υνζδριο με αφορμι τα 100 χρόνια λειτουργίασ τθσ χολισ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Ε.Μ.Π.

Η Διδακτικι τθσ Αρχιτεκτονικισ: αντικείμενα και προοπτικζσ

Παραςκευι 3 και άββατο 4 Νοεμβρίου 2017
Κτιριο Αβζρωφ χολισ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ε.Μ.Π.

Διοργάνωςθ: χολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Ε.Μ.Π.

Παραςκευι 3 Νοεμβρίου, 2017
10:00-10:30 Χαιρετιςμοί (Αίκουςα Σελετών)
10:30-10:40 Διάλειμμα
10:40-11:55 Ειςθγιςεισ
Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ

Ιςτορία & Θεωρία

Αμφικζατρο 002

Αμφικζατρο 008

υντονιςμόσ: Δ. Νικολάου

υντονιςμόσ: Μ. Μικράκθσ

Δ. Πολυχρονόπουλοσ, Μ. Γρθγοριάδου, Η
αρχιτεκτονικι ςφνκεςθ ςτθ ςχζςθ τθσ με το
τοπίο ωσ μζροσ τθσ παιδείασ των
αρχιτεκτόνων

Χρ.ίνου, Ο πρϊτοσ πολεοδομικόσ
ςχεδιαςμόσ ωσ κοινωνικι και πολιτικι
παρζμβαςθ: Ιππόδαμοσ ο Μιλιςιοσ (5οσ αι.
π.Χ.)

Μ. Ανανιάδου, Αρχιτεκτονικι τοπίου ςτο
ςχεδιαςμό τθσ πόλθσ. Η παράδοςθ τθσ
αρχιτεκτονικισ ΑΠΘ

. Ριηοποφλου, Ιχνθλατϊντασ λαβυρινκϊδεισ
ατραποφσ ςε αν/ομοιογενζσ*;+ πεδίο

Ν. Λζφα, Sarajevo: ςτιγμζσ εκτόσ
πραγματικότθτασ

Α. Μαραγκοφ, Σο μοντάη, ο άτλασ και το
γλωςςάρι. Για μία διδακτικι των εκκζςεων

Δ. Γιαννίςθσ, Ο ςχεδιαςμόσ ωσ πεδίο
ζρευνασ - πόλθ και ςιδθρόδρομοσ. Η
αρχιτεκτονικι και τα μεγάλα τεχνικά ζργα
υποδομϊν. Θζματα ςχεδιαςμοφ ςτο τμιμα
Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν

Κ. Κεβεντςίδθσ, Ζννοιεσ του αρχιτεκτονικοφ
χϊρου μζςα από τισ ‘κινοφμενεσ εικόνεσ’

Κ. Μωραΐτθσ, υνκετικζσ πρακτικζσ και
επιςτθμικό ‘τοπίο’

Β. Λιόλιου, Ιδεολογικζσ χριςεισ τθσ Ιςτορίασ
ςτθ διδαςκαλία του Πικιϊνθ για το 'ελλθνικό
τοπίο'

τ. ταυρίδθσ, Πρακτικζσ τθσ κατοίκθςθσ και
διδακτικι του ςχεδιαςμοφ

Α. Κουβελά, υνζργεια βιϊςιμου
ςχεδιαςμοφ και πολιτιςμικισ ταυτότθτασ

11:55-12:15 υηιτθςθ

11:55-12:15 υηιτθςθ

12.15-12.35 Διάλειμμα

12.15-12.35 Διάλειμμα

12.35-13.50 Ειςθγιςεισ
Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ

Ιςτορία & Θεωρία

Αμφικζατρο 002

Αμφικζατρο 008

υντονιςμόσ: Ρ. Λάββα

υντονιςμόσ: Γ. Μαρίνου

Ν. κουτζλθσ, τοχαςμοί ενόσ
οπιςθοδρομικού

Μ. Μικράκθσ, Η ςπουδι τθσ αρχαιότθτασ
ςτθν αρχιτεκτονικι εκπαίδευςθ ςιμερα

Ν. Καλογιρου, Σο νζο περιβάλλον τθσ
τ. Μαμαλοφκοσ, Αιν. Οικονόμου, Ειςαγωγι
αρχιτεκτονικισ εκπαίδευςθσ και θ ταυτότθτα ςτθν 'παραδοςιακι' αρχιτεκτονικι των
του τμιματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ
Βαλκανίων και τθσ Μικράσ Αςίασ

