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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Ζ εηζήγεζε παξνπζηάδεη ην πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία κε ηίηιν: 

«Θεζζαινλίθε: Βηώζηκε πόιε» πνπ ζρεδίαζε θαη πινπνηεί ην ΚΠΔ Διεπζεξίνπ 

Κνξδειηνύ θαη Βεξηίζθνπ. Δληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο πνπ αλαπηύζζεη ην ΚΠΔ κε ζρνιηθέο 

κνλάδεο, εθπαηδεπηηθνύο αιιά θαη ελήιηθεο κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ησλ αξρώλ ηεο 

αεηθνξίαο ζην αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Πεξηγξάθεηαη ην ζεσξεηηθό θαη 

παηδαγσγηθό πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εμεηάδεηαη ν όξνο ηεο αζηηθήο αεηθνξίαο. 

Κεληξηθόο ζθνπό ηεο δξάζεο καο απνηειεί ε δηακόξθσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ελόο ελεξγνύ πνιίηε, ν νπνίνο δξα γηα λα αιιάμεη ηελ αζηηθή 

πξαγκαηηθόηεηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη. Αλαιύεηαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

ηέζζεξηο θάζεηο θαη παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηνύληαη κε ζρνιηθέο 

κνλάδεο ζην πεδίν ηεο πόιεο. Τα επξήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο θαλεξώλνπλ 

ζεηηθά αιιά θαη επηδερόκελα βειηίσζε ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ελαζρόιεζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ αζηηθήο αεηθνξίαο αλαδεηθλύεη πξνθιήζεηο γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ηόζν ζηελ θαηεύζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζέγγηζεο όζν 

θαη ζην πεδίν ησλ ζπλεξγηώλ/ζπλεξγαζηώλ κε ζεζκηθνύο θνξείο ηεο πόιεο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
     Σν Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ & Βεξηίζθνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 1995, ρξνληά ίδξπζήο ηνπ, ζηελ πξνώζεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο, αιιά θαη πξνο ηνπο 

ελήιηθεο πνιίηεο ζην πιαίζην ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Σν αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, σο ην άκεζν πεξηβάιινλ καο, νξηνζεηεί θαη πξνζδηνξίδεη θαηά έλα 

κεγάιν βαζκό ηόζν ηα εθπαηδεπηηθά καο πξνγξάκκαηα, όζν θαη ηηο επηκνξθσηηθέο 

θαη άιιεο δξάζεηο καο. ηε Γηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο, απνηέιεζκα ηεο Γηεζλνύο 

Γηάζθεςεο “Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία: Δθπαίδεπζε θαη Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ 

Πνιηηώλ γηα ηελ Αεηθνξία”, επηβεβαηώζεθε κε έκθαζε ε αλαγθαηόηεηα ηνπ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκνύ όισλ ησλ κνξθώλ εθπαίδεπζεο πξνο ηελ αεηθνξία, σο κηα 
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εζηθή επηηαγή, επηηαγή αμηώλ πνπ δελ πεξηιακβάλεη κόλν ην πεξηβάιινλ, αιιά 

αλνίγεηαη ζε πξνβιήκαηα πνπ γίλνληαη ηδηαίηεξα αηζζεηά ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν, ηε 

θηώρεηα, ηε δεκνθξαηία, ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Κξίζεθε κάιηζηα επηηαθηηθή ε 

αλάγθε ηα ζρνιεία λα πξνζαξκόζνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο ζηηο αλάγθεο ελόο 

αεηθόξνπ κέιινληνο (UNESCO, 1997). 

 

   Ζ Γηαθήξπμε πξόηεηλε επίζεο όηη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη σο εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, γηαηί απηή ζα είλαη ε 

λέα θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Ο 

όξνο αεηθνξία, εθθηλώληαο από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, εηζάγεηαη κε έκθαζε 

ζηελ έθζεζε Brutland ην 1987 θαη έγηλε απνδεθηόο από ην θπξίαξρν πνιηηηθό θαη 

νηθνλνκηθό ζύζηεκα. Δπηπιένλ ε δηάζθεςε θνξπθήο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ζην 

Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002 «παγηώλεη ηελ αεηθνξία σο θεληξηθό ζηνηρείν ηεο δηεζλνύο 

πνιηηηθήο» (Φινγαΐηε, 2006), ζεσξώληαο ηελ εθπαίδεπζε βαζηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν 

αιιαγήο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη πξνβάιινληαο ηελ 

αλάγθε πξνώζεζεο ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα όισλ ησλ 

βαζκίδσλ (United Nation, 2002). 

