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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία 

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 (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 
ειδίκευσης γενικών γνώσεων,  

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

- 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uniwa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=69 

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος αποσκοπούν στο να είναι σε θέση ο φοιτητής για τα εξής: 

• Να κατανοήσει την Αρχιτεκτονική ως σύνθεση επιστήμης και τέχνης που οφείλει να εκφράζει και να 
ικανοποιεί ανθρώπινες ανάγκες (ατομικές – συλλογικές, ποσοτικές – ποιοτικές, ανθρωπομετρικές, 
χρηστικές, συμβολικές), καθώς και να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη οικοδομική τεχνολογία – 
τεχνογνωσία, θεσμικούς περιορισμούς, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και οικονομικές 
παραμέτρους, κλιματικές και άλλες φυσικές παραμέτρους – σε συνάρτηση πάντα με τον εκάστοτε τόπο και 
χρόνο ανάπτυξής της.  

• Να έχει πλήρη επίγνωση και κατανόηση της μεθοδολογίας προσέγγισης μιας αρχιτεκτονικής μελέτης και 
γνώσεις γενικής και ειδικής κτηριολογίας.  

• Να έχει κατανοήσει τις βασικές παραμέτρους του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού καθώς και της κρίσιμης 
σημασίας του ως πεδίου σύνθεσης των αναγκών του χρήστη με την οικονομία της κατασκευής και τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 



• Να αναλύσει και να διαχειριστεί ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προσαρμογής στο κλίμα και την 
κλιματική αλλαγή και ένταξης του κτιρίου στο φυσικό (φύση, εδαφικό ανάγλυφο, φυσικοί σχηματισμού, 
τοπίο) και ανθρωπογενές (πολεοδομικό, πολιτισμικό) περιβάλλον του. Επίσης, να διαχειριστεί τα ζητήματα 
διατήρησης της αρχιτεκτονικής μνήμης και παράδοσης (ιστορικής, κοσμικής και λαϊκής), δεδομένων 
μάλιστα των αυξημένων επαγγελματικών εφαρμογών επί αυτών των θεμάτων. 

• Να αναπτύξει συνθετική ικανότητα και έκφραση για την επίλυση των συνηθέστερων αρχιτεκτονικών 
ζητημάτων στα πλαίσια που τίθενται από τις εφαρμοσμένες διαδικασίες παραγωγής του δομημένου 
περιβάλλοντος, δεδομένου μάλιστα ότι αυτά ακριβώς τα ζητήματα αντιστοιχούν σε σημαντικό μέρος του 
φυσικού αντικειμένου του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα, στα επαγγελματικά του 
δικαιώματα καθώς και στις ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες που του αποδίδονται από το 
νομοθέτη για κάθε στάδιο παραγωγής ενός έργου. 

• Μέσω των μαθημάτων (διαλέξεων, ασκήσεων πράξης) όσο και μέσω εξαμηνιαίων εργασιών (όπως και μέσω 
διπλωματικών εργασιών) στο πεδίο της αρχιτεκτονικής έρευνας και εφαρμογής, να αποκτήσει την ικανότητα 
να αποτυπώνει/καταγράφει, να αναλύει, να μελετά και να επιλύει πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν στα 
ως άνω πεδία εφαρμογής της αρχιτεκτονικής πράξης, να διερευνά  εναλλακτικές προσεγγίσεις και να 
συνθέτει τις επιμέρους παραμέτρους της ανάλυσής του, προκειμένου – σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες 
– να καταλήξει σε ρεαλιστικές λύσεις, σύμφωνες με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα 
με τους όρους που τίθενται από το εκάστοτε κοινωνικοοικονομικό, πολιτισμικό και νομοθετικό πλαίσιο. 
 

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 

• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των απαραίτητων αρχιτεκτονικών 
επιλογών. 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνικών, των κτιριολογικών και των 
εκάστοτε περιβαλλοντικών δεδομένων καθώς και των νέων υλικών που εφαρμόζονται. 

• Σεβασμός στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

• Λήψη Αποφάσεων:  Διαμόρφωση και έκφραση τεκμηριωμένης γνώμης σχετικά με την οικονομία και τη 
βιωσιμότητα των αρχιτεκτονικών αποφάσεων. 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για την επίλυση κτιριολογικών ζητημάτων, 
με βασικό κριτήριο τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. 

• Αυτόνομη εργασία:  Γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων κατά τη διαδικασία της 
εφαρμογής. 

• Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, κριτικής – αυτοκριτικής και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων. 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στις βασικές – για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό – έννοιες του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, 
του Κτηριοδομικού Κανονισμού, των ρυθμίσεων για την εκτός σχεδίου δόμηση και των ειδικών 
κανονιστικών πλαισίων για την προστασία του δομημένου χώρου.  

• Ανάλυση των αντικειμενικών, υποκειμενικών και συμβολικών αναγκών που καλείται να καλύψει ο 
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός. Εισαγωγή στις έννοιες της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης και στις μεθόδους του 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.  

• Σχεδιασμός κτιρίων και κτιριακών συνόλων σε συνάρτηση με τις κτιριολογικές, θεσμικές, περιβαλλοντικές, 
κατασκευαστικές, κοινωνικοοικονομικές και μορφολογικές παραμέτρους που τον προσδιορίζουν.  

