Ημερομηνίες:
Η αρχαιολογική κατασκήνωση 2022 θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 29 Ιουλίου.
Διοργανώνεται από τον δήμο Irschen σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του
Ίνσμπρουκ.

Η αρχαιολογική κατασκήνωση είναι ανοιχτή σε φοιτητές που προέρχονται από τα πεδία
της αρχαιολογίας, ιστορίας, σπουδών της αρχαιότητας, περιφερειακής ανάπτυξης,
σπουδές συντήρησης μνημείων, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε χώρο
ανασκαφής. Το εξειδικευμένο προσωπικό της σχολής μας θα σας βοηθήσει να
αναπτύξετε τις δεξιότητες σας στον τομέα της ανασκαφής, της μετα-ανασκαφικής
ανάλυσης και της αρχαιολογίας.

Τι θα μάθω;
Μαζί θα αποκαλύψουμε ένα συναρπαστικό και σημαντικό μνημείο της ύστερης
αρχαιότητας. Θα μάθετε πώς να εφαρμόζετε την αρχαιολογική θεωρία μέσω της
πρακτικής εμπειρίας. Αυτή η εμπειρία κατασκήνωσης θα σας διδάξει να αξιολογήσετε
κριτικά έναν αρχαιολογικό χώρο μέσα στο ιστορικό και φυσικό του τοπίο και να
αναλύσετε τα ανασκαφικά ευρήματά σας. Θα συνοδεύσουμε την ανάπτυξη ενός
εκπαιδευτικού παιχνίδιου με διάφορα θέματα της ύστερης αρχαιότητας στις
νοτιοανατολικές Άλπεις και θα δοκιμάσουμε τα πρώτα σκίτσα.

H κατασκήνωση είναι ένα επιτόπιο πρόγραμμα που λαμβάνει χώρα σε έναν ζωντανό
αρχαιολογικό χώρο ανασκαφής. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
- Η αρχαιολογική κατασκήνωση περιλαμβάνει σωματικά απαιτητικές ανασκαφές σε
βάση πλήρους απασχόλησης.
- Μπορεί να σας ζητηθεί να εργαστείτε στην ύπαιθρο σε ποικίλες καιρικές συνθήκες και
σε απαιτητικό έδαφος (απότομη πρόσβαση).

- Θα πρέπει απαραιτήτως να τηρείτε όλες τις οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και το
πρωτόκολλο του χώρου. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να
εγκαταλείψετε τον χώρο.
- Θα πρέπει να διαθέτετε κατάλληλο ρουχισμό και υπόδηση

Ακαδημαϊκό πρόγραμμα
Κατά τη διάρκεια της αρχαιολογικής κατασκήνωσης θα:
- Περάσετε τουλάχιστον 15 ημέρες στο χώρο, αποκτώντας πρακτική τεχνική εκπαίδευση
με ανασκαφές και επεξεργασία ευρημάτων
- Αναπτύξετε μια σειρά από δεξιότητες για την καριέρα σας, όπως αρχαιολογική
ανασκαφή, τοπογραφία, τρισδιάστατη μοντελοποίηση και τεχνικές καταγραφής, όπως
αρχαιολογικές μεθόδους σχεδίασης και χρήση φύλλων καταγραφής
- Μάθετε πώς να αξιολογείτε τη σημασία ενός αρχαιολογικού χώρου στο πλαίσιο της
πολιτιστικής κληρονομιάς του γενικά, και του αρχαίου τοπίου του νοτιοδυτικού
Noricum ειδικότερα
- Μάθετε πώς να περιγράφετε και να εξηγείτε τις χρονολογικές σχέσεις μεταξύ
διαφόρων αρχαιολογικών κοιτασμάτων (Harris-Matrix)
- Αναπτύξετε τις ομαδικές και επικοινωνιακές σας δεξιότητες

Σχετικά με τον χώρο
Από το 2016, έχει ανασκαφεί από το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ και το Αυστριακό
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο ένας οικισμός της Ύστερης Αρχαιότητας (5ος/6ος αιώνας μ.Χ.)
στην κορυφή ενός λόφου, στο Burgbichl, στο Irschen (Καρινθία/Αυστρία). Βρίσκεται σε
λόφο ύψους περίπου 170 μ. και περικλείεται από οχυρωματικό τείχος. Η περιοχή του
οικισμού χωρίζεται σε αναβαθμίδες στις οποίες υπάρχουν κτίρια κατοικιών και
εργαστήρια. Το πιο σημαντικό κτίριο στην κορυφή του λόφου είναι μια
παλαιοχριστιανική εκκλησία.
Φέτος θα πραγματοποιηθούν αρχαιολογικές ανασκαφές σε πολλές αναβαθμίδες για
αναζήτηση οικιστικών κτιρίων. Μια άλλη εστίαση θα είναι η παλαιοχριστιανική
εκκλησία, όπου προγραμματίζονται έρευνες στον περιβάλλοντα χώρο, όπου βρίσκονται
μεμονωμένοι τάφοι.

Τι περιλαμβάνεται;


Κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.



Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της περιοχής.



Μονάδες: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα



λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες που προτείνονται ως ισοδύναμες με 5 ECTS.

Διαμονή:


Όλοι οι συμμετέχοντες στην ανασκαφή θα μείνουν σε έναν ξενώνα στο κέντρο
του Irschen. Θα υπάρχει πρωινό και η δυνατότητα να μαγειρέψετε τα γεύματά
σας το βράδυ.



Το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους
της γύρω περιοχής, όπως μια επίσκεψη στην Teurnia.

