ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 2015

«4 Μαθήµατα για τη Βιώσιµη Κινητικότητα»
4 Μαθήµατα – από τον Θ. Βλαστό και τους Α. Βάσση, Ε. Μπακογιάννη & Κ. Αθανασόπουλο – που απευθύνονται σε
εκείνους και εκείνες που νοιάζονται την ελληνική πόλη, αγωνιούν για την τύχη της, ελπίζουν και θέλουν να εξοικειωθούν
µε τα αντικείµενα του κυκλοφοριακού σχεδιασµού που έχει κριτήριο τον άνθρωπο, την ποιότητα ζωής και το
περιβάλλον.
Απευθύνονται επίσης σε όσες και όσους έχουν αποφασίσει να αλλάξουν κατεύθυνση στην καθηµερινή τους δουλειά
που τους φέρνει κοντά στις µεγάλες προκλήσεις του κυκλοφοριακού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, να ενηµερωθούν
για την εµπειρία της Ευρώπης και να συζητήσουν λύσεις µε διαφορετικές προτεραιότητες, µεθοδολογίες και στόχους.

Στόχοι Μαθηµάτων
Στόχοι των µαθηµάτων είναι:
•

Η υποστήριξη των συµµετεχόντων µε βασικές θεωρητικές αρχές και γνώσεις που θα αποτελέσουν εφόδια και θα
συµβάλουν σε µια στροφή προς τη βιώσιµη προοπτική.

•

Η ανάδειξη παραµέτρων του κυκλοφοριακού σχεδιασµού όπως η αισθητική, η ευχαρίστηση, το παιχνίδι, η
κοινωνική επαφή … που εξακολουθούν να παραµένουν ταµπού στο χώρο των συγκοινωνιολόγων.

•

Η γνωριµία µε µεθόδους ανάγνωσης και αντιµετώπισης προβληµάτων που δίνουν απαντήσεις σε αδράνειες,
υστερήσεις και παρωχηµένες νοοτροπίες.

•

Η παρουσίαση και κριτικός σχολιασµός καλών και κακών παραδειγµάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περιεχόµενο
•

Σχεδιασµός για την ανθρώπινη παρουσία στο δηµόσιο χώρο. Το περπάτηµα και η παραµονή. Ζητήµατα
κοινωνικοποίησης και σχεδιασµού κοινωνικά συµπαγών αστικών τοπίων.

•

Προς πόλεις χαµηλού κόστους σε συνθήκες χρεωκοπίας και κλιµατικής αλλαγής. Συλλογικές συµπεριφορές στις
µετακινήσεις κάτω από την οµπρέλα της οικονοµίας του κοινόχρηστου.

•

Το δικαίωµα στο Ποδήλατο – µια νεανική ανάγνωση της πόλης απέναντι στη βαρβαρότητα και τον κορεσµό.
Μεθοδολογία ολοκληρωµένου σχεδιασµού για την πόλη του ποδηλάτου, την πόλη µε λιγότερα αυτοκίνητα.

•

Πολεοδοµία της Βιώσιµης Κινητικότητας. Η συµπαγής πόλη. Γειτονιές ήπιας κυκλοφορίας. Αρτηρίες για µικρότερες
ταχύτητες. ∆ηµόσια διαβούλευση για µια διαφορετική πόλη.

Μετά τις διαλέξεις θα ακολουθεί συζήτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες: κα Ισµήνη Κάβουρα – τηλ. 210 – 32 25 245 / isminik@ellinikietairia.gr
Τριπόδων 28, 10558 Αθήνα, ∙ Τηλ: + 30 210 3225 245, + 30 210 3226 693, Fax +30 210 3225 240 e-mail: elet@ellinikietairia.gr, www.ellet.gr
Μέλος/Member: International Union for Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN), Europa Nostra/IBI, European
Environment Bureau (EEB), Mediterranean Information Office for the Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 2015

«4 Μαθήµατα για τη Βιώσιµη Κινητικότητα»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέµπτη, 5 Νοεµβρίου 2015 / 18:00
1. Εισαγωγή. Στόχοι και πυλώνες της Βιώσιµης Κινητικότητας - Ο θεµελιακός ρόλος της ανθρώπινης
παρουσίας στο δρόµο - Περπάτηµα - Το παράδειγµα του σχεδίου ανάπλασης της Πανεπιστηµίου και
γενικότερα του κέντρου της Αθήνας
Οµιλητής: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος - Πολεοδόµος
Πέµπτη, 12 Νοεµβρίου 2015 / 18:00
2. Οικονοµία του κοινόχρηστου - Συλλογικές µετακινήσεις - ∆ηµόσια συγκοινωνία –συλλογική χρήση
του Ι.Χ (car pooling) - Κοινόχρηστο αυτοκίνητο - Ο ρόλος της τεχνολογίας – Παραδείγµατα
Οµιλητές: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος - Πολεοδόµος
Αυγή Βάσση, Τοπογράφος Μηχανικός - Αγρονόµος, Πολεοδόµος
Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 / 18:00
3. Αναζητώντας την ευχαρίστηση και το χαµόγελο - Το ποδήλατο ως δοµικό στοιχείο των
µετακινήσεων – Παραδείγµατα έργων για το ποδήλατο σε ελληνικές επαρχιακές πόλεις
Οµιλητές: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος - Πολεοδόµος
Ευθύµιος Μπακογιάννης, ∆ρ. Πολεδόµος - Συγκοινωνιολόγος
Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2015 / 18:00
4. Συνδυασµένος πολεοδοµικός και συγκοινωνιακός σχεδιασµός - Η πρόκληση του
συµπαγούς και της αναδιάταξης των χρήσεων γης - Γειτονιές ήπιας κυκλοφορίας - δηµόσιοι χώροι Συµµετοχικός σχεδιασµός - Πηγές χρηµατοδότησης και διαδικασίες υλοποίησης έργων
Οµιλητές: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος - Πολεοδόµος
Κώστας Αθανασόπουλος, ∆ρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ - Μέλος Ε.∆Ι.Π.
Ευθύµιος Μπακογιάννης, ∆ρ. Πολεδόµος - Συγκοινωνιολόγος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κόστος Μαθήµατος
Κόστος Κύκλου 4 Μαθηµάτων

€ 8,00
€ 25,00

Φοιτητές
Φοιτητές

€ 5,00
€ 15,00

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
(Α) µετρητοίς, στα γραφεία της ΕΛΛΕΤ (Β) µε κατάθεση στο λογαριασµό της ΕΛΛΕΤ στην τράπεζα ALPHA BANK (A/C No.
177 00 200 2000045 / ΙΒΑΝ GR 69014 0177 0177 00 200 2000045)
ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………………………………………………………………….....................
ΘΕΣΗ / ΦΟΡΕΑΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………..........
∆/ΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………………………....................
ΤΗΛ: …………………………………………………………………........... FAX: …………………………………………………...........
EMAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………....................

