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Προλεγόμενα
Ας υποθέσουμε πως δεχόμαστε ένα μήνυμα από έναν κάτοικο της Θεσσαλονίκης του μακρινού
μέλλοντος. Ένα μήνυμα στο οποίο οι επόμενες γενεές περιγράφουν την πόλη που
διαμορφώσαμε και τους κληροδοτήσαμε για να ζήσουν. Άραγε τι θα ανέφεραν;
Θα μιλούσαν για τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους που αφήσαμε; Θα εστίαζαν στη φύση που
εξορίσαμε με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και πολυκατοικίες; Θα ένιωθαν απορία με την
ατμοσφαιρική ρύπανση που δεν κατορθώσαμε να σταματήσουμε; Θα προσπαθούσαν να
ερμηνεύσουν τη στάση και τη συμπεριφορά των κατοίκων της στις αρχές του 21 ου αιώνα, την
αδράνειά και την αδιαφορία τους;
Η μήπως θα αναφέρονταν με θαυμασμό στις προσπάθειες της πολιτείας, των φορέων και των
πολιτών για τη δημιουργία μιας πραγματικά όμορφης, καθαρής, βιώσιμης πόλης; Οι αναφορές
τους στις αξίες της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, θα τοποθετούνταν δίπλα σε δράσεις
προστασίας των φυσικών της πόρων; Και εικόνες παιδιών και μεγαλύτερων πολιτών να
παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα τη βιώσιμη πόλη, θα αναγνωρίζονταν ως
πηγές έμπνευσης, που αναδεικνύουν την εκπαίδευση ως έναν προνομιακό χώρο διαμόρφωσης
μιας κριτικής, συστημικής, ολιστικής άποψης για το παρόν με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον;
Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφορία που
ανακήρυξαν τα Ηνωμένα Έθνη το 2005. Στόχος της ανακήρυξης που αφορούσε κάθε πτυχή της
ζωής μας ήταν η ενσωμάτωση των αξιών που αναδεικνύει η έννοια της αειφορίας σε όλες τις
διαστάσεις της εκπαίδευσης. Όλα τα έτη έφεραν στο προσκήνιο της εκπαίδευσης σημαντικά
ζητήματα της αειφορίας. Τα δύο τελευταία όμως έτη 2013 και 2014 εστιάζουν στα θέματα
«Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση» και «Ενεργοί Πολίτες» αντίστοιχα,
επιστεγάζοντας την δεκαετία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επιβεβαιώνοντας στην πράξη
την άποψη ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αφορούν προβλήματα της φύσης, αλλά της
σχέσης του ανθρώπου με τη φύση.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου επικεντρώνει τη
δράση του σε θέματα αστικής αειφορίας καθώς το αστικό περιβάλλον αποτελεί το άμεσο
περιβάλλον του ΚΠΕ. Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των κατοίκων της πόλης πιστεύουμε
πως θα επηρεάσει τόσο την καθημερινότητά και την ποιότητα της ζωής τους μέσα στην πόλη,
όσο και την ποιότητα του περιβάλλοντος της υπαίθρου. Ξεκινήσαμε το 2011 με το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη» με σκοπό να ενδυναμώσουμε τους συναδέλφους μας
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας αλλά και τους συμπολίτες μας στην προσπάθεια
ενασχόλησης με τα ζητήματα του άμεσου περιβάλλοντός τους, της καθημερινότητάς τους, της
τοπικής τους κοινωνίας. Την τρέχουσα χρονιά ιδρύσαμε το Εθνικό θεματικό δίκτυο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»
με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο αναφοράς για την ενασχόληση τόσο με ζητήματα
φυσικών πόρων όσο και με ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των ανθρώπων που
ζουν στο αστικό περιβάλλον. Η αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου λειτουργίας του δικτύου σε
εθνικό επίπεδο μας οδήγησε στην επιδίωξη της άμεσης εμπειρίας από τη λειτουργία Τοπικών
δικτύων που πραγματεύονται ζητήματα αστικής αειφορίας, ένα εκ των οποίων ήταν το Τοπικό
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δίκτυο εκπαίδευσης με θέμα «Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου» το οποίο φέτος υλοποίησε το
πρόγραμμα «Ερευνώ το σχολείο μου και τη γειτονιά μου και ενεργώ με όραμα το μέλλον».
Έχοντας ως βασικό στόχο εκτός από αυτό καθαυτό το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του
προγράμματος, να αναδείξουμε την αξία της επικοινωνίας, του διαλόγου και της συνεργασίας
(βασικές αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος)
επιδιώξαμε τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα της Αντιδημαρχίας
Ποιότητας Ζωής και των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι τρεις φορείς
συνεργάστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο
περιλάμβανε:
 Τη συγκρότηση της πρότασης του εκπαιδευτικού προγράμματος με προτάσεις για
δραστηριότητες και παραγόμενα.
 Την πρόσκληση των σχολικών μονάδων εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης για
συμμετοχή στο πρόγραμμα
 Την υλοποίηση τριών συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολικών
μονάδων που ενδιαφέρθηκαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Οι συναντήσεις είχαν
επιμορφωτικό, ανατροφοδοτικό και οργανωτικό χαρακτήρα. Συμμετείχαν όλοι οι
συνεργαζόμενοι φορείς (ΚΠΕ, Αντιδήμαρχος και υπάλληλοι του Τμήματος Περιβαλλοντικών
Δράσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος που ήταν οι άμεσοι συνεργάτες
μας από την πλευρά του Δήμου, Υπεύθυνες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί
από τις σχολικές μονάδες)
 Τη δημιουργία ηλεκτρονικού δικτύου με χρήση κατάλληλης εκπαιδευτικής πλατφόρμας που
επιλέχθηκε για να ενισχυθεί η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών και να
ενδυναμωθεί η σχέση συνεργασίας των συμμετεχόντων.
 Τη δημιουργία πρωτοκόλλου επικοινωνίας των συμμετεχόντων φορέων που αφορούσε τα
αιτήματα των σχολικών μονάδων προς τον Δήμο και την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του
Δήμου για την υλοποίησή τους.
 Το δίκτυο ενισχύθηκε με τη συμμετοχή των γονέων των μαθητών και σε αρκετές περιπτώσεις
όλης της σχολικής κοινότητας αλλά και άλλων πολιτών και φορέων για την υλοποίηση των
δράσεων που είχαν επιλέξει να πραγματοποιήσουν οι μαθητικές ομάδες.
 Το εγχείρημα ολοκληρώθηκε με τη σύγκληση του 1ου Περιβαλλοντικού Μαθητικού Συνεδρίου
του Δήμου Θεσσαλονίκης, (ένας θεσμός που ξεκινά με αφορμή το δίκτυο αυτό) κατά τη
διάρκεια του οποίου οι μαθητές παρουσίασαν τις προτάσεις τους με στόχο ένα καλύτερο
σχολείο, σε μια γειτονιά στην οποία να μπορούν ζουν καλύτερα και επέδωσαν τα ψηφίσματα
τους στον εκπρόσωπο του Δήμου.
Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση δημιουργίας
εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση για την αειφορία. Πρόθεσή μας ήταν η αποτύπωση
μια ενδιαφέρουσας προσπάθειας συνεργασίας φορέων, τόσο ως προς την εκπαιδευτική
προσέγγιση που ακολουθήθηκε όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της συνεργασίας αυτής.
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Ευχή μας είναι να αποτελέσει μια πρόταση για έμπνευση και εμπλουτισμό για τη δημιουργία και
άλλων τοπικών δικτύων που πραγματεύονται ζητήματα αστικής αειφορίας αλλά και
πλουσιότερων και καλύτερων προσεγγίσεων.
Το ΚΠΕ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οι δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 17 σχολικές μονάδες, 46
εκπαιδευτικοί, 460 μαθητές, μεγάλος αριθμός γονέων και άλλων πολιτών συνεργάσθηκαν με
υποδειγματικό τρόπο στο πλαίσιο του τοπικού δικτύου.
Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συμμετείχαν με ζήλο και
μεράκι, ξεπερνώντας τις τυπικές εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, τους εκπροσώπους του
Δήμου Θεσσαλονίκης για την εμπιστοσύνη τους, τις υπεύθυνες των Γραφείων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης για την υποστήριξή τους.
Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
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Κατάλογος σχολικών μονάδων Τοπικού Δικτύου
Α/Α
1.
2.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Σχολικές Μονάδες ΠΕ
28ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης
99ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ισραηλιτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης
23ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
23ο Δημοτικό Σχολείο. Θεσσαλονίκης
23ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
23ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό
Σχολείο Θεσσαλονίκης
Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Δημοτικό)
88ο Δημοτικό Σχολείο. Θεσσαλονίκης
88ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Σχολικές Μονάδες Δ.Ε.
31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
26o Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
19ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Γυμνάσιο)
28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
2ο Γυμνάσιο Χαριλάου
3ο Γυμνάσιο Χαριλάου
9o ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

Τάξη
Κλασικό
Ολοήμερο

Αρ. Μαθητών
16
19

Α΄

9

ΣΤ΄
Α΄1
Α΄2
Β΄1
Β΄2

5
22
20
19
20

Ε΄1

22

ΣΤ΄
ΣΤ΄1
ΣΤ΄2

36
20
20

Περιβαλλοντική ομάδα
Περιβαλλοντική ομάδα
Περιβαλλοντική ομάδα
Περιβαλλοντική ομάδα

19
16
38
35

Περιβαλλοντική ομάδα
Περιβαλλοντική ομάδα
Περιβαλλοντική ομάδα
Περιβαλλοντική ομάδα
Περιβαλλοντική ομάδα
Περιβαλλοντική ομάδα

