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Πεπιγπαθή μαθήμαηορ 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε δηαρείξηζε θαη ε πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελόο ηόπνπ. Ζ 
αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο εηθόλαο ηεο πόιεο κε άμνλα ηελ βηώζηκε αλάπηπμε, απνηειεί ην βαζηθό παξά-
δεηγκα απηήο ηεο δηεξεύλεζεο. ην πιαίζην ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο αλαθνξάο ηνπ καζήκαηνο (ΝΑ Δπξώ-
πε) εμεηάδνληαη δεηήκαηα  ζρεδηαζκνύ ηεο πόιεο θαη νη επηθνηλσληαθέο πνιηηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνιη-
ηηζηηθήο ηεο θιεξνλνκηάο. Ζ πξόζβαζε ζε γλώζεηο θαη πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηε ζπλάληεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ 
πνιηηηζκώλ, ηελ θαηαλόεζε ιαώλ θαη πνιηηηζκώλ, ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο ηνπηθήο θνπιηνύξαο, ηελ 
απνδνρή ηεο εηεξόηεηαο, όπσο απηά απνηππώλνληαη ζηνλ ρώξν θαη δεκηνπξγνύλ ελαύζκαηα γηα ηε δηαρείξη-
ζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, απνηεινύλ δεηνύκελα/ ζηόρνπο 
απηνύ ηνπ καζήκαηνο. Παξάιιεια επηρεηξείηαη ε εθπαίδεπζε ζε πνιηηηθέο πξνώζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 
“πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο” ελόο ηόπνπ κέζα από ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ςεθηνπνίεζεο. 
Σν κάζεκα νξγαλώλεηαη ζε ζεσξεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό επίπεδν: 
ην ζεσξεηηθό επίπεδν αλαπηύζζνληαη ελόηεηεο πνπ αθνξνύλ εηζαγσγηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο πνιηηηζκνύ, 
έλλνηεο θαη όξνπο ησλ ζπγγελώλ ηόπσλ, ηελ δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκηθνύ θαη νηθηζηηθνύ απνζέ-
καηνο, ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο, ηνπο πνιηηηζκηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηηο 
πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θαη ζύγρξνλα πνιηηηζκηθά επίθεληξα. 
ε εξγαζηεξηαθό επίπεδν, ε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη ΣΠΔ, όπσο ε εμνηθείσζε κε εξγαιεία ςεθηαθήο απνηύ-
πσζεο κλεκείσλ, εηθνληθήο πξνβνιήο θαη ε δεκηνπξγία ζρεηηθώλ ηζηνινγίσλ απνζθνπνύλ ζηελ ζύλδεζε ησλ 
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ζεσξεηηθώλ ελλνηώλ κε εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο θαη ηελ εκπέδσζε απηώλ.  

 

Ακαδημαϊκή ζηοσοθεζία 

 Γλώζε ζεσξηώλ ρώξνπ θαη νξηζκόο αζηηθώλ πνιηηηθώλ.  

 Πξνζδηνξηζκόο πνιηηηζκηθνύ θαη νηθηζηηθνύ απνζέκαηνο κέζσ δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο. 

 Δθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ πνιηηηζκηθνύ απνζέκαηνο ζην ρώξν αλαθνξάο. 
 Αλάιπζε θαη ζρνιηαζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα 

ελόο ηόπνπ.    

 

Γνωζηική ζηοσοθεζία 

 Δθαξκνγή ΣΠΔ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ απνζέκαηνο ζην ρώξν αλαθνξάο. 

 Υξήζε πνιπκέζσλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνύ ελόο ηόπνπ. 

 Κηλεηνπνίεζε γηα ζέκαηα πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελόο ηόπνπ. 

 Δμνηθείσζε θαη εκπέδσζε ηεο αληηιεπηηθήο ζεώξεζεο πεξί «ζπγγελώλ ηόπσλ».  

 Αμηνιόγεζε ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο σο πξνζδνθώκελν θνηλό 
όθεινο ή πξντόλ πξνζέιθπζεο θεθαιαίνπ.  

 Καηαλόεζε ησλ λέσλ αζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζην ρώξν αλαθνξάο 
(Βαιθάληα θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε).  

 Δμνηθείσζε κε ηα ζέκαηα επηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο 
ελόο ηόπνπ.  

 

Μέθοδορ διδαζκαλίαρ 

Σν κάζεκα νξγαλώλεηαη ζε ζεσξεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό επίπεδν: 
ην ζεσξεηηθό επίπεδν αλαπηύζζνληαη ελόηεηεο πνπ αθνξνύλ εηζαγσγηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο πνιηηηζκνύ, 
έλλνηεο θαη όξνπο ησλ ζπγγελώλ ηόπσλ, ηελ δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκηθνύ θαη νηθηζηηθνύ απνζέ-
καηνο, ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο, ηνπο πνιηηηζκηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηηο 
πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θαη ζύγρξνλα πνιηηηζκηθά επίθεληξα. 

ε εξγαζηεξηαθό επίπεδν, ε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη ΣΠΔ, όπσο ε εμνηθείσζε κε εξγαιεία ςεθηαθήο απνηύ-
πσζεο κλεκείσλ, εηθνληθήο πξνβνιήο θαη ε δεκηνπξγία ζρεηηθώλ ηζηνινγίσλ απνζθνπνύλ ζηελ ζύλδεζε ησλ 
ζεσξεηηθώλ ελλνηώλ κε εξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο θαη ηελ εκπέδσζε απηώλ.  

Σν κάζεκα νξγαλώλεηαη κε θύθιν παξνπζηάζεσλ νη νπνίεο πιαηζηώλνληαη από θξηηηθή ζπδήηεζε θαη πξνβν-
ιή επνπηηθνύ πιηθνύ θαη παξαδεηγκάησλ κε λέεο ηερλνινγίεο. Οη δηαιέμεηο γίλνληαη από ηελ δηδαθηηθή νκάδα 
ηνπ καζήκαηνο θαη εμσηεξηθνύο δηδάζθνληεο από ηνλ επξύηεξν επηζηεκνληθό-αθαδεκατθό ρώξν, όπνπ θξηζεί 
απαξαίηεην (βιπ. ζρεηηθά αλάιπζε καζεκάησλ). 

 

Τπολογιζμόρ βαθμολογίαρ 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ πξνθύπηεη ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ εξγαζία ησλ θνηηεηξηώλ/ηώλ. Οη εξ-
γαζίεο – κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή- ζα αλαηεζνύλ ζηνπο θνηηεηέο από ηελ δηδαθηηθή νκάδα θαη ζα παξνπζη-
αζηνύλ ζηελ ηάμε –ππνρξεσηηθά- πξηλ ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Δπηθνπξία, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη ζπλα-
θήο ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ θαη ηνπ Σκήκαηνο γεληθόηεξα, ζπλεθηηκώληαη θαη ζπλπ-
πνινγίδνληαη ζην ζπλνιηθό βαζκό. 
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