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ΧΩΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

(πρώην SM03)

(DEMOGRAPHIE SPATIALE)

Ι.1 Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα «DEMOGRAPHIE SPATIALE» που διδάσκεται στα γαλλικά, εντάσσεται στην Ενότητα
Μαθημάτων U.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ του διατμηματικού κοινού ελληνογαλλικου ΠΜΣ
«Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές» που διοργανώνεται σε συνεργασία με το γαλλικο
Πανεπιστήμιο Bordeaux IV.
Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζεται αρχικά ένα περίγραμμα των δυνατών σχέσεων ανάμεσα
στην δημογραφία και την οργάνωση του χώρου. Εν συνεχεία εξετάζονται συνοπτικά και κριτικά αφενός
μεν οι βασικές πηγές δεδομένων, αφετέρου δε οι προσφορότερες μέθοδοι και τεχνικές που
χρησιμοποιούνται στη χωρική ανάλυση των δημογραφικών συνιστωσών, αναλόγως του τύπου των
διαθέσιμων πληροφοριών και της κλιμακας προσέγγισης.
Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι
(α) Το μάθημα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους φοιτητές που έχουν αποκτήσει ήδη
τις βασικές γνώσεις στη δημογραφική ανάλυση και ενδιαφέρονται να αναλύσουν τα δημογραφικά
φαινόμενα σε περιφερειακό επίπεδο και σε διαφορετικές κλίμακες.
(β) Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα αυτό δύνανται να συνδυάζουν την μεταβλητή
«πληθυσμός» (δημογραφικές δομές, συνιστώσες και εξέλιξη διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων) με
τη χωρική συνιστώσα αξιοποιώντας άμεσα τις γνώσεις και δεξιότητες που απόκτησαν στο πλαίσιο των
δύο άλλων μαθημάτων που προτάσσονται χρονικά [U4.3] Πληροφορική στο Σχεδιασμό του Χώρου &
[U.4.4.] Θεματική Χαρτογραφία που ηχούν διδαχθεί προηγουμένως στα πλαίσιο του ιδίου ΠΜΣ
ΙΙ.
ΙΙ.1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διδακτέα Ύλη
ΙΙ.1.1 Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του
μαθήματος;
Το μάθημα διδάχθηκε για πρώτη φορα το εαρινό εξάμηνο 2011-2012 μετά την αλλαγή του
προγράμματος σπουδών.
ΙΙ.1.2 Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε;
ΟΧΙ

ΙΙ.2 Διδακτικά Βοηθήματα
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα.
Δεν διανέμονται βοηθήματα. Στους φοιτητές δίδεται βιβλιογραφία και επιλεγμένα άρθρα που
καλύπτουν συγκεκριμένες ενότητες. Διδονται επίσης οι παρουσιάσεις (Power point) που
συνοδεύουν τις διαλέξεις.