24
10
34
28
15
26
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Χαιρετισμός Αντιδημάρχου Δήμου Θεσσαλονίκης
Σε κάθε νέο ξεκίνημα βάζουμε στόχους, πλάθουμε οράματα και έχουμε αυξημένες προσδοκίες...
Το πιλοτικό πρόγραμμα "Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το
μέλλον", διαμορφώθηκε με σκοπό να κατανοήσουν οι μαθητές τα προβλήματα που αφορούν
στην ποιότητα του περιβάλλοντος, σε ατομικό, ομαδικό και κοινωνικό επίπεδο, να
δραστηριοποιηθούν για τη βελτίωσή του, σε σχολείο και γειτονιά, ως ενεργοί πολίτες και να
προτείνουν λύσεις.
Οι προσδοκίες μας ξεπεράστηκαν. Οι μαθητές, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους,
ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν. Επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν με τις δημοτικές
αρχές και υπηρεσίες. Προγραμμάτισαν δράσεις, τις πραγματοποίησαν, συνειδητοποίησαν το
ρόλο τους στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και πρότειναν λύσεις για μια "βιώσιμη"
Θεσσαλονίκη.
Οφείλουμε να τις σεβαστούμε!
Κωνσταντίνος Β. Ζέρβας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δήμου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Περιβαλλοντικών δράσεων Δήμου Θεσσαλονίκης
Στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πιστεύουμε ότι από τις
σημαντικότερες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην προσπάθεια για την αναβάθμιση του
περιβάλλοντος της περιοχής μας, είναι η έρευνα για την ολοκληρωμένη γνώση των τοπικών
περιβαλλοντικών προβλημάτων και η περιβαλλοντική αγωγή όλων των κοινωνικών ομάδων και
ιδιαίτερα των νέων. Έτσι αιτιολογούμε την απόφαση της συμμετοχής μας στο πιλοτικό
πρόγραμμα "Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον".
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές ερεύνησαν και αποτύπωσαν στοιχεία του
σχολείου και της γειτονιάς τους, από το παρελθόν και το παρόν. Συζήτησαν και διατύπωσαν
προτάσεις για το μέλλον. Αναζήτησαν θεσμικούς φορείς - συνεργάτες και υπέβαλαν τις
προτάσεις τους και τα αιτήματά τους.
Για το Δήμο Θεσσαλονίκης που αποδέχτηκε τα αιτήματα των μαθητών, οι προκλήσεις ήταν
πολλές. Τα προβλήματα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δεν έλειψαν, καθώς η παροχή υλικών
και υπηρεσιών εξαρτάται από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, από την ευελιξία κατά τη
λειτουργία των υπηρεσιών, από τα διαθέσιμα υλικά και κυρίως, από τις χρηματοοικονομικές
προϋποθέσεις.
Η ανταπόκριση των μαθητών στις απαιτήσεις του προγράμματος γέννησε ελπίδες. Αλλά επίσης,
δημιούργησε σκέψεις και προβληματισμούς. Ανέδειξε την αναγκαιότητα να τεθούν νέες βάσεις
στην κατάρτιση σχεδίων για μια βιώσιμη πόλη.
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Ευελπιστούμε για τη συνέχιση της συνεργασίας και αξιοποιώντας την εμπειρία της
προηγούμενης χρονιάς, είμαστε βέβαιοι ότι η συμβολή μας θα είναι μεγαλύτερη.
Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων
Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Το πιλοτικό πρόγραμμα «Ερευνώ το σχολείο μου, τη γειτονιά μου και ενεργώ με όραμα στο
μέλλον» ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Ελευθερίου-Κορδελιού &
Βερτίσκου σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σκοπός του προγράμματος ήταν η
δημιουργία ενός δικτύου σχολείων και συνεργαζόμενων φορέων που στα πλαίσια της
εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία θα αποτελούσε το βασικό πυρήνα εμπλοκής
της σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στο άμεσο περιβάλλον του σχολείου, της
γειτονιάς και της πόλης τους.
Τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο
πρόγραμμα, υποστηρίζοντας τις πολλαπλές δυνατότητες παιδαγωγικής του αξιοποίησης και
ενθαρρύνοντας σχολεία και εκπαιδευτικούς να εμπλακούν ενεργά σε αυτό. Από την άλλη μεριά,
εκπαιδευτικοί δραστήριοι στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εμπνεύστηκαν από αυτή την
εκπαιδευτική πρόταση και προσανατολίστηκαν στην εκπόνηση σχετικού προγράμματος με
βασικό κίνητρο την πρωτοτυπία της θεματολογίας και τη δυνατότητα ενεργοποίησης των
μαθητών σε δράσεις που αφορούν στο άμεσο περιβάλλον τους. Μία δεύτερη ομάδα
εκπαιδευτικών που είχαν ήδη αποφασίσει να υλοποιήσουν πρόγραμμα σχετικό με τη
διαμόρφωση της σχολικής αυλής, τη γνωριμία με το σχολείο και το ρόλο του στην τοπική
κοινωνία ή/και με την έρευνα και καταγραφή των στοιχείων που απαρτίζουν τη γειτονιά και την
πόλη τους, βρήκαν στην πρόταση αυτή την ευκαιρία μίας ευρύτερης συνεργασίας με άλλα
σχολεία καθώς και ενός οργανωμένου υποστηρικτικού πλαισίου με το ΚΠΕ και την τοπική
αυτοδιοίκηση.
Από την αρχή έως το τέλος της πιλοτικής αυτής προσπάθειας σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι εύστοχα
προγραμματισμένες συναντήσεις της ομάδας στις οποίες ήταν παρόντες εκπαιδευτικοί και
διευθυντές των συμμετεχόντων σχολείων, η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ, εκπρόσωποι των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και οι υπεύθυνες Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Στις συναντήσεις αυτές η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων συνέβαλε
καθοριστικά στη διαμόρφωση των στόχων και των δράσεων του προγράμματος. Εξίσου
σημαντική ήταν και η ασύγχρονη επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Edmodo που
παρείχε τη δυνατότητα επικοινωνίας, ενημέρωσης, ανταλλαγής ιδεών και διαμοίρασης
οπτικοακουστικού υλικού σχετικά με τις δράσεις κάθε σχολείου. Η ετερόκλητη ηλικιακά ομάδα
μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, από μαθητές Νηπιαγωγείου έως και μαθητές ΕΠΑΛ,
συνέβαλε σε μια ποικιλία δράσεων και πρωτοβουλιών, αναβαθμίζοντας συνολικά το
πρόγραμμα. Οι δράσεις αυτές ήταν μία ευκαιρία ενεργοποίησης της ευρύτερης σχολικής
κοινότητας με την παράλληλη κινητοποίηση του διευθυντή του σχολείου αλλά και ευρύτερα του
συλλόγου Διδασκόντων καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μονάδων. Με τον
τρόπο αυτό ουσιαστικά επιτεύχθηκε αβίαστα μέσα από την εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων
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φορέων, σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία στα πρότυπα του οράματος για το
Αειφόρο Σχολείο.
Επιστέγασμα όλων αυτών των ενεργειών, η διαδικασία παρουσίασης των προτάσεων, των
δράσεων και των πρωτοβουλιών από τους μαθητές στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε
επιλεγμένα στο Δημαρχείο της πόλης, ως σύμβολο της επιθυμίας των παιδιών να συμμετέχουν
ενεργά και να συναποφασίζουν για το μέλλον τους. Μαζί τους, εκπαιδευτικοί και γονείς
συμμετείχαν σε μία γιορτή Δημοκρατίας, όπου τα παιδιά ήταν πρωταγωνιστές καταθέτοντας
ψηφίσματα και διεκδικώντας υπεύθυνα τα αιτήματά τους.

13
Από τη μεριά μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση για την ευκαιρία που δόθηκε στις
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στα
πλαίσια του Προγράμματος «Ενεργώ με όραμα το σχολείο μου, τη γειτονιά μου και ενεργώ με
όραμα το μέλλον» να συνεργαστούν γόνιμα με το ΚΠΕ Ελευθερίου-Κορδελιού & Βερτίσκου και
το Δήμο Θεσσαλονίκης σε μια συγκροτημένη και δημιουργική προσπάθεια που ενέπνευσε
εκπαιδευτικούς μαθητές και γονείς να δουν το σχολείο, τη γειτονιά και την πόλη τους με
διαφορετική ματιά.
Ένα μεγάλο μπράβο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν με κέφι και όραμα σε αυτή
την κοινή προσπάθεια. Ελπίζουμε το πρόγραμμα αυτό να αποτελέσει την αφετηρία για ένα
συναρπαστικό ταξίδι που θα εμπνεύσει και θα συμπαρασύρει και άλλους στη διάρκειά του.
Χριστίνα Τσαλίκη & Αντωνία Δαρδιώτη
Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης
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Α΄ Μέρος
Αστική αειφορία και εκπαίδευση
Το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου οριοθετώντας ως πεδίο των εκπαιδευτικών του
προγραμμάτων και δράσεων το άμεσο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, προωθεί έναν
προσανατολισμό προς την αειφορία που δεν περιλαμβάνει μόνο το φυσικό περιβάλλον αλλά
ανοίγεται σε προβλήματα της καθημερινότητας της ζωής στην πόλη με τη σκέψη επικεντρωμένη
στο παρόν αλλά και στο αύριο.
Η αστική αειφορία είναι το όραμα που μας εμπνέει. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να αναπνέουν
καθαρό αέρα, να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και κατάλληλες συνθήκες στέγασης
απολαμβάνοντάς την ησυχία και την ασφάλεια. Προσβάσιμοι, καλής ποιότητας και
καλοδιατηρημένοι χώροι πράσινου και παιδικές χαρές, σύγχρονα συστήματα μετακίνησης και
ασφαλείς γειτονιές που ενθαρρύνουν τη φυσική άσκηση και τις κοινωνικές σχέσεις είναι βασικές
συνιστώσες της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Στο πλαίσιο της αστικής αειφορίας πρέπει να
αντιμετωπιστούν, τόσο τα ζητήματα της αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων, με στόχο
τη μείωση της κατανάλωσής τους και της παραγωγής κάθε είδους απορριμμάτων, αποβλήτων
και εκπομπών, όσο και τα ζητήματα της καθημερινής ζωής των κατοίκων των πόλεων με πνεύμα
δικαιοσύνης και ισονομίας απέναντι τους. Στον ορισμό της βιώσιμης πόλης περιλαμβάνονται
στοιχεία οικολογικά, πολιτιστικά, πολιτικά, θεσμικά, κοινωνικά και οικονομικά, δημιουργώντας
ένα όλο το οποίο συντίθεται από τέσσερα συστήματα:

Οικολογική βιωσιμότητα: υγιές φυσικό περιβάλλον, φυσικοί πόροι,
ζωντανοί οργανισμοί, συστήματα υποστήριξης της ζωής
Οικονομική βιωσιμότητα: οικονομική αποδοτικότητα, απασχόληση,
εισόδημα
Κοινωνική βιωσιμότητα: κοινωνική συνοχή, κοινότητα
Πολιτική βιωσιμότητα: συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δημοκρατία

Η εκπαίδευση για την αειφορία επομένως αναδεικνύει την ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης
της αστικής πραγματικότητας, με ξεκάθαρο αξιακό προσανατολισμό, σαφή κριτικό χαρακτήρα
και προσανατολισμό στη δράση, καθώς αυτή προσφέρει τη δυνατότητα να αποτυπώσουμε το
όραμά μας για το μέλλον στο σήμερα, δρώντας ως ενεργοί πολίτες.
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Το τοπικό δίκτυο
Αυτό ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετήθηκε η πρότασή μας για τη δημιουργία ενός
Τοπικού δικτύου με κύριους συνεργαζόμενους φορείς το Κ.Π.Ε., το Δήμο Θεσσαλονίκης και
σχολικές μονάδες μέσα στα όρια του δήμου. Θεωρήσαμε πως με τον τρόπο αυτό θα
προβάλλονταν ακόμη περισσότερο σε παραδειγματικό επίπεδο η αξία της συνεργασίας,
μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, φορέων και υπηρεσιών δημιουργώντας ένα αυθεντικό
περιβάλλον μάθησης προσανατολισμένο σε δράσεις, οι οποίες θα λειτουργούσαν
μετασχηματιστικά όχι μόνο σε μαθησιακό αλλά και σε επίπεδο ποιότητας ζωής.
Το Τοπικό δίκτυο «Ενεργός Πολίτης στη Γειτονιά μου» συστάθηκε το εκπαιδευτικό έτος 20122013, με αντικείμενο την πρώτη περίοδο λειτουργίας του το θέμα ¨Ερευνώ το σχολείο μου, τη
γειτονιά μου και ενεργώ με όραμα το μέλλον». Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν σ’ αυτό
υποστηρίχθηκαν οργανωτικά και εκπαιδευτικά από το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και υλικοτεχνικά από το Δήμο
Θεσσαλονίκης μέσω της Αντιδημαρχίας Ποιότητας ζωής.
Βασικές παιδαγωγικές αρχές που καθόρισαν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή των
δράσεών του ήταν ο μαθητοκεντρικός προσανατολισμός σε μια ανακαλυπτική μαθησιακή
διαδικασία η οποία μέσα από την αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων παράγει κριτικό
λόγο ο οποίος μας καθοδηγεί στην ανάληψη συνεργατικής δράσης για την αλλαγή των κακώς
κειμένων γύρω μας. Επειδή η δράση που θα αναλαμβάνονταν έπρεπε να τοποθετείται στο άμεσα
βιωμένο περιβάλλον των μελών του Δικτύου και να συνδέεται με δικές τους ανάγκες και
επιθυμίες προσδιορίστηκε το θεματικό του πεδίο στους χώρους του σχολείου και της γειτονιάς.
Τρία ερωτήματα τέθηκαν στο αρχικό σκεπτικό: α. Ποια είναι η πραγματικότητα που αντικρύζω
καθημερινά στο σχολείο και στη γειτονιά μου; β. Τι σκοπεύω να κάνω για να την αλλάξω; γ. Ποιο
είναι το όραμά μου για το μέλλον; Οι σχολικές μονάδες είχαν την ελευθερία να κινηθούν μέσα
σ’ αυτό το πλαίσιο με τρόπο που θα εξυπηρετούσε καλύτερα την ηλικία και τις επιθυμίες των
συμμετεχόντων.
Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, διαμορφώθηκε
μηχανισμός επικοινωνίας μεταξύ Κ.Π.Ε., Δήμου Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικών και
αξιοποιήθηκε ως ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργασίας το περιβάλλον Edmodo.
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Ο ενεργός πολίτης και η δράση του
Ο προσανατολισμός στη δράση αποτελεί συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης για την αειφορία,
καθώς τονίζει τη σημασία της διαμόρφωσης της διάθεσης για ενεργητική συμμετοχή, οδηγώντας
σε σχέδια δράσης για πραγματικά ζητήματα. Μέσα από τον προτεινόμενο σχεδιασμό, η
πραγματικότητα του σχολείου και της γειτονιάς φανερώνεται ως ένα πεδίο συνδιαλλαγής και
συνδιαμόρφωσης απόψεων, ένα πεδίο που μας καλεί να συμμετάσχουμε στη συζήτηση, στην
προβολή επιλογών, στο σχεδιασμό. Ο θεμελιώδης παιδαγωγικός μας σκοπός είναι η
διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία του ενεργού πολίτη, του πολίτη που
“διαβάζοντας” το άμεσο περιβάλλον του, συνδιαμορφώνει με τους “άλλους” συμπολίτες του μια
κριτική ερμηνεία και δρα για να αλλάξει, να συμπληρώσει, προσθέτοντας τις δικές τους λέξεις,
τις δικές του πράξεις.

Ενεργός πολίτης
Αν και στη συζήτηση για τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη οι θεωρητικές
αφετηρίες και ο προβαλλόμενος προβληματισμός δεν συμπίπτουν πάντα, κοινή συνισταμένη
παραμένει η πορεία προς την ανακάλυψη της γνώσης και η πρόσκληση για ανάληψη δράσης, σε
επίπεδο άμεσης βιωμένης εμπειρίας (σχολική κοινότητα, γειτονιά, τοπική κοινωνία).
Στο πλαίσιο του Τοπικού Δικτύου η ανάδειξη της σημασίας του ενεργού πολίτη ως δρώντος
υποκειμένου σε μια διαδικασία αλλαγής της πραγματικότητας στην κατεύθυνση της αστικής
αειφορίας τέθηκε ως κεντρικός σκοπός. Αυτό σήμαινε τη διαμόρφωση ενός μαθησιακού
περιβάλλοντος το οποίο θα οδηγούσε τους μαθητές στην ανακάλυψη της γνώσης, ώστε με
συστημικό και κριτικό τρόπο να αναληφθεί συλλογική δράση για το κοινό καλό, βασισμένη στις
αξίες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, του σεβασμού της φύσης και του
ανθρώπου.
Οι δραστηριότητες που προτάθηκαν εντάσσονται σε δύο πεδία, στο σχολικό χώρο και στη
γειτονιά, καθοδηγώντας τους μαθητές να ενεργοποιηθούν, πρώτα ως παρατηρητές που
καταγράφουν αποτυπώνοντας τα συστατικά στοιχεία σχολείου και γειτονιάς. Στη συνέχεια
έρχονται σε επαφή με τους άλλους πολίτες και θέτουν κριτικά ερωτήματα, ώστε να
αποκαλυφθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της σημερινής
κατάστασης. Ακολουθεί ο σχεδιασμός και ανάληψη δράσης από τους μαθητές σε συνεργασία με
τους άλλους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται ο πολιτικός γραμματισμός των μαθητών, ώστε απέναντι στα
προβλήματα του φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος να
τοποθετούνται αναλύοντας κριτικά, χτίζοντας γέφυρες, και οικοδομώντας σχέσεις συνεργασίας
σε μια πορεία αντιμετώπισής τους.

Η δράση
Οι μαθητές των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο δίκτυο, κλήθηκαν να επεξεργαστούν
σχέδια δράσης τα οποία να συνδέονται με την καταγραφή και εκτίμηση συνθηκών, ώστε μέσα
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από μια κριτική και αναστοχαστική διεργασία να οδηγηθούν στην προβολή συγκεκριμένων
προτάσεων για πραγματικά προβλήματα του άμεσου περιβάλλοντός τους. Αν στους
περισσότερους ενήλικες σήμερα κυριαρχεί μια αίσθηση αδυναμίας ως προς την αλλαγή των
κακώς κειμένων, βασικός στόχος του Δικτύου ήταν η μείωση αυτής της αίσθησης με την ανάληψη
δράσεων οι οποίες καθώς στηρίζονταν από συνεργαζόμενους φορείς και προϋπόθεταν
συλλογική δράση είχαν και μεγαλύτερη πιθανότητα θετικής έκβασης. Ωστόσο θεωρήσαμε εξ
αρχής ότι και η κριτική ανάλυση της αποτυχίας μιας δράσης αποτελούσε μέρος της
εκπαιδευτικής πράξης.
Οι δράσεις που οργανώθηκαν (μέρος τους μόνο παρουσιάζεται στο πλαίσιο αυτής της έκδοσης)
ήταν πολλές, ποικίλες, με διαφορετική στόχευση και διαφορετικό βαθμό εμπλοκής άλλων
φορέων. Όλες όμως ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη μαθησιακή διεργασία και ανέδειξαν μια
σημαντική παράμετρο για την επιτυχία τους: Απαραίτητη προϋπόθεση οι δράσεις να μην
αποθαρρύνονται από το ανεπίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, και αντιθέτως να ενισχύεται η τάση
ενσωμάτωσης των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της αστικής
αειφορίας στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα.
Επιθυμία δική μας, των σχολικών μονάδων και του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι να αποτελέσει η
εμπειρία αυτή αφετηρία μιας πορείας που θα καταστήσει τους μαθητές ενεργούς πολίτες της
Θεσσαλονίκης του μέλλοντος.

Ψηφιακό περιβάλλον Edmodo – επιμορφωτικές συναντήσεις
Το Edmodo (https://www.edmodo.com) είναι μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που
σχεδιάστηκε για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Χρησιμοποιώντας το Edmodo οι εκπαιδευτικοί
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα ασφαλές δίκτυο για τους μαθητές τους, το οποίο
τους επιτρέπει να δημοσιεύουν ανακοινώσεις, να αναθέτουν μέσω αυτού τις εργασίες και τα
θέματά τους, ακόμη και να δημιουργούν ημερολόγια των τμημάτων τους. Άλλες δραστηριότητες
είναι η δημιουργία βιβλιοθηκών με οργανωτικό ή εκπαιδευτικό υλικό, οι συχνές αναρτήσεις με
ανακοινώσεις ή προτεινόμενα θέματα για συζήτηση, η δημιουργία μικρών ομάδων μελέτης εξ
αποστάσεως, ακόμη και η δημιουργία λογαριασμού γονέων, ώστε να μετέχουν και αυτοί σε
θέματα του σχολείου και να παρακολουθούν τους βαθμούς και τις εργασίες των παιδιών τους.
Το ΚΠΕ επέλεξε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτού του δικτύου πιλοτικά στο πρόγραμμα ώστε
να δημιουργηθεί ένας χώρος ανταλλαγής, διαλόγου και δημιουργίας. Το δίκτυο λειτούργησε
αρκετά ικανοποιητικά, προβάλλοντας κυρίως τις δράσεις των σχολικών μονάδων και
αποτελώντας δίαυλο επικοινωνίας όλων των μελών του. Οργανώθηκαν επίσης τρεις
επιμορφωτικές συναντήσεις με λειτουργίες διαμορφωτικής αξιολόγησης στις οποίες
παρουσιάζονταν οι δραστηριότητες των ομάδων, συζητούνταν τα ανακύπτοντα προβλήματα και
επικαιροποιούνταν ο αρχικός σχεδιασμός. Οι συναντήσεις αυτές αξιοποιούνταν σε μια
διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης του προγράμματος. Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης
της λειτουργίας του Δικτύου από άλλες προσπάθειές μας ήταν η έμφαση που δόθηκε εξ΄ αρχής
στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών, στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με
άλλους φορείς και κυρίως με τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

17

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

“Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου”

Περιγραφή
Με την προτεινόμενη δομή του προγράμματος συνθέτουμε τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που
συνδέει το σχολείο με τη γειτονιά, το περιβάλλον του σχολείου και το εκπαιδευτικό σύστημα με
το αστικό περιβάλλον και το αστικό σύστημα, αναδεικνύοντας τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις
ανάμεσα στη φύση, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την οικονομία και την πολιτική γεγονός που
εξασφαλίζει μια ολιστική και συστημική ματιά στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει με
όραμα τη βιώσιμη-αειφόρο Θεσσαλονίκη.

Α΄ Φάση: Το σχολείο μας και εμείς
Στην πρώτη φάση, από το Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο, σχεδιάζονται και υλοποιούνται
δραστηριότητες με κεντρικό άξονα την περιγραφή της ισχύουσας κατάστασης στο σχολείο
κάνοντας μάλιστα μια συσχέτιση με το παρελθόν. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας σύνθετης
εικόνας στην οποία με κέντρο τα παιδιά θα παρουσιάζεται η σχολική μονάδα α. στην εξέλιξή της
με στοιχεία ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά και β. ως ένα ενιαίο σύστημα (υποδομές,
άνθρωποι, λειτουργίες) που λειτουργεί για να εκπληρώνει ένα από τα σημαντικότερα ανθρώπινα
δικαιώματα, το δικαίωμα στη μόρφωση. Η εικόνα που σχηματίζεται θα μας δώσει την ευκαιρία
να συζητήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο φαντάζονται το μέλλον της. Είναι πιθανόν να
προκύψουν προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου οι οποίες θα κριθούν ως προς
τη δυνατότητα υλοποίησής τους θεσμούς (Σύλλογοι, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας κ.ά.).
Εκκινώντας από τις εμπειρίες και τα βιώματά των μαθητών στο σχολείο ακολουθούμε τα
παρακάτω βήματα
ΒΗΜΑ 1ο
Θέμα:
Πεδίο
ερωτήματα

Το κτιριακό συγκρότημα – Η υλικοτεχνική υποδομή
-

Καταγραφή ιστορικών στοιχείων
Ανεύρεση παλιών φωτογραφιών ή άλλου υλικού
Δομικά υλικά χθες και σήμερα
Αρχιτεκτονική διαμόρφωση – η σχολική αυλή
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Μεθοδολογία:

συνέντευξη, βιβλιογραφική έρευνα, συλλογή δεδομένων, σύνθεση,
καταγραφή, σχεδιασμός-οργάνωση έρευνας, συνέντευξη, θεατρικό Δράμα.

Παραγόμενα:

κείμενα (π.χ. Προτάσεις στο σύλλογο διδασκόντων), έκθεση φωτογραφίας,
βίντεο, αφίσα
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ΒΗΜΑ 2ο
Θέμα:
Πεδίοερωτήματα:

Οι άνθρωποι – Το έμψυχο δυναμικό
Οι μαθητές χθες και σήμερα
Οι εκπαιδευτικοί
Το υπόλοιπο προσωπικό
Οι γονείς

Μεθοδολογία:

παρατήρηση, καταγραφή, αποτύπωση, δημιουργία περιβαλλοντικού
μονοπατιού, σχεδιασμός-οργάνωση έρευνας, βιβλιογραφική έρευνα,
συνέντευξη, εκπαιδευτικό δράμα.

Παραγόμενα:

κείμενα, έκθεση φωτογραφίας, βίντεο, αφίσα

Περιγραφή βημάτων 1 & 2: Συζητούμε, εκφραζόμαστε και συνθέτουμε με βάση τις εμπειρίες
και τα βιώματα των παιδιών, τη σχολική πραγματικότητα με την οποία έρχονται σε επαφή
καθημερινά. Αυτό σημαίνει πως θα διαμορφωθεί μέσα από τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα
επιλεγούν (χαρτόνια εργασίας, έρευνα στο σχολικό περιβάλλον, συνεντεύξεις, αποτυπώσεις κ.α.)
μια σύνθετη εικόνα η οποία θα παρουσιάζει τη σχολική μονάδα. Οι μαθητές και μαθήτριες θα
παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους από το σχολείο, θα ερευνήσουν και θα αποτυπώσουν στοιχεία
για το κτιριακό συγκρότημα και την ιστορία του, για τους ανθρώπους που το απαρτίζουν και τις
σχέσεις τους, για τον τρόπο διδασκαλίας συγκρίνοντας μάλιστα με το παρελθόν μέσα από την
επαφή τους με παλαιότερους αποφοίτους ή με βάση τις εμπειρίες των γονέων και των
παππούδων τους.
ΒΗΜΑ 3ο
Θέμα:
Πεδίοερωτήματα

Οι λειτουργίες – Οι θεσμοί
Ο τρόπος διδασκαλίας
Οι σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών
Η λειτουργία του κυλικείου
Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και γονέων
Οι σχέσεις των γονέων με το σχολείο
Η λειτουργία της διεύθυνσης

Μεθοδολογία:

καταιγισμός ιδεών, έρευνα, αποτύπωση, συλλογή δεδομένων, διάγνωση
αξιών. Αποφασίζουμε: δημοκρατικά, συνεργατικά, κριτικά, συστημικά,
αξιοκρατικά.

Παραγόμενα:

Ο χάρτης των θεσμών του σχολείου μας
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ΒΗΜΑ 4ο
Θέμα:
Πεδίο Ερωτήματα:
Μεθοδολογία:

Παραγόμενα:

Είναι το σχολείο μας βιώσιμο;
Τι πρέπει να κρατήσουμε;
Τι πρέπει να αλλάξουμε;
καταιγισμός ιδεών, έρευνα, συλλογή δεδομένων, διάγνωση αξιών.
Αποφασίζουμε: δημοκρατικά, συνεργατικά, κριτικά, συστημικά,
αξιοκρατικά.
Προτάσεις προς την κατεύθυνση του βιώσιμου σχολείου

Περιγραφή βημάτων 3 & 4: Δημιουργούμε το χάρτη των θεσμικών φορέων οι οποίοι σχεδιάζουν,
αποφασίζουν και υλοποιούν διαμορφώνοντας τη σχολική πραγματικότητα. Ο χάρτης αυτός θα
αναγνωστεί κριτικά από τα παιδιά, ώστε μέσα από μια διαδικασία κριτικής και αυτοκριτικής να
αντιληφθούμε τη σχολική πραγματικότητα ως ένα δυναμικό αποτέλεσμα σχεδιασμού το οποίο
εκφράζει τα χαρακτηριστικά της ιστορικής περιόδου στην οποία τοποθετείται. Η αντίληψη αυτή
είναι πολύ σημαντική καθώς η συνειδητοποίηση της σημασίας ενός σχεδιασμού που λαμβάνει
υπόψη του τις επιθυμίες και τις ανάγκες των παιδιών και της κοινωνίας θα οδηγήσει στη
διατύπωση των χαρακτηριστικών του βιώσιμου σχολείου. Ολοκληρώνουμε δημιουργώντας
συνεργατικά τον ορισμό του «βιώσιμου-αειφόρου σχολείου», συζητώντας για δράσεις και
πρακτικές οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της σχολικής πραγματικότητας σε συνεργασία
με τους θεσμικούς φορείς οι οποίοι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα των παιδιών.
Σημείωση: Με το τέλος των δραστηριοτήτων μπορεί να οργανωθεί σχετική εκδήλωση η οποία
θα παρουσιάζει τη σχολική μονάδα στην εξέλιξή της με στοιχεία ιστορικά, κοινωνικά και
πολιτισμικά μαζί με τις προτάσεις ή τις δράσεις των παιδιών που θα εκφράζουν τις επιθυμίες
τους για το μέλλον της.
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Β΄ Φάση: Η γειτονιά μας
Στη δεύτερη φάση, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, ανοιγόμαστε στο άμεσο γειτονικό
περιβάλλον του σχολείου. Εκκινώντας από τις εμπειρίες και τα βιώματά των μαθητών στο
σχολείο τους εστιάζουμε στους ακόλουθους τομείς:
ΒΗΜΑ 1ο
Θέμα:
Πεδίο Ερωτήματα:

Η γειτονιά μου
Αποτύπωση των εμπειριών και των βιωμάτων των παιδιών μέσα
από τα οποία θα οριστούν τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς.
Χαρτογραφική καταγραφή των ελεύθερων χώρων στη γειτονιά
μου. Αποτύπωση των φυσικών χαρακτηριστικών τους (στο πάρκο,
αν υπάρχει ή στις αυλές και τα πεζοδρόμια)

Μεθοδολογία:

παρατήρηση, καταγραφή, αποτύπωση, δημιουργία περιβαλλοντικού
μονοπατιού

Παραγόμενα:

χάρτης της γειτονιάς μας με τα σπίτια και το σχολείο μας, τις καθημερινές
διαδρομές μας, τους ελεύθερους χώρους, φωτογραφίες

ΒΗΜΑ 2ο
Θέμα:
Πεδίο Ερωτήματα:

Οι άνθρωποι
Χαρτογραφική καταγραφή ιστορικών στοιχείων του παρελθόντος.
Ποιοι – πώς ζούσαν εδώ; Ποιοι – πώς ζουν σήμερα;
Πώς ήταν η γειτονιά μας στο παρελθόν και πώς είναι σήμερα;
Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά της γειτονιάς μας

Μεθοδολογία:

παρατήρηση, καταγραφή, αποτύπωση, δημιουργία περιβαλλοντικού
μονοπατιού, σχεδιασμός-οργάνωση έρευνας, βιβλιογραφική έρευνα,
συνέντευξη.

Παραγόμενα:

κείμενα, έκθεση φωτογραφίας, βίντεο, αφίσα

Περιγραφή βημάτων 1& 2: Αξιοποιούμε τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών
σχετικά με τις συνθήκες ζωής που επικρατούν στη γειτονιά τους. Περιγράφουμε τους ελεύθερους
χώρους ή τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου, ορίζουμε τα χαρακτηριστικά τους και
προσδιορίζουμε τα είδη τους. Καταγράφουμε τα ιστορικά ίχνη του παρελθόντος που υπάρχουν
δίπλα μας, μαθαίνοντας γι’ αυτά, αλλά και προσδιορίζοντας τη σημερινή τους κατάσταση.
Αναγνωρίζουμε τα θετικά και αρνητικά της γειτονιάς μας, τις όμορφες γωνιές αλλά και τα
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προβλήματά της. Την παράνομη στάθμευση, την αισθητική υποβάθμιση, τα συσσίτια και τα
κλειστά μαγαζιά. Όλα όσα αναφέρθηκαν τα καταγράφουμε αποτυπώνοντάς τα σε έναν χάρτη
της γειτονιάς στον οποίο διακρίνονται με μια μορφή μάλιστα περιβαλλοντικού μονοπατιού τα
μέρη που συνθέτουν την πραγματικότητά της και οι αλληλεξαρτήσεις τους. Συγκρίνουμε επίσης
με το παρελθόν, αναγνωρίζοντας τις αλλαγές που συνέβησαν θέτοντας ερωτήματα και
εκφράζοντας αξιολογικές κρίσεις.
Διευρύνουμε την αντίληψη των παιδιών για τη γειτονιά τους, εμπλουτίζοντάς την, με δεδομένα
και πληροφορίες που προέρχονται από τους άλλους κατοίκους της, αλλά και τοποθετώντας την
μέσα στη συνολική εικόνα της Θεσσαλονίκης.
ΒΗΜΑ 3ο
Θέμα:
Πεδίο Ερωτήματα:

Οι θεσμοί
Διαμόρφωση ενός θεσμικού χάρτη (καταγραφή των φορέων που
σχετίζονται με τη διαμόρφωση, λειτουργία και συντήρηση
στοιχείων των ελεύθερων χώρων)
Καταγραφή του τρόπου λειτουργίας τους
Επικοινωνία και άντληση πληροφοριών από αυτούς
Προσδιορισμός της ευθύνης ατομικής, συλλογικής και πολιτικής
για την υπάρχουσα κατάσταση των ελεύθερων χώρων

Μεθοδολογία:

καταιγισμός ιδεών, έρευνα, συλλογή δεδομένων, διάγνωση αξιών.

