεις άρθρων
Συγγραφή εργασίας
Αυτοτελής μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
16

20
50

125
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης: ελληνική.

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

i. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: Συγκριτική αξιολόγηση Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων - Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Επίλυση προβλημάτων (70%)
ii. Γραπτή εργασία (30%)

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

η

συμμετοχή

στις

ατομικές/ομαδικές

ασκήσεις

Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στους
φοιτητές κατά το πρώτο μάθημα. Είναι επίσης διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του μαθήματος καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

‐ Τζώρτζη, Κ. 2013. Ο χώρος στο μουσείο: η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία. Αθήνα: Πολιτιστικό 'Ιδρυμα
Ομίλου Πειραιώς.
‐ Σαλή, Τ. 2006. Μουσειολογία 2. Αθήνα: Μεταίχμιο.
‐ Black, G. 2009. Το ελκυστικό μουσείο. Μουσεία και επισκέπτες. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
- MacDonald, S. (επιμ.) 2012. Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές. Ένας πλήρης οδηγός. Αθήνα: Πολιτιστικό 'Ιδρυμα
Ομίλου Πειραιώς.
- Τζώνος, Π. 2007. Μουσείο και νεωτερικότητα. Αθήνα: Παπασωτηρίου.
- Τζώνος, Π. 2013. Μουσείο και μουσειακή έκθεση. Αθήνα: Παπασωτηρίου.
‐ Αθανασοπούλου, Α., Γλύτση, Ε. και Χαμπούρη-Ιωαννίδου, Αικ. 2002. Οι διαστάσεις των πολιτιστικών φαινομένων:
Πολιτιστικό Πλαίσιο. Τόμος Β. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
‐ Γλύτση, Α.Ζαφειράκου, Γ.Κακούρη-Χρόνη και Δ.Πικοπούλου-Τσολάκη, 202. Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών
Φαινομένων. Τόμος Γ’ Πολιτισμός και Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
- Νούσια, Τ. και Γκαζή, Α. 2003. Αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο: Μουσειολογία, μέριμνα για τις αρχαιότητες.
Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Γκαζή, Α. και Νικηφορίδου, Α. 2005. Κείμενα για μουσεία και εκθέσεις. Σημασία, μεθοδολογία, μελέτη περίπτωσης.
Μουσειολογία , 2, 2‐50. http://museology.ct.aegean.gr/articles/2007127115655.pdf
- Γκαζή, Α., 2012. Εκθετοντας στα παιδιά το παρελθόν. Σε: Ν. Γαλανιδου, Μιλώντας στα παιδιά για το παρελθόν: μια
διεπιστημονικη προσέγγιση. Αθήνα: Καλειδοσκοπιο, σσ. 232-260
‐ Grey, A., Gardon, T. and Booth, C. 2006. Saying it Differently. A handbook for museums refreshing their display. London,
London Museums Hub. http://www.mlalondon.org.uk/uploads/documents/SayingitdifferentlyAW.pdf.
- Μerriman, N. 1999. Ανοίγοντας τα Μουσεία στο Κοινό, Αρχαιολογία και Τέχνες 72, 44‐45.
‐ Οικονομίδου-Μπότσιου, Φ. (επιμ.) 2009. Aνθρωποι και Αντικείμενα: Σχέσεις ζωής. Θεσσαλονίκη: ΛΕΜΜΘ-ΥΠΠΟ.
‐ Μουσεία σε μνημεία: Μια πρόκληση. 2008. Hμερίδα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Πέμπτη 25 Απριλίου 2002.
[Μικρά
Μουσειολογικά 2]. Αθήνα: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Υπουργείο Πολιτισμού.
- Σερότα, Ν. 1999. Εμπειρία ή ερμηνεία. Το δίλημμα των μουσείων μοντέρνας τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις Αγρα.
‐ Desvallées, A. και Mairesse, F. (επιμ.) 2014. Βασικές Έννοιες της Μουσειολογίας, Ελληνική Μετάφραση, Ελληνικό
Τμήμα του ICOM ‐ http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom‐greece/PDF/Museology_WEB.pdf
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Τετράδια Μουσειολογίας - https://kaleidoscope.gr/el/36‐tetradia‐mouseiologias
Museum Management and Curatorship ‐ https://www.tandfonline.com/toc/rmmc20/current
Eνημερωτικό Δελτίο του EλληνικούΤμήματος του ICOM ‐ http://network.icom.museum/icom‐
greece/enimerotikodeltio/enimerotiko‐deltio/
Αρχαιολογία και Τέχνες - https://www.archaiologia.gr/αρχείο-τευχών/
Curator: The Museum Journal ‐ https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21516952
Ilissia ‐ http://www.byzantinemuseum.gr/el/publications/ILISSIA_journal/
To Μουσείο - http://museum‐studies.uoa.gr/mstudies/index.php/actions/museum‐pub‐acts‐mnu
ΜuseumEdu - http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/141
Museum International ‐ https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14680033
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Π802

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8o

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις (ώρες θεωρίες και εργαστηρίου)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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Μουσειολογία
Ελληνική
ΟΧΙ
https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE103/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
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• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα έχει στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια συνολική κατανόηση των ρόλων των
νέων τεχνολογιών στα μουσεία, καλύπτοντας θεωρητικά θέματα, το εύρος των εφαρμογών
και τη σχέση τους με τις εκπαιδευτικές θεωρίες και το μουσειακό σχεδιασμό, μέσα από
θεωρητική διερεύνηση, μελέτες περίπτωσης και πρακτικές δεξιότητες για την αξιολόγηση και
τη δημιουργία περιεχόμενου για ψηφιακές εφαρμογές (βλ. «Περιεχόμενο Μαθήματος» στη
συνέχεια).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:
‐ Έχει κριτική γνώση της θεωρίας, ιστορίας και πρακτικής της χρήσης νέων τεχνολογιών στα
μουσεία.
- Γνωρίζει τις φιλοσοφικές διαστάσεις της σχέσης δυνητικού και πραγματικού.
- Αναγνωρίζει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών να συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων
κατηγοριών κοινού.
- Έχει κριτική κατανόηση του δυναμικού, της αξίας, της χρήσης και εφαρμογής της ψηφιακής
τεχνολογίας στις μουσειακές λειτουργίες.
- Έχει κριτική γνώση των διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση
συγκεκριμένων
τεχνολογικών εφαρμογών (όπως ιστότοποι, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και
εφαρμογές για κινητά υπολογιστικά συστήματα) για επιμέλεια, ερμηνεία, επικοινωνία και
μάθηση
- Χρησιμοποιεί μεθοδολογίες κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης εφαρμογών όπως
ιστοτόπων.
- Επιδεικνύει κατανόηση των εκπαιδευτικών θεωριών και της αξιοποίησης τους για την
ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου.
- Είναι σε θέση να κατανοεί τον αντίκτυπο της ψηφιακής τεχνολογίας στο σχεδιασμό του
μουσειακού χώρου καθώς και στις βαθιές αλλαγές που επιφέρει στο θεσμό του μουσείου.
- Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του/της στη σύλληψη, δημιουργία και παρουσίαση μιας
μελέτης περίπτωσης ψηφιακής εφαρμογής για μουσειακή ερμηνεία σε συνάρτηση με
συγκεκριμένους στόχους.
‐ Αναπτύξει ικανότητα αυτόνομης σκέψης και παράλληλα ομαδικής εργασίας, μέσω του
συνδυασμού διαφορετικών διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
Λήψη αποφάσεων
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

‐ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
‐ Λήψη αποφάσεων
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
‐ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
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‐ Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
- Επικοινωνιακές δεξιότητες
- Ικανότητα κριτικής σκέψης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με αφετηρία μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα
μουσεία και με θεωρητικό υπόβαθρο την ανάλυση των αλλαγών στον ορισμό του μουσείου
και της πολιτιστικής κληρονομιάς, της σχέσης δυνητικού και πραγματικού και της «αύρας»
του αυθεντικού αντικειμένου την εποχή της ψηφιακής αναπαραγωγής και του ψηφιακού
μουσείου, το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στη στενή σχέση των νέων
τεχνολογιών με τις βασικές λειτουργίες του μουσείου. Εξετάζει την έννοια του μουσείου ως
χώρου μάθησης και τις σύγχρονες μαθησιακές θεωρίες για να αναλύσει τις εκπαιδευτικές
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας του
πολυαισθητηριακού μουσείου. Παρουσιάζει αναλυτικά την πρακτική της χρήσης ψηφιακών
μέσων στα μουσεία και το ευρύ φάσμα των εφαρμογών τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο
ρόλο τους ως επικοινωνιακού μέσου, ως ερμηνευτικού εργαλείου, ως εκπαιδευτικής
εφαρμογής, αλλά και ως μουσειακού εκθέματος. Εξετάζει το αναδυόμενο ζήτημα του
αντίκτυπου της δημιουργίας ψηφιακών πολυαισθητηριακών περιβαλλόντων. Επίσης
πραγματεύεται διεξοδικά πώς η τεχνολογία επιφέρει βαθιές αλλαγές στα μουσεία, στις
στάσεις και τις εμπειρίες, στην προσέλκυση νέων κατηγοριών κοινού, και στην εμφάνιση
νέων θεωρητικών ζητημάτων και προκλήσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος, μελετώνται
παραδείγματα εφαρμογών σε ελληνικά και ξένα μουσεία, αναλύονται στρατηγικές
ερμηνευτικές επιλογές, σε συνάρτηση με συγκεκριμένους στόχους και χρήσεις, και
εφαρμόζεται η αποκτηθείσα θεωρητική και πρακτική γνώση στη δημιουργία και παρουσίαση
από τους φοιτητές μελέτης περίπτωσης για μια ψηφιακή εφαρμογή που υποστηρίζει τη
μουσειακή ερμηνεία.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο

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

Δραστηριότητα
Διαλέξεις (ώρες θεωρίας
και εργαστηρίου)
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις, Μικρές
ατομικές και ομαδικές
εργασίες εξάσκησης,
Συζητήσεις άρθρων

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
31

Συγγραφή εργασίας και
προφορική παρουσίαση

30

Αυτοτελής μελέτη

50
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Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης: ελληνική

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

i. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: Συγκριτική αξιολόγηση Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων - Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Επίλυση προβλημάτων (60%)
ii. Γραπτή εργασία και προφορική παρουσίασή της (40%)

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

η

συμμετοχή

στις

ατομικές/ομαδικές

ασκήσεις

Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στους
φοιτητές κατά το πρώτο μάθημα. Είναι επίσης διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του μαθήματος καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
- Μπούνια, Α, Νικονάνου, Ν. και Οικονόμου, Μ., 2008. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αθήνα:Καλειδοσκόπιο.
‐ Γιαννούτσου, Ν. 2015. Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στη μουσειοπαιδαγωγική. Στο Νικονάνου, Ν., Μπούνια,
Α., Φιλιππουπολίτη, Α., Χουρμουζιάδη, Α., Γιαννούτσου, Ν. 2015. Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο
αιώνα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 10.
‐ Δασκαλοπούλου, Σ., Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν. & Μπακογιάννη, Σ. (επιμ.) 2004. Μουσείο, Επικοινωνία και Νέες
Τεχνολογίες. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Μουσείο, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες». Tμήμα
Πολιτισμικής Tεχνολογίας και Eπικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Aιγαίου, Μυτιλήνη 2002.
- Οικονόμου, Μ., 1996, Πολυμέσα στα Μουσεία – Αξιολόγηση των Εφαρμογών, Μίτος, 3, 21‐26.
- Οικονόμου, Μ. 2004. Νέες Τεχνολογίες και Μουσεία: εργαλείο, τροχοπέδη ή συρμός; Museology ‐ International
Scientific Electronic Journal, 1 (1).
- Ρούσσου, Μ. 2006. Οι τάσεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών για την έρευνα και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Τετράδια Μουσειολογίας, 3, 56‐ 61.
‐ Οι νέες τεχνολογίες στα μουσεία. Σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις. 2007. Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα, Πολεμικό
Μουσείο. Ιούνιος 2007.
‐ Αρβανίτης, Κ. 2014. πό την Τεχνολογία του Μουσείου στη Μουσειολογία της Τεχνολογίας, Αρχαιολογία online
διαθέσιμο στο https://www.archaiologia.gr/blog/2014/12/08/τα-μουσεία-και-η-μουσειολογία-στη-σύγ-12/
‐ Μούλιου, Μ., 2010. Μουσεία πόλεων και Διαδίκτυο την εποχή του Web 2.0. Αναλύοντας ένα σύνθετο τεχνολογικό,
ιδεoλογικό, κοινωνικό και αστικό τοπίο, Τετράδια Μουσειολογίας, 7, 74‐80.
- Μυρογιάννη, Ε. 2011. Μουσειακή Εκπαίδευση στο διαδίκτυο, στο Δ. Καλεσοπούλου (επιμ.), Παιδί και εκπαίδευση
στο Μουσείο. Θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγικές πρακτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη & Ελληνικό Παιδικό
Μουσείο, 163-182.
- Ρούσσου, M. 2004. Η Παρουσία των Μουσείων στο Διαδίκτυο. Τετράδια Μουσειολογίας, 1, 59‐60.
‐ Ρούσσου, Μ. 2001, Η χρήση διαδραστικών μέσων στο χώρο του μουσείου, ΙΜΕρος, 1, 23‐31.
‐ Ρούσσου, Μ. 2002, Η αφήγηση ως μέσο στη δημιουργία πολιτισμικών και εκπαιδευτικών εμπειριών Εικονικής
Πραγματικότητας, ΙΜΕρος, 2, 13‐28.
- Κέντρου, Ε. και Ρούσσου, Μ. 2010. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη podcasts από τα ελληνικά μουσεία: Το
παράδειγμα ενός
πιλοτικού επεισοδίου podcast για το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου. Τετράδια Μουσειολογίας, 7, 67‐
73.
‐ Allen, J., and Lupo, E. (eds.) 2012. Representing Museum Technologies. Milan: Politecnico di Milano.
‐ UNESCO, [2007] 2011. Εγχειρίδιο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Νο 3 Τεκμηρίωση Μουσειακών Συλλογών.
Μτφ.Α. Μπούνια. Αθήνα: Ελληνικό Τμήμα του ICOM.
‐ Nelson, T. and Macdonald, S. 2012. A Space for Innovation and Experimentation: University Museums as Test Beds for New
Digital Technologies. In: S. S Jandl S.S. and M.S Gold (eds.) A Handbook for Academic Museums: Beyond Exhibitions and
Education. Edinburgh: MuseumsEtc, 418‐ 444.
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Museum Management and Curatorship ‐ https://www.tandfonline.com/toc/rmmc20/current
Archives and Museum Informatics ‐ http://www.archimuse.com
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Τετράδια Μουσειολογίας - https://kaleidoscope.gr/el/36‐tetradia‐mouseiologias
Curator: The Museum Journal ‐ https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21516952
Αρχαιολογία και Τέχνες - https://www.archaiologia.gr/αρχείο-τευχών/
Museum International ‐ https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14680033

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
277.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
ΕΠ611

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6ο

ΜΟΥΣΕΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις (ώρες θεωρίες και εργαστηρίου)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

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

278.

Μουσειολογία
Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE102/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
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• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα έχει στόχο να παρέχει στους φοιτητές κριτική κατανόηση της σύγχρονης
μουσειακής σκέψης και κύριων ζητημάτων πολιτικής σε συνάρτηση με τα μεταβαλλόμενα
κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή πρακτικών
δεξιοτήτων και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζουμε εκπαιδευτικό υλικό για
την επιτυχή επικοινωνία με διαφορετικές ομάδες επισκεπτών και την ενεργή εμπλοκή τους
(βλ. «Περιεχόμενο Μαθήματος» στη συνέχεια).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:
‐ Έχει επίγνωση της σχέσης ανάμεσα σε αλλαγές στην κοινωνία και αλλαγές στο μουσείο ως
κοινωνικό θεσμό.
- Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και κριτική κατανόηση θεμάτων σχετικών με τα σύγχρονα
μουσεία, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων αναπαράστασης του παρελθόντος, ιστορίας
και μνήμης, άυλης κληρονομιάς, ρόλων των μουσείων στην οικονομία και την πολιτιστική
ανάπτυξη των κοινοτήτων, πρόσβασης και συμμετοχικότητας.
- Επιδεικνύει ενεργή κατανόηση των διαφορετικών ομάδων κοινού και των τρόπων
προσέλκυσης και ευαισθητοποίησης τους.
- Κατανοεί την ανάγκη των σύγχρονων μουσείων να δραστηριοποιούνται διεθνώς και
ταυτόχρονα να συνδέονται με τις τοπικές κοινότητες.
- Έχει την ικανότητα να διακρίνει τους διάφορους ρόλους που αναλαμβάνουν τα μουσεία και
τον αντίκτυπό τους στη ζωή των πολιτών.
‐ Έχει κριτική επίγνωση των ηθικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα μουσεία.
‐ Μέσα από τη εκπόνηση γραπτής εργασίας και την παρουσίασή της, να εξετάζει κριτικά, στον
γραπτό και προφορικό λόγο, σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την αποστολή του μουσείου
και το ρόλο του στην κοινωνία, και να διατυπώνει προτάσεις αναφορικά με πραγματικά
μουσειακά ζητήματα.
- Εφαρμόζει την πρακτική γνώση που απέκτησε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στη
σύλληψη και σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων.
‐ Αναπτύξει ικανότητα αυτόνομης σκέψης και παράλληλα ομαδικής εργασίας, μέσω του
συνδυασμού διαφορετικών διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
Λήψη αποφάσεων
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

‐ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
‐ Λήψη αποφάσεων
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
‐ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
‐ Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

260

- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
- Επικοινωνιακές δεξιότητες
- Ικανότητα κριτικής σκέψης

279.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εστιάζει στη σύγχρονη πραγματικότητα και εξετάζει την εξέλιξη του θεσμού του
μουσείου σε χρόνους κοινωνικών αλλαγών και διαφοροποιήσεων. Οικοδομώντας πάνω στις
γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, τις οποίες οι φοιτητές απέκτησαν στα προηγούμενα
μαθήματα μουσειολογίας, στοχεύει να συμβάλει στην κατανόηση του σύνθετου και
διευρυμένου εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου που το μουσείο του 21ου αιώνα καλείται να
αναλάβει, και να εξετάσει πώς αυτός επηρεάζει την εσωτερική λειτουργία του και τις
εξωτερικές σχέσεις του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει σε ζητήματα οργάνωσης εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων στα μουσεία, σε συνάρτηση με τις διαφορετικές ομάδες κοινού στις οποίες
απευθύνονται, και ειδικά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εντύπων για σχολικές
ομάδες. Εξετάζει πώς τα μουσεία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες – όπως, η
ανάγκη πολιτικής εξωστρέφειας και προβολής τους σε διεθνές επίπεδο και, παράλληλα, της
ισχυρής σύνδεσής τους με την τοπική κοινωνία – καθώς και στις νέες οπτικές – όπως, τα
μουσεία ως «τοπόσημα», η συμβολή τους στην αστική αναζωογόνηση και τον πολιτιστικό
τουρισμό, μουσεία και άυλη κληρονομιά. Αναλύει κύριες προκλήσεις που αναδύονται
δυναμικά τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ανασυγκρότησης μουσειακών
συλλογών, των σχέσεων μουσείων και ταυτοτήτων, καθώς και ζητημάτων μουσειακής
ηθικής. Βασικό μέρος του μαθήματος αποτελεί αφενός η σύλληψη και σχεδιασμός
εκπαιδευτικού υλικού σε συνάρτηση με συγκεκριμένους στόχους και ομάδες κοινού∙ και
αφετέρου η εκπόνηση εργασίας, μέσα από την οποία οι φοιτητές εφαρμόζουν τις γνώσεις
που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και αναπτύσσουν την ικανότητα
διατύπωσης, τεκμηρίωσης και παρουσίασης επιχειρημάτων σε συνάρτηση με τα υπό εξέταση
ζητήματα.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο

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

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις (ώρες θεωρίας και
εργαστηρίου)
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Μικρές ατομικές και
ομαδικές εργασίες
εξάσκησης, Συζητήσεις
άρθρων

39

Συγγραφή εργασίας και
προφορική
παρουσίαση/Σχεδιασμός
εκπαιδευτικού εντύπου

50

Αυτοτελής μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος

150

11
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(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
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Γλώσσα Αξιολόγησης: ελληνική.
Γραπτή εργασία και προφορική παρουσίαση
εκπαιδευτικού (ή επικοινωνιακού) εντύπου (100%).
Συνεκτιμάται
εξάσκησης.