 

     Βέβαηα, ε αεηθόξνο αλάπηπμε σο όξνο αληηκεησπίδεηαη κε ζθεπηηθηζκό θαη 

δπζπηζηία, νδεγώληαο ηνλ Orr λα ζεσξήζεη πσο θξύβεη πεξηζζόηεξα απ‟ όζα 

θαλεξώλεη, ππνθξύπηνληαο παξαδνρέο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε δεκνθξαηία, 

ηε ζπκκεηνρή, ηηο αμίεο. Λακβάλνληαο ππόςε ηε δηάθξηζε ζε ήπηα θαη ηζρπξή 

αεηθνξία ε νπνία ζπλδέεη ηελ πξώηε κε ηνλ ηερλνθεληξηζκό θαη ηε δεύηεξε κε ηνλ 

νηθνθεληξηζκό, ζεσξνύκε πσο ν δξόκνο αλάπηπμεο πνπ απαληά ζηηο θνηλσληθέο 

αλάγθεο θαη ην βηώζηκν κέιινλ έξρεηαη κέζα από κηα δηαδηθαζία απνδέζκεπζεο από 

ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ελζσκαηώλεη ηελ νηθνλνκηθή, νηθνινγηθή θαη θνηλσληθή 

αεηθνξία θαη βαδίδεηαη από ελεξγνύο πνιίηεο νη νπνίνη ζηνράδνληαη θξηηηθά θαη δξνπλ 

γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ (Φινγαΐηε, 2006). ύκθσλα κε ηνλ Huckle ε αεηθνξία είλαη 

έλα ηδαληθό όρεκα γηα κηα εθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζε θξηηηθά ζεκέιηα (Huckle, 

1999). Αλ ν όξνο έρεη εξκελείεο θαη ρξήζεηο αμηαθά θνξηηζκέλεο πξνσζώληαο 

δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο ε αμία ηνπ βαζίδεηαη ηειηθά ζην ηη θάλνπλ νη άλζξσπνη κ‟ 

απηήλ θαη όρη “ζην ρώξν πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ γηα λα ηελ θαηαζηήζνπλ ζεκαληηθή γηα 

απηνύο κέζα ζην δηθό ηνπο πιαίζην” (UNECE, 2003). 

 

     Με βάζε ηα παξαπάλσ ην ΚΠΔ Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ ζην πιαίζην κάιηζηα ηνπ 

ενξηαζκνύ ησλ 100 ρξόλσλ από ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο ζρεδίαζε, εθάξκνζε 

πεηξακαηηθά θαη πξνρώξεζε ζηελ έληαμή ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα ην 

πξόγξακκα «Θεζζαινλίθε - Βηώζηκε πόιε» (Αγγειίδεο θ.ά., 2011). Σν πξόγξακκα 

απεπζύλεηαη θαηαξρήλ ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε εθαξκνγή ηνπ 

όκσο έρεη ήδε επεθηαζεί θαη ζε νκάδεο ελειίθσλ. Φηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα 

πξόγξακκα πξνθιεηηθό γηα ελαζρόιεζε από παηδηά αιιά θαη ελειίθνπο εζηηάδνληαο 

ζε δεηήκαηα αζηηθήο αεηθνξίαο. 

