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Ελεφκερθσ επιλογισ

Ζτοσ- Εξάμηνο

Α’ Εξάμθνο

(ECTS)

6

Προαπαιτοφμενα

Όχι

Είδοσ διδαςκαλίασ

Διαλζξεισ και εργαςτιριο για τθν εκπόνθςθ
των εργαςιϊν

Διδάςκοντεσ

Βαςιλική Γεροπάντα, επίκουρθ
κακθγιτρια

Γλώςςα Διδαςκαλίασ

Ελλθνικι

υνοπτική περιγραφή μαθήματοσ:
Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτον τομζα τθσ
τεχνολογίασ τθσ πλθροφορίασ (ΣΠ) ωσ εργαλείο για τθν ζρευνα, τεκμθρίωςθ, αναβίωςθ και
ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςε ιςτορικά και μι, αςτικά περιβάλλοντα. Ζτςι,
αρχικά αναλφονται ενδεδειγμζνεσ διεκνισ πρακτικζσ χριςθσ ΣΠ με άξονα τθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά ςτθν πόλθ, ςτοχεφοντασ ςτθ ςφνκεςθ κεωρθτικϊν προτφπων που αφοροφν τθν
πολιτιςτικι ‘αναπαράςταςθ’. τθ ςυνζχεια αναπτφςςονται πικανά “ςενάρια” “πολιτιςτικισ
αφιγθςθσ”, ςε ςυνδυαςμό με τισ τεχνολογίεσ αιχμισ ςε ςυγκεκριμζνα ελλθνικά πεδία
ζρευνασ, μζςω πρακτικϊν καταγραφισ, διαχείριςθσ και προβολισ πολιτιςτικϊν δεδομζνων
του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. Σζλοσ εξετάηεται αναλυτικά ο ρόλοσ των ανωτζρω ωσ μζςο
αςτικϊν αναπλάςεων, καινοτόμου πολεοδομικοφ προγραμματιςμοφ, και ωσ εκκολαπτιριο
ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν αειφόρασ πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ.
τόχοι του μαθήματοσ:
-

Θ προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και ζρευνασ ςτο διεπιςτθμονικό πεδίο τθσ
Σεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ και Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ.

-

Θ εκπαίδευςθ νζων επιςτθμονων ςτισ εφαρμογζσ των ΣΠ για τθν παραγωγι και
διαχείριςθ Ψθφιακοφ Πολιτιςτικοφ Περιεχομζνου ςε ςυγκεκριμζνα πεδία ζρευνασ.

-

Ο ςχεδιαςμόσ, θ διατιρθςθ, προβολι και κοινωνικι αξιοποίθςθ τθσ ελλθνικισ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μζςα από τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ τάςεισ όπωσ
εμφανίηονται ςτθν Ε.Ε. και ςτθν παγκόςμια κοινότθτα.

Περιεχόμενο μαθήματοσ - διαλζξεισ:
-

Θ 4θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ και το τοπίο τθσ καινοτομίασ ςτθν πόλθ και τθν
πολιτιςτικι κλθρονομία: ειςαγωγι ςε ζννοιεσ, κεωρίεσ και παραδείγματα.

-

Ηθτιματα ςυνδυαςμοφ ςχεδιαςμοφ, φυςικοφ και ψθφιακοφ χϊρου ςτθ διατιρθςθ
τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.

-

Δομι, ανάλυςθ και ςχεδιαςμόσ ψθφιακϊν πόλεων.

-

Διάδραςθ Χριςτθ – Σεχνολογίασ ςτο δθμόςιο χϊρο.

-

τρατθγικζσ Ψθφιακισ Καινοτομίασ.

-

Πρακτικι, μζκοδοσ και τεχνικζσ ςυγκρότθςθσ ψθφιακϊν αφθγιςεων των πόλεων
Α’ μζροσ.

-

Πρακτικι, μζκοδοσ και τεχνικζσ ςυγκρότθςθσ ψθφιακϊν αφθγιςεων των πόλεων Β’
μζροσ.

-

Ειδικά Θζματα πολιτιςμικισ τεχνολογίασ Α’ μζροσ.

-

Ειδικά Θζματα πολιτιςμικισ τεχνολογίασ Β’ μζροσ.

Εργαςία εξαμήνου/Σρόποσ αξιολόγηςησ
Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ κα γίνει ςε δφο ςτάδια: ςτο πρϊτο ςτάδιο οι φοιτθτζσ κα
αναλφςουν κριτικά, ζργα ςτα οποία ζχουν εφαρμοςτεί ζξυπνεσ τεχνολογίεσ ανάδειξθσ τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (50%). το δεφτερο, μζςω αρχειακισ ζρευνασ, ζρευνασ πεδίου
και παρουςίαςθσ με διαδραςτικά μζςα κα μελετιςουν ζνα παράδειγμα από τον ελλθνικό
χϊρο και κα προτείνουν ςε αυτό τρόπουσ ςυγκρότθςθσ ψθφιακϊν αφθγιςεων (50%) με
διεπιςθμονικό τρόπο που κα αναδυκεί από τθν εξζλιξθ του μακιματοσ.
το τζλοσ του εξαμινου παραδίδεται τεφχοσ και ακολουκεί προφορικι υποςτιριξθ τθσ
εργαςίασ.
-

Σρόποσ εξζταςθσ : απαλλακτικι εργαςία
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