η

συμμετοχή

στις

ή

σχεδιασμός

ατομικές/ομαδικές

ασκήσεις

Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στους
φοιτητές κατά το πρώτο μάθημα. Είναι επίσης διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του μαθήματος καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου.
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ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Υ106

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις (θεωρητικό μέρος ‐ παρουσίαση, μελέτη
αλγορίθμων για πρακτικά προβλήματα)

3

Διαλέξεις (εργαστηριακό μέρος ‐ ανάλυση
θεμελιωδών αλγορίθμων και αλγοριθμικών τεχνικών)

0

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

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

283.

ΟΧΙ

Ελληνικά
Όχι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=556

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
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καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές γνώσεις της δικτύωσης υπολογιστών και η
κατανόηση θεμελιωδών και πρακτικά χρήσιμων σχετικών εννοιών για τα Δίκτυα υπολογιστών και το
Διαδίκτυο.
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών στις βασικές έννοιες των δικτύων
υπολογιστών. Πραγματοποιείται ανάλυση των παρακάτω θεμάτων::
−

Μοντέλα δικτύων.

−

Το μοντέλο αναφοράς OSI.

−

Κατηγορίες δικτύων: LAN, MAN, WAN.

−

Δομή δικτύων. Τοπολογίες.

−

Τρόποι διασύνδεσης δικτύων.

−

Τεχνικές σχεδιασμού.

−

Πρωτόκολλα επικοινωνίας.

−

Δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP και Internet.

−

Εφαρμογές: FTP, TELNET, SMTP, HTTP, WWW.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Εξοικείωση και βασικές γνώσεις για τα Δίκτυα Υπολογιστών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών στις βασικές έννοιες των δικτύων
υπολογιστών. Πραγματοποιείται ανάλυση των παρακάτω θεμάτων:
Μοντέλα δικτύων. Το μοντέλο αναφοράς OSI. Κατηγορίες δικτύων: LAN, MAN, WAN. Δομή δικτύων.
Τοπολογίες. Τρόποι διασύνδεσης δικτύων. Τεχνικές σχεδιασμού. Πρωτόκολλα επικοινωνίας. Δίκτυα
τεχνολογίας TCP/IP και Internet. Εφαρμογές: FTP, TELNET, SMTP, HTTP, WWW.
Η εξέλιξη του μαθήματος πραγματοποιείται με βάση το εξής πρόγραμμα διαλέξεων:
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−

Μοντέλα δικτύων.

−

Το μοντέλο αναφοράς OSI.

−

Κατηγορίες δικτύων: LAN, MAN, WAN.

−

Δομή δικτύων. Τοπολογίες.

−

Τρόποι διασύνδεσης δικτύων.

−

Τεχνικές σχεδιασμού.

−

Πρωτόκολλα επικοινωνίας.

−

Δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP και Internet.

−

Εφαρμογές: FTP, TELNET, SMTP, HTTP, WWW.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (περιεχόμενο διαλέξεων σε
ηλεκτρονική μορφή, δικτυακός τόπος μαθήματος,
εκτεταμένη
χρήση
πηγών
σε
Web),
στην
Επικοινωνία/Συνεργασία με τα άτομα που παρακολουθούν
το μάθημα (λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά
δίκτυα βασισμένα στο Διαδίκτυο (Facebook), δικτυακός
τόπος μαθήματος, διαδικασία ψηφοφορίας βασισμένη στο
Internet (Doodle)) και στη διαδικασία Αξιολόγησης‐
Βαθμολόγησης (ειδικό λογισμικό διεξαγωγής εξετάσεων και
παρακολούθησης της προόδου κάθε ατόμου)
Δραστηριότητα
Διαλέξεις (θεωρητικό
μέρος)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

Διαλέξεις (εργαστηριακό
μέρος)
Εντατική συνεργασία
διδάσκοντος – φοιτητών
και με χρήση νέων
τεχνολογιών

10

Αυτοτελής μελέτη

50
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εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
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Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

99

Διαδικασία Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης (ανακοινώνεται
στο δικτυακό τόπο του μαθήματος πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη καθόλη τη διάρκεια του
εξαμήνου)
Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει
από:
(Α) 2 ατομικές, επιμέρους εξετάσεις με μορφή ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρουν κατά
40% στην τελική βαθμολογία.
(Β) τελική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Φεβρουαρίου ή Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω) ή την
αντίστοιχη Σεπτεμβρίου με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρει κατά 60% στην τελική
βαθμολογία.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Δίκτυα υπολογιστών
ISBN: 9604614479
Εκδόσεις: Κλειδάριθμος (2012)
Συγγραφείς: Andrew S. Tanenbaum
Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών
ISBN: 9605123932
Εκδόσεις: Γκιούρδας Μ. (2004)
Συγγραφείς: Richard McMahon
Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών
ISBN: 9603321834
Εκδόσεις: Κλειδάριθμος (2000)
Συγγραφείς: JoAnne Woodcock

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
287.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Υ106

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις (θεωρητικό μέρος ‐ παρουσίαση, μελέτη
αλγορίθμων για πρακτικά προβλήματα)

3

Διαλέξεις (εργαστηριακό μέρος ‐ ανάλυση
θεμελιωδών αλγορίθμων και αλγοριθμικών τεχνικών)

0

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

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

288.

ΟΧΙ

Ελληνικά
Όχι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=556

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές γνώσεις της δικτύωσης υπολογιστών και η
κατανόηση θεμελιωδών και πρακτικά χρήσιμων σχετικών εννοιών για τα Δίκτυα υπολογιστών και το
Διαδίκτυο.
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών στις βασικές έννοιες των δικτύων
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υπολογιστών. Πραγματοποιείται ανάλυση των παρακάτω θεμάτων::
−

Μοντέλα δικτύων.

−

Το μοντέλο αναφοράς OSI.

−

Κατηγορίες δικτύων: LAN, MAN, WAN.

−

Δομή δικτύων. Τοπολογίες.

−

Τρόποι διασύνδεσης δικτύων.

−

Τεχνικές σχεδιασμού.

−

Πρωτόκολλα επικοινωνίας.

−

Δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP και Internet.

−

Εφαρμογές: FTP, TELNET, SMTP, HTTP, WWW.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Εξοικείωση και βασικές γνώσεις για τα Δίκτυα Υπολογιστών
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

289.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών στις βασικές έννοιες των δικτύων
υπολογιστών. Πραγματοποιείται ανάλυση των παρακάτω θεμάτων:
Μοντέλα δικτύων. Το μοντέλο αναφοράς OSI. Κατηγορίες δικτύων: LAN, MAN, WAN. Δομή δικτύων.
Τοπολογίες. Τρόποι διασύνδεσης δικτύων. Τεχνικές σχεδιασμού. Πρωτόκολλα επικοινωνίας. Δίκτυα
τεχνολογίας TCP/IP και Internet. Εφαρμογές: FTP, TELNET, SMTP, HTTP, WWW.
Η εξέλιξη του μαθήματος πραγματοποιείται με βάση το εξής πρόγραμμα διαλέξεων:
−

Μοντέλα δικτύων.
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−

Το μοντέλο αναφοράς OSI.

−

Κατηγορίες δικτύων: LAN, MAN, WAN.

−

Δομή δικτύων. Τοπολογίες.

−

Τρόποι διασύνδεσης δικτύων.

−

Τεχνικές σχεδιασμού.

−

Πρωτόκολλα επικοινωνίας.

−

Δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP και Internet.

−

Εφαρμογές: FTP, TELNET, SMTP, HTTP, WWW.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (περιεχόμενο διαλέξεων σε
ηλεκτρονική μορφή, δικτυακός τόπος μαθήματος,
εκτεταμένη
χρήση
πηγών
σε
Web),
στην
Επικοινωνία/Συνεργασία με τα άτομα που παρακολουθούν
το μάθημα (λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά
δίκτυα βασισμένα στο Διαδίκτυο (Facebook), δικτυακός
τόπος μαθήματος, διαδικασία ψηφοφορίας βασισμένη στο
Internet (Doodle)) και στη διαδικασία Αξιολόγησης‐
Βαθμολόγησης (ειδικό λογισμικό διεξαγωγής εξετάσεων και
παρακολούθησης της προόδου κάθε ατόμου)
Δραστηριότητα
Διαλέξεις (θεωρητικό
μέρος)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

Διαλέξεις (εργαστηριακό
μέρος)
Εντατική συνεργασία
διδάσκοντος – φοιτητών
και με χρήση νέων
τεχνολογιών

10

Αυτοτελής μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

99

Διαδικασία Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης (ανακοινώνεται
στο δικτυακό τόπο του μαθήματος πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη καθόλη τη διάρκεια του
εξαμήνου)
Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει
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Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

από:

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

(Β) τελική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Φεβρουαρίου ή Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω) ή την
αντίστοιχη Σεπτεμβρίου με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρει κατά 60% στην τελική
βαθμολογία.