 

Αζηική αειθορία 
     Ζ επηηπρία ηνπ αζηηθνύ κνληέινπ δσήο ζπλδέεηαη κε ην θπξίαξρν νηθνλνκηθό θαη 

θνηλσληθό παξάδεηγκα πνπ πξνέβαιε ηελ ειπίδα γηα κηα θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο ζηηο 

πόιεηο. Δθεί ρηππά ε θαξδηά ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, πξνζθέξνληαη 

πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο απαζρόιεζεο θαη ππεξεζίεο, όπσο εθπαίδεπζε, πγεία, 

κεηαθνξέο, πνιηηηζκόο. Ωζηόζν ε δσή ζηελ πόιε έξρεηαη αληηκέησπε κε κία ζεηξά 

πξνθιήζεσλ. Δλώ ε εγγύηεηα ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πόιε επηηξέπεη 



ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ησλ πόξσλ, άιιεο παξάκεηξνη, όπσο ε αέξηα 

ξύπαλζε, ε θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε, νη ξύπνη θαη ν ζόξπβνο, ε ππνβάζκηζε ηνπ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο πηζηνπνηνύλ ηελ θξίζε ηνπ αζηηθνύ κνληέινπ, ε νπνία θαηά 

ηνλ Bookchin έρεη βαζηέο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ξίδεο κε βάζε 

ηεξαξρηθέο ζρέζεηο (Bookchin, 1980). Αλ ζέινπκε ινηπόλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ 

πνηόηεηα δσήο ζηελ πόιε ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο πσο νη άλζξσπνη έρνπλ 

αλάγθε λα αλαπλένπλ θαζαξό αέξα, λα έρνπλ πξόζβαζε ζε θαζαξό λεξό θαη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη λα απνιακβάλνπλ ηελ εζπρία θαη ηελ αζθάιεηα. 

Πξνζβάζηκνη, θαιήο πνηόηεηαο θαη θαινδηαηεξεκέλνη ρώξνη πξάζηλνπ θαη παηδηθέο 

ραξέο, ζύγρξνλα ζπζηήκαηα κεηαθίλεζεο θαη αζθαιείο γεηηνληέο πνπ ελζαξξύλνπλ ηε 

θπζηθή άζθεζε θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη βαζηθέο ζπληζηώζεο ηεο πνηόηεηαο 

δσήο ζηηο πόιεηο. Ωζηόζν, ε αζηηθή αεηθνξία εθηόο από ηα παξαπάλσ πξέπεη 

επηπιένλ λα αληηκεησπίζεη, ηόζν ηα δεηήκαηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ 

θπζηθώλ πόξσλ, κε ζηόρν ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπο θαη ηεο παξαγσγήο θάζε 

είδνπο απνξξηκκάησλ, απνβιήησλ θαη εθπνκπώλ, όζν θαη ηα δεηήκαηα ηεο 

δηθαηνζύλεο θαη ηεο ηζνλνκίαο απέλαληη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πόιεσλ. Όκσο, αλ θαη ε 

ζπδήηεζε γηα ηε βηώζηκε πόιε είλαη ζρεηηθά ώξηκε θαη αλαγλσξίδεηαη σο έλαο 

επηζπκεηόο πνιηηηθόο ζηόρνο, είκαζηε ιηγόηεξν βέβαηνη γηα ην ηη ζεκαίλεη απηό ζηελ 

πξάμε, θαζώο ε έλλνηα ηεο βηώζηκεο πόιεο είλαη άκεζα ειθπζηηθή, αιιά ηαπηόρξνλα 

πνιύπινθε θαη απξνζδηόξηζηε (Bulkeley & Betsill, 2005).  

 

 Ζ παιδαγωγική μας προζέγγιζη 
     Θεσξήζακε πσο ε ίδηα ε πόιε πνπ καο πεξηέρεη, κπνξεί ηελ ίδηα ζηηγκή λα 

ζεσξεζεί σο ην αλαιπηηθό καο πξόγξακκα ην νπνίν ζα καο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα 

λα πξνσζήζνπκε ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία. 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ζα κπνξνύζε λα νξηζζεί σο “κηα δηα βίνπ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελεκεξσκέλσλ ελεξγώλ πνιηηώλ, πνπ έρνπλ 

ηηο δεκηνπξγηθέο δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή 

θαηάξηηζε θαη αθνζίσζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ππεύζπλεο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

