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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για κάθε θέμα 
αναπτύσσεται 
μια γόνιμη 
διαλεκτική 
αντιπαράθε-
ση μεταξύ 
του δίπολου 
«Ανάπτυξη» ή 
«Περιβάλλον».

Ανάπτυξη και προστασία του πε-
ριβάλλοντος. Δύο έννοιες που 
συνδέονται με όλα τα προγράμ-

ματα σπουδών που προσφέρονται σήμε-
ρα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Δύο έννοιες σε κοινή επιστημονική πο-
ρεία. Το διασχολικό μάθημα «ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ξεκίνησε πριν 
από 15 χρόνια να προσφέρεται ως ορι-
ζόντιο μάθημα σε όλους τους προπτυχι-
ακούς φοιτητές του ΕΜΠ. Αποτελεί δε 
μια πρωτοποριακή προσπάθεια μέσω της 
οποίας διερευνάται η διασύνδεση μεταξύ 
της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας 
μας και της προστασίας του περιβάλλο-
ντός της. Το μάθημα έχει οργανωθεί στη 
βάση σειράς διαλέξεων όπου για κάθε 
θέμα αναπτύσσεται μια γόνιμη διαλεκτι-
κή αντιπαράθεση μεταξύ του δίπολου 
«Ανάπτυξη» ή «Περιβάλλον». 

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν 
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από 
όλες τις Σχολές του ΕΜΠ, αλλά και 
πολλοί καταξιωμένοι ερευνητές, ακα-
δημαϊκοί και επαγγελματίες του χώρου. 
Στη διαδικασία αυτή ενεργή συμμετοχή 
έχουν οι σπουδαστές που παρακολου-
θούν το μάθημα, οι οποίοι προερχό-
μενοι από όλες τις Σχολές του ΕΜΠ 
φέρνουν την δική τους οπτική στη συζή-
τηση. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου οι σπουδαστές σε μικρές 
ομάδες επεξεργάζονται ένα σχετικό με 
το μάθημα θέμα αναπτύσσοντας τεκμη-
ριωμένη επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά 
κάθε φορά.

Κάθε χρόνο, οι διαλέξεις επικεντρώ-
νονται σε μια συγκεκριμένη θεματική 
περιοχή, όπως η κλιματική αλλαγή και η 
κυκλική οικονομία. Τα θέματα προσεγγί-
ζονται κάθε φορά όχι μόνο από την επι-
στημονική και τεχνολογική σκοπιά τους, 
αλλά και από την πλευρά της κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο 2017 στο 
αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου σε 
συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και 
την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντο-
λόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ) διοργανώθηκε 
εκδήλωση με αφορμή την προβολή της 
ταινίας «DEMAIN». Στη συνέχεια ακο-
λούθησε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό 
την οποία διηύθυνε η συντονίστρια του 
μαθήματος «Π+Α»,  κα Μαρία Π. Παπα-

δοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
ΕΜΠ, και στην οποία συμμετείχαν με 
σύντομες παρεμβάσεις ο κ. Αλέξανδρος 
Παπαγιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ, και ο κ. 
Γεώργιος Ηλιόπουλος, μέλος του Δ.Σ. 
ΕΠΠΕ. Η συζήτηση που ακολούθησε 
έδωσε την ευκαιρία στους παρευρισκο-
μένους να θέσουν καίρια ερωτήματα 
αλλά και να τοποθετηθούν σχετικά με το 
αναπτυξιακό μοντέλο που θα πρέπει να 
ακολουθήσει σήμερα η χώρα. Κοινή συ-
νισταμένη όλων των τοποθετήσεων ήταν 
ότι η επίτευξη ενός σύγχρονου αναπτυ-

ξιακού μοντέλου με επίκεντρο τον άν-
θρωπο μπορεί να ευοδωθεί μόνο με την 
εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων 
που συμβάλλουν στην προστασία και το 
σεβασμό του περιβάλλοντος.   

Το μάθημα «Περιβάλλον και Ανάπτυ-
ξη» προσφέρεται στο 8ο εξάμηνο στο 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών όλων 
των Σχολών του ΕΜΠ και οι διαλέξεις 
πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 4.00-
7.00μμ στο Αμφιθέατρο Β2 στο κτήριο 
Βέη της Σχολής Αγρονόμων και Τοπο-
γράφων Μηχανικών. 

Περιβάλλον και Ανάπτυξη:  
Δύο έννοιες σε κοινό  
επιστημονικό μονοπάτι
Ένα καινοτόμο μάθημα στο πρόγραμμα  

σπουδών του ΕΜΠ