Ν. Αναςταςόπουλοσ, Η διδαςκαλία τθσ
αρχιτεκτονικισ και θ πράξθ ςε μεταιχμιακζσ
εποχζσ

Αν. Σάντςθσ, Η ιςτορία τθσ αρχιτεκτονικισ
ςτισ αρχιτεκτονικζσ ςπουδζσ: μια ςυνεχισ
απολογία

Ν. Χαραλάμπουσ, Γ. Κυριαηισ, Η πρόκλθςθ
τθσ αλλαγισ ςτο δομθμζνο περιβάλλον:
επιπτϊςεισ και προοπτικζσ για τθν
αρχιτεκτονικι εκπαίδευςθ

Αρ. Δθμθτρακόπουλοσ, Ανακεωρϊντασ,
ανιςτορϊντασ

Ανδρ. Κοφρκουλασ, Γ. Παρμενίδθσ, Αρ.
Βοηάνθ, Ιφ. Μάρθ, Μζκοδοι διδαςκαλίασ
τθσ μεταβολισ

Δ. Χατηθςάββα, Η ρευςτι κζςθ τθσ
ςφγχρονθσ αρχιτεκτονικισ κεωρίασ

Λ. Διμα, Μοντζρνα παράδοςθ, αντίρροπεσ
τάςεισ και το μζλλον τθσ αρχιτεκτονικισ
εκπαίδευςθσ ςτο ΕΜΠ
13.50-14.10 υηιτθςθ

13.50-14.10 υηιτθςθ

14.10-14.30 Διάλειμμα

14.10-14.30 Διάλειμμα

14.30-15.45 Ειςθγιςεισ
Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ

Η πόλθ & ο χώροσ

Αμφικζατρο 002

Αμφικζατρο 008

υντονιςμόσ: Λ. Κουτςουμπόσ

υντονιςμόσ: Μ. Αγγελίδθσ

Απ. Καλφόπουλοσ, Προσ ζνα νζο
πρόγραμμα ςπουδϊν

Γ. Καυκαλάσ, Μακαίνοντασ (από) τθν πόλθ:
θ μακθςιακι διάςταςθ τθσ εξελικτικισ
ςυμβίωςθσ χϊρου, ςχεδιαςμοφ και
κοινωνίασ

τ. Γυφτόπουλοσ, . Κωτςόπουλοσ, Ρ.
Λάββα, Ν. Μάρδα, Δ. Νικολάου,
Αρχιτεκτονικι εκπαίδευςθ και ςχεδιαςμόσ

. Αυγερινοφ-Κολώνια, Γ. Θεοδωρά, Η
ανάπτυξθ και ο ςχεδιαςμόσ ςτθν παιδεία
των αρχιτεκτόνων: προςεγγίςεισ και
προοπτικζσ

Λ. Καρακώςτα, . Ριηοποφλου, …διερεφνθςθ Μ. Μάρκου, Η πολεοδομία για
διαφορετικϊν 'εντατικϊν μεγεκϊν' ςε
αρχιτζκτονεσ: παραλλαγζσ ς' ζνα βλζμμα
'εκτατικά δεδομζνα'. μακθτισ γ' λυκείου *ι
υποψιφιοσ φοιτθτισ αρχιτεκτονικισ+ vs
πρωτοετισ φοιτθτισ αρχιτεκτονικισ ςχολισ
ΕΜΠ *ι υποψιφιοσ αρχιτζκτονασ+
Κ. Κεβεντςίδθσ, Επανεντάςςοντασ το parti
ςτθ διδακτικι τθσ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ

Χ. Χριςτοδοφλου, Θ. Παγώνθσ,
Προςεγγίςεισ διδαςκαλίασ του αςτικοφ
ςχεδιαςμοφ μεταξφ design και planning: θ
εμπειρία ςτισ ςχολζσ αρχιτεκτονικισ
Θεςςαλονίκθσ και Ακινασ

