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Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη του αστικού περιβάλλοντος και η επεξεργασία
προτάσεων ανάδειξης και βελτίωσης ορισμένων από τα στοιχεία που το συγκροτούν.
Ο τρόπος πρόσληψης και οικειοποίησης του χώρου της Πόλης ιδιαίτερα σε περιοχές που
ο δημόσιος χώρος έρχεται σε επαφή με τον ιδιωτικό, και που τα όρια μεταξύ τους είναι
δύσκολο να προσδιοριστούν, εξετάζεται με μια σειρά διαλέξεων και ασκήσεων.
Γίνεται κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών του αστικού περιβάλλοντος, εντοπίζονται τα
υλικά εκείνα που του δίνουν ορισμένο χαρακτήρα, επισημαίνονται οι καθημερινές
συμπεριφορές των κατοίκων που του δίνουν υπόσταση, η αντίθετα το καταστρέφουν, και
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα μιας επιλεγμένης περιοχής μελέτης. Το μάθημα
περιλαμβάνει διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και τον σχεδιασμό του κυρίως θέματος. Η
μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με μια
κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής/τρια δηλώνει τους
διδάσκοντες της επιλογής του/της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η
κατανομή των φοιτητών/τριών σε ομάδες.
2.

Περιεχόμενο του μαθήματος -Ύλη

Η ιστορία της Αρχιτεκτονικής μας δείχνει αρκετά καθαρά ότι παρά την μεγάλη του
ετερογένεια, ο αρχιτεκτονικός χώρος εμφανίζει ένα μεγαλύτερο βαθμό σταθερότητας από
οποιαδήποτε άλλη πολιτιστική κατάσταση. Η παρουσία πρωταρχικών αξιών και συμβόλων
στην αρχιτεκτονική παράδοση συντελεί αποφασιστικά στη διαμόρφωση παραδειγματικών
καταστάσεων πού με τη σειρά τους δημιουργούν ολόκληρες οικογένειες αρχιτεκτονικών
μορφών. Η Αρχιτεκτονική δεν είναι απομίμηση της φύσης ούτε απομίμηση κάποιων
σημαντικών μορφών, τύπων κλπ. Στην ουσία της η Αρχιτεκτονική είναι "μίμησις"
(ερμηνεία) παραδειγματικών καταστάσεων. Σε όλους τούς αστικούς πολιτισμούς η Πόλη
είναι η πρώτη και αναπόφευκτη αναφορά για την αρχιτεκτονική μίμηση. Η Πόλη είναι η πιο
ολοκληρωμένη ενσάρκωση της παράδοσης (ως μεταφορά πρωταρχικών αξιών στον
χρόνο) και γι’ αυτόν το λόγο αποτελεί το έσχατο πλαίσιο αναφοράς και θεμελίωσης για
κάθε αρχιτεκτονικό νόημα.

