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TO ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στόχος, η ανάδειξη των προοπτικών στη διδασκαλία και τη μελέτη της χωρικής
διαμόρφωσης των πόλεων
Νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο συντονίζει το Τμήμα
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για το Έργο
«Αναδυόμενες Προοπτικές στην Αστική Μορφολογία: Έρευνα και
Μάθηση μέσω πολλαπλών πρακτικών» (“Emerging Perspectives on
Urban Morphology: Researching and Learning through multiple
practices” )–ΕPUM.
Το ερευνητικό έργο έχει διάρκεια 28 μήνες (Νοέμβριος 2017-Φεβρουάριος 2020) και είναι επιχορηγημένο
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +, Βασική Δράση 2, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης . Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε €240,299.
Το ‘Έργο EPUM στοχεύει στην ενσωμάτωση διαφορετικών, και πολλές φορές «απομονωμένων»
ερευνητικών και διδακτικών προσεγγίσεων στην αστική μορφολογία (urban morphology), μέσα από
καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα,
στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου, ανοιχτού και ολοκληρωμένου συστήματος διδασκαλίας και
κατάρτισης στην αστική μορφολογία, τη μελέτη δηλαδή της χωρικής διαμόρφωσης των πόλεων, μέσα από
μια διεπιστημονική προσέγγιση. Η εν λόγω προσέγγιση θα δώσει τη δυνατότητα στις σημερινές αλλά και
μελλοντικές γενιές σχεδιαστών που ασχολούνται με θέματα της αστικής μορφής, να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά διάφορες προκλήσεις των σύγχρονων πόλεων.
Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από πέντε χώρες: Τμήμα
Αρχιτεκτονικής & Τμήμα Πληροφορικής (SEIT) του Πανεπιστημίου Κύπρου, Sapienza University Rome, TU
Wien, University of Porto και Space Syntax Ltd London.

Η εναρκτήρια συνάντηση για το Έργο EPUM
πραγματοποιήθηκε στις 12-15 Δεκεμβρίου 2017 στο
Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάσθηκαν οι
Οργανισμοί που συμμετέχουν ως εταίροι στην
κοινοπραξία καθώς επίσης και οι στόχοι του έργου.
Η συντονίστρια του Προγράμματος Επίκουρη Καθηγήτρια
στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Νάτια Χαραλάμπους σημείωσε
ότι το ερευνητικό έργο “EPUM” αναγνωρίζει την έλλειψη
επαρκών «πλατφόρμων» μάθησης και δικτύων
επικοινωνίας, ικανών να προωθήσουν διεπιστημονική
σκέψη σε κοινωνικο-χωρικά θέματα των σύγχρονων
μεγαλουπόλεων και ταυτόχρονα να επιτρέπουν τη
συμμετοχή και ανάμιξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων (όπως εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι,
επαγγελματίες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τοπικές κοινωνίες) στη συζήτηση για την επίλυσή τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://epum.cs.ucy.ac.cy/