Γ. Γιαννίτςαρθσ, Ε. Κωνςταντινίδου, Ρ.
Λάββα, Αρχιτεκτονικι ςφνκεςθ και
αρχιτεκτονικι κλθρονομιά

Ντ. Βαΐου, Π. Κουτρολίκου, Μ.
Μαντουβάλου, Ειρ. Μίχα, Διδάςκοντασ τθ
'μελζτθ τθσ πόλθσ': διαγεννεακζσ
ανταλλαγζσ μεταξφ κεωρίασ και ςυγκυρίασ

Γ. Αγγελισ, Μπ. Γιαννοφτςου, τ.
Γυφτόπουλοσ, . Σςιράκθ, Διδακτικζσ
ςυςχετίςεισ

Ευ. Ακαναςίου, Αλ. Αλεξοποφλου, Χ.
Χριςτοδοφλου, . Λαδά, 'Σόποι του
ενδιάμεςου': ςυναρκρϊςεισ τθσ
αρχιτεκτονικισ με τθν πολεοδομία

15.45-16.05 υηιτθςθ

15.45-16.05 υηιτθςθ

16.05-16.25 Διάλειμμα

16.05-16.25 Διάλειμμα

16.25-17.50 Ειςθγιςεισ
Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ

Η πόλθ & ο χώροσ

Αμφικζατρο 002

Αμφικζατρο 008

υντονιςμόσ: Μ. Παπαβαςιλείου

υντονιςμόσ: Κ. ερράοσ

Δ. Λουκόπουλοσ, Ο βαρυτικόσ χαρακτιρασ
τθσ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ

Α. Δζφνερ, Όλα είναι πολιτιςμόσ; Η ςυμβολι
επιλεγμζνων ςυςτατικϊν ςτοιχείων του
πολιτιςμοφ ςτθν πολεοδομία και ο ρόλοσ
του Klaus Kunzmann

Ν. Κεφαλογιάννθσ, Διαδικαςίεσ
ςυγκρότθςθσ τθσ ταυτότθτασ ςτον
αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό και πικανζσ
μορφζσ διδαςκαλίασ τουσ

Φ. Βαταβάλθ, Λ. Σριάντθσ, Ο αςτικόσ χϊροσ
ωσ κοινωνικό προϊόν και θ 'μελζτθ τθσ
πόλθσ' ςτθν διδακτικι τθσ αρχιτεκτονικισ

Π. Μάντηου, Α. Κουταμάνθσ, Η απορία ωσ
προχπόκεςθ

Δ. Κανελλοποφλου, Κατοικϊντασ. Ανάμεςα
(Living, Between). κζψεισ και ςυηθτιςεισ
για τθν αρχιτεκτονικι του ςυλλογικοφ χϊρου

Β. Γκανιάτςασ, Η διδαςκαλία του
αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ ωσ ‘διόρκωςθ’
κζματοσ: μια οντολογικι προςζγγιςθ

Αλ. Σηομπανάκθσ, Χαρτογραφϊντασ τθν
πόλθ χωρίσ ιδιότθτεσ

Κ. Δεμίρθ, Αναλογίεσ: αρχιτεκτονικι ιδζαμουςικι ιδζα

Δ. Κατςώτα, ΠΑΡΑΚΣΙΕ ΚΣΗΕΙ, θ
αρχιτεκτονικι του αιγιαλοφ

Ηλ. Κωνςταντόπουλοσ, Κ. Γρίβασ, Η
διαδικαςία καταςκευισ του αρχιτεκτονικοφ
concept

Ν. Κεφαλογιάννθσ, Παράκτιοσ ςχεδιαςμόσ:
ςτρατθγικζσ ςχεδιαςμοφ του παράκτιου
χϊρου και θ διδαςκαλία του ςε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Λ. Κουτςουμπόσ, Ο αρχιτεκτονικόσ
ςχεδιαςμόσ ωσ πράξθ και οι κεωρίεσ του: το
κουτί τθσ Πανδϊρασ και θ κρυμμζνθ
φρόνθςθ

Αρ. Δθμθτρακόπουλοσ, Αςφμπτωτοι τομείσ
ι ςυντμιςεισ τθσ αρχιτεκτονικισ:
παγιδεφςεισ και αςυμβατότθτεσ ενόσ
τετελεςμζνου εκπαιδευτικοφ διχαςμοφ