291.

(Α) 2 ατομικές, επιμέρους εξετάσεις με μορφή ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρουν κατά
40% στην τελική βαθμολογία.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Δίκτυα υπολογιστών
ISBN: 9604614479
Εκδόσεις: Κλειδάριθμος (2012)
Συγγραφείς: Andrew S. Tanenbaum
Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών
ISBN: 9605123932
Εκδόσεις: Γκιούρδας Μ. (2004)
Συγγραφείς: Richard McMahon
Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών
ISBN: 9603321834
Εκδόσεις: Κλειδάριθμος (2000)
Συγγραφείς: JoAnne Woodcock

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
292.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Υ406

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4ο

Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Διαλέξεις (θεωρητικό μέρος ‐ παρουσίαση, μελέτη
αλγορίθμων για πρακτικά προβλήματα)

3

Διαλέξεις (εργαστηριακό μέρος ‐ ανάλυση
θεμελιωδών αλγορίθμων και αλγοριθμικών τεχνικών)

2

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών (1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Ελληνικά
Ναι

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=646&lang=el

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με βασικά χαρακτηριστικά του Διαδικτύου και της
ανάπτυξης Πυλών και Εφαρμογών Διαδικτύου κυρίως με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού
πελάτη (client side).
Τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Τεχνολογίες
Διαδικτύου Ι και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του οικοδομούν τις παρακάτω
γνώσεις:
−

Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (Web).

−

Ιστορική αναδρομή και βασικοί ορισμοί Web.

−

Εξυπηρετητές Παγκόσμιου Ιστού (Web Servers), Proxy Servers, Φυλλομετρητές Παγκόσμιου
Ιστού (Web Browsers).

−

Θέματα ασφάλειας στο web. Τύποι Ιστοσελίδων.

−

Αρχές σχεδίασης μιας Ιστοσελίδας, αρχές σχεδίασης ενός Ιστοτόπου, ο ρόλος της
εμφάνισης και της ευχρηστίας.

−

Ανάπτυξη Ιστοτόπων για Επιχειρήσεις: Αναγκαιότητα του Ιστοτόπου, βήματα ορθού
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σχεδιασμού και ανάπτυξης του Ιστοτόπου, θέματα οργάνωσης περιεχομένου, θέματα
πλοήγησης, θέματα εμφάνισης. Γλώσσες σήμανσης για ιστοσελίδες: HTML και XHTML.
−

Γλώσσα μορφοποίησης για Ιστοσελίδες: CSS. Προγραμματισμός στη πλευρά του Browser:
DOM και Javascript.

Ειδικότερα, τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος
Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του :
28. Γνωρίζουν θεμελιώδεις έννοιες του Διαδικτύου και του προγραμματισμού εφαρμογών
Διαδικτύου.
29. Κατανοούν προγραμματιστικά προβλήματα.
30. Εφαρμόζουν αλγοριθμικές τεχνικές για τον υπολογισμό λύσεων σε αντίστοιχα προβλήματα.
31. Αναλύουν προβλήματα/ερωτήματα με στόχο την κατανόηση της δομής τους και των
συστατικών τους μερών.
32. Αξιολογούν τα ευρήματα (λύσεις ή αποτελέσματα δυσκολίας εντοπισμού ακριβούς λύσης)
μέσω ανάλυσης.
33. Αποκτούν εξοικείωση με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη πυλών Διαδικτύου και
βασικών εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Εξοικείωση με την ανάπτυξη εφαρμογών πυλών, εφαρμογών και υπηρεσιών Διαδικτύου.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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Τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Τεχνολογίες
Διαδικτύου Ι και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του οικοδομούν τις παρακάτω
γνώσεις:
−

Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (Web).

−

Ιστορική αναδρομή και βασικοί ορισμοί Web.

−

Εξυπηρετητές Παγκόσμιου Ιστού (Web Servers), Proxy Servers, Φυλλομετρητές Παγκόσμιου
Ιστού (Web Browsers).

−

Θέματα ασφάλειας στο web. Τύποι Ιστοσελίδων.

−

Αρχές σχεδίασης μιας Ιστοσελίδας, αρχές σχεδίασης ενός Ιστοτόπου, ο ρόλος της
εμφάνισης και της ευχρηστίας.

−

Ανάπτυξη Ιστοτόπων για Επιχειρήσεις: Αναγκαιότητα του Ιστοτόπου, βήματα ορθού
σχεδιασμού και ανάπτυξης του Ιστοτόπου, θέματα οργάνωσης περιεχομένου, θέματα
πλοήγησης, θέματα εμφάνισης. Γλώσσες σήμανσης για ιστοσελίδες: HTML και XHTML.

−

Γλώσσα μορφοποίησης για Ιστοσελίδες: CSS. Προγραμματισμός στη πλευρά του Browser:
DOM και Javascript.

Η εξέλιξη του μαθήματος πραγματοποιείται με βάση το εξής πρόγραμμα διαλέξεων:
Θεωρητικό μέρος:
Τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Τεχνολογίες
Διαδικτύου Ι και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του οικοδομούν τις παρακάτω
γνώσεις:
−

Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (Web).

−

Ιστορική αναδρομή και βασικοί ορισμοί Web.

−

Εξυπηρετητές Παγκόσμιου Ιστού (Web Servers), Proxy Servers, Φυλλομετρητές Παγκόσμιου
Ιστού (Web Browsers).

−

Θέματα ασφάλειας στο web

−

Τύποι Ιστοσελίδων.

−

Αρχές σχεδίασης μιας Ιστοσελίδας, αρχές σχεδίασης ενός Ιστοτόπου, ο ρόλος της
εμφάνισης και της ευχρηστίας.

Εργαστηριακό μέρος:
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−

Ανάπτυξη Ιστοτόπων για Επιχειρήσεις: Αναγκαιότητα του Ιστοτόπου, βήματα ορθού
σχεδιασμού και ανάπτυξης του Ιστοτόπου, θέματα οργάνωσης περιεχομένου, θέματα
πλοήγησης, θέματα εμφάνισης. Γλώσσες σήμανσης για ιστοσελίδες: HTML και XHTML.

−

Γλώσσα μορφοποίησης για Ιστοσελίδες: CSS. Προγραμματισμός στη πλευρά του Browser:
DOM και Javascript.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (περιεχόμενο διαλέξεων σε
ηλεκτρονική μορφή, δικτυακός τόπος μαθήματος,
εκτεταμένη
χρήση
πηγών
σε
Web),
στην
Επικοινωνία/Συνεργασία με τα άτομα που παρακολουθούν
το μάθημα (λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά
δίκτυα βασισμένα στο Διαδίκτυο (Facebook), δικτυακός
τόπος μαθήματος, διαδικασία ψηφοφορίας βασισμένη στο
Internet (Doodle)) και στη διαδικασία Αξιολόγησης‐
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Βαθμολόγησης (ειδικό λογισμικό διεξαγωγής εξετάσεων και
παρακολούθησης της προόδου κάθε ατόμου)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

Δραστηριότητα

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις (θεωρητικό
μέρος)

39

Διαλέξεις (εργαστηριακό
μέρος)

26

Εντατική συνεργασία
διδάσκοντος – φοιτητών
και με χρήση νέων
τεχνολογιών

10

Αυτοτελής μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

Διαδικασία Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης (ανακοινώνεται
στο δικτυακό τόπο του μαθήματος πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη καθόλη τη διάρκεια του
εξαμήνου)
Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει
από:
(Α) 2 ατομικές, επιμέρους εξετάσεις με μορφή ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρουν κατά
40% στην τελική βαθμολογία.
(Β) τελική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Φεβρουαρίου ή Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω) ή την
αντίστοιχη Σεπτεμβρίου με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρει κατά 60% στην τελική
βαθμολογία.
(Γ) Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εργασίας (project) – Πύλης
Διαδικτύου για την προβολή της Ελληνικής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Μάθετε HTML 5, CSS και JavaSript
ISBN: 9605126583
Εκδόσεις: Γκιούρδας Μ. (2013)
Συγγραφείς: Julie C. Melonie
Πλήρες εγχειρίδιο της HTML 5 & CSS
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ISBN: 9605126192
Εκδόσεις: Γκιούρδας Μ. (2006)
Συγγραφείς: Laura Lemay
HTML 5 και CSS 3
ISBN: 9604615777
Εκδόσεις: Κλειδάριθμος (2013)
Συγγραφείς: Elizabeth Castro
Εισαγωγή στην HTML για τον παγκόσμιο ιστό
ISBN: 9602096829
Εκδόσεις: Κλειδάριθμος
Συγγραφείς: Elizabeth Castro

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Τ707

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

Τεχνολογίες Διαδικτύου ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις (θεωρητικό μέρος ‐ παρουσίαση, μελέτη
αλγορίθμων για πρακτικά προβλήματα)

3

Διαλέξεις (εργαστηριακό μέρος ‐ ανάλυση
θεμελιωδών αλγορίθμων και αλγοριθμικών τεχνικών)

2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τεχνολογίες Διαδικτύου Ι (4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Ελληνικά
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και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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ΝΑΙ

http://www.culture.upatras.gr/cms/?page_id=481&lang=el

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές του
προγραμματισμού εξυπηρετητών για την ανάπτυξη δυναμικών εφαρμογών Διαδικτύου.
Τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Τεχνολογίες
Διαδικτύου ΙΙ και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του οικοδομούν τις παρακάτω
γνώσεις:
34. Προγραμματισμός δυναμικών ιστοσελίδων και διασύνδεση με βάσεις δεδομένων στην
πλευρά του Server με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού ΡΗΡ.
35. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού με Apache Web Server, (Χ)ΗΤΜL,
CSS, Javascript, ΡΗΡ και MySQL.
36. Προχωρημένα θέματα προγραμματισμού σε Javascript και εισαγωγή στην τεχνολογία AJAX.
Εισαγωγή στην ΧΜL με παραδείγματα και εφαρμογές.
Ειδικότερα, τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος και
ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του:
1.

