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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΝ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της 
συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 249/05.03.2015) σας προσκαλεί να 
συμμετέχετε στο πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επικαιροποίηση των Γνώσεων Αποφοίτων Καλών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών, για την Εφαρμογή και Εμπέδωση Σύγχρονων Προσεγγίσεων 
Μορφών Τέχνης καθώς και Ανάπτυξη Ειδικών Τεχνολογικών Δεξιοτήτων Δημιουργικής 
Σχεδίασης με Γνώμονα τον Ψηφιακό Πολιτισμό», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 
 
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήματα Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας) σε συνεργασία με 
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα 
Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών). 
 
Στόχος του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων και εξοικείωση των αποφοίτων 
καλών και εφαρμοσμένων τεχνών με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έρευνα σε συνδυασμό με την 
τεχνολογική έρευνα, κατευθυνόμενη και προσαρμοσμένη στον ευρύτερο χώρο της τέχνης, των 
εφαρμογών της και του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της επικαιροποίησης των 
γνώσεων αποφοίτων καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, είναι η εφαρμογή και εμπέδωση 
σύγχρονων προσεγγίσεων μορφών Τέχνης καθώς και ανάπτυξη ειδικών τεχνολογικών 
δεξιοτήτων δημιουργικής σχεδίασης με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
1. Σύντομες και περιεκτικές θεωρητικές προσεγγίσεις σε σχέση με τη σύγχρονη διεθνή 
θεωρητική, ερευνητική και εφαρμοσμένη εξέλιξη στο χώρο της τέχνης. Στόχος είναι οι 
παλαιότεροι απόφοιτοι των σχολών καλών και εφαρμοσμένων τεχνών να εξασφαλίζουν την 
κρίσιμη επιστημονική επικαιροποίηση ώστε να μπορούν να λειτουργούν στο σύγχρονο 
ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο της τέχνης και του design.  
2. Εργαστήρια σχετικά με: 
- Δημιουργική χρήση Η/Υ: Σχέδιο, Χρώμα, επεξεργασία εικόνας. Ειδική επικέντρωση στο 
σχέδιο, το χρώμα και τη σύνθεση στις δύο διαστάσεις με  νέα μέσα και με τη χρήση περιφερειακών 
και ειδικών λογισμικών 
- Έντυπη Τέχνη: επικέντρωση στις τάσεις της σύγχρονης χαρακτικής, το digital printing και 
συνδυασμούς παραδοσιακών και νέων τεχνικών. 
- Γραφικές τέχνες. 
- Σχεδιασμό και πραγματοποίηση καλλιτεχνικού βιβλίου στην ψηφιακή εποχή 
- Τέχνη και κινούμενα σχέδια  
- Κόμικς 
- Installation 
- Οπτικοακουστικές τεχνικές  
- Τέχνη και διαδίκτυο 
 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω διδακτικές ενότητες: 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ) 

ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Τμήμα 
Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, ΑΠΘ 

Χρήση παραδοσιακών και ψηφιακών τεχνικών με 
σκοπό την παραγωγή σύγχρονου καλλιτεχνικού 
έργου.  Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σύντομες 
και περιεκτικές θεωρητικές προσεγγίσεις σε σχέση 
με τη σύγχρονη διεθνή θεωρητική, ερευνητική και 
εφαρμοσμένη εξέλιξη στο χώρο της τέχνης. Στόχος 
είναι η πραγματοποίηση  σύγχρονου 
καλλιτεχνικού έργου στις κατευθύνσεις : Α.  
Εικαστικές Εκτυπώσεις, Β. Φωτογραφία και 
πολυμέσα Γ. Συνδυαστικά έργα σύγχρονων 
τεχνικών έντυπης τέχνης 

20 80 100 

Τμήμα 
Πολιτιστικής 

Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας, 
Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 
 

Σύγχρονες Τέχνες και  Ψηφιακός Πολιτισμός: Το 
πρόγραμμα έχει ως στόχο την επαφή αποφοίτων 
Καλών και Εφαρμοσμένων τεχνών ή αποφοίτων 
άλλων Σχολών/Τμημάτων εφόσον αυτοί 
δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά, με τις εξελίξεις 
στα νέα μέσα και στην ιστορία και θεωρία 
σύγχρονων ή εναλλακτικών πεδίων των 
εικαστικών τεχνών. Ειδικότερα, στοχεύει στην 
παρουσίαση τεχνών του σήμερα (Video, 
Φωτογραφία, Κόμικς), με ιδιαίτερη έμφαση στα 
κόμικς με άμεσο στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων 
των συμμετεχόντων σε θέματα σύγχρονης 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

30 70 100 

 
Πρόκειται για ένα συμπαγές και εστιασμένο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι με αυξημένες υποχρεώσεις 
και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 
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25/04/2015 – 31/05/2015 Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου  
 
20/03/2015 - 29/05/2015 Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ΑΠΘ 
 
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση της 
παρακολούθησης τουλάχιστον του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης και την 
επιτυχή αξιολόγηση, συνοδευόμενο από παράρτημα όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα που 
παρακολούθησε και οι πιστωτικές μονάδες κατά ECTS που αναλογούν. 
 
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου 

ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, σε αντίστοιχο ή συναφές με το 
περιεχόμενο του προγράμματος αντικείμενο. Στην περίπτωση μη πλήρωσης των απαιτούμενων 
θέσεων θα εξετάζονται υποψηφιότητες με αποδεδειγμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στον 
επιστημονικό τομέα του προγράμματος. 
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή. Προτεραιότητα 
συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς και σε απόφοιτους χωρίς 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κ.α.). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από το 
βιογραφικό τους σημείωμα. 
 
Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών θα γίνεται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
προγράμματος  http://digicult.aegean.gr/ ή ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση: 
 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 
Βουλγαροκτόνου 30  

ΤΚ 114 72, Αθήνα 
Για την συμμετοχή στο ΠΕΓΑ «Επικαιροποίηση Των Γνώσεων Αποφοίτων Καλών Και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, Για Την Εφαρμογή Και Εμπέδωση Σύγχρονων Προσεγγίσεων 

Μορφών Τέχνης Καθώς Και Ανάπτυξη Ειδικών Τεχνολογικών Δεξιοτήτων Δημιουργικής 
Σχεδίασης Με Γνώμονα Τον Ψηφιακό Πολιτισμό» 

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2015_2067) 
Υπόψη κας Κυριακής Διαμαντοπούλου 

τηλ. 210-6492209 
  
ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://digicult.aegean.gr/ 
 
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή παραληφθεί 
ταχυδρομικά το αργότερο έως τις 16/03/2015. 
 
Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει από Επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική 
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 249/05.03.2015).  
 
Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο 
τελικός πίνακας των συμμετεχόντων, οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 

http://digicult.aegean.gr/
http://digicult.aegean.gr/
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Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό e-mail στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην 
αίτηση τους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. 
Κωνσταντίνο Ζορμπά, (τηλ. 22510-36067, email:  kzor@aegean.gr). 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/). 
 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη 
 
 

Καθηγήτρια  
Αμαλία Πολυδωροπούλου 

         Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

http://www.ru.aegean.gr/