Παραγόμενα:

Ο χάρτης των θεσμών
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ΒΗΜΑ 4ο
Θέμα:
Πεδίο Ερωτήματα:

Σχεδιασμός – Το βιώσιμο μέλλον
Σχεδιάζουμε το μέλλον των ελεύθερων χώρων της γειτονιάς μου
Παρουσιάζουμε και συζητούμε
Ενεργούμε αλλάζοντας σε συνεργασία με το δήμο και τους πολίτες
της περιοχής

Μεθοδολογία:

καταιγισμός ιδεών, έρευνα, συλλογή δεδομένων, διάγνωση αξιών.
Αποφασίζουμε: δημοκρατικά, συνεργατικά, κριτικά, συστημικά,
αξιοκρατικά.

Παραγόμενα:

Προτάσεις για δράση για τη γειτονιά (π.χ. Προτάσεις στον Δήμο), αφίσα

Περιγραφή βημάτων 3 & 4: Αφού έχουμε περιγράψει την υπάρχουσα κατάσταση προσπαθούμε
να απαντήσουμε στο ερώτημα: Γιατί είναι έτσι και όχι αλλιώς; Εντοπίζουμε τους θεσμικούς
φορείς που σχετίζονται με τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο στην πόλη και εξετάζουμε
κριτικά το ρόλο τους. Οι μαθητές και μαθήτριες θα αντιληφθούν πως η εικόνα των
προηγουμένων φάσεων έχει προέλθει από επιλογές εκείνων των θεσμικών οργάνων που
σχεδιάζουν, αποφασίζουν και πραγματώνουν το σχεδιασμό της γειτονιάς τους, της πόλης τους.
Θα διατυπώσουν κριτικά ερωτήματα τα οποία και θα απευθύνουν στα θεσμικά όργανα
ασκώντας κριτική αλλά και αυτοκριτική και αναδεικνύοντας το ρόλο του σχεδιασμού και
συμμετοχής των πολιτών σ' αυτόν για ένα βιώσιμο μέλλον. Ολοκληρώνουμε προχωρώντας στην
υποβολή μιας δικής μας πρότασης για έναν ελεύθερο χώρο ή χώρο πρασίνου στη γειτονιά μας,
ή όποια άλλη δράση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στη γειτονιά μας.

Γ΄ Φάση: Η δράση μας
Στην τρίτη φάση, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων σε
επίπεδο σχολείου και γειτονιάς προχωρούμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση, με τη
συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, μιας δικής μας πρότασης –
δράσης για το σχολείο μας, για έναν ελεύθερο χώρο ή χώρο πρασίνου στη γειτονιά μας, ή ότι
θεωρήσει σημαντικό κάθε σχολική ομάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Διαμορφώνουμε
κριτήρια επιλογής, προσδιορίζουμε το είδος και τη μορφή της δράσης μας, αναζητούμε τους
θεσμικούς συνεργάτες μας και υλοποιούμε με τη βοήθειά τους το σχεδιασμό μας.
Παραγόμενα Υλοποίηση δράσεων στο σχολείο και στη γειτονιά με υποστήριξη του Δήμου,
τεκμηρίωση της δράσης, συμμετοχή στο μαθητικό περιβαλλοντικό συνέδριο.
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Δ΄ Φάση: Σύνθεση - παρουσίαση (Μάιος)
Όλες οι δραστηριότητες των ομάδων όπως θα έχουν αποτυπωθεί, καθώς και τα παραγόμενα του
προγράμματος σε κάθε φάση μπορούν να αποτελέσουν υλικό το οποίο θα παρουσιαστεί με
όποια μορφή επιλέξουν οι συμμετέχουσες σχολικές ομάδες στις παρακάτω προτεινόμενες
δραστηριότητες:
Α. Δημιουργία έκθεσης με παλαιό φωτογραφικό υλικό σε σύγκριση μάλιστα με το παρόν.
Β. Οργάνωση γιορτής στο χώρο του σχολείου ή της ευρύτερης γειτονιάς στην οποία οι
συμμετέχουσες ομάδες παρουσιάζουν τα ευρήματά τους αλλά και εκφράζονται
καλλιτεχνικά με μουσική και θέατρο.
Γ. Παρουσίαση όλων των εργασιών από τις συμμετέχουσες σχολικές ομάδες σε κεντρική
εκδήλωση με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Δ. Βράβευση όλων των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν από το Δήμο
Θεσσαλονίκης.
Ε. Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου στο οποίο θα παρουσιαστούν τα ευρήματα και
καταγραφή σε cd και σε ιστοσελίδα.
Παραγόμενα: βίντεο, έκθεση φωτογραφίας, κείμενα, αφίσα, θεατρικά δρώμενα.
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Προτεινόμενες δραστηριότητες
Α. Το σχολείο μας

Α1. Μια ματιά στο σχολείο μας
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Αποστολή: Δημιουργία χαρτονιού εργασίας
Περιγραφή:








Συζητούμε ελεύθερα με τα παιδιά εμψυχώνοντάς τα να εκφράσουν τα προσωπικά
τους βιώματα, τις εμπειρίες, τα συναισθήματά τους με επίκεντρο το σχολείο τους.
Σχεδιάζουν ένα σκαρίφημα του σχολείου τους τοποθετώντας τους εαυτούς τους σ’
αυτό, τις καθημερινές τους πράξεις-ενέργειες την επικοινωνία τους με τους άλλους,
τους χώρους του σχολείου, την αυλή. Η σχέση των παιδιών με το σχολείο
αποτυπώνεται έτσι εποπτικά στο χώρο και χρόνο.
Συμπληρώνουν το χαρτόνι εργασίας με τις δράσεις - λειτουργίες που γνωρίζουν πως
αναπτύσσονται στο σχολικό χώρο δίνοντας την ευκαιρία να αναγνωρίσουν βασικές
λειτουργίες του σχολικού συστήματος.
Συζητούμε για την ιστορία του και τους μαθητές που πέρασαν απ’ αυτό στο
παρελθόν.
Ολοκληρώνουμε αξιολογώντας τη βιωσιμότητά του. Εκθέτουμε τι μας αρέσει και
θέλουμε να κρατήσουμε, τι δεν μας αρέσει και θέλουμε να αλλάξουμε.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
 Το κτίριο του σχολείου: Πότε κτίστηκε; Στεγάζεται στο ίδιο κτίριο από τότε μέχρι
σήμερα; Από τι υλικά είναι κατασκευασμένο;
 Ποιες είναι οι υποδομές του;
 Πώς είναι η αυλή του; Τί κάνετε σ’ αυτή; Σας ικανοποιεί;
 Πώς αισθάνεστε, όταν βρίσκεστε σ’ αυτό;
 Τι σας αρέσει και τι σας απωθεί;
 Ποιες ανάγκες σας εξυπηρετεί;
 Υπάρχουν λειτουργίες που πραγματοποιούνται σ’ αυτό; Ποιες;
 Πώς σχετίζεται το σχολείο με τη γειτονιά του;
 Πώς γίνεται το μάθημα στην τάξη;
 Που πηγαίνουμε περίπατο;
 Τί μας προσφέρει το κυλικείο;
 Πώς περνάμε στα διαλείμματα;
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 Ποιες είναι οι σχέσεις σας μεταξύ σας;
 Ποιες είναι οι σχέσεις των καθηγητών μεταξύ τους;
 Ποια είναι τα απορρίμματά του;. Γίνεται ανακύκλωση;
 Υλικά: Χαρτόνια, μαρκαδόροι, μολύβια, βοηθητικές οδηγίες
Σημείωση: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί σε περισσότερες από μια
συναντήσεις και να αποτελέσει την αφορμή να σχεδιαστούν άλλες δραστηριότητες με
κάποια από τα θέματα που προκύπτουν ότι ενδιαφέρουν την ομάδα.