Γνωρίζουν θεμελιώδεις τεχνικές προγραμματισμού δυναμικών εφαρμογών Διαδικτύου.

2.

Κατανοούν προγραμματιστικά προβλήματα.

3.

Εφαρμόζουν αλγοριθμικές τεχνικές για τον υπολογισμό λύσεων σε αντίστοιχα προβλήματα.

4.

Αναλύουν προβλήματα/ερωτήματα με στόχο την κατανόηση της δομής τους και των
συστατικών τους μερών.

5.

Αξιολογούν τα ευρήματα (λύσεις ή αποτελέσματα δυσκολίας εντοπισμού ακριβούς λύσης)
μέσω ανάλυσης.

6.

Αποκτούν εξοικείωση με τον προγραμματισμό εξυπηρετητών.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Εξοικείωση με τον "προγραμματισμό εξυπηρετητών για την ανάπτυξη δυναμικών εφαρμογών
Διαδικτύου"
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα άτομα που συμμετέχουν συστηματικά στις δραστηριότητες του μαθήματος Τεχνολογίες
Διαδικτύου ΙΙ και ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθησή του οικοδομούν τις παρακάτω
γνώσεις:
1.

Προγραμματισμός δυναμικών ιστοσελίδων και διασύνδεση με βάσεις δεδομένων στην
πλευρά του Server με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού ΡΗΡ.

2.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού με Apache Web Server, (Χ)ΗΤΜL,
CSS, Javascript, ΡΗΡ και MySQL.

3.

Προχωρημένα θέματα προγραμματισμού σε Javascript και εισαγωγή στην τεχνολογία AJAX.
Εισαγωγή στην ΧΜL με παραδείγματα και εφαρμογές.

Η εξέλιξη του μαθήματος πραγματοποιείται με βάση το εξής πρόγραμμα διαλέξεων:
−

Εισαγωγή: Εισαγωγικές έννοιες

−

Θεωρητικό μέρος:

−

o

Γενική θεώρηση

o

Υποδομή Διαδικτύου επαναληπτικό μάθημα.

o

Αρχιτεκτονική Πελάτη / Αρχιτεκτονική.

o

Γλώσσες προγραμματισμού εξυπηρετητών για εφαρμογές Διαδικτύου.

o

Η γλώσσα προγραμματισμού PhP.

o

Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε MySQL.

o

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου (Wordpress, Joomla, etc.).

Εργαστηριακό μέρος:
o

300.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εργασίας (project) εφαρμογής Διαδικτύου υποστήριξης
αρχαιολογικών ανασκαφών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (περιεχόμενο διαλέξεων σε
ηλεκτρονική μορφή, δικτυακός τόπος μαθήματος,
εκτεταμένη
χρήση
πηγών
σε
Web),
στην
Επικοινωνία/Συνεργασία με τα άτομα που παρακολουθούν
το μάθημα (λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά
δίκτυα βασισμένα στο Διαδίκτυο (Facebook), δικτυακός
τόπος μαθήματος, διαδικασία ψηφοφορίας βασισμένη στο
Internet (Doodle)) και στη διαδικασία Αξιολόγησης‐
Βαθμολόγησης (ειδικό λογισμικό διεξαγωγής εξετάσεων και
παρακολούθησης της προόδου κάθε ατόμου)
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις (θεωρητικό
μέρος)

39

Διαλέξεις (εργαστηριακό
μέρος)

26

Εντατική συνεργασία
διδάσκοντος – φοιτητών
και με χρήση νέων
τεχνολογιών

10

Αυτοτελής μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

Διαδικασία Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης (ανακοινώνεται
στο δικτυακό τόπο του μαθήματος πριν την έναρξη του
εξαμήνου και παραμένει διαθέσιμη καθόλη τη διάρκεια του
εξαμήνου)
Η τελική βαθμολογία στο πλαίσιο του μαθήματος προκύπτει
από:
(Α) 2 ατομικές, επιμέρους εξετάσεις με μορφή ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρουν κατά
40% στην τελική βαθμολογία.
(Β) τελική εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Φεβρουαρίου ή Ιουνίου (για άτομα επί πτυχίω) ή την
αντίστοιχη Σεπτεμβρίου με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής σε υπολογιστή. Συνεισφέρει κατά 60% στην τελική
βαθμολογία.
(Γ) Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εργασίας (project) εφαρμογής
Διαδικτύου υποστήριξης αρχαιολογικών ανασκαφών
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301.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ανάπτυξη Web εφαρμογών με PHP και MySQL
ISBN: 9605126176
Εκδόσεις: Γκιούρδας Μ. (2011)
Συγγραφείς: Luke Welling
Εισαγωγή στις PHP 6 & MYSQL 5
ISBN: 9604612506
Εκδόσεις: Κλειδάριθμος (2009)
Συγγραφείς: Larry Ullman
Μάθετε PHP, MySQL και Apache
ISBN: 9605125552
Εκδόσεις: Γκιούρδας Μ. (2008)
Συγγραφείς: Julie C. Melonie
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Χρήστος Φείδας, Επίκουρος Καθηγητής
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ206
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Σ ΩΡΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις και Ασκήσεις
5
6
Πράξης

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών
Γνώσεων, Επιστημονικής
Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΟΧΙ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://eclass.upatras.gr/
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
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Εκπαίδευσης
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
•

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες δομημένου προγραμματισμού για την επίλυση
υπολογιστικών προβλημάτων.
• Έχει κατανοήσει την έννοια του αλγορίθμου σε μορφή ψευδογλώσσας
προγραμματισμού
• Έχει κατανοήσει μέσω πρακτικών προβλημάτων και ασκήσεων τις έννοιες της
μεταβλητής, των τελεστών και των τύπων δεδομένων
• Έχει κατανοήσει μέσω πρακτικών προβλημάτων και ασκήσεων τις έννοιες των δομών
επιλογής / ελέγχου και δομών επανάληψης
• Έχει κατανοήσει την χρησιμότητα των πινάκων, συναρτήσεων και αντικειμένων
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως
αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό
χρήση και των απαραίτητων
περιβάλλον
τεχνολογιών
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Προσαρμογή σε νέες
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
καταστάσεις Λήψη
φύλου
αποφάσεων
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Ομαδική εργασία
επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον Παράγωγή νέων
ερευνητικών ιδεών
•
•
•
•
•
•
•
•

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αυτόνομη εργασία
Αλγοριθμηκή σκέψη
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Λήψη αποφάσεων
Σύνθεση ‐ Αξιολόγηση

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στον Δομημένο Προγραμματισμό
Η Έννοια του Αλγορίθμου
Γλώσσες Προγραμματισμού
Μεταβλητές, Τελεστές και Τύποι Δεδομένων
Δεδομένα Εισόδου και Εξόδου
Δομές Επιλογής ( If and switch )
Δομές Επανάληψης (For, While and Do While Loops)
Πίνακες και Δομές Δεδομένων
Συναρτήσεις και Κλάσεις
Έννοιες Οπτικού - Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως
εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‐ECLIPSE JAVA PROGRAMMING
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους
φοιτητές
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη
&
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ομαδική εργασία σε
μελέτη περίπτωσης
Εβδομαδιαίες
ασκήσεις

Φόρτος
Εργασίας
Εξαμήνου
60
60
30

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε
150
ανά
πιστωτική
μονάδα)
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί
στα standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)
αξιολόγησης
ΙΙ. Γραπτή ενδιάμεση εξέταση (20%)
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%)
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•

Java Programming 8th Edition, Joyce Farrell, ISBN‐13: 978‐1285856919, ISBN‐
10: 1285856910
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ307
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Σ ΩΡΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις και Ασκήσεις
5
5
Πράξης

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών
Γνώσεων, Επιστημονικής
Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΟΧΙ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://eclass.upatras.gr/
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού για την
επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων.
• Έχει κατανοήσει την έννοια του αλγορίθμου σε μορφή αντικειμενοστραφούς
προγραμματισμού
• Έχει κατανοήσει μέσω πρακτικών προβλημάτων και ασκήσεων την χρήση
αντικειμένων και κλάσεων
• Έχει κατανοήσει μέσω πρακτικών προβλημάτων και ασκήσεων τις έννοιες της
κλήρονομικότητας και του πολυμορφισμού
• Έχει κατανοήσει την χρησιμότητα των οπτικών εργαλείων άμεση χειρισμού για την
ανάπτυξη προγραμμάτων
• Έχει κατανοήσει τον τρόπο μετατροπής απαιτήσεων υπολογιστικού προβλήματος σε
αντικειμενοστραφής προδιαγραφές λογισμικού
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως
αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό
χρήση και των απαραίτητων
περιβάλλον
τεχνολογιών
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Προσαρμογή σε νέες
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
καταστάσεις Λήψη
φύλου
αποφάσεων
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Ομαδική εργασία
επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον Παράγωγή νέων
ερευνητικών ιδεών
•
•
•
•
•
•
•

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αυτόνομη εργασία
Αλγοριθμηκή σκέψη
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Λήψη αποφάσεων
286

•

Σύνθεση ‐ Αξιολόγηση

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
• Αντικείμενα και κλάσεις
• Έλεγχος ροής
• Αρχικοποίηση και καθαρισμός αντικειμένων
• Εμβέλεια – Protected, private και public
• Επαναχρησιμοποίηση
• Κληρονομικότητα
• Πολυμορφισμός
• Διεπαφές
• Εξαιρέσεις
• Γραφικά περιβάλλοντα
•
9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως
εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‐ECLIPSE JAVA PROGRAMMING
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος
Δραστηριότητα
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο
Εργασίας
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Εξαμήνου
50
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Διαλέξεις
50
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη Ομαδική εργασία σε
&
ανάλυση
βιβλιογραφίας, μελέτη περίπτωσης
25
Φροντιστήριο,
Πρακτική Εβδομαδιαίες
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, ασκήσεις
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125
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ο συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί
στα standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)
αξιολόγησης
ΙΙ. Γραπτή ενδιάμεση εξέταση (20%)
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%)
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
10. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•