17.50-18.10 υηιτθςθ

17.50-18.10 υηιτθςθ

18.10-18.30 Διάλειμμα

18.10-18.30 Διάλειμμα

18.30-21.00 Ανοιχτι ςυηιτθςθ. Προεδρείο: παλαιοί Πρόεδροι και Κοςμιτορεσ τθσ χολισ,
(Αίκουςα Σελετών)

άββατο 4 Νοεμβρίου, 2017
10.00-11.15 Παρουςίαςθ ηθτθμάτων διδακτικισ τθσ αρχιτεκτονικισ από τουσ Προζδρουσ
και Κοςμιτορεσ όλων των Σμθμάτων και χολών Αρχιτεκτόνων τθσ χώρασ ((Αίκουςα
Σελετών)
11.15-11.35 Διάλειμμα
11.35-12.50 Ειςθγιςεισ
Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ

Ιςτορία & Θεωρία

Αμφικζατρο 002

Αμφικζατρο 008

υντονιςμόσ: Ν.Μάρδα

υντονιςμόσ: Ν. Μπελαβίλασ

. Βυηοβίτθ, Εν-πλοκι με το πραγματικό

Β. Πετρίδου, Ιςτορίεσ τθσ ειςαγωγισ

π. Παπαδθμθτρίου, Οι αρχιτζκτονεσ των
ακροδακτφλων. Η ςχεδιαςτικι διαδικαςία
ωσ θ δθμιουργικι μοντελοποίθςθ
δυναμικϊν πλθροφοριακϊν μοντζλων

Β. Κολώνασ, Αρχιτζκτονεσ του 20ου αιϊνα
και 'geniusloci'

π. Παπαδόπουλοσ, Η αναδυόμενθ
υπόςχεςθ: Αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ και
θλεκτρονικά παιχνίδια

Π. Λζφασ, Μια ουςιαςτικι ιςτορία τθσ
αρχιτεκτονικισ;

. Γιαννοφδθσ, Α. Πετειναρζλθσ,
Παραμετρικά μοντζλα και αλγορικμικι
ςκζψθ ςε ειδικά μακιματα αρχιτεκτονικοφ
ςχεδιαςμοφ

Κ. Σςιαμπάοσ, 5 προτάςεισ για τθν
διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ και κεωρίασ τθσ
αρχιτεκτονικισ ςιμερα

τ. Βεργόπουλοσ, χεδιαςτικζσ προκζςεισ
και γεννθτικζσ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ

Α. Γιακουμακάτοσ, Ιςτορία, ουτοπία και
αρχιτεκτονικι

Ακ. Ζαγορίςιοσ, Ιςομορφιςμοί. Προσ μια
πρακτικι προςζγγιςθ τθσ 'φιλοςοφίασ του
ςχεδιαςμοφ'

Π. Σουρνικιώτθσ, Από τθν κριτικι κεϊρθςθ
του παρελκόντοσ ςτθ διεπιςτθμονικι
ςυγκρότθςθ ςτρατθγικϊν ςχεδιαςμοφ

12.50-13.10 υηιτθςθ

12.50-13.10 υηιτθςθ

13.10-13.30 Διάλειμμα

13.10-13.30 Διάλειμμα

13.30-14.20 Ειςθγιςεισ
Ιςτορία & Θεωρία

Η ςυμβολι των τεχνών

Αμφικζατρο 002

Αμφικζατρο 008

υντονιςμόσ: Ι. Ν. Σερηόγλου

υντονιςμόσ: Κ.Ντάφλοσ

Π. Φωκαΐδθσ, Λ. Διμα, Κενά και αντιφάςεισ
ςτθ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ του μοντζρνου:
‘πλζγματα’ αρχιτεκτονικισ και πόλθσ ςτο
ζργο του Δεςποτόπουλου και του Δοξιάδθ

Μ. αντοριναίοσ, Αρχιτεκτονικι ΕΜΠ και
Ανωτάτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν μια ιδιότυπθ
ςχζςθ: το πείραμα του διεπιςτθμονικοφ
μεταπτυχιακοφ 'Σζχνθ και εικονικι
πραγματικότθτα'

