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Ι.1

Τίτλος Μαθήματος
ΕΝΝΟΙΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, VEILLE & ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
PROSPECTIVE, CONCEPTS, OUTILS, VEILLE & PROSPECTIVE
DEMOGRAPHIQUE

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

Τα δύο μαθήματα «ΕΝΝΟΙΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, VEILLE & ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» που διδάσκονται στα γαλλικά, εντάσσονται στην Ενότητα Μαθημάτων U.5.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του διατμηματικού κοινού ελληνογαλλικου ΠΜΣ
«Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές» που διοργανώνεται σε συνεργασία με το γαλλικό
Πανεπιστήμιο Bordeaux IV.
Παρότι το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο διακριτά μαθήματα, πρόκειται ουσιαστικά για μια
ενότητα που περιλαμβάνει:
1. Οκτώ (8) ώρες διαλέξεων όπου παρουσιάζονται οι κεντρικές έννοιες και οι βασικές τεχνικές των
Στρατηγικών Προοπτικών (Prospective). Πρόκειται μια εισαγωγή στις τρείς επόμενες ενότητες οι οποίες
επικεντρώνονται σε σε τρεις διαφορετικούς τομείς: Δημογραφικές, Χωρικές και Τομεακές Στρατηγικές
Προοπτικές.
2. Δώδεκα (12) ώρες διαλέξων που εστιάζονται στις Δημογραφικές Προοπτικές και την μελέτη
περιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι 12 ώρες χωρίζονται ως εξής:
- Οι τρεις πρώτες ώρες αφορούν την παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης (των στρατηγικών
προοπτικών για τον πληθυσμό της Γαλλίας το 2050 -Eurostat, 1995, Insee 2003, INSEE 2006),
ήτοι την κριτική ανάλυση των υποθέσεων και την παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων.
- Οι πέντε επόμενες ώρες επικεντρώνονται στην παρουσίαση των βασικών δημογραφικών
μεταβλητών που διαμορφώνουν το βασικό υπόβαθρο των δημογραφιών υπο-συστημάτων, των
σχέσεων που επικρατούν μεταξύ τους καθώς και των αιτίων και επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα,
ο τελικός στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να αναδειχτούν οι τάσεις του παρελθόντος, να
εξετασθεί η πιθανή μελλοντική τους διατήρηση (κίνδυνος πιθανής διακοπής των τάσεων,
αδύνατα σημεία και νέα γεγονότα που υπόσχονται καλύτερες εξελίξεις). Σε αυτή την 2η φάση
του μαθήματος, γίνεται σημαντική αναφορά στην επιλογή των δεικτών και στη διαθεσιμότητα
των δεδομένων.
- Οι τέσσερις τελευταίες ώρες επικεντρώνονται στο θέμα της κατασκευής των σεναρίων καθώς και
στον εντοπισμό των διακυβευμάτων και στρατηγικών επιλογών.
Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι
(α) Το μάθημα έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις έννοιες και τις μεθόδους των
«Στρατηγικών Προοπτικών» καθώς και με τη διαδικασία ανάπτυξης σεναρίων σχετικά με τις
δημογραφικές εξελίξεις και τάσεις.

(β) Στοχεύει στην κατανόηση από τους φοιτητές μιας βασικής θέσης: στην δημογραφία, το μέλλον είναι
πεδίο αβεβαιότητας, ελευθερίας, βούλησης και δύναμης.
(γ) Με την αφομοίωση των πολύ εξειδικευμένων μεθόδων που αναπτύσσονται οι φοιτητές αποκτούν τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και είναι ικανοί να κάνουν μια πρωτότυπη ανάλυση και αξιολόγηση
μιας σύνθετης δημογραφικής κατάστασης. Καθίστανται έτσι - ως ένα βαθμό- αυτοδύναμοι και
αυτόνομοι στη διατύπωση στρατηγικών πολιτικών που αφορούν το δημογραφικά διακύβευματα.
ΙΙ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΙ.1

Διδακτέα Ύλη
Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του
μαθήματος;
Το προ-τελευταίο ακαδημαϊκό έτος
Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε;
ΟΧΙ, το μάθημα αποτελεί μέρος της ενότητας μαθημάτων που εξειδικεύονται στα
«Στρατηγικών Προοπτικών».

ζητήματα των

ΙΙ.2 Διδακτικά Βοηθήματα
Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα.
Το μάθημα βασίζεται σε μια σειρά παρουσιάσεων με PowerPoint από περίπου 400 διαφανειών (σε
μορφή pdf). Όλες οι παρουσιάσεις είναι στη διάθεση του φοιτητή:
http://www.podepro.prd.uth.gr/postgraduate_studies/educational_material/?lang=gr
Βασική βιβλιογραφία:
Cours de perspectives démographiques de Louis Henry
Art de la conjecture de Bertrand de Jouvenel
Collection Prospective de Futuribles
Revue Futuribles
Publications de la Chaire de prospective du Centre national des arts et métiers (CNAM, Paris)
Perspectives démographiques (Nations unies, Eurostat, Insee)
Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων;
Ναι άρθρα και τεχνικά ντοκουμέντα, βλέπε αναλυτική βιβλιογραφία:
http://www.podepro.prd.uth.gr/postgraduate_studies/educational_material/Docs/PoDePro_Educatio
nal_Material_Doc_00023.pdf
http://www.podepro.prd.uth.gr/postgraduate_studies/educational_material/Docs/PoDePro_Educatio
nal_Material_Doc_00024.pdf
http://www.podepro.prd.uth.gr/postgraduate_studies/educational_material/Docs/PoDePro_Educatio
nal_Material_Doc_00038.pdf

