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Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αφορά το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της προστασίας και
ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ειδικότερα το ζήτημα της
Διαχείρισης των Αρχαιολογικών Χώρων και των Ιστορικών Συνόλων. Στόχος
είναι η κατανόηση των θεμάτων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την
σύνταξη μιας μελέτης διαχείρισης, αλλα και της ανάγκης για διεπιστημονική
συνεργασία. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην κατανόηση των
λειτουργικών αναγκώνενός ΑΧ, τόσο για την εξυπηρέτηση και
πληροφόρηση των επισκεπτών όσο και την προστασία των μνημείων.
Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θα ευνοήσει την
κοινωνική ενσωμάτωση των μνημείων, συμβάλλοντας παράλληλα στην
εκπαίδευση και την ανάπτυξη.

Διαλέξεις /
εβδομάδα

2

Εργαστήρια /
εβδομάδα

Τα μαθήματα των Ιστορικών συνόλων, αποσκοπούν στην κατανόηση της
πολύπλευρης αξίας των ιστορικών οικισμών και πόλεων καθώς και του
φυσικού/ αστικού περιβάλλοντος τους. Η διδασκαλία αναφέρεται στις
διεθνείς χάρτες και διακηρύξεις και σε συγκεκριμένα παραδείγματα
Ιστορικών συνόλων δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ολοκληρωμένη
προστασία στο πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης και ανάπτυξης.
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού
προγράμματος να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να
ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις διαχείρισης της πολιτιστικής
κληρονομιάς, είτε από την πλευρά του μελετητή είτε ως δημόσιοι λειτουργοί
σε θέσεις σχετικής αρμοδιότητας.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητέςνα:
1. Κατανοήσουν τις ιδιότητες ενός αρχαιολογικού χώρου και τις λειτουργικές
απαιτήσεις ανάλογα με την θέση του σε αστικό ιστό ή αγροτικό περιβάλλον
και το είδος της επισκεψιμότητας.
2 Κατανοήσουν τη μεθοδολογία ανάλυσης των χαρακτηριστικών των
ιστορικών συνόλων και τους παράγοντες που διέπουν την ολοκληρωμένη
δημιουργική Προστασία ώστε να διαφυλαχτεί η πολιτιστική ταυτότητα του
τόπου με κέντρο τον άνθρωπο σε ζωντανό και βιώσιμο περιβάλλον.

1

3. Κατανοήσουν την σκοπιμότητα και το περιεχόμενο των κυριότερων
διεθνώνΧαρτών, καθώςκαι της σχετικής ελληνικής και κυπριακής
νομοθεσίας.
4. Καλλιεργήσουν κριτική σκέψη έναντι των δράσεων που αφορούν στο
θέμα του μαθήματος και την ικανότητα να τεκμηριώνουν με ορθολογικό
τρόπο τις επιλογές τους.
5. Αναπτύξουν επιχειρησιακές δεξιότητες στην ομιλία και τη γραφή.
Προαπαιτούμενα

ΜΑCOM20

Συναπαιτούμενα

-

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Εισαγωγή: Στόχοι, έννοιες και ορισμοί

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Το διδακτικό τμήμα του μαθήματος παραδίδεται στους φοιτητές με
διαλέξεις, που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές παρουσιάσεις
powerpoint. Οι σημειώσεις και οι εικόνες διανέμονται στους μαθητές σε
ηλεκτρονική μορφή.

Από το εύρημα στο έκθεμα και από την ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο
Σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης
Θεσμικό πλαίσιο και Χάρτες
Παραδείγματα: Ι. Κνωσός, ΙΙ. Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας
Ιστορικά Σύνολα: Προστασία, Ανάδειξη και πιθανή Επανάχρηση
Χάρτες, συμβάσεις
Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Δεοντολογία Ανάλυσης
Επεμβάσεις Αποκατάστασης/Επανάχρησης
Παραδείγματα ανάλυσης Ιστορικών συνόλων .
Προτάσεις Αποκατάστασης-Αναβίωσης Ιστορικών Συνόλων
Η Λευκωσία εντός των τειχών
Το Ιστορικό κέντρο της Αθήνας: Προστασία και Αναβίωση
Βάσεις δεδομένων και οδηγοί προστασίας Ιστορικών συνόλων

Οι διαλέξεις συμπληρώνονται με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και
ιστορικά σύνολα.
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Αξιολόγηση

Γλώσσα
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Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την απόδοση των φοιτητών/τριών (ανάλυση
σε βάθος, πληρότητα προτάσεων κλπ) στις παρακάτω ασκήσεις και στην
τελική γραπτή εξέταση:
 Ανάπτυξη Πίνακα Περιεχομένων Μελέτης Διαχείρισης ΑΧ (5%)
 Κριτικός Σχολιασμός Αρχαιολογικού Χώρου (15%)
 Ανάλυση και Αποτίμηση επιλεγμένου Ιστορικού συνόλου (20%)
 Διαδραστικές ασκήσεις (10%)
 Γραπτή εξέταση (50%)
Ελληνική