Μ. Χαριτωνίδου, Ορίηοντεσ και
κατευκφνςεισ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ιςτορίασ
και τθσ κεωρίασ τθσ αρχιτεκτονικισ:
προκλιςεισ αναδιάρκρωςθσ ςτο ςφγχρονο
παγκόςμιο πλαίςιο

B. Ξζνου, Η διαδικαςία αποδόμθςθσ των
μθχανιςμϊν αναπαράςταςθσ ωσ εργαλείο
για τθν κατάδειξθ των κοινϊν τόπων μεταξφ
αρχιτεκτονικισ και πλαςτικϊν τεχνϊν

Μ.Α. Κωςταροποφλου, CURRICULUM: Μια
προγραμματικι για τθν μετάδοςθ τθσ
αρχιτεκτονικισ γνϊςθσ

Π. Δραγώνασ, καρϊνοντασ αφθγιςεισ:
κινθματογράφοσ, χϊροσ και αρχιτεκτονικι
διδαςκαλία

Χ.Γ. Κρθτικόσ, Η ανάγκθ τθσ ουμανιςτικισ
προςζγγιςθσ τθσ ιςτορίασ και κεωρίασ τθσ
αρχιτεκτονικισ και τθσ τζχνθσ ςτθν εποχι
τθσ πλθροφορίασ και τθσ επζλαςθσ του posttruth

Γ. Μελανίτθσ, Μθ-μετριςιμα μεγζκθ ςτο
δθμόςιο και πολιτικό χϊρο, θ τυχαιότθτα και
θ κατανομι πολιτϊν ςτο αρχιτεκτονικό
πλζγμα

14.20-14.40 υηιτθςθ

14.20-14.40 υηιτθςθ

14.40-15.00 Διάλειμμα

14.40-15.00 Διάλειμμα

15.00-16.15 Ειςθγιςεισ
Η ςυμβολι των τεχνών

Η αρχιτεκτονικι τεχνολογία

Αμφικζατρο 002

Αμφικζατρο 008

υντονιςμόσ: Γ. Γρθγοριάδθσ

υντονιςμόσ: Η. Ζαχαρόπουλοσ

Π. Κοφροσ, Η εκπαίδευςθ τθσ τζχνθσ ςτο
διευρυμζνο πεδίο δυνατότθτασ δράςθσ τθσ
αρχιτεκτονικισ

Αικ. Λιάπθ, Αρχιτεκτονικι τεχνολογία και
καινοτομία: αναηθτϊντασ εργαλεία
προςζγγιςθσ ςτθν διδακτικι πράξθ

Ν. Καλαρά, Αποχαρτογραφιςεισ

Μ. Βροντίςθ, Αρχιτεκτονικζσ καταςκευζσ ςε
πραγματικι κλίμακα: 2005-2015, θ εμπειρία
μιασ δεκαετίασ

Β. Μποφηασ, Σοπιογραφίεσ

Εμ. Βερμιςςώ, Η απϊλεια αίςκθςθσ ελζγχου
ςε 'bottom-up' μεκοδολογίεσ

Κ. Ντάφλοσ, Πρακτικζσ τζχνθσ ωσ αυτόνομα
πεδία διδαςκαλίασ ςτθν αρχιτεκτονικι, πζρα
από τθν αυτονομία τθσ τζχνθσ

Δ. Ψυχογιόσ, Ακ. ταυρίδου, Ανοιχτι
κοινότθτα γνϊςθσ οικοδομικισ τεχνολογίασ

Ν. Κουρνιάτθσ, Ψευδαίςκθςθ και
γωμετρικοί νόμοι ςτθν εκπαίδευςθ των
αρχιτεκτόνων

Δ. Αντωνίου, Εργαςτιρια και αρχιτεκτονικι
παιδεία: το παράδειγμα του εργαςτθρίου
'Κζνυα'

τ. Αλιφραγκισ, Η αρχιτεκτονικι τθσ
κινοφμενθσ εικόνασ: φιλμικζσ
ανακαταςκευζσ του χϊρου ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία

Ειρ. Εφεςίου, Κ. Καραδιμασ, Ζρευνα και
διδαςκαλία αρχιτεκτονικισ τεχνολογίασ ςτθν
χολι Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. Διαχρονικι
πορεία - ςφγχρονοι προβλθματιςμοί

16.15-16.35 υηιτθςθ

16.15-16.35 υηιτθςθ

16.35-16.55 Διάλειμμα

16.35-16.55 Διάλειμμα

16.55-18.20 Ειςθγιςεισ
Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ

Η Αρχιτεκτονικι Σεχνολογία

Αμφικζατρο 002

Αμφικζατρο 008

υντονιςμόσ: Ν. Αναςταςόπουλοσ

υντονιςμόσ: Κ. Καραδιμασ

Κ. Ιωαννίδθσ, Scotomata: το αρνθτικό
Παράδειγμα του χεδιαςμοφ ωσ
αντεςτραμμζνθ αφιγθςθ (επαν)εγγραφισ
τθσ αρχιτεκτονικισ

Κλ. Αξαρλι, Είναι χριςιμθ θ γνϊςθ των
'αρχϊν του περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ'
για τουσ αρχιτζκτονεσ;

Αρ. Δθμθτρακόπουλοσ, Αναςτρζφοντασ
ςτερεότυπα, ακυρϊνοντασ το ςυμβατικό

Ελ. Αλεξάνδρου, Εκπαίδευςθ των
αρχιτεκτόνων και περιβαλλοντικζσ
προκλιςεισ

Ε. Δόβα, Α. ιβιτανίδου, Ση. Σηώρτηθ, Σρία
εργαςτιρια ςχεδιαςμοφ/ καταςκευισ:
πειράματα και εμπειρίεσ

Κ. Αδαμάκθσ, Ιςτορικά δομικά ςυςτιματα
και βιϊςιμοσ ςχεδιαςμόσ ςτθ διδακτικι τθσ
τεχνολογίασ των καταςκευϊν

Χρ. Ιωάννου, Χρ. Παπαςτεργίου, ‘A
Workshop for..’. Σο ‘παιχνίδι ρόλων’ και θ
αναηιτθςθ του φανταςτικοφ χριςτθ ςτο
εργαςτιριο του αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ.

Α. Πρζπθσ, Ι. ιναμίδθσ, Σα ιςτορικά δομικά
ςυςτιματα ωσ εργαλείο ςτθν αρχιτεκτονικι
εκπαίδευςθ

Κ. Γρίβασ, Κ. Δαςκαλάκθσ, Δ. Κατςώτα, Π.
Μπαμπαςίκασ, Αγ. Πρωίμου, Ν. μυρλισ,
Αλ. τράτου, Προσ πολλζσ νζεσ
αρχιτεκτονικζσ κατευκφνςεισ…

Μ. Αρακαδάκθ, Μ. Δοφςθ, . Λεφάκθ, Μ.
Νομικόσ, . Κωτςόπουλοσ, Ο
αναςχεδιαςμόσ τθσ αρχιτεκτονικισ
κλθρονομιάσ ωσ απαραίτθτθ προςζγγιςθ
ςτθν εκπαίδευςθ του αρχιτζκτονα

Γ. Χατηθχρίςτου, Σο αςτικό γλζντι

Ν. Παπαμανώλθσ, Η δομικι φυςικι ωσ
αντικείμενο ςπουδϊν αρχιτεκτονικισ

Ν. Μάρδα, Π. Κουτρολίκου, Ο. Ιωάννου,
Παιδαγωγικζσ διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ
για τθν ανάπλαςθ του Ελαιϊνα:
εμπλζκοντασ τουσ φοιτθτζσ ςε ζρευνα εντόσ
πεδίου για τθ χαρτογράφθςθ των κρυφϊν
αςτικϊν τοπίων

A. Μιλτιάδου-Fezans, Η δομικι μθχανικι με
το βλζμμα ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό

18.20-18.40 υηιτθςθ

18.20-18.40 υηιτθςθ

18.40-19.00 Διάλειμμα

18.40-19.00 Διάλειμμα

19.00-20.30 τρογγυλό τραπζηι ςυντονιςτών (Αίκουςα Σελετών)