Java Programming 8th Edition, Joyce Farrell, ISBN‐13: 978‐1285856919, ISBN‐
10: 1285856910

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
11. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ404
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

288

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις και Ασκήσεις
Πράξης

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
Σ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών
Γνώσεων, Επιστημονικής
Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://eclass.upatras.gr/
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
12. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τα θεωρητικά μοντέλα που αφορούν στην αλληλεπίδραση ανθρώπων
μηχανών, και τη μελέτη των τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων για τη σχεδίαση και
ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων λογισμικού.
• Έχει κατανοήσει τη μοντελοποίηση του ανθρώπου ως χρήστη υπολογιστικού
συστήματος, τα γνωσιακά μοντέλα, την αντίληψη και αναπαράσταση, την προσοχή και
μνήμη, την αναπαράσταση και οργάνωση γνώσης, τα νοητικά μοντέλα, νοητικά μοντέλα
χρήστη, μοντέλα ομάδων χρηστών.
• Έχει κατανοήσει τις τεχνολογίες αλληλεπίδρασης: Συσκευές εισόδου/εξόδου, τρόπους
αλληλεπίδρασης, απ' ευθείας χειρισμός, συστήματα υποστήριξης συνεργασίας, εικονική
πραγματικότητα, υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με ειδικές ανάγκες.
• Έχει εφαρμόσει πρακτικά τις μεθοδολογίες σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων:
Ανθρωποκεντρική σχεδίαση, απαιτήσεις ευχρηστίας, Ανάλυση εργασιών (Task Analysis),
Μοντέλα GOMS, Μέθοδοι περιγραφής διαλόγου, σχεδίαση διεπιφανειών, ευχρηστία και
προσβασιμότητα εφαρμογών διαδικτύου.
• Έχει κατανοήσει και εφαρμόσει τεχνικές αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως
αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό
χρήση και των απαραίτητων
περιβάλλον
τεχνολογιών
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Προσαρμογή σε νέες
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
καταστάσεις Λήψη
φύλου
αποφάσεων
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Ομαδική εργασία
επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον Παράγωγή νέων
ερευνητικών ιδεών
•
Αυτόνομη εργασία
•
Ομαδική εργασία
•
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
•
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
•
Λήψη αποφάσεων
•
Σύνθεση ‐ Αξιολόγηση
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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1. Εισαγωγή στο αντικείμενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή
•

Ορισμοί,Ορισμός περιοχής,Σκοπιμότητα,Χρησιμότητα,Επιστημολογία,Κοινωνικοί λόγοι

2. Θεωρητική Θεμελίωση της Επιστήμης Επικοινωνίας Ανθρώπου‐Μηχανής (Α)
•
•

Ανάλυση των δυνατοτήτων του ανθρώπου ως χρήστη, χειριστή μηχανών
Αισθητήρια συστήματα, Κινητήρια συστήματα, Επεξεργασία πληροφορίας

3. Θεωρητική Θεμελίωση της Επιστήμης Επικοινωνίας Ανθρώπου‐Μηχανής (Β)
•
•

Μνήμη, Εμπειρικά Μοντέλα, Νόμος της εξάσκησης (Power Law of Practice)
Νόμος του Hick Hyman, Νόμος του Fitt

4. Τεχνολογία και Αλληλεπίδραση
•
•
•
•

Εμπειρικά μοντέλα με απλές γνωσιακές λειτουργίες KLM
Τυπικές γνωσιακές λειτουργίες: αισθητήρια αντίληψη, προσοχή, λειτουργία μνήμης
Εννοιολογικά μοντέλα συσκευών, Κοινωνικά μοντέλα αλληλεπίδρασης
Μέθοδοι ανάλυσης γνωσιακών συστημάτων (Activity theory, Distributed Cognition,
Sociotechnical analysis)

5. Συσκευές αλληλεπίδρασης
•
•
•

Συσκευές αλληλεπίδρασης, Συσκευές εισόδου – εξόδου – αναγνωσιμότητα κειμένων
Τρόποι (Στυλ) αλληλεπίδρασης, Μενού‐φόρμες, Γλώσσα εντολών‐φυσική γλώσσα
Απ‐ευθείας χειρισμός‐ εικονική πραγματικότητα

6. Τεχνολογία προσβασιμότητας
•
•

Συσκευές αλληλεπίδρασης, Πολυμέσα ‐ ήχος ‐ εικονική πραγματικότητα
Τρόποι (Στυλ) αλληλεπίδρασης, Τεχνολογία για άτομα με ειδικές ανάγκες

7. Σχεδίαση Διαδραστικών Μαθημάτων
•
•
•

Άνθρωπο‐κεντρικό μοντέλο ανάπτυξης συστημάτων,Μεθοδολογίες σχεδιασμού
Οδηγίες σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων, Αρχές σχεδίασης εικονιδίων
Σχεδίαση διεπιφανειών διαδικτύου

8. Ανάλυση Απαιτήσεων ‐ Διαδραστικών Μαθημάτων
•
•

Πώς μετράται η επιτυχία στη σχεδίαση, Περιορισμοί του πραγματικού κόσμου
Περιγραφή τυπικού περιβάλλοντος χρήσης, Χαρακτηριστικά χρηστών, Εργασίες χρηστών

9. Κανόνες Σχεδίασης Μέρος Α
•
•

Διαφάνεια, Αναμενόμενες ιδιότητες διεπιφάνειας.
Συνέπεια, Προσαρμοστικότητα, Πρόβλεψη του χρήστη
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14. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως
εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος
Δραστηριότητα
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο
Εργασίας
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Εξαμήνου
60
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Διαλέξεις
60
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη Ομαδική εργασία σε
&
ανάλυση
βιβλιογραφίας, μελέτη περίπτωσης
30
Φροντιστήριο,
Πρακτική Εβδομαδιαίες
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, ασκήσεις
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε
150
ανά
πιστωτική
μονάδα)
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί
στα standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)
αξιολόγησης
ΙΙ. Γραπτή ενδιάμεση εξέταση (20%)
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%)
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

15. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•

Human Computer Interaction,Dix Alan J.,Finlay Janet E.,Abowd Gregory D.,Beale
Russell, ISBN: 960-512-503-X

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
16. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ510
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Σ ΩΡΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις και Ασκήσεις
5
6
Πράξης

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
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αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
Υποβάθρου , Γενικών
Γνώσεων, Επιστημονικής
Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://eclass.upatras.gr/
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
17. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο
σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατέχει θεωρητικές γνώσεις που σχετίζονται με την εκτεταμένη εφαρμογή
πληροφοριακών συστημάτων διάχυτου υπολογισμού.
• Έχει αναπτύξει πρακτικές γνώσεις που σχετίζονται με τα πρότυπα και τις βέλτιστες
πρακτικές για την ανάπτυξη διάχυτων υπολογιστικών εφαρμογών.
• Να έχει κατανοήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεθοδολογιών χρηστο‐
κεντρικού σχεδιασμού με σκοπό τη δημιουργία διαδραστικών εμπειριών διάχυτου
υπολογισμού.
• Να έχει αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες για την εκμαίευση των απαιτήσεων των
χρηστών με σκοπό την μετατροπή τους σε προδιαγραφές του συστήματος διάχυτου
υπολογισμού.
• Να έχει αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες για τον συνδυασμό της τεχνολογίας του
διαδικτύου των πραγμάτων ‐ Internet of Things (IoT)‐ με τα πληροφοριακά
συστήματα διάχυτου υπολογισμού με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
αξιολόγηση διαδραστικών εμπειριών και εφαρμογών στον τομέα της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως
αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί
το μάθημα;.
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες
καταστάσεις Λήψη
αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό
περιβάλλον Παράγωγή νέων
ερευνητικών ιδεών
•
•
•
•
•
•

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό
περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα
φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Λήψη αποφάσεων
Σύνθεση ‐ αξιολόγηση

18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Εισαγωγή στον Διάχυτο Υπολογισμό
• Θεωρητική θεμελίωση (A) – Τεχνολογίες διάχυτου υπολογισμού
• Θεωρητική θεμελίωση (Β) ‐ Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)
• Σχεδιασμός διαδραστικών εμπειριών σε περιβάλλοντα διάχυτου υπολογισμού
• Ανάλυση των απαιτήσεων για εφαρμογές IoT ‐ Διαδραστικά μαθήματα
• Σχεδιασμός και προδιαγραφές εφαρμογών IoT ‐ Διαδραστικά Μαθήματα
• Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων διάχυτου υπολογισμού
19. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως
εκπαίδευση
κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ‐Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‐Android Studio
Χρήση Τ.Π.Ε. στη
Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος
Δραστηριότητα
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο
Εργασίας
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Εξαμήνου
Διαλέξεις
60
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη
&
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Ομαδική εργασία σε
μελέτη περίπτωσης
Εβδομαδιαίες
ασκήσεις

60
30

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή Σύνολο Μαθήματος
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες (25 ώρες φόρτου εργασίας
150
ανά πιστωτική μονάδα)
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί
στα standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)
αξιολόγησης
ΙΙ. Γραπτή ενδιάμεση εξέταση (20%)
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%)
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
ρητά
προσδιορισμένα
κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
20. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•

Pervasive Computing [electronic resource], Kenneth P. Fishkin / Bernt Schiele / Paddy
Nixon / Aaron Quigley
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Κατσιάνης Μάρκος: Επίκουρος Καθηγητής
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
302.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Y111

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1o

Αρχαιολογία και Προϊστορικοί Πολιτισμοί στο Αιγαίο

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

303.

