∆ιατµηµατικό µάθηµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Γιατί ένα καινούργιο µάθηµα για το Περιβάλλον;
•

Γιατί κάθε Σχολή, που διδάσκει µαθήµατα σχεδιασµού, µελέτης και κατασκευής έργων
Ανάπτυξης, λιγότερο ή περισσότερο, αναπτύσσει και την τεχνογνωσία της για το περιβάλλον,
από τη δική της οπτική γωνία. Το πρόβληµα όµως είναι ότι η πραγµατικότητα απαιτεί πολλές
διαφορετικές οπτικές γωνίες, ταυτόχρονα. Πράγµα που συµβαίνει στην παραγωγική διαδικασία
µε την εµπλοκή πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων µηχανικών- και άλλων επιστηµόνων, όχι
όµως και στο Πανεπιστήµιο.

•

Γιατί δεν είναι για το περιβάλλον, ή για την ανάπτυξη, µόνον ή κυρίως. Είναι για τη διαλεκτική
τους σχέση και αλληλεπίδραση, για την αντίθεση µεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης, αντίθεση
καθηµερινή, που ο αυριανός µηχανικός θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος να αντιµετωπίσει, προς
όφελος προσωπικό και κοινωνικό. Αντίθεση η οποία ωθεί, όχι λίγες φορές, τους µηχανικούς να
µετατρέπονται, ‘εξ επαγγέλµατος’, σε ‘αυτόµατα’ της όποιας ανάπτυξης, και ‘εξ επαγγέλµατος’,
επίσης, να αντιµετωπίζουν καχύποπτα τα περιβαλλοντικά κινήµατα. Ή που αποβάλλει την
αναγκαία περιβαλλοντική συνείδηση στη σφαίρα των ‘φιλοσοφικών ανησυχιών’, εµποδίζοντας
τη µάχιµη παρουσία της στην καθηµερινή δραστηριότητα του αυριανού µηχανικού.
Πού στοχεύει το µάθηµα;

•

•
•
•

Να αναδείξει στους φοιτητές την πολύπλοκη φύση των σύγχρονων αναπτυξιακών, τεχνολογικών
περιβαλλοντικών προβληµάτων και να τους εξοικειώσει µε την αναγκαιότητα της
διεπιστηµονικότητας και της ολοκληρωµένης προσέγγισης, έρευνας και αντιµετώπισης,
ανοίγοντας ρήγµατα στην, κατά τεκµήριο, περιορισµένη οπτική γωνία της Σχολής τους.
Να φέρει σε επαφή τους φοιτητές µε τα πραγµατικά διλήµµατα που αύριο θα αντιµετωπίσουν,
πολλά εκ των οποίων δεν λύνονται αποκλειστικά στο τεχνολογικό πεδίο.
Να προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση των προβληµάτων αυτών.
Να προσφέρει ένα µαθησιακό περιβάλλον, όπου ο φοιτητής δεν θα ακούσει απλά παρουσιάσεις
µε εύστοχες παρατηρήσεις, αλλά θα δοκιµάσει να πάρει επαρκώς τεκµηριωµένη θέση.
Πώς γίνεται το µάθηµα;

Με κοινό ακροατήριο από όλες τις σχολές και διδάσκοντες από όλες τις Σχολές.
•
Με δύο εισηγητές ανά αντικείµενο, παρόντες σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος.
•
Με περιεχόµενο που δίνει, αρχικά, µια θεωρητική εισαγωγή, πάνω στη σχέση ‘περιβάλλοντος –
ανάπτυξης’, µε έµφαση στην ανάδειξη της ποικιλίας των διαφορετικών προσεγγίσεων και όχι στη
µεταφορά µιας δεδοµένης κατεύθυνσης. Ακολουθεί ένας κύκλος εξοικείωσης µε βασικά διαθέσιµα
•

εργαλεία. Τέλος, ο φοιτητής βλέπει το σύνολο των γνώσεων αυτών να δουλεύουν στην πράξη µέσα
από κατάλληλες µελέτες περίπτωσης.
•
Με συνεχές κέντρισµα της συµµετοχής και της δηµιουργικότητας των φοιτητών, µέσω
αντιπαραθέσεων σε λίγο πολύ γνωστά περιβαλλοντικά προβλήµατα.
•
Για το µάθηµα έχει προετοιµασθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e - book) αναφοράς, το οποίο
καλύπτει βασικές ανάγκες σε µια µεγάλη ποικιλία περιβαλλοντικών θεµάτων και κυρίως αναδεικνύει
σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες για την αντιµετώπιση κρίσιµων περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Και οι εξετάσεις;

•

Ένα τέτοιο µάθηµα δύσκολα µπορεί να χωρέσει στο σχήµα παρακολούθηση- γραπτές εξετάσεις.
Με ανάληψη εργασιών από οµάδες φοιτητών διαφορετικών ειδικοτήτων, µε πηγή
πληροφόρησης το ηλεκτρονικό βιβλίο, αλλά και τους διδάσκοντες και µε παρουσίαση στο κοινό
ακροατήριο πραγµατοποιείται η εξεταστική διαδικασία, χωρίς να αποκλείονται και άλλες
εναλλακτικές µορφές εξέτασης.
Το µάθηµα είναι σεµιναριακού τύπου και έχουν δυνατότητα παρακολούθησης ~40-50

φοιτητές.
Κρατείται σειρά προτεραιότητας σε συνδυασµό µε την ανάγκη συµµετοχής κατά το δυνατόν
περισσότερων Σχολών.
Ηµέρα και Τόπος ∆ιδασκαλίας:
Από 9 Μαρτίου – 15Ιουνίου 2011, κάθε Τετάρτη από 16:00-19:00. Μεγάλο Αµφιθέατρο Σχολής
Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:∆ρ. ∆. Λαµπράκης. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών,
Γραφείο: 2.28Β. Τηλέφωνο: 210 7722158, e-mail: dlab@central.ntua.gr
Για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων: Λένα Μάντζιου, επίκουρη καθηγήτρια,
e-mail: emantziou@arch.ntua.gr

Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://www.environ-develop.ntua.gr/htdocs/index.php

