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Λίγα λόγια για το InHeriT
Το διεθνές διεπιστημονικό πρόγραμμα «InHeriT: Προαγωγή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως
Πηγή Βιώσιμης Ανάπτυξης» είναι ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Το InHeriT
αποσκοπεί στην προαγωγή της ιδέας ότι στην πολιτιστική κληρονομιά εμπεριέχεται μια κρίσιμη αξία που
μπορεί να προσφέρει δυναμικά στη βιώσιμη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, κοινωνικά, οικονομικά
και περιβαλλοντικά. Οι στόχοι του προγράμματος αναπτύσσονται με άξονα μια σειρά δράσεων που,
περιληπτικά, περιλαμβάνουν: α. Τη δημιουργία διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας διάδοσης σχετικών
γνώσεων και ενημερωτικού υλικού, β. την τεκμηρίωση και ανάλυση σχετικών πρότυπων διεθνών
πρακτικών, γ. την ανάπτυξη ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού. δ. τη διοργάνωση εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και ανοικτών στο ευρύτερο κοινό δράσεων ενημέρωσης και
επιμόρφωσης ως προς τα παραπάνω.
Πλαίσιο εκδηλώσεων εβδομάδας βιώσιμης πολιτιστικής κληρονομιάς
Ολοκληρώνοντας την πρώτη του τριετία, το InHeriT διοργανώνει την Εβδομάδα Βιώσιμης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην έδρα του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) στα Χανιά. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α. το 3ο πενθήμερο Τοπικό Σεμινάριο με τίτλο «Η Πολιτιστική Κληρονομιά ως Πηγή
Βιώσιμης Ανάπτυξης» κατά την περίοδο 29 Μαΐου – 2 Ιουνίου,
β. έκθεση εκπαιδευτικού έργου με τίτλο «Επανάχρηση και Προσαρμογή: για ένα νέο
βιώσιμο μέλλον της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς» κατά την περίοδο 29 Μαΐου – 4 Ιουνίου,
γ. συνεδριακή ημερίδα με τίτλο «Η Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» τη Δευτέρα 4
Ιουνίου με τη συμμετοχή των εταίρων του InHeriT και εκπροσώπων της πολιτιστικής κοινότητας.
Πρόσκληση συμμετοχής στην έκθεση εκπαιδευτικού έργου
Το InHeriTκαλεί τις αρχιτεκτονικές σχολές Ελλάδας και Κύπρου να συμμετέχουν στην έκθεση
σπουδαστικού έργου «Επανάχρηση και Προσαρμογή: για ένα νέο βιώσιμο μέλλον της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς» που επιμελείται σε συνεργασία με το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της
Μεσογείου (ΚΑΜ), το Εργαστήριο Ελαφρών Κατασκευών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης και με την υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Το κάλεσμα αφορά όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακά μαθήματα, διπλωματικές
εργασίες, εντατικά εργαστήρια, μεταπτυχιακά μαθήματα και εργασίες).

Θεματικά, αναζητούνται έργα και αρχιτεκτονικές παιδαγωγικές μέθοδοι που απαντάνε στα
ακόλουθα ερωτήματα: α. πώς το πολιτισμικό δυναμικό μιας περιοχής (αρχιτεκτονικό ή και άυλο) μπορεί
να μελετηθεί στη βάση νέων στρατηγικών του σχεδιασμού με άξονα την κοινωνική, περιβαλλοντική και
οικονομική βιωσιμότητα του χώρου; β. πώς η υιοθέτηση της έννοιας της βιωσιμότητας αλλάζει τις
αρχιτεκτονικές αντιλήψεις και μεθόδους για τα μνημεία και τον πολιτισμό εν γένει; γ. πώς συνεργάζονται
μεταξύ τους σε μια ολοκληρωμένη συνθετική λογική οι, πολλές φορές, αντιφατικές προτεραιότητες που
θέτουν η κοινωνική συνοχή, η περιβαλλοντική αειφορία και η οικονομική ανάπτυξη; δ. πώς ο ρόλος και ο
τρόπος λειτουργίας του αρχιτέκτονα ανασχεδιάζεται με σκοπό την ανάπτυξη μιας πιο συμμετοχικής
πλατφόρμας για τον σχεδιασμό; ε. πώς η έννοια της βιωσιμότητας ανανεώνει την δημόσια αντίληψη για τα
μνημεία και την κοινωνική τους αξία.
Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου προγραμματίζεται συνεδριακή ημερίδα με γενικό τίτλο «Η Αξία της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παρουσίαση και συζήτηση του
εκπαιδευτικού έργου της έκθεσης. Όλες οι σχολές προσκαλούνται να συμμετέχουν στο στρογγυλό
τραπέζι. Περισσότερες λεπτομέρειες για την οργάνωση της ημερίδας θα ακολουθήσουν στο αμέσως
επόμενο διάστημα. Σημειώνεται πως, επειδή το πρόγραμμα της ημερίδας δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί,
και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος συμμετοχής, ενδέχεται να επεκταθεί σε διημερίδα
συμπεριλαμβάνοντας και την Κυριακή 3 Ιουνίου. Θα ήταν λοιπόν άμεσα βοηθητικό να γνωρίζουμε ποιοι/ες
συνάδελφοι από κάθε Τμήμα θέλουν να συμμετέχουν.

21.02.2018
28.03.2018
18.04.2018
25.04.2018
16.05.2018
29.05.2018
04.06.2018

Σημαντικές ημερομηνίες
α. Ενημέρωση πρόθεσης συμμετοχής από διδάσκοντα/ες σύνδεσμο κάθε σχολής.
β. Επιλογή έργων που θα εκτεθούν & εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην ημερίδα.
ΝΕΑ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
γ. Αποστολή αρχείων με βάση τα προσυμφωνημένα πρότυπα πινακίδας (templates).
δ. Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών και τελική παράδοση αρχείων.
ε. Εγκαίνια Έκθεσης στο Μεγάλο Αρσενάλι – ΚΑΜ, Χανιά.
στ. Συνεδριακή ημερίδα.

Επικοινωνία
Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε, αφού
ορίσετε τον τμηματικό υπεύθυνο με τον οποίο θα μπορούμε να έχουμε άμεση συνεργασία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
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