Δεν έχει

Ελληνική

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE204/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
298

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα εξετάζει τις προϊστορικές κοινωνίες του Αιγαίου με στόχους:
α) τη διερεύνηση των πολιτισμικών διαδικασιών που οδήγησαν από τις ομάδες
τροφοσυλλεκτών στις μόνιμες γεωργικές κοινότητες και την ανάπτυξη των ανακτορικών
πολιτισμών, και
β) την επεξήγηση των βασικών προσεγγίσεων και των μεθοδολογικών εργαλείων που
μεταχειρίζεται η επιστήμη της Αρχαιολογίας για να μελετήσει την ανθρώπινη
δραστηριότητα μέσα από τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος.

Πραγματοποιείται μια επισκόπηση της έρευνας και του υλικού πολιτισμού της Αιγαιακής
Προϊστορίας μέσα από την αναφορά σε σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις, ενώ παράλληλα
θίγονται θεμελιώδεις αρχαιολογικές έννοιες (όπως η πολιτισμική ομάδα, η χρονολόγηση
και η τυπολογία). Η συζήτηση επεκτείνεται στην πρόσληψη του προϊστορικού πολιτισμού
στη σύγχρονη εποχή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση:
Α) ως προς την Επιστήμη της Αρχαιολογίας:
‐ να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες της Αρχαιολογίας, της ερευνητικής
μεθοδολογίας, του ρόλου της ερμηνείας και της εξήγησης στην αρχαιολογική έρευνα,
‐ να έχει αποκτήσει μια εκτίμηση για τη χρησιμοτητα της αρχαιολογικής γνώσης,
Β) ως προς την Προϊστορία του Αιγαίου:
‐ να έχει κατανοήσει τη χρονολογική κλίμακα Προϊστορίας,
‐ να διακρίνει επιμέρους χρονολογικές περιόδους
‐ να γνωρίζει τα βασικά πολιτισμικά στοιχεία κάθε περιόδου ανά γεωγραφική περιοχή

299

‐ να αντιλαμβάνεται την έννοια της πολιτισμικής μεταβολής
‐ να έχει υπόψη του ένα σημαντικό εύρους θέσεων, μνημείων, αντικειμένων και εικόνων
της προϊστορίας
‐ να έχει αναπτύξει τις προσωπικές του δυνατότητες ως προς την ανάλυση κοινωνικών,
πολιτστικών και οικονομικών διαδικασιών σε διαφορετικές περιόδους και συνθήκες
‐ να έχει αποκτήσει εξοικείωση με πηγές και ψηφιακό υλικό

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•
•
•
•
•
•
•

304.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Εισαγωγή. Γνωστικό αντικείμενο & διάρθρωση μαθήματος

Τι & Πώς; Οι μέθοδοι της Αρχαιολογίας

Πότε; Χρονολόγηση & Απώτερη Προϊστορία

Περιβάλλον & κατοίκηση στην αρχή του Ολόκαινου

Μόνιμη εγκατάσταση& Νεολιθικός πολιτισμός

Πολυπλοκότητα; ‐ Η μετάβαση στην εποχή του Χαλκού

Μινωϊκά ανάκτορα: εξειδίκευση και αναδιανομή

Μυκηναϊκά ανάκτορα: Κρατικές δομές στην Προϊστορία

Κατάρρευση: Το τέλος της Προϊστορίας;

Προϊστορική τέχνη & συμβολισμός

Ψηφιακές αναπαραστάσεις του Προϊστορικού Αιγαίου

Η σύγχρονη Προϊστορία

305.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη και στο εργαστήριο.

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
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εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e‐class.
Ανοικτό μάθημα.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις

30

Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Διαδραστική διδασκαλία

5

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

30

Αυτοτελής μελέτη

25

Σύνολο Μαθήματος

90

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης
μελέτης
ώστε
ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση με συνδυασμό ερωτήσεων
(ορισμού, πολλαπλών επιλογών, ανάπτυξης δοκιμίου και
συνδυαστικής‐κριτικής αντίληψης)

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
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Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

306.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Renfrew, C. & Bahn, P.2001. Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές.
Αθήνα: Καρδαμίτσα.
Κωδικός στον Εύδοξο [59358748].
Treuil, R., Darcque, P., Poursat, J.C. & Touchais, G. 2015. Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη
νεολιθική και την εποχή του χαλκού. Αθήνα: Καρδαμίτσα
Κωδικός στον Εύδοξο [50660327].
Χουρμουζιάδης, Γ.2000. Λόγια από χώμα. Θεσσαλονίκη: Νησίδες
Κωδικός στον Εύδοξο [9802].

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
307.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠ612

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6o

Χώρος και Πολιτισμός: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

308.

Δεν έχει

Ελληνική

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE208/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
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Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη του χώρου ως συστατικό στοιχείο του πολιτισμικού
φαινομένου. Αντλώντας στοιχεία από την ιστορική γεωγραφία, την ανθρωπολογία, την
αρχαιολογία και την ιστορία της τέχνης, τη γνωστική ψυχολογία, την αρχιτεκτονική και τη
γεωπληροφορική εξετάζονται βασικές πτυχές της ανθρώπινης χωρικής αντίληψης και
συμπεριφοράς, καθώς και γλωσσικές και γνωστικές αναπαραστάσεις του χώρου. Σε αυτό
το πλαίσιο εξετάζονται οι τρόποι αλληλεπίδρασης των κοινωνικών ομάδων με το
περιβάλλον τους, παρουσιάζονται θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν
χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη και την ανάλυση του χώρου, ενώ γίνεται αναφορά σε
τεχνικές και ψηφιακά εργαλείαγια την ανάλυση, την ανασύνθεση, την ερμηνεία και τη
διαχείριση της χωρικής διάστασης του πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση:
•
•

να γνωρίζουν βασικές έννοιες, προσεγγίσεις και ερμηνείες για το χώρο,
να κατανοήσουν τους τρόπους με τον οποίους μια συγκεκριμένη κοινωνία
αλληλεπιδρά με το χώρο,

•

να κατανοήσουν την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο χώρο και τον πολιτισμό,

•

να αντιληφθούν το χώρο ως ένα πολιστισμικό παλίμψηστο,

•
•

να αξιολογήσουν κριτικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την ανθρώπινη
χρήση του χώρου,
να αξιολογήσουν τις μεθόδους και τεχνικές μελέτης και ανάλυσης του χώρου,

•

να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα ως προς τις πολιτισμικά συγκεκριμένες
πτυχές της δικής τους σκέψης και συμπεριφοράς,

•

να αντιληφθούν ότι η κατανόηση και η χρήση συγκεκριμένων αναλυτικών μεθόδων
συνήθως εντάσσεται σε ευρύτερα θεωρητικά πλαίσια

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
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Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

309.

•

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

•

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

•

Λήψη αποφάσεων

•

Αυτόνομη εργασία

•

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

•

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

•

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

•

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Εισαγωγή. Τι είναι Χώρος. Ορισμοί εννοιών. Πως αντιμετωπίζουν οι γεωγράφοι το χώρο.
Στόχοι μαθήματος.
• Θεωρητικό πλαίσιο. Πρόσληψη του χώρου. Η έννοια του τοπίου. Το ανθρωπογενές
περιβάλλον. Θεωρίες μελέτης και αναπαράστασης του χώρου. Ιστορία της μελέτης του
χώρου.
• Η χρήση και η παραγωγή του χώρου σε διαφορετικές κοινωνίες: Νομαδισμός, Μόνιμη
εγκατάσταση, Αστικοποίηση. Βασικές προσεγγίσεις του χώρου στο πλαίσιο του
εξελικτισμού, του λειτουργισμού, του δομολειτουργισμού και του δομισμού.
• Χωρική αναπαράσταση. Ιστορική χαρτογραφία. Αποδομώντας τους χάρτες.
• Χωρική αναπαράσταση. Τοπιογραφία.
• Η μελέτη του χώρου. Γεωγραφικές προσεγγίσεις. Χωρική αρχαιολογία. Η επίδραση της
Νέας Γεωγραφίας στην Αρχαιολογία. Περιφερειακές προσεγγίσεις. Διαδικαστική
προσέγγιση στην Αρχαιολογία. Ζώνες επιρροής‐Αρχαιολογία χωρίς θέσεις.
• Η μελέτη του χώρου. Φαινομενολογικές και μετα‐διαδικαστικές προσεγγίσεις στο τοπίο
• Η μελέτη του χώρου. Κοινωνικές προσεγγίσεις του χώρου. Διεκδικούμενοι/
Αμφισβητουμενοι χώροι
• Χωρική ανάλυση. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Θεωρία και Εφαρμογές.
• Σύγχρονές προσεγγίσεις στην ανάλυση του χώρου: Σύνταξη του χώρου. Νοητικοί
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χάρτες. Μορφοκλασματικά σύνολα και χώρος.
• Προσεγγίσεις στη διαχείριση του χώρου/πολιτισμικού τοπίου. Οικομουσεία/Ανοικτοί
Αρχαιολογικοί χώροι.
• Παραγωγή χώρου. Ψηφιακοί/Μη απτοί χώροι.
• Ανακεφαλαίωση και σύνοψη μαθήματος.
310.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη και στο εργαστήριο.

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e‐class.
Ανοικτό μάθημα.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις

30

Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Διαδραστική διδασκαλία

5

Συγγραφή εργασίας
(προαιρετική +20%)

30

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

30

Αυτοτελής μελέτη

25

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης
μελέτης
ώστε
ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS
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Σύνολο Μαθήματος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

120

Γραπτή τελική εξέταση με συνδυασμό ερωτήσεων
(ορισμού, πολλαπλών επιλογών, ανάπτυξης δοκιμίου και
συνδυαστικής‐κριτικής αντίληψης)

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Μνήμη και εμπειρία του χώρου, Σταυρίδης Σταύρος
Κωδικός στον Εύδοξο [15460]
Το ελληνικό τοπίο, Δουκέλλης Ν. Παναγιώτης
Κωδικός στον Εύδοξο [59388725]
Το πολιτισμικό τοπίο, Τερκενλή Θεανώ Σ.
Κωδικός στον Εύδοξο [30471].
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
312.