Α2. Ερευνούμε μαθαίνουμε
Αποστολή: Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας
Περιγραφή: Εντοπίζουμε παλαιότερους αποφοίτους του σχολείου και ζητούμε να μας
απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο που σκοπό έχει να αποτυπωθεί μια εικόνα για το
σχολείο μας στο παρελθόν.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1. Πόσων ετών είστε;
2. Πότε αποφοιτήσατε από το σχολείο μας;
3. Ποια μαθήματα σας άρεσαν;
α. Θεωρητικά β. Επιστημονικά γ. Τέχνες δ. Πρακτικά
4. Τι σας άρεσε περισσότερο στο σχολείο;
α. Η μάθηση και επίτευξη νέων στόχων
β. Πειθαρχία και συμπεριφορά που διδάσκονταν
γ. Η απόκτηση γνώσεων χρήσιμων για τη μελλοντική σας δουλειά
δ. Η ευκαιρία ενός καλύτερου μέλλοντος
5. Τι δεν σας άρεσε στο σχολείο;
α. Η σκληρή μελέτη και συγκέντρωση
β. Οι αυστηροί δάσκαλοι
γ. Η αγωνία της αποτυχίας
δ. Η ιδέα του ότι χάνεις άσκοπα το χρόνο σου στα βιβλία
ε. Άλλο:....
6. Το σημερινό σχολείο είναι καλύτερο από το παλιό επειδή:
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α. Τα μαθήματα είναι περισσότερο ενδιαφέροντα και ποικίλα
β. Βοηθάει στην εύρεση εργασίας
γ. Επικεντρώνεται στις ανάγκες του μαθητή
δ. Η σχέση με τους δασκάλου είναι περισσότερο φιλική
ε. Άλλο:...
7. Το σημερινό σχολείο είναι χειρότερο από το παλιό επειδή:
α. Υπάρχει λιγότερη πειθαρχία και αυστηρότητα
β. Τα μαθήματα είναι πιο δύσκολα
γ. Δεν βοηθάει στην εύρεση εργασίας
δ. Δεν είναι ελκυστικό τεχνολογικά στους μαθητές
ε. Άλλο:...
8. Ο αγαπημένος σας δάσκαλος ήταν
α. Ευαίσθητος και φιλικός
β. Ενθουσιώδης και με πάθος
γ. Επαγγελματίας και ειδικός
δ. Εναλλακτικός και μοντέρνος
ε. Άλλο:...
9. Ο χειρότερος δάσκαλος σας ήταν:
α. Πολύ αυστηρός και σοβαρός
β. Βαρετός
γ. Όχι επαγγελματίας και χωρίς ειδικές γνώσεις
δ. Χρησιμοποιούσε παλιές, ξεπερασμένες μη ελκυστικές μεθόδους διδασκαλίας
ε. Άλλο:...
10. Ο δάσκαλος στο παρελθόν:
α. Συμμετείχε ενεργά στη σχολική ζωή
. Δεν συμμετείχε στη ζωή του σχολείου
γ. Ενδιαφερόταν για τα προβλήματα των μαθητών του
δ. Ενδιαφερόταν για κάθε μαθητή ξεχωριστά
ε. Άλλο:...
11 Έχετε επηρεαστεί ποτέ θετικά από το δάσκαλο σας;
α. Ναι, στην επιλογή των σπουδών μου
β. Ναι, στην επιλογή του επαγγέλματος
γ. Ναι, στην αντιμετώπιση δυσκολιών που είχα
δ. Όχι, ποτέ
ε. Άλλο:..........................
 Υλικά: Ερωτηματολόγια, υπολογιστής.
Σημείωση: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί σε περισσότερες από μια
συναντήσεις και να αποτελέσει την αφορμή να σχεδιαστούν άλλες δραστηριότητες με
κάποια από τα θέματα που προκύπτουν ότι ενδιαφέρουν την ομάδα.
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Α3. Δημιουργούμε το θεσμικό χάρτη του σχολείου μας
Αποστολή: Δημιουργία χαρτονιού εργασίας
Περιγραφή:
 Αναζητούμε και αποτυπώνουμε σε ένα σκαρίφημα όλα τα θεσμικά όργανα που
εμπλέκονται στο σχολικό μας σύστημα. Ξεκινούμε από εκείνα που βρίσκονται δίπλα
μας, για παράδειγμα το σύλλογο γονέων, το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο
και ύστερα περνούμε σε εκείνα που βρίσκονται έξω από το σχολείο και επηρεάζουν
τη λειτουργία του άμεσα και έμμεσα για παράδειγμα, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή την Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου μας και άλλα
αντίστοιχα όργανα.
 Αναζητούμε τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα, δηλαδή όλους εκείνους τους φορείς
της πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας οι οποίοι επηρεάζουν με το
σχεδιασμό και τις αποφάσεις τους το σχολικό μας περιβάλλον, όπως το
αποτυπώσαμε στην πρώτη δραστηριότητα
 Προσπαθούμε να δούμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, ώστε να φανεί
καλύτερα ο ρόλος του καθένα και ο βαθμός συνεισφοράς του στο τελικό
αποτέλεσμα.
 Αφού εντοπιστούν οι θεσμοί και οι μεταξύ τους σχέσεις, διατυπώνουμε τα κρίσιμα
ερωτήματα που θα ήθελαν να απευθύνουν στους θεσμικούς συνομιλητές τους.
Ερωτήματα όπως: Ποιος σχεδίασε, ποιοι συμβούλευσαν, ποιοι αποφάσισαν, πώς;
 Τέλος, συζητούμε τον τρόπο λήψης των απαντήσεων στα ερωτήματα που
διατυπώσαμε

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ








Ποιος θεσμός αποφασίζει την οργάνωση μιας εκδρομής;
Σε ποιο όργανο του σχολείου συμμετέχουν οι μαθητές;
Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του;
Με ποιο τρόπο συμμετέχουν οι γονείς στη σχολική ζωή;
Ποιος ρυθμίζει τα ζητήματα του κυλικείου;
Ποιος/ποιοι θεσμοί ασχολούνται με τα κτιριακά ζητήματα;
Ποιος έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα των μαθημάτων (βιβλία, ύλη, χρονικός
προγραμματισμός)
 Υπάρχουν φορείς εκτός σχολείου οι οποίοι επηρεάζουν τη σχολική ζωή;
 Ποιοι αποφασίζουν για τις σχολικές δραστηριότητες (Περιβαλλοντική εκπαίδευση,
πολιτιστικά προγράμματα);
 Με ποια επιχειρήματα, με ποιο σκεπτικό, ποιες αξίες λαμβάνονται αποφάσεις που
αφορούν τη σχολική ζωή;

 Υλικά: Χαρτόνια, μαρκαδόροι, μολύβια, βοηθητικές οδηγίες
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Σημείωση: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί σε περισσότερες από μια
συναντήσεις και να αποτελέσει την αφορμή να σχεδιαστούν άλλες δραστηριότητες με
κάποια από τα θέματα που προκύπτουν ότι ενδιαφέρουν την ομάδα

Β. Η γειτονιά μας
29
Β1. Γνωρίζουμε τη γειτονιά μας;
Αποστολή: Δημιουργία ενός περιβαλλοντικού μονοπατιού στη γειτονιά μας
Περιγραφή:
 Στη διαδρομή σας από το σπίτι προς το σχολείο αξιοποιήστε τις αισθήσεις σας
συλλέγοντας πληροφορίες, δεδομένα αλλά και σκέψεις και συναισθήματα για την
πραγματικότητα που συναντάτε καθημερινά.
 Προσπαθήστε στη συνέχεια να τα αποτυπώσετε σε ένα σκαρίφημα συνθέτοντας μια
συνολική ματιά πάνω στη γειτονιά του σχολείου σας με τη συμμετοχή όλων των
παιδιών της ομάδας. Αυτό σημαίνει πως θα τοποθετηθούν στο σχέδιό μας τα σπίτια
των παιδιών της ομάδας μας, το πάρκο ή τα πάρκα που υπάρχουν στη γειτονιά, οι
αλάνες, αλλά και σκέψεις ή απόψεις που κάνουμε καθημερινά σ' αυτή τη διαδρομή.
 Βέβαια κάθε γειτονιά είναι κομμάτι της ιστορίας και της εξέλιξής της ευρύτερης πόλης
στην οποία εντάσσεται. Συνθέτουμε λοιπόν την ιστορία της με βάση και τα παλιά
κτίρια που υπάρχουν, μαθαίνουμε για γεγονότα που συνέβησαν, εντοπίζουμε παλιές
φωτογραφίες και τα τοποθετούμε επίσης στο σχέδιό μας
 Τέλος καταγράφουμε και τοποθετούμε σ' αυτό ό,τι άλλο θετικό ή αρνητικό
συναντάμε στη γειτονιά μας, για παράδειγμα όμορφες γωνιές, σύγχρονα κτίρια, αλλά
και κατεστραμμένα πεζοδρόμια ή ξεχειλισμένους κάδους σκουπιδιών.
 Ολοκληρώνουμε αξιολογώντας τη βιωσιμότητά της γειτονιάς μας. Εκθέτουμε τι μας
αρέσει και θέλουμε να κρατήσουμε, τι δεν μας αρέσει και θέλουμε να αλλάξουμε.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ









Σκέφτομαι τί κάνω καθημερινά και συνδέεται με τη γειτονιά μου
Ποια είναι τα αισθήματα που νιώθω συνήθως στις διαδρομές μου στη γειτονιά;
Ποιες σκέψεις μου έρχονται συνήθως στο νου;
Σε ποιους χώρους συναντιέμαι στη γειτονιά μου με τους φίλους μου;
Αν πρέπει να καταγράψω φυσικά στοιχεία της γειτονιάς μου, ποια είναι αυτά;
Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα παλιά κτίρια;
Ποια είναι η ιστορία τους;
Τι γνωρίζω για την ιστορία της γειτονιάς μου;
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 Ποια είναι η κατάσταση των πάρκων της;
 Οι άνθρωποι κινούνται εύκολα σ' αυτή;
 Υπάρχουν πολλά κλειστά καταστήματα;
 Υλικά: Χαρτόνια, μαρκαδόροι, μολύβια, βοηθητικές οδηγίες
Σημείωση: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί σε περισσότερες από μια
συναντήσεις και να αποτελέσει την αφορμή να σχεδιαστούν άλλες δραστηριότητες με
κάποια από τα θέματα που προκύπτουν ότι ενδιαφέρουν την ομάδα

Β2. Ερευνούμε…μαθαίνουμε
Αποστολή: Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας
Περιγραφή:
 Σκοπός μας να συλλέξουμε απόψεις, ιδέες, συναισθήματα, κριτικές από κατοίκους
της γειτονιάς, καταγράφοντας με τον τρόπο αυτό άλλες ματιές για τη γειτονιά μας,
διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό την ερμηνεία μας με την ερμηνεία των ανθρώπων
που συγκατοικούν στη γειτονιά μας.
 Ζητούμενο δεν είναι η επιστημονική εγκυρότητα, αλλά η προσπάθειά μας να
αναγνωρίσουμε την άποψη του «άλλου».
 Συζητούμε το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου και επισημαίνουμε τη σημασία της
ευγένειας, της διακριτικότητας, του σεβασμού της τυχόν άρνησης των περαστικών να
απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ










Τι σας αρέσει στη γειτονιά μας;
Τι σας ενοχλεί;
Γνωρίζετε κάτι για την ιστορία της;
Υπάρχουν παλιά κτίρια που γνωρίζετε; έχετε κάποια ιστορία από τα παλιά να μας
πείτε;
Είστε ικανοποιημένοι με το πράσινο και τους ελεύθερους χώρους;
Ποια είναι η γνώμη σας για την καθαριότητα σ' αυτή;
Γνωρίζετε αρκετούς κατοίκους στη γειτονιά. Μιλάτε μαζί τους;
Κυκλοφορείτε εύκολα στο δρόμο ή κάτι σας εμποδίζει;
Αισθάνεστε ασφαλής;
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 Υλικά: Ερωτηματολόγια, υπολογιστής
Σημείωση: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί σε περισσότερες από μια
συναντήσεις και να αποτελέσει την αφορμή να σχεδιαστούν άλλες δραστηριότητες με
κάποια από τα θέματα που προκύπτουν ότι ενδιαφέρουν την ομάδα

Β3. : Δημιουργούμε το θεσμικό χάρτη της γειτονιάς μας
Αποστολή: Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας
Περιγραφή:









Αναζητούμε και αποτυπώνουμε σε ένα σκαρίφημα όλα τα θεσμικά όργανα, όλους
τους φορείς που παρατηρείτε να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη γειτονιά σας.
Ξεκινούμε από εκείνους που υπάρχουν και λειτουργούν στη γειτονιά μας. Για
παράδειγμα καταγράφουμε δημοτικά καταστήματα, κρατικές υπηρεσίες αλλά και
επαγγελματικούς φορείς για παράδειγμα εμπορικούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους
και άλλους φορείς που συνδέονται με την οικονομία.
Αποτυπώνουμε επίσης πολιτιστικούς, μορφωτικούς, περιβαλλοντικούς ή και
αθλητικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας.
Καταγράφουμε και θεσμούς που δεν υπάρχουν δίπλα μας, αλλά επηρεάζουν με τη
δράση τους τη ζωή μας σ' αυτή.
Προσπαθούμε να δούμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, ώστε να φανεί
καλύτερα ο ρόλος του καθένα και ο βαθμός συνεισφοράς του στο τελικό αποτέλεσμα.
Αφού εντοπιστούν οι θεσμοί και οι μεταξύ τους σχέσεις, διατυπώνουμε τα κρίσιμα
ερωτήματα που θα θέλαμε να απευθύνουμε στους θεσμικούς συνομιλητές τους.
Τέλος, συζητούμε τον τρόπο λήψης των απαντήσεων στα ερωτήματα που
διατυπώσαμε.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ









Ποιος ασχολείται με την καθαριότητα στη γειτονιά σας;
Ποιος έχει την ευθύνη των πάρκων;
Τα πεζοδρόμια και οι ράμπες στην ευθύνη ποιων ανήκουν;
Ποιος ποτίζει τα δεντράκια του δρόμου
Η ευθύνη για τα παλιά κτίρια σε ποιον ανήκει;
Υπάρχουν υπηρεσίες για ασθενείς, αστέγους, φτωχούς στη γειτονιά σας;
Ποιος ασχολείται με τους χώρους άθλησης;
Ποιοι εμπλέκονται με τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στη γειτονιά;
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 Τα φανάρια, η ασφαλτόστρωση, η μονοδρόμηση;
 Ποιοι οργανώνουν πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις στη γειτονιά σας;

 Υλικά: Χαρτόνια, μαρκαδόροι, μολύβια, βοηθητικές οδηγίες
Σημείωση: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί σε περισσότερες από μια
συναντήσεις και να αποτελέσει την αφορμή να σχεδιαστούν άλλες δραστηριότητες με κάποια
από τα θέματα που προκύπτουν ότι ενδιαφέρουν την ομάδα.

32

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

“Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου”

Γ. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσης

Γ1. Σχεδιάζουμε - παρεμβαίνουμε
Αποστολή: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσης
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Περιγραφή:
 Συζητούμε και αποφασίζουμε δημοκρατικά το είδος και το περιεχόμενο της δράσης
που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε.
 Καταγράφουμε τους φορείς που σχετίζονται με τη δράση που επιλέξαμε.
 Ενημερωνόμαστε για τον τρόπο λειτουργίας των φορέων που πρόκειται να
ζητήσουμε συνεργασία.
 Διαμορφώνουμε τον κατάλογο των επιχειρημάτων μας, ώστε να μπορέσουμε να
πείσουμε για την αναγκαιότητα της δράσης που προτείνεται.
 Συζητούμε για το αξιακό πλαίσιο της πρότασής μας.
 Υλικά: Χαρτόνια, μαρκαδόροι, μολύβια, βοηθητικές οδηγίες
Σημείωση: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί σε περισσότερες από μια
συναντήσεις και να αποτελέσει την αφορμή να σχεδιαστούν άλλες δραστηριότητες με κάποια
από τα θέματα που προκύπτουν ότι ενδιαφέρουν την ομάδα

Βοηθητικές οδηγίες
Α. Καταγράψτε τους φορείς που σχετίζονται με τη δράση που επιλέξατε.
Σημειώστε με Χ το είδος της σχέσης κάθε φορέα
ΦΟΡΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
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Β. ΦΟΡΕΑΣ: Παράδειγμα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ποιος ή ποιο όργανο αποφασίζει;……………………………………………………………………………………………..
Ποιοι συμμετέχουν και με ποιο τρόπο στη λήψη της απόφασης……………………………………………….
Ποιοι είναι οι εμπειρογνώμονες;……………………………………………………………………………………………….
Με ποιο τρόπο συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης;…………………………………………………………….
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Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ…Γιατί πρέπει να γίνει η δράση:
Πρέπει να γίνει επειδή…

Αποτέλεσμα

Απαιτείται

Δ. Συζητούμε τις αξίες:
Ποιες είναι αξίες που οδηγούν τη δράση μας;…………………………………………………………………………...
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Β΄ Μέρος
Παρουσιάσεις σχολικών ομάδων
1. 28ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης: «Το σχολείο μου και η
γειτονιά μου»
Το δυναμικό των μαθητών του 28ου Νηπιαγωγείου το τρέχον έτος 20122013 είναι 16 παιδιά. Τα παιδιά το ονόμασαν το «Σχολείο της ΑΓΑΠΗΣ,
της ΦΙΛΙΑΣ, της ΑΓΚΑΛΙΑΣ και της ΚΑΡΔΙΑΣ». Με αφορμή τη θέληση των
παιδιών και τη λαχτάρα τους για το Σχολείο μας, αποφασίσαμε από
κοινού να ξεκινήσουμε ένα project με Θέμα: «Το σχολείο μου και η
γειτονιά μου», στα πλαίσια ενός πιλοτικού προγράμματος που έγινε σε
συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και με το
Δήμο Θεσσαλονίκης.
Σχεδιασμός. Ανάπτυξη στόχων και δραστηριοτήτων
Κανόνες που συμφωνήσαμε να ακολουθούμε.
Η ομάδα μας και πώς αυτή θα συνεργαστεί καλύτερα για να φροντίσει το σχολείο και να
το βελτιώσει. Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια είμαστε, σε πόσες ομάδες μπορούμε να
χωριστούμε;
Η ιστορία του σχολείου μας.
Πώς είναι το σχολείο μας και πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο;
Συζητάμε και ζωγραφίζουμε το σχολείο μας. Τί σημαίνει για μας;
Τί υπάρχει γύρω από το σχολείο μας, στη γειτονιά μας;
Η αυλή μας και πώς θα την ομορφύνουμε, θα την αξιοποιήσουμε;
Τί μπορούμε να αλλάξουμε, να διορθώσουμε, να δημιουργήσουμε!
Καταγραφή εμπειριών ανθρώπων που πήγαν σχολείο στο παρελθόν, σύγκριση με το
σημερινό σχολείο.
Σύγκριση με την Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου που συστεγαζόμαστε.
Η ιστορία του σχολείου μας
Το 28ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, το σχολείο μας, μας ιδρύθηκε το 1973 και συστεγάζεται με
το 41ο Δημοτικό Σχολείο (Δ.Σ.) και το 29ο Νηπιαγωγείο.
Το κτίριο που μας στεγάζει, θεμελιώθηκε το 1931 από τον τότε Υπουργό Παιδείας Γεώργιο
Παπανδρέου επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι δημιούργημα του λαμπρού
αρχιτέκτονα Ν. Μητσάκη και στην εποχή του ήταν ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια. Το κτίριο
εγκαινιάστηκε στις 25/10/1933 ως Ισραηλινό Σχολείο με την επωνυμία Alliance και στη συνέχεια
μετονομάστηκε σε 1ο Ισραηλινό. Μετά την απελευθέρωση από την Γερμανική κατοχή,
λειτούργησε (κατόπιν Βασιλικού διατάγματος του 1946) ως Ελληνικό σχολείο (28ο Δ.Σ. στην αρχή,
19ο Δ.Σ. από το 1965, 42ο Δ.Σ. από το 1992).
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Συνέντευξη
Ο παππούς ενός μαθητή του Νηπιαγωγείου μας, που πήγαινε το 1943 στην πρώτη Δημοτικού,
μας αφηγείται εικόνες του σχολείου παλιά!
- Υπήρχε Νηπιαγωγείο όταν ήσασταν μαθητής ή μόνο Δημοτικό;
- Δεν υπήρχε Νηπιαγωγείο, στα 6 μας χρόνια πηγαίναμε στην Α΄ Δημοτικού.
- Υπήρχαν πολλές τάξεις στο Δημοτικό;
- Πολλές φορές και οι 6 τάξεις του Δημοτικού έκαναν
όλες μαζί μάθημα.
- Πηγαίνατε σχολείο τις ίδιες ώρες;
- Τις ίδιες ώρες αλλά πηγαίναμε και το Σάββατο.
- Τα κτίρια ήταν καλοσυντηρημένα, μεγάλα;
- Πολλές φορές τα σχολεία στεγάζονταν σε παλιά σπίτια
δεν ήταν πολύ διαφορετικά τα κτίρια από ότι σήμερα.
- Πήγατε σχολείο στο χωριό ή στην πόλη ;
- Μέχρι την έκτη δημοτικού πήγα σχολείο στο χωριό.
-Είχε πολλά παιδιά μέσα στην τάξη;
- Πολλά παιδιά γύρω στα 30 στην ίδια τάξη !
- Τι μαθήματα κάνατε;
- Γεωγραφία, Αριθμητική, Ιστορία, Γλώσσα, Έκθεση, Ορθογραφία, Καλλιγραφία.
- Οι δάσκαλοι πώς ήταν;
- Υπήρχε ένας δάσκαλος για όλες τις τάξεις, χωρίς ειδικότητες. Είχε τιμωρίες, οι δάσκαλοι
χρησιμοποιούσαν βέργα από κρανιά για να μας τιμωρούν. Υπήρχε ο σεβασμός αλλά και ο φόβος
για τον δάσκαλο.
- Είχατε βιβλία, μολύβια, υλικά;
- Τα βιβλία τα δανειζόμασταν, γιατί δεν μπορούσαν όλοι να αγοράσουν. Οπότε σε μια γειτονιά
μόλις διάβαζε το ένα παιδί έδινε το βιβλίο και στο γείτονα να διαβάσει. Είχαμε την πένα με το
μελανοδοχείο, τη μαύρη πλάκα, το κοντύλι.
- Τι φορούσατε στο σχολείο;
- Τα κορίτσια φορούσαν τις ποδιές που ήταν σε μπλε χρώμα και είχαν άσπρο γιακά. Τα αγόρια
κουρεύονταν με τη μηχανή και φορούσαν πηλίκιο.
- Το σχολείο είχε αγόρια – κορίτσια;
Στο δημοτικό ήταν τα σχολεία μεικτά, αλλά στο Γυμνάσιο χωρίζονταν, σε αρρένων και θηλέων.
- Πώς ζεσταινόσασταν;
- Πηγαίναμε ξύλα για τη σόμπα κάθε μέρα και άλλο παιδί. Δεν είχαμε ρεύμα, με τις λάμπες
διαβάζαμε.
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- Είχατε παιχνίδια, τί παιχνίδια παίζατε;
- Τα παιχνίδια μας ήταν αυτοσχέδια. Παίζαμε τσαλίκι, γουρούνα, γκολφ, κρυφτό, κυνηγητό,
βώλους (γκαζές). Φτιάχναμε μπάλες και κούκλες από πανιά.
- Πηγαίνατε εκκλησία;
- Κάθε Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία με τα καλά μας ρούχα και οι μεγαλύτερες τάξεις του
Δημοτικού έλεγαν το <<Πιστεύω>>.
- Διάλειμμα κάνατε;
- Κάναμε διάλειμμα και παίζαμε τα παιχνίδια που σας είπα. Επίσης στο δεύτερο διάλειμμα οι
μητέρες μας έφερναν κάθε μέρα και άλλη φαγητό όπως ρύζι, τραχανά, ρυζόγαλο που το
μαγείρευαν καθημερινά και μας το μοίραζαν σε τσίγκινα κατσαρολάκια.
- Είχατε καθήκοντα για το σπίτι;
- Είχαμε καθήκοντα που τα γράφαμε πάνω στην πλάκα με την πένα. Κάθε μέρα ένας μαθητής, ο
επιμελητής, έλεγε στο δάσκαλο ποιο παιδί ήταν ζωηρό, ήταν ο βοηθός του δασκάλου.
- Τι όμορφο θυμάστε από το σχολείο;
- Θυμάμαι τις όμορφες γιορτές με το θέατρο που παίζαμε, την εκδρομή με λεωφορείο που
κάναμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ακόμη θυμάμαι πόσο όμορφα ήταν στις γιορτές που
πηγαίναμε και λέγαμε τα κάλαντα. Δεν μας έδιναν χρήματα στα κάλαντα, αλλά φοντάν, φρούτα,
ξηρούς καρπούς, κουλούρες. Ό,τι παίρναμε από τα σπίτια, δεν το τρώγαμε, αλλά πηγαίναμε στο
μπακάλη του χωριού και το πουλούσαμε για να μαζέψουμε χρήματα, για τις ανάγκες του
σχολείου μας και τις εκδρομές μας.
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Προτάσεις βελτίωσης και αλλαγής του σχολικού χώρου

