ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

∆ιεθνές Εντατικό Θερινό Πρόγραµµα Σπουδών

Με ιδιαίτερη χαρά, το Τµήµα Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σε
συνεργασία µε το Τµήµα Περιβάλλοντος και το Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας του ιδίου Πανεπιστηµίου, ως και άλλων πανεπιστηµίων της Ελλάδας
και του εξωτερικού σας προσκαλεί στο 1ο Θερινό Σχολείο που διοργανώνει στις 1928 Σεπτεµβρίου 2012, στο Campus του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, µε
θέµα:

«Landscape in a Changing World—Το Τοπίο σε ένα Κόσµο που Αλλάζει»
Σκοπός, επιδιωκόµενοι στόχοι και θεµατολογία
Ο σκοπός αυτού του Θερινού αυτού προγράµµατος σπουδών (Θ.Π.Σ.) είναι η
ανάλυση των ευκαιριών και προκλήσεων που εµπεριέχονται στη διατήρηση και
ανάπτυξη της πολλαπλής συµβολής του Τοπίου στην κοινωνία και το περιβάλλον,
στο πλαίσιο των κρίσεων και αλλαγών που εισάγει ο 21ος αιώνας, µε έµφαση στα
Ευρωπαϊκά τοπία.
Το προτεινόµενο Θ.Π.Σ. ανταποκρίνεται σε τρεις κύριες θεµατικές περιοχές
διεπιστηµονικού ενδιαφέροντος:
Θεµατική Α. Υπηρεσίες και άλλα αγαθά που προσφέρουν τα τοπία σε κοινωνίες µε
ποικίλες ανάγκες και προτεραιότητες
Θεµατική Β. Σχεδιασµός και διαχείριση τοπίων του παρελθόντος, παρόντος και του
µέλλοντος, µε την προοπτική της προσαρµογής τους στις προκλήσεις
που δηµιουργούν οι σύγχρονες κρίσεις και της ανταπόκρισής τους
στην αποτελεσµατική, βιώσιµη και ολοκληρωµένη παροχή των
υπηρεσιών και αγαθών αυτών
Θεµατική Γ. Επιπτώσεις των πολιτικών χρήσεων γης στο τοπίο και ο ρόλος της
συµµετοχής του κοινού στη διαχείριση και διακυβέρνηση του τοπίου
Το διεθνές, εντατικό και καινοτόµο αυτό Θ.Π.Σ. αναπτύσσεται µέσω ενός
συνδυασµού διαλέξεων, εργαστηρίων (workshops) και εκδροµής στο πεδίο
(fieldtrip) στο νησί της Λέσβου, η οποία συνοδεύεται από επιτόπια άσκηση (field
atelier). Γλώσσα: αγγλική.
Οι στόχοι του Θ.Π.Σ. ανταποκρίνονται στην πραγµάτευση, εµπέδωση, εξάσκηση
και κριτική επεξεργασία των τριών παραπάνω θεµατικών. Το περιεχόµενο του
Θ.Π.Σ. παρέχει στους σπουδαστές α) µια ευρεία διεπιστηµονική πλατφόρµα
µελέτης του ρόλου και της θέσης του (Ευρωπαϊκού, κυρίως) τοπίου στην
ανθρώπινη βιώσιµη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, β) µεθόδους και εργαλεία για
την κατανόηση, εφαρµογή και αξιολόγηση των αλλαγών χρήσεων γης και τοπίου
και γ) σύγχρονες κριτικές πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις στην ολοκληρωµένη και
συµµετοχική λήψη αποφάσεων, συγκυβέρνηση και παρέµβαση στο τοπίο. Με την
ολοκλήρωση του Θ.Π.Σ., οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να χειρίζονται τα

παραπάνω θέµατα, τα οποία αφορούν διάφορους τύπους και όλες τις διαστάσεις
του τοπίου, όπως αναφέρονται σε όλους τους βασικούς τοµείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας: αγροτική παραγωγή, αστικοποίηση, οικολογικές υπηρεσίες,
τουρισµός, κλπ.
Το θερινό σχολείο πλαισιώνεται από κοινωνικό πρόγραµµα και δυνατότητες
απόλαυσης του εξαιρετικού φυσικού και πολιτισµικού τοπίου της Λέσβου,
συνδυάζοντας θαυµάσιες συνθήκες εκπαίδευσης και αναψυχής.

Αίτηση Εγγραφής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στην
ιστοσελίδα του Θ.Π.Σ. (https://landscape2012.pns.aegean.gr) µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία της 31ης Αυγούστου 2012. Οι αιτήσεις εγγραφής θα
αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία και θα ενηµερώνει τους
επιλεγέντες εντός µιας εβδοµάδας από την παραλαβή της αίτησης.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Σ.
https://landscape2012.pns.aegean.gr
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