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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ  

στα πλαίσια της λειτουργίας της σχολής 

 
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης και μετά από σχετική απόφαση της γενικής 
συνέλευσης του τομέα Ι, καλούνται όλα τα μέλη ΔΕΠ καθώς και οι φοιτήτριες και 
φοιτητές της σχολής, να συμμετάσχουν σε ανοικτή συζήτηση κατάθεσης 
προβληματισμών και προτάσεων, που διοργανώνει ο τομέας Αρχιτεκτονικού 
Σχεδιασμού την Τετάρτη 9 Απριλίου. 
 
Από τις συζητήσεις που έχουν καταγραφεί και από τα κείμενα που κατατέθηκαν από 
μέλη του Τομέα 1 στα πλαίσια του προβληματισμού που έχει αναπτυχθεί για την 
αναβάθμιση των σπουδών, προέκυψαν αρκετά θέματα, τα οποία θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της ανοικτής συζήτησης που προγραμματίζεται.  
Η πρόταση θεματολογίας που ακολουθεί, είναι ενδεικτική. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν να αναπτύξουν και την δική τους θεματολογία.     
 
Α. Η εκπαιδευτική φυσιογνωμία  του τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού  
 
1. Περιεχόμενο των μαθημάτων του τομέα, και η μεταξύ τους σχέση (Συνθέσεις, 

Ιστορίες, Θεωρία, Μορφολογία) 
2. Μέθοδοι διδασκαλίας. Φόρτος μαθημάτων και προγράμματος σπουδών. 
3. Μαθήματα επιλογής μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών περιοχών (4ο και 6ο 

εξάμηνο) 
4. Μαθήματα διατομεακής συνεργασίας (3ο, 7ο, 8ο και 9ο εξάμηνο) όροι διδακτικής 

συνεργασίας, επάρκεια κάλυψης του εκπαιδευτικού αντικειμένου των 
συνεργαζόμενων τομέων. 

5. Συμμετοχή και ενδιαφέρον των σπουδαστών, χώροι εργασίας. 
6. Διπλωματικές εργασίες : θεματολογία, χρονική διάρκεια εκπόνησης. 
7. Συσχέτιση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών στόχων του τομέα με τη σημερινή 

και μελλοντική του φυσιογνωμία, με τωρινούς και μελλοντικούς, κοινωνικούς και 
εκπαιδευτικούς στόχους της σχολής. 
 



Β. Η φυσιογνωμία της σχολής -σημερινή και μελλοντική- εκπαιδευτικοί και 
κοινωνικοί της στόχοι, νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα, μεταπτυχιακές σπουδές, 
έρευνα. 
 
Για όλα τα παραπάνω θέματα, θεωρείται χρήσιμη και επιζητείται η κριτική, ο 
προβληματισμός και οι προτάσεις σε αναφορά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του τομέα, προερχόμενη από τα μέλη ΔΕΠ των λοιπών εκπαιδευτικών περιοχών, 
καθώς και από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές της σχολής.  
 
Είναι προφανές ότι στην ανοικτή συζήτηση επιζητείται και η συμμετοχή ΔΕΠ, 
φοιτητών και φοιτητριών και από τις άλλες σχολές και τα τμήματα αρχιτεκτονικής. 
 
Για την καλύτερη οργάνωση της ημερίδας, παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να 
συμμετάσχουν με εισήγηση -που θα έχει μέγιστη διάρκεια 15 λεπτών- να δηλώσουν 
το όνομα και το θέμα τους στην κα Αλέκα Πέππα, γραμματέα του τομέα 1, μέχρι την 
26η Μαρτίου. 
 
Ο ακριβής χρόνος και χώρος διεξαγωγής της συζήτησης θα ανακοινωθεί εγκαίρως 
μέσω ειδικών ανακοινώσεων και αφίσσας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη 
της οργανωτικής επιτροπής Ελένη Μαΐστρου και Ελένη Μάντζιου. 
 
 
 
Η διευθύντρια του τομέα Ι 
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