• Περιβαλλοντικές παράμετροι του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (προσανατολισμός, αερισμός, θόρυβος, 
εξοικονόμηση ενέργειας, ένταξη του κτιρίου στο εδαφικό ανάγλυφο, στη μορφολογία του τόπου και στο 
μικροκλίμα της περιοχής κ.λπ.).  

• Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ μελετητή – ιδιοκτήτη – κατασκευαστή κατά τη διαδικασία παραγωγής 
του κτιριακού έργου.  



• Σχεδιασμός για άτομα μειωμένης κινητικότητας.  

• Τυπολογία κτιρίων (όψη, κάτοψη) ανάλογα με τον τόπο, τα υλικά και την οικοδομική τεχνολογία, το κλίμα, 
τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, τη χρονική περίοδο, τη χρήση και τις λειτουργικές ανάγκες.  

• Προδιαγραφές και διαδικασία σύνταξης μελέτης (προμελέτη και οριστική μελέτη). 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο,  

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (διδασκαλία από πίνακα στην αίθουσα) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

• Παρουσιάσεις μέσω PowerPoint καθώς και παρουσιάσεις 
φωτογραφιών, εικόνων, σκίτσων, σχεδίων, χαρτών κ.λπ. 
μέσω Η/Υ,  

• Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, παροχή ψηφιοποιημένου 
υλικού στους φοιτητές. 

Επικοινωνία: Ανακοινώσεις και εκπαιδευτικό υλικό στον 
αντίστοιχο δικτυακό τόπο και επικοινωνία με email – 
γνωστοποιημένο στους φοιτητές στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
– ή Skype, ιδιαίτερα για τις εργασίες εξαμήνου και για τους 
φοιτητές που εκπονούν διπλωματικές εργασίες στο πεδίο του 
μαθήματος.     

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 σύμφωνα με τις αρχές του 
ECTS 

 
 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 
(στην αίθουσα) 

39 

Εργασίες Ασκήσεων πράξης 
(εβδομαδιαίες) 

31 

Μελέτη βιβλιογραφίας 20 

Εξαμηνιαία εργασία 25 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 5 

Σύνολο Μαθήματος  120 

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. 

Θεωρία (50%):  

Τελική γραπτή εξέταση (80%) με ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
και επίλυση κτιριολογικού θέματος σε συνδυασμό με διαγώνισμα 
προόδου (20%) ή μόνο τελική γραπτή εξέταση (100%). 

Ασκήσεις πράξης, εργασία (50%):  

Ασκήσεις πράξης ανά εβδομάδα (50%) και εξαμηνιαία εργασία 
αρχιτεκτονικής σύνθεσης, καταγραφής, αποτύπωσης ή έρευνας 
(50%).  Εάν δεν δοθεί η εξαμηνιαία εργασία, τότε το 100% της 
βαθμολογίας εξαρτάται από τις ασκήσεις πράξης.  

Δίνονται εξηγήσεις για τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την έναρξη 
και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και επισημαίνονται η 
σχετική βαρύτητα των θεμάτων, των ασκήσεων πράξης και των 
κριτηρίων της τελικής γραπτής εξέτασης.  

Κατά την επεξήγηση του τρόπου ανάπτυξης της εργασίας, 
γνωστοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησής της ενώ γίνεται 
επίδειξη κάποιων από τις καλύτερες (προγενέστερες) εργασίες, 
προκειμένου να γίνουν σαφώς κατανοητά τα εν λόγω κριτήρια. 

Η υλοποίηση αυτών των κριτηρίων είναι εύκολα προσβάσιμη και 
μπορεί να ελεγχθεί από τον κάθε φοιτητή, δεδομένου ότι επί των 
παραδοτέων των ασκήσεων πράξης (ανά εβδομάδα), επί της 



εξαμηνιαίας εργασίας και επί του διαγωνίσματος υπάρχει 
σύντομος σχολιασμός, τον οποίο μπορεί να δει και να συζητήσει 
ο φοιτητής με τον διδάσκοντα. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Ελληνική Βιβλιογραφία: 

1. Βιτρουβίου, «Περί Αρχιτεκτονικής», Βιβλία I-V, εκδ. Πλέθρου.  
2. Jenks Ch., «Post Modern Classicism. Introduction», A.D., 1998. «Η Γλώσσα της Μεταμοντέρνας», Θέματα 

Χώρου και Τεχνών, τόμος 27/2002. 
3. Βαρελίδης Γ., Θεοδωρακάκου – Βαρελίδου Π., «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» (αυτοέκδοση),  Αθήνα 2010. 
4. Βαρελίδης Κ., Βαρελίδης Γ., «Κατευθύνσεις για την Εφαρμογή των Προδιαγραφών Σύνταξης Μελετών 

Ιδιωτικών Έργων», Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελλήνων Μηχανικών – ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ, Αθήνα 2011. 
5. Rossi Al., «Η Αρχιτεκτονική της Πόλης», εκδ. University Studio Press, 2008. 
6. Zevi Br., «Η Μοντέρνα Γλώσσα της Αρχιτεκτονικής», εκδ. Νεφέλη, 2011. 

 

 

 