δξάζεηο. Απηέο νη δξάζεηο ζα βνεζήζνπλ λα εμαζθαιηζηεί έλα κέιινλ κε πγηέο 

πεξηβάιινλ θαη νηθνλνκηθή επεκεξία” (National Forum on Partnerships Supporting 

Education about the Environment, 1994). Οη παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην 

εθπαηδεπηηθό καο πξόγξακκα ζπλδένληαη αλαπόζπαζηα κε ηηο αξρέο θαη αμίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία αλαδεηθλύνληαο ηελ αλάγθε κηαο νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο αζηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, ηνλ αμηαθό πξνζαλαηνιηζκό, ηνλ θξηηηθό 

ραξαθηήξα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζηε δξάζε (Tilbury, 1995, Australian 

Government, Department of the Environment and Heritage, 2005). Ο ζρεδηαζκόο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Θεζζαινλίθε - Βηώζηκε πόιε» έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αλάγθε λα 

αθήζνπκε ηνπο καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ νη ίδηνη ηελ πόιε ηνπο, λα εξεπλήζνπλ θαη 

λα ζρεκαηίζνπλ ηε δηθή ηνπο εηθόλα, έρνληαο σο αθεηεξία, ηηο απόςεηο, ηα δηθά ηνπο 

βηώκαηα θαη αθνύζκαηα, ηα όπνηα ζηεξεόηππα γηα ηελ πόιε ζηελ νπνία δνύλε ή 

επηζθέπηνληαη. Απηό ζεκαίλεη πσο νη πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο πξνζπαζνύλ λα 

ηζνξξνπήζνπλ αλάκεζα ζηελ αλάγθε λα πξνζθεξζεί έλα γλσζηηθό πιηθό γηα ηε 

Θεζζαινλίθε καδί κε ηελ ππνρξέσζε απηό ην πιηθό λα ζρεκαηηζηεί κε ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, νδεγώληαο ζε κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ζύγρξνλεο αζηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, πνπ απνηειεί ην ελ δπλάκεη γλσζηηθό πεδίν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

 

     Ζ παηδαγσγηθή καο αθεηεξία πξνζέιαβε ινηπόλ ζηνηρεία ηόζν από ηε ζεσξία ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, όζν θαη από ηηο επνηθνδνκεηηθέο, θνηλσληνγλσζηηθέο 



ζεσξίεο κάζεζεο (Bertrand, 1999). Βαζηθά ζηνηρεία ησλ παηδαγσγηθώλ καο 

παξαδνρώλ ήηαλ ε δπλαηόηεηα ησλ καζεηώλ λα αλαθαιύςνπλ κόλνη ηνπο γλώζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο, λα ηηο κεηαζρεκαηίζνπλ κε θξηηηθό πλεύκα, εζηηάδνληαο θαη 

αμηνινγώληαο ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ ηνπο πεξηβάιιεη, απνθηώληαο έηζη έλαλ 

ελεξγό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Από ηελ άιιε, απνδίδνληαο ηδηαίηεξε αμία 

ζην ζώκα ησλ γλώζεσλ, ησλ παξαζηάζεσλ, ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ζηεξενηύπσλ πνπ ν 

θαζέλαο καο δηαζέηεη θαη δηακνξθώλεη γηα ηελ πόιε ηνπ, αιιά θαη γηα άιιεο πόιεηο 

πνπ πηζαλόλ δελ έρεη επηζθεθζεί, ζηνρεύνπκε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε απηνύ 

ηνπ δπλακηθνύ ζηελ αθεηεξία ηνπ πξνγξάκκαηόο καο. Άιισζηε όπσο δέρεηαη ν 

Ausubel «ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ κάζεζε είλαη ηη ν 

καζεηήο γλσξίδεη ήδε» (Ausubel, 1968). Αληρλεύνπκε όζα καο επεξεάδνπλ 

πξνζδηνξίδνληαο ηελ εηθόλα πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηε 

ζπδεηνύκε επηζπκώληαο λα αλαδείμνπκε ην δπλακηθό ηξόπν θαηαζθεπήο ηεο. Ζ 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο πόιεο θαλεξώλεηαη ηόηε σο έλα πεδίν εξκελεηώλ, δπλαηνηήησλ 