Το μάθημα θα διερευνήσει την δεδομένη πραγματικότητα της Πόλης (ιστορία) με σκοπό να
ανακαλύψει σ’ αυτήν εκείνες τις πρωταρχικές αξίες που μετασχηματίζονται στον χρόνο, για
να υποστηρίξει ένα συνεπή και πλούσιο σε φαντασία, ριζοσπαστικό επαναπροσδιορισμό
του χαρακτήρα της σύγχρονης Πόλης.
Στο εαρινό εξάμηνο μελετάται μία περιοχή μέσα στην "καρδιά" του πυκνού αστικού ιστού.
Το μάθημα διδάσκεται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου (13-15 μαθήματα) και βασίζεται
στις διαλέξεις και τα σχεδιαστικά σεμινάρια που γίνονται στο εργαστήριο από τους
διδάσκοντες σε εβδομαδιαία βάση. Τρία 4ήμερα εργαστήρια κατά την διάρκεια του
εξαμήνου, στα οποία η παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων είναι συνεχής,
ενισχύουν τον ερευνητικό χαρακτήρα του μαθήματος. Το κάθε εργαστήριο απευθύνεται
κάθε φορά σε ένα διαφορετικό θέμα, (1.Αναγνώριση 2. Μετάλλαξη 3. Σύνταξη), που
εξετάζεται διεξοδικά κατά την διάρκεια των τεσσάρων ημερών πού διαρκεί.
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Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Το σύγχρονο αστικό τοπίο είναι ένας χώρος συνύπαρξης διαφορετικών και πολλές φορές
αντιφατικών στοιχείων και καταστάσεων. Η παρουσία τους στοιχειοθετεί ένα ιδιαίτερο
επίπεδο όρασης, ικανό να συμβάλλει σ’ ένα νέο τρόπο ανάγνωσης του τοπίου που
βιώνουμε καθημερινά. Η αναγνώριση αυτού του "νέου τοπίου" και οι δυνατότητες
αποκάλυψης του μέσα από τον σχεδιασμό, εστιάζοντας στα στοιχεία εκείνα που το
χαρακτηρίζουν και το καθιστούν κατοικήσιμο, δηλαδή οικείο, είναι το πλαίσιο μέσα στο
οποίο κινείται η προβληματική του μαθήματος.
Στόχος του μαθήματος του Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, είναι η σταδιακή
εισαγωγή των σπουδαστών στη διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσης, σε σχέση
με την οργάνωση δεδομένων, την ανάλυση και ταξινόμηση τους και τελικά τη σύνθεση, το
σχεδιασμό και τη παρουσίαση των προτάσεων. Ο σπουδαστής καλείται να οδηγηθεί ο
ίδιος σε μία διαλεκτική νοοτροπία, η οποία σταδιακά συνιστά μέθοδο που προσαρμόζεται,
πέρα από τις αντικειμενικές της συνιστώσες, στις δυνατότητες και στα ταλέντα που τον
διακρίνουν ως υποψήφιο αρχιτέκτονα.
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Προαπαιτήσεις

Η επάρκεια στα μαθήματα Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού των προηγουμένων
εξαμήνων.
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Διδακτικές & μαθησιακές μέθοδοι

ΟΙ μαθησιακές μέθοδοι στα μαθήματα Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού συνδυάζουν
τη θεωρητική κατάρτιση και την έρευνα, με στόχο την ενίσχυση της "πνευματικότητας" του
έργου που παράγεται από τους φοιτητές/τριες. Οι παρουσιάσεις μέσω των διαλέξεων, τα
σεμινάρια, η βιβλιογραφική έρευνα, καθώς και οι γνώσεις / δεξιότητες πού κατακτώνται
κατά την διάρκεια των τριών 4ήμερων εργαστηρίων, έχουν σκοπό ν ‘απαντήσουν στα
ερωτήματα που εξετάζονται κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Αυτά αφορούν στο πως θ
‘ανακτήσουμε την εμπειρία και το νόημα που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση στο
ιστορικό συγκεκριμένων "αρχιτεκτονικών καταστάσεων" των Πόλεων κ αι πώς να το

καταστήσουμε ορατό. Πώς δηλαδή θα εντοπίσουμε και θα σχεδιάσουμε αυτό που
κατακτήθηκε, προτείνοντας στρατηγικές με στόχο ένα νέο τρόπο ανάγνωσης του τοπίου
των Πόλεων που βιώνουμε καθημερινά.
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Βοηθήματα & συνιστώμενη βιβλιογραφία.
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Τρόπος Αξιολόγησης/βαθμολόγησης των φοιτητών

Τα Μαθήματα του Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού εξετάζονται στο τέλος του
εξαμήνου με την τελική παρουσίαση του αντίστοιχου θέματος. Ζητείται η σχεδίαση της
πρότασης σε κλίμακες 1/2000, 1/1000 και 1/500. Ζητείται επίσης ένα χαρακτηριστικό
τμήμα της πρότασης να σχεδιασθεί σε κλίμακα 1/200. Αξιολογείται η ποιότητα και η
πληρότητα της Αρχιτεκτονικής σχεδίασης και της παρουσίασης καθώς και η οικοδομική
αξία των επιλογών. Έχει προηγηθεί τουλάχιστον μία ενδιάμεση παρουσίαση στα μέσα του
εξαμήνου. Το μάθημα είναι εργαστηριακό και βασίζεται στην προσωπική παρακολούθηση.
Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από τις διορθώσεις και παρουσιάσεις. Καθοριστικό ρόλο (όσον
αφορά στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση τους) παίζει η πρόοδος, η επιμέλεια και η συνέπεια
που δείχνουν οι φοιτητές/τριες κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

