ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός»
Χρόνος υλοποίησης: 22 Απριλίου- 30 Απριλίου 2015
Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 20142015 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδιασμός».
Στόχος του Προγράμματος είναι να εξοικειώσει διπλωματούχους αρχιτέκτονες-μηχανικούς σε θέματα
περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού. Το Πρόγραμμα αναφέρεται στη συνθετική προσέγγιση που
εκτείνεται από τα κτίρια στον ιστό της πόλης και εφαρμόζει τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις πολυπαραμετρικές συνθήκες που σχετίζονται με τον
αστικό χώρο και να ενσωματώσουν στο σχεδιασμό πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.
Τα επί μέρους αντικείμενα που θα διδαχθούν συμπληρώνουν και ανανεώνουν τις γνώσεις σε θέματα
σχετικά με ήπιες αναπλάσεις σε οικιστικά σύνολα και ανοικτούς χώρους που γίνονται με εφαρμογή των
αρχών του περιβαλλοντικού, οικολογικού και ενεργειακού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται
μαθήματα για την περιβαλλοντική ανταπόκριση της ανώνυμης αρχιτεκτονικής, την κλιματική
προσαρμογή, το συμμετοχικό σχεδιασμό, τα αστικά τοπία, την ηχοπροστασία, τις αστικές αναπλάσεις
και ένα ομαδικό εργαστήριο αστικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.
Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 03/03 έως 03/04/2015 και μόνον ηλεκτρονικά.
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.: http://diaviou.auth.gr/env_urban_design_b ή
μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του Προγράμματος Παρασκευή Νίτσιου
(vnitsiou@arch.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-995596 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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