ΓΕΝΙΚΑ

308

ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
ΕΠ807

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8o

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Ιστορία και την
Αρχαιολογία

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

4

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

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

313.

Δεν έχει

Ελληνική

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE209/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
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• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα διερευνά το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο που σχετίζεται με τη
χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στην Αρχαιολογία, την Ιστορία
και την Πολιτιστική Διαχείριση και επιχειρεί να προσφέρει μια πρακτική κατανόηση των
τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση, τη διαχείριση και την απεικόνιση της
αρχαιολογικής και της ιστορικής πληροφορίας στο χώρο. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι
φοιτητές θα γνωρίσουν βασικές διαδικασίες εισαγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης και
παρουσίασης χωρικών δεδομένων και θα εξοικειωθούν με τη χρήση διαδεδομένων GIS
λογισμικών πακέτων μέσα από παραδείγματα εφαρμογής. Η διδασκαλία πραγματοποιείται
με συνδυασμό διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση:
•

να κατανοήσουν τις θεωρητικές επιπτώσεις που η GIS και η χωρική ανάλυση φέρνουν
στις αρχαιογνωστικές επιστήμες ως αναλυτικά και ερμηνευτικά βοηθήματα,

•

να έχουν μια βασική εξοικείωση με το ArcGIS

•

να πλοηγούνται στα χωρικά δεδομένα και να δημιουργήσουν ένα project GIS

•

να κατασκευάσουν αποτελεσματικά χωρικά και θεματικά ερωτήματα

•

να κατανοήσουν τις έννοιας της χαρτογραφικής κλίμακας και γενίκευση

•
•

να ψηφιοποιήσουν σύνολα δεδομένων, να γεωαναφέρουν εικόνες και να διεξάγουν
βασικές αναλύσεις σε ψηφιδωτά (π.χ. DEM)
να συνθέσουν αποτελεσματικά ένα χάρτη

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
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Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

314.

•

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

•

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

•

Λήψη αποφάσεων

•

Ομαδική εργασία

•

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

•

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
σε θέματα φύλου

•

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

•

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Εισαγωγή στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Αρχαιολογικές και Ιστορικές
χρήσεις. Εργαστήριο εξοικείωσης με το ArcGIS.
• Χωρικές δομές δεδομένων και γεωδαισία
• Θεματικά επίπεδα και χαρτογραφία
• Χωρικές βάσεις δεδομένων, εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων
• Από τον αναλογικό χάρτη στο ψηφιακό υπόβαθρο
• Εργαστήριο εισαγωγής χωρικών δεδομένων. Εισαγωγή δεδομένων. Έλεγχος τοπολογίας
και διόρθωση. Εργαστήριο γεωαναφοράς ιστορικού χάρτη, ψηφιοποίησης και εισαγωγή
διαφορετικών ειδών και τύπων δεδομένων σε ενιαίο υπόβαθρο.
• Διανυσματικά δεδομένα, ψηφιοποίηση και επεξεργασία
• Διαχείριση δεδομένων: θεματικά και χωρικά ερωτήματα. Συμβολισμός διαφορετικών
επιπέδων
• Ψηφιδωτά δεδομένα, γεωαναφορά και επεξεργασία. Εργαστήριο εισαγωγής
περιγραφικών δεδομένων από διαφορετικά ιστορικά τεκμήρια. Εισαγωγή δεδομένων σε
χωρικές βάσεις δεδομένων.
• Χωρικές διαδικασίες σε ψηφιδωτά δεδομένα
• Χωρική ανάλυση, απλές στατιστικές μέθοδοι. Γεωεπεξεργασία

311

• Παραγωγή χάρτη. Γραφικός συμβολισμός και χαρτογραφική σύνθεση
• Δημιουργία, προετοιμασία και εκτύπωση χάρτη
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη και στο εργαστήριο.

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.
Εργαστηριακή Εκπαίδευση.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e‐class.
Ανοικτό μάθημα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις+Εργαστήριο

30

Διαδραστική διδασκαλία

5

Εργαστηριακή Άσκηση
(tutorials)

30

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

30

Αυτοτελής μελέτη

25

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης
μελέτης
ώστε
ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS
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Σύνολο Μαθήματος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

120

Συνδυασμός Εργαστηριακής Εργασίας (50%) και γραπτής
αξιολόγησης με συνδυασμό ερωτήσεων (50% ‐ δοκιμασία
πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης,
επίλυση προβλημάτων)

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

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

316.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Γεωγραφικα Συστηματα Πληροφοριων και Αναλυση Χώρου, Κουτσόπουλος Κωστής
Κωδικός στον Εύδοξο [77111885]
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικων Πληροφοριων (GIS), Paul Longley, Michael
Goodchild, David Maguire, David Rhind
Κωδικός στον Εύδοξο [13894]

Δωρεάν ηλεκτρονικό σύγγραμμα:
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Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Ευελπίδου Νικη‐Νικολεττα, Αντωνιου Βαρβαρα
Κωδικός [320066]

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
317.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προπτυχιακό
Π703

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7o

Ψηφιακά Περιβάλλοντα και Πολιτιστική Κληρονομιά

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Διαλέξεις

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό Επιλογής Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δεν έχει

Ελληνική

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE205/
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

318.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή των
ψηφιακών μέσων στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παρέχεται μια γενική
επισκόπηση του φάσματος των ψηφιακών εφαρμογών που έχουν προκύψει τα τελευταία
50 χρόνια για τη διερεύνηση, ανάλυση, διαχείριση και ερμηνεία της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Περιγράφονται τα ιδιαίτερα στοιχεία των ψηφιακών μέσων και παρουσιάζονται οι
κυριότερες τεχνολογίες και πεδία εφαρμογών, με έμφαση στις ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων, τις νέες τεχνικές ψηφιακής απεικόνισης, τρισδιάστατης σάρωσης και
εκτύπωσης, τα συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, τα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών, τα ιστορικά παιχνίδια.
Σε κάθε περίπτωση αναλύονται τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας ως
προς την ενίσχυση των επιστημονικών μεθόδων και την αμεσότητα της αλληλεπίδρασης με
το παρελθόν, αλλά ενθαρρύνεται και η κριτική αποτίμηση των σχετικών τεχνολογιών ως
προς την ακρίβεια, την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα της ψηφιακής απόδοσης του
παρελθόντος.
Το μάθημα ολοκληρώνει την επισκόπηση στις εφαρμογές της Ψηφιακής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς αναλύοντας τις προκλήσεις που θέτει η ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών
μέσων σε όλες τις πτυχές της μελέτης και της επικοινωνίας της πολιτιστικής κληρονομιάς
(π.χ. μεγάλα δεδομένα, θέματα πολιτιστικής πνευματικής ιδιοκτησίας, μακροπρόθεσμη
διατήρηση δεδομένων κτλ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια έχει αποκτήσει τις ακόλουθες
ικανότητες:
‐
‐

Κατανόηση του θεωρητικού υποβάθρου των νέων μέσων
Κατανόηση τύπων & σχετικών παραδειγμάτων ψηφιακών εφαρμογών στην
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

πολιτισμική κληρονομιά
Ένταξη παραδειγμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας & ανάπτυξής τους
Κατανόηση των αναγκών σε δεδομένα & λειτουργία της χρήσης των νέων
τεχνολογιών
Κατανόηση λειτουργίας & ερευνητικών‐διαχειριστικών πλεονεκτημάτων
Κριτική αποτίμηση τεχνολογίας & εφαρμογών
Γνωριμία με τις νέες προκλήσεις
Εξοικείωση με πηγές & ψηφιακό υλικό

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη ή ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Εισαγωγή. Γνωστικό αντικείμενο & διάρθρωση μαθήματος

Τα ψηφιακά μέσα: θεωρητικό πλαίσιο & ιστορική αναδρομή

Ψηφιακή καταγραφή και ψηφιοποίηση

Οργάνωση και διαχείριση δεδομένων

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μεταδεδομένα και διασύνδεση περιεχομένου

Αναπαράσταση και Εικονική Πραγματικότητα

Πληροφοριακά Ομοιώματα Κτηρίων & Προσθετική κατασκευή

Εικονικά Μουσεία και Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Ιστορικα παιχνίδια

Προοπτικές και περιορισμοί της ψηφιακής τεχνολογίας

320.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη και στο εργαστήριο.

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e‐class.
Ανοικτό μάθημα.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις

30

Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.

Διαδραστική διδασκαλία

5

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας

30

Συγγραφή εργασιών

30

Αυτοτελής μελέτη

25

Σύνολο Μαθήματος

120

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή
για
κάθε
μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης
μελέτης
ώστε
ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γραπτή τελική εξέταση με συνδυασμό ερωτήσεων
(ορισμού, πολλαπλών επιλογών, ανάπτυξης δοκιμίου και
συνδυαστικής‐κριτικής αντίληψης)

Προαιρετική εργασία + 20%
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Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

321.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Παπαγεωργίου, Δ., Μυριβήλη, Ε. & Μπουμπάρης, Ν. (επιμ.) 2006. Πολιτιστική
αναπαράσταση. Κριτική: Αθήνα
Εύδοξο [11752].
Λυριτζής, Ι. (επιμ.) 2008. Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες. Δαρδανος:
Αθήνα
Εύδοξο [31809].
Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν. & Οικονόμου, Μ. (επιμ.) 2008. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της
πολιτισμικής κληρονομιάς. Καλειδοσκόπιο: ΑθήναΚωδικός στον
Εύδοξο [12671].
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