θαη επηινγώλ πνπ καο θαιεί λα δνκήζνπκε θξηηηθά ηε δηθή καο πξαγκαηηθόηεηα, ηόζν 

ζε επίπεδν εξκελείαο, όζν θαη ζε επίπεδν νξάκαηνο θαη ζρεδηαζκνύ. Ο θξηηηθόο 

ζηνραζκόο έρεη σο αληηθείκελν ηελ απνθάιπςε θξπκκέλσλ δπλακηθώλ ηζρύνο θαη 

εγεκνληθώλ παξαδνρώλ νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ελαληίνλ καο. (Brookfield, 2007). ην 

ζεκείν απηό ζηηο παηδαγσγηθέο καο ζεσξήζεηο πξνζηίζεηαη γόληκα ε θξηηηθή ζεσξία 

ηεο πζηεκηθήο ηνπ Παξαηεξεηή, απνδίδνληαο ζηνπο καζεηέο πνπ πινπνηνύλ ην 

πξόγξακκά καο ηελ ηδηόηεηα όρη κόλν ηνπ ελ δπλάκεη γλσξίδνληνο ηελ πόιε ηνπ, 

αιιά θαη ηνπ ελ δπλάκεη δεκηνπξγνύ κηα άιιεο εξκελεπηηθήο δπλαηόηεηαο γηα απηήλ 

(ρίδα, 2008). Άιισζηε ήδε ζηε Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο επηζεκαίλνληαλ πσο ηα 

«αίηηα ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ …ζε κηα ιαλζαζκέλε εζηθή 

αληίιεςε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ηεο Φύζεο θαη ζηε ζπξξίθλσζε, εμ’ 

αηηίαο ελόο αθξαίνπ ζεηηθηζκνύ, ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο επηζηεκνληθήο ζεώξεζεο 

ηεο πξαγκαηηθόηεηαο» (UNESCO, 1978). 

  

     Απηή ε ζέζε αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε λα αθνινπζήζνπκε έλα άιιν παξάδεηγκα ην 

νπνίν λα ελζσκαηώλεη ζηε ζεώξεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα 

πνπ λνεκαηνδνηνύλ, κεηαζρεκαηίδνπλ θαη δεκηνπξγνύλ νπζηαζηηθά ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηόο καο 

απνηειεί αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ “άιισλ” 

πνπ δηακνξθώλνπλ ην ζύλνιν ησλ αλζξώπηλσλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή ζηνρεύεη ζηελ 

εξκελεία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο πόιεο καο κέζα από ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

ζην ζπκκεηνρηθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο κέζα από ην “δένλ γελέζζαη” πνπ αξζξώλεηαη 

ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Φαλεξώλεηαη έηζη ε πόιε καο σο έλα πεδίν 

αληηπαξάζεζεο θαη ζπλδηαιιαγήο πνπ καο θαιεί λα ζπκκεηάζρνπκε εξρόκελνη ζε 

ζύγθξνπζε κε επηινγέο θαη ζρεδηαζκνύο πνπ δελ καο πεξηιακβάλνπλ σο ελ δπλάκεη 

ζπκκέηνρνπο θαη ζπλεξγάηεο. Ο ζεκειηώδεο παηδαγσγηθόο καο ζθνπόο είλαη ε 

δηακόξθσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ενεργού πολίηη, ηνπ πνιίηε 

πνπ “δηαβάδνληαο” ην βηβιίν ηεο πόιεο ηνπ, ζπλδηακνξθώλεη κε ηνπο “άιινπο” 

αλαγλώζηεο κηα θξηηηθή εξκελεία ησλ γξακκώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηό θαη δξα 

γηα λα αιιάμεη, λα ζπκπιεξώζεη, πξνζζέηνληαο ηηο δηθέο ηνπ γξακκέο, κε όλεηξα, 

εηθόλεο, ιέμεηο θαη πξάμεηο. 

 

ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 
     Σν πξόγξακκα νξγαλώλεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο θαη δηαξζξώλεηαη σο εμήο: 

 



 
Σχήμα 1. Γνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

     Α Φάζη: Οη ζπκκεηέρνληεο (καζεηέο ή ελήιηθνη) εηζάγνληαη ζηελ ηδέα ηνπ 

αζηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο, κε ηξόπν πνπ ζπλδέεη ηηο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο γηα 

ηε Θεζζαινλίθε, θαζεκεξηλά βηώκαηα, γλώζεηο γηα ην ηζηνξηθό παξειζόλ ηεο πόιεο 

κε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηά ηεο. Με αθεηεξία ην πεξηζζόηεξν γλσζηό ζύκβνιν 

ηεο πόιεο, ην Λεπθό Πύξγν, ε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία μεθηλά κε ζηόρν ηε ζύλζεζε 

κηαο πξώηεο εηθόλαο ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή απηήο ηεο 

εηθόλαο είλαη: ηα βηώκαηα θαη νη εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ, ην πιεξνθνξηαθό πιηθό πνπ 

πξνζθέξεη ε κόληκε έθζεζε γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Πόιεο πνπ θηινμελείηαη ζηνλ Λεπθό 

Πύξγν θαη ηέινο ε αλάγλσζε ηνπ ηνπίνπ από ηηο επάιμεηο ηνπ Λεπθνύ Πύξγνπ.  Οη 

καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο, κε ηε βνήζεηα εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ θύιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νξγαλώλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλάο ηνπο εζηηάδνληαο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή. Ζ παξαηήξεζε από ςειά 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ήξζαλ ζε επαθή ζηελ έθζεζε λα 

κεηαζρεκαηηζηνύλ ζε δσληαλή πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηε δσληαλή πξαγκαηηθόηεηα λα 

κεηαζρεκαηηζηεί ζε θείκελν πνπ καο πξνθαιεί λα ην δηαβάζνπκε.  

 

     Β Φάζη: Ζ θάζε απηή ηνπ πξνγξάκκαηνο καο νδεγεί ζηελ αλάγλσζε ηεο 

ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο πόιεο. Οη ζπκκεηέρνληεο πεξπαηώληαο ζε έλα 

εθπαηδεπηηθό κνλνπάηη κε αθεηεξία ηνλ Λεπθό Πύξγν θαη θαηάιεμε ηελ Πιαηεία 

Ναπαξίλνπ, παξαηεξνύλ θαη θαηαγξάθνπλ ηελ πόιε, κε ζθνπό λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

εηθόλα πνπ ζα εκπινπηίζεη ηελ εηθόλα ηεο πόιεο πνπ ζρεκάηηζαλ κέζα ζηνλ Λεπθό 

Πύξγν πξνζεγγίδνληαο βησκαηηθά ηε δσληαλή ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα ηεο πόιεο. 

Με ηε βνήζεηα εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ θύιινπ εξγαζίαο εζηηάδνπλ ζε ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο ηεο ζύγρξνλήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο πόιεο όπσο νη ειεύζεξνη ρώξνη, νη 



νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο, ην θπθινθνξηαθό, ε ζέζε ησλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ ζηε δσή 

καο, ε δνκή θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο, νη ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ, νη ζεζκηθνί 

θνξείο πνπ δειώλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηε πόιε. Ζ αλάγλσζε απνπεηξάηαη λα γίλεη 

κε βάζε ην ζρήκα ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηεο αεηθνξίαο ώζηε λα αλαδεηρζνύλ νη 

αιιειεπηδξάζεηο θαη νη ζρέζεηο αλάκεζά ηνπο.  

 

     Γ Φάζη: Ζ ηξίηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα από εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο, πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ άξζξσζε ελόο θξηηηθά εξκελεπηηθνύ ιόγνπ 

ησλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ηε δώζα πξαγκαηηθόηεηα ηεο πόιεο. ηε δηάξθεηα ελόο 

εθπαηδεπηηθνύ κνλνπαηηνύ πνπ νδεγεί ηνπο καζεηέο από ηελ πιαηεία Ναπαξίλνπ ζηελ 

πιαηεία Αξηζηνηέινπο ή ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, 

εζηηάδνπκε ζε λννηξνπίεο, ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξώπσλ ηεο πόιεο, ζε πξνβιήκαηα, 

ιάζε θαη παξαιείςεηο. Δξεπλνύκε ηελ επζύλε ησλ ζεζκώλ πνπ δηακνξθώλνπλ 

ζρεδηάδνληαο, απνθαζίδνληαο θαη πινπνηώληαο, ηελ ζεκεξηλή κνξθή ηεο πόιεο αιιά 

θαη ηε δηθή καο επζύλε γηα ηε κνξθή απηή. ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο, ηα παηδηά 

πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ απαληήζεηο ζην «Γηαηί είλαη δηακνξθσκέλε έηζη απηή ε πόιε; 

Μαο αξέζεη απηή ε πξαγκαηηθόηεηα;» 

 

     Γ Φάζη: Σν πξόγξακκα νινθιεξώλεηαη ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο ή ζηελ 

Κεληξηθή Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε. ηελ θάζε απηή ηίζεληαη ζην επίθεληξν νη αξρέο θαη 

νη αμίεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο πόιεο ώζηε λα ζεσξεζεί βηώζηκε. 

Ση πξέπεη λα αιιάμεη ώζηε λα δήζνπκε εκείο θαη ηα παηδηά καο ζε κηα πόιε, πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε αξκνλία κε ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο, πνπ πξνζθέξεη πνηόηεηα δσήο, 

δηθαηνζύλε θαη ηζνλνκία ζηνπο θαηνίθνπο ηεο; Πνην είλαη ην όξακά καο γηα ηε δηθή 

καο πόιε; Πσο κπνξεί απηό λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα; Γίλεηαη ινηπόλ ε δπλαηόηεηα 

ζηνπο καζεηέο κέζα από κία ππόζεζε εξγαζίαο λα μαλαζρεδηάζνπλ γηα παξάδεηγκα 

ηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο θαη κέζα από απηή ηελ εκπεηξία λα ζπλζέζνπλ ηειηθά ηνλ 

νξηζκό ηεο αζηηθήο αεηθνξίαο.   

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
     Καηά ηε δηάξθεηα ηόζν ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 2010-11 όζν θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-12, 

δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο ζρνιηθέο 

νκάδεο πνπ πινπνίεζαλ ην πξόγξακκα. πλνιηθά απαληήζεηο ιάβακε από 83 

καζεηέο, 51 θνξίηζηα θαη 32 αγόξηα. Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο (57%) είραλ 

ζπκκεηάζρεη θαη παιηόηεξα ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην 

ζρνιείν ηνπο.  

 

     ε γεληθέο γξακκέο νη καζεηέο εκθαλίζηεθαλ πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη από ην 

πξόγξακκα θαζώο 83% έθξηλαλ ην πξόγξακκα σο κνξθσηηθή εκπεηξία πνιύ θαιό σο 

εμαηξεηηθό θαη 67% όηη αληαπνθξίζεθε πνιύ σο πάξα πνιύ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

Δπίζεο 83% ησλ καζεηώλ έθξηλαλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνιύ σο 

πάξα πνιύ ελδηαθέξνπζεο σο πξνο ην πεξηερόκελό θαη 73% όηη βνήζεζαλ πνιύ σο 

πάξα πνιύ ζηε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ζηηο νκάδεο. Οη καζεηέο εκθαλίζηεθαλ 

ιηγόηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ην ρξόλν πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαζώο κόλν 42% έθξηλαλ όηη ήηαλ πνιύ σο πάξα πνιύ επαξθήο. ε 

όηη αθνξά απηό πνπ απνθόκηζαλ νη καζεηέο από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δήισζαλ όηη,  

- 71% γλώξηζαλ πνιύ σο πάξα πνιύ θαιύηεξα ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο ηνπο,  

- 57% θαηαλόεζαλ πνιύ σο πάξα πνιύ ηελ πόιε σο ζύζηεκα, ελώ 43% ιίγν σο 



αξθεηά,  

- 36% θαηαλόεζαλ πνιύ σο πάξα πνιύ ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο, 38% αξθεηά, ελώ 26% ιίγν σο θαζόινπ θαη 

- 55% είδαλ πνιύ σο πάξα πνιύ ην κέιινλ ηεο πόιεο κέζα από ηηο αξρέο θαη αμίεο 

ηεο αεηθνξίαο, 23% αξθεηά ελώ 22% ιίγν σο θαζόινπ.   

 

     πκπεξαζκαηηθά, από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ πξνθύπηεη όηη ην πξόγξακκα 

είλαη ειθπζηηθό θαη ελδηαθέξνλ γη‟ απηνύο θαη είλαη δνκεκέλν κε ηξόπν πνπ λα επλνεί 

ηε κάζεζε θαη ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία. Τζηεξεί ζε όηη αθνξά ην ρξόλν πνπ είλαη 

δηαζέζηκνο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, έλα ζπρλό αλ όρη κόληκν πξόβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε κε ηα εκεξήζηα πξνγξάκκαηα ζην ΚΠΔ. Βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηελ πόιε θαη ηελ ηζηνξία ηεο, αιιά θαη λα αληηιεθζνύλ ηελ 

πόιε σο ζύζηεκα πνπ απνηειείηαη από δηάθνξα κέξε ηα νπνία ζπλδένληαη κε ζρέζεηο 

αιιειεπίδξαζεο. Γε ιεηηνπξγεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ζε ό,ηη αθνξά ηελ θαηαλόεζε 

από ηνπο καζεηέο ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο. πκβάιιεη όκσο ζηελ αλάδεημε αξρώλ 

θαη αμηώλ ηεο αεηθνξίαο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηώλ γηα ην 

κέιινλ ηεο πόιεο. 

 

ΤΕΖΣΖΖ 
     Ζ πξνζέγγηζε ησλ αζηηθώλ ζπζηεκάησλ ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

αεηθνξία απνηειεί ζίγνπξα έλα ζρεηηθά λέν πεδίν πνπ απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε 

θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ νηθνινγηθνύ, θνηλσληθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη 

πνιηηηθνύ ζηνηρείνπ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνύ ζηόρνπ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

αεηθνξία, ηελ δεκηνπξγία ηνπ ελεξγνύ πνιίηε. Από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηαπηζηώζεθε ε δπζθνιία ηεο θαηαλόεζεο ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο. Γηα ην ζθνπό 

απηό ζεσξνύκε πσο ε γλώζε, ε πεξηγξαθή, ε εξκελεία θαη ε θξηηηθή ζεώξεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο πόιεο πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο δηδαθηηθήο καο πξάμεο είηε ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ ησλ ΚΠΔ θαη ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είηε 

ζην πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ ε πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνύ θαη κε ελήιηθεο πνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο ην θαζηζηά 

ελδηαθέξνλ θαη σο έλα πξόγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο. Οη ζπλεξγαζίεο πνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

ηνπηθνύο θνξείο (Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ, Κεληξηθή βηβιηνζήθε Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο, Αληηδεκαξρίεο Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο), απνδεηθλύνπλ ζηελ πξάμε ηελ αμία πνπ απνδίδεη ην ΚΠΔ ζηε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη αλνίγνπλ λέεο πξννπηηθέο ζηελ θαηεύζπλζε 

εδξαίσζεο ελόο πλεύκαηνο αιιειεγγύεο θαη ζπκκεηνρήο, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε 

γηα ηελ δξαζηηθή αιιαγή ηεο πόιεο. 

 

ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ 
     Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο Γηώξγν ιαπθίδε, Νηθνιέηα 

Ρηθάθε, Παξαζθεπή Σζνιαθίδνπ πνπ ζηειέρσζαλ από ην 2011 ηελ Παηδαγσγηθή 

Οκάδα ηνπ ΚΠΔ Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ & Βεξηίζθνπ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηηο πξνζπάζεηεο εμέιημεο θαη βειηίσζήο ηνπ. 
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