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Είστε φοιτήτρια, φοιτητής στις σπουδές χωροταξίας, οικονομίας, 

περιβάλλοντος, γεωπονίας και δασολογίας ; Σας ενδιαφέρει να 

εξειδικεύσετε σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυεπιστημονικό

περιβάλλον σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης; Δηλώστε συμμετοχή

στο μάθημα!

Οι αγροτικές περιοχές διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο για την 

ζωτικότητα και βιώσιμη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών 

περιφερειών. Οι ποικίλες τοπικές ιδιαιτερότητές τους καθιστούν 

αναγκαία τη συμμετοχή των τοπικών δρώντων και φορέων καθώς και 

τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και διεπιστημονικών μεθόδων στη 

διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο 

ανάπτυξής τους. 

Στο μάθημα θα διευρύνετε την κατανόηση για τα κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και πόρους των 

περιφερειακών αγροτικών περιοχών. Θα μάθετε να αναγνωρίζετε τις 

ανάγκες, το δυναμικό και τις ευκαιρίες για αειφόρο ανάπτυξη στην 

κλίμακα της εδαφικής περιοχής. Κυρίως όμως θα ασχοληθείτε με τα 

βασικά μεθοδολογικά στοιχεία και βηματισμούς της συμμετοχικής 

διαδικασίας για την αναγνώριση των ποικίλων οικονομιών και της 

παραγωγής καινοτομίας (τεχνολογικής, κοινωνικής, …) στις τοπικές 

κοινότητες ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις. Θα εργαστείτε 

τέλος, με πραγματικά παραδείγματα καινοτομίας επιλεγμένων 

περιοχών στην Ελλάδα και σε χώρες της ΕΕ.

Το μάθημα παραδίδεται μέσω πλατφόρμας Moodle, στα αγγλικά, με 

ασύγχρονη διδασκαλία κατά το εαρινό εξάμηνο 2022.

Το e-course παρ’όλο που είναι αυτόνομο, αποτελεί επιπλέον

εισαγωγικό τμήμα του Θερινού Σχολείου που θα πραγματοποιηθεί 

στην Πίνδο τον Ιούλιο του 2022, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος Erasmus+ RurUp. Σε αυτό θα συμμετέχουν δωρεάν 

φοιτητές από 7 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Βουλγαρία, Γαλλία, 

Ελλάδα, Ιρλανδία, Κροατία, Ρουμανία και Φινλανδία). 

Μπορεί να είσαι μία-ένας από αυτούς!!
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"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας 
κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
εμπεριέχονται σε αυτό"