Ασφαλής πρόσβαση των
παιδιών την ώρα της
προσέλευσης και της
αποχώρησης από το
σχολείο με την παρουσία
Σχολικού Τροχονόμου.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης να
συμβάλλει με την παρουσία
του στη βελτίωση του
σχολείου μας.
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Δράσεις έξω από το σχολείο, περίπατοι στη γειτονιά μου
Περίπατοι στον πεζόδρομο της Ικτίνου, στον πεζόδρομο της
Αγ. Σοφίας, στην πλατεία Ναυαρίνου.
Ανακάλυψη της Κατακόμβης του Αγ. Ιωάννη, ανακάλυψη του
Ιερού Ναού της Αγ. Σοφίας
Συλλογή πληροφοριών για τα μέρη που επισκεφθήκαμε.
Δημιουργία κολλάζ με πληροφορίες και φωτογραφίες που
συλλέξαμε.
Εικαστικές δραστηριότητες που αφορούν τα μέρη της Πόλης
μας «Ζωγραφίζω ότι μου άρεσε από τη Γειτονιά μου
Κατασκευή πανό με τα μέρη της Πόλης μας.
Κατασκευή πλακάτ με θέμα: «Πώς θα ήθελα να είναι η
γειτονιά μου και η πόλη μου».
Θεατρικό δρώμενο με θέμα: «Η Πόλη μου, η Θεσσαλονίκη και
οι ομορφιές της".
Οι μαθητές : Γιαννουλάκης Αλέξανδρος, Σαββουλίδης Μιχαήλ, Τσακίρης Ρωμανός, Σογλεμέζη
Ευαγγελία, Σαββουλίδης Παναγιώτης, Ζούπος Τριαντάφυλλος, Μουσκεφτάρας Κυριάκος,
Πανούση Ευτυχία, Κλάγκας Ηράκλειος, Γυμνοπούλου Εριφύλλη, Χατζηγεωργίου Μιχάλης,
Πάλη Χριστίνα, Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αναγνωστάκης Αναστάσιος, Οτατζίδου Θεοδώρα,
Μαριανός Ανέστης
Η νηπιαγωγός: Καραχλέ Παναγιώτα
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2. 99ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης: «Ενεργός πολίτης στο
σχολείο μας»
Η ιστορία του σχολείου μας
Τα παιδιά ερεύνησαν το παρελθόν του σχολείου μας και τη θέση του στη γειτονιά μας.
Ανακάλυψαν ότι το σχολείο μας στεγάζονταν σε ένα στρατιωτικό θάλαμο του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, ακριβώς κάτω από τα «Τροχιοδρομικά» και διέθετε ένα τραπέζι και μια καρέκλα για
το δάσκαλο με τους μαθητές να κάθονται σε ψάθα. Το σχολείο είχε διευθυντή από το 1925-1927
τον κύριο Δίγκα. Το 1927-1950 αναλαμβάνει διευθυντής ο κύριος Γ. Ζ. Παπαζαφειρίου και
κατορθώνει να το στεγάσει στο περίλαμπρο κτίριο του αμερικάνικου κολλεγίου, όταν αυτό
μετακόμισε το 1935 στο Πανόραμα. Το ξύλινο αυτό κτίριο του κολλεγίου, χτίσθηκε από Γάλλους
στρατιώτες το 1917 για να λειτουργήσει ως στρατιωτική λέσχη. Είχε υπόγειο στάβλο και στην
κορυφή του πύργου του υπήρχε σήμα για αναγνώριση από τα συμμαχικά αεροπλάνα. Είχε 8
αίθουσες μικρές και ένα μεγάλο σαλόνι. Από το 1917-1971 δεν επιδιορθώθηκε καθόλου. Το 1971
κατεδαφίζεται και χτίζεται από τη ΜΟΜΑ το νέο διδακτήριο που υπάρχει και σήμερα.
Α. Τα παιδιά κατέγραψαν την πραγματικότητα στην αυλή του σχολείου τους
Η αυλή μας είναι φτιαγμένη από τσιμέντο
και όταν πέφτουμε, χτυπάμε άσχημα και
τρέχει αίμα. Δεν έχει τίποτα για να
καθόμαστε. Μερικές φορές καθόμαστε
πάνω στις βρύσες.

Έχει βρύσες αλλά κάποιες είναι σπασμένες
όπως και το μάρμαρο γύρω. Τα μεγαλύτερα
παιδιά έγραψαν στους τοίχους και στη
σκεπή πάνω από τις βρύσες.

Έχει ένα μεγάλο παρτέρι και 2 μικρά γεμάτα
με χώμα, αλλά χωρίς λουλούδια. Έχει έναν
μικρό κήπο γεμάτο χόρτα και σκουπίδια.
Στην αυλή βρίσκουμε σπασμένα
γυαλιά, πέτρες, ξύλα μικρά σίδερα και
μερικές φορές σκουπίδια. Επίσης
βρίσκουμε πλαστικά μπουκάλια.
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Β. Αποφασίσαμε να την αλλάξουμε
Για να ομορφύνουμε την αυλή μας και τη γειτονιά μας, επιλέξαμε τις παρακάτω δράσεις:
Να βάψουμε τους τοίχους.
Να βάψουμε τις βρύσες και να αλλάξουμε το μάρμαρο.
Να φυτέψουμε λουλούδια στα παρτέρια.
Να φυτέψουμε χορταράκι πράσινο, λουλούδια και δέντρα στον μικρό μας κήπο.
Να τοποθετήσουμε παγκάκια για να καθόμαστε.
Να τοποθετήσουμε τσουλήθρες, τραμπάλες και κούνιες.
Να βάλουμε ταμπέλες: «Μην καταστρέφετε την αυλή μας!», «Μην κόβετε τα
λουλούδια», «Μη γράφετε στους τοίχους»
Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν χρήση ελαστικών αυτοκινήτων για τη δημιουργία
χώρων αναψυχής και πρασίνου.
Γ. Σχολείο και Θεσμοί – Συνεργαζόμενοι φορείς
Αποφασίσαμε να ζητήσουμε τη συμμετοχή των 74ο & 76ο συστεγαζόμενων
νηπιαγωγείων στις δράσεις διαμόρφωσης της κοινής αυλής.
Ζητήσαμε τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των 69ο και 15ο
δημοτικών σχολείων με τα οποία συστεγαζόμαστε.
Ενημερώσαμε τους διευθυντές των δυο δημοτικών σχολείων για τις δράσεις μας.
Απευθυνθήκαμε στη Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος για την παροχή
φυτών και τη διενέργεια αυτοψίας στο χώρο δημιουργίας του σχολικού μας κήπου.
Στείλαμε αίτημα στο τμήμα Αρχιτεκτονικού του Δήμου Θεσ/νίκης, που αφορούσε
στην αλλαγή των βρυσών, το βάψιμο του σκέπαστρου, τη διάνοιξη πόρτας για το
σχολικό κήπο και την προμήθεια πλαστικών χρωμάτων για τη βαφή των ελαστικών.
Τέλος, ενημερώσαμε τους γονείς για την προσπάθειά μας να αλλάξουμε την όψη
του σχολείου μας και της αυλής μας και ζητήσαμε την εθελοντική τους συνεργασία.
Η ανταπόκριση των γονέων ήταν εντυπωσιακή!!!
Δ. Να τι κάναμε μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς αλλά και άλλους

εθελοντές για την αλλάξουμε

Τα παιδιά ζωγράφισαν την «Άνοιξη» σε τοίχο απέναντι από το σχολικό μας κήπο.
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Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ζωγράφισαν στο
τοιχίο των βρυσών και έβαψαν το στέγαστρο.

Ζωγράφισαν παιχνίδια στο δάπεδο.

Μετέφεραν ελαστικά στην αυλή του σχολείου για την μετατροπή τους σε ζαρντινιέρες και
αμμοδόχους. Η μεταφορά, αλλά και η στερέωση τους στο δάπεδο της αυλής έγινε από
γονείς.
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Καθάρισαν τον κήπο από τα χόρτα και δημιούργησαν ένα μικρό σχολικό κήπο. Φύτεψαν
καλλωπιστικά και αρωματικά φυτά που μας παρείχε ο Δήμος Θεσ/κης. Συνεργείο γονέα
εγκατέστησε αυτόματο πότισμα στον μικρό μας κήπο. Ανοίχτηκε η καγκελόπορτα του
σχολικού κήπου και βάφτηκε από παππού νηπίου.
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Στα πλαίσια συμμετοχής μας στο πρόγραμμα της HELMEPA για την προστασία της θάλασσας,
πραγματοποιήθηκε εικαστική παρέμβαση σε έναν από τους τοίχους της αυλής μας από
εθελοντές graffiti artists που συνεργάζονται με το Δήμο Θεσ/νικης. Οι υπόλοιποι τοίχοι της
αυλής μας ζωγραφίστηκαν από φοιτητές της Σχολής των Καλών Τεχνών. Τα πλαστικά
χρώματα και τα σπρέι ήταν ευγενική χορηγία γονέων του 99ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Ε. Τί αποκομίσαμε από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα
Γνωρίσαμε την ιστορία του σχολείου μας.
Διαπιστώσαμε τα προβλήματα της σχολικής μας μονάδας και του αύλειου χώρου.
Αναπτύξαