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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα αυτό ο σπουδαστής έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με 
την πρωτότυπη σκέψη του Λεονάρντο ντα Βίντσι, της ιδιοφυέστερης και 
πλέον πολυσχιδούς προσωπικότητας του μεταμεσαιωνικού κόσμου, και 
να μυηθεί στους κώδικες και τα μυστικά της.  

Στις οκτώ ενότητές του, εκτός από την ευσύνοπτη και από πρώτο χέρι 
βιογραφία του από τον σχεδόν σύγχρονό του Giorgio Vasari και την 
αποκαλυπτική περιγραφή της μυθικής περιπέτειας των κωδίκων του               
από τον Akim Volynsky, θα βρει ανθολογημένους μεθοδικά τους σπου- 
δαιότερους και πιο διεισδυτικούς συλλογισμούς αυτής της μοναδικής 
Φλωρεντινής ιδιοφυΐας πάνω σε όλα τα πεδία της επιστήμης και της 
τέχνης, αντλημένους από τα περίφημα χειρόγραφά του και συνοδευ- 
μένους από τα ασύλληπτα για την εποχή τους – κάποια ακόμη και για την 
εποχή μας - σχέδια και τις μεγαλειώδεις ζωγραφικές του συνθέσεις. 

Εκτός από ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση συνιστά μια πνευματική 
άσκηση για δυνατά μυαλά.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
• Giorgio Vasari. Λεονάρντο ντα Βίντσι, φλωρεντινός ζωγράφος και 
γλύπτης

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
• Σχετικά με τον εαυτό του και την επιστήμη του
• Σχετικά με την ψευδή επιστήμη
• Σχετικά με τα ταλέντα μου και τις δεξιότητές μου
• Για τη δύναμη των μαθηματικών και την ποσοτική μελέτη 
   των φαινομένων
• Για τη φύση, τη ζωή και το θάνατο
• Για τη δύναμη, την κίνηση, το χρόνο και το άπειρο

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
• Σχετικά με τη φυσική και βίαιη κίνηση
• Σχετικά με την πτώση των σωμάτων
• Σχετικά με την τριβή
• Σχετικά με τους νόμους της στατικής
• Για την ισορροπία και την κίνηση των υγρών
• Σχετικά με την κίνηση των βαρών

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
• Σχετικά με την πτήση 
• Μερικές εφευρέσεις
• Σχετικά με την όραση, το φως, τη θερμότητα και τον ήλιο
• Σχετικά με τη γη, το φεγγάρι και τις παλίρροιες της θάλασσας 
• Σχετικά με τα αστέρια 
• Για την όραση και το φως
• Σχετικά με τη διάδοση των εικόνων και τα κύματα

ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
• Σχετικά με την κίνηση του νερού και τις ποτάμιες δομές
• Το νερό και η ζωή της γης - Το παρελθόν της γης - Η θάλασσα 
   και τα σύννεφα
• Σχετικά με τη δομή των ανθρώπων και των ζώων
• Σχετικά με τα μέρη του σώματος και τις λειτουργίες τους
• Σχετικά με τα φυτά
• Στρατιωτικές εφευρέσεις - Μερικές μέθοδοι

ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
• Η διαμάχη ενός ζωγράφου με έναν ποιητή, έναν μουσικό 
   και έναν γλύπτη  
• Για τη ζωγραφική στο παρελθόν και τις ελλείψεις των 
   σύγχρονων ζωγράφων
• Πώς πρέπει να είναι ένας ζωγράφος
• Διδασκαλία ενός ζωγράφου 
• Σχετικά με τη ζωγραφική και την προοπτική
• Σχετικά με το φως και τη σκιά, το χρώμα και τα χρώματα

ΕΒΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
• Πώς να ζωγραφίζετε πρόσωπα, φιγούρες και ρούχα
• Σχετικά με την αναλογικότητα των μελών του σώματος
• Σχετικά με τη σύνθεση
• Σχετικά με τις ιδιότητες του ορίζοντα και τις φωτοσκιάσεις
• Σχετικά με τον τρόπο απεικόνισης τοπίων, δέντρων και πρασίνου
• Για τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική 

ΟΓΔΟΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
• Akim Lvovich Volynsky. Γενική ιστορία των χειρογράφων

HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning
Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως

LEONARDO DA VINCI



Κοστολόγιο Μαθημάτων
Τρόπος Πληρωμής
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Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 1000 ευρώ.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

 Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20%  στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 800 ευρώ

DISTANCE EDUCATIONDISTANCE EDUCATION

OFF

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχεται επιπλέον 

το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, 

για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος.

Χρονική Διάρκεια Μαθήματος ............................................ 8 Μήνες

Συνολικό Κόστος Μαθήματος (μετά την έκπτωση) ................ 800 

Ποσόν Πληρωμής Μηνιαίας Δόσης .................................... 100

Εφάπαξ Πληρωμή - Early Entry (10%) ............................... 720

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ



Αποκτήστε   ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
                              ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ACTA Τεχνοβλαστός 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Υ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο 
μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων 
από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR 
e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Απ ο ν έ μ ε τ α ι

Ο/Η ............................................................... 
παρακολούθησε επιτυχώς 

τον επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων

  ......................................................................
που διοργανώθηκε από το πρόγραμμα

‘HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning’ 
με την χρήση μεθόδων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

               

      

Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS-ΤΡΙΛΟΓΙΑ A.M.K.E. Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.147414501000 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

                      ο
 Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

ο
Πρύτανης

        ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

                ο
Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο.    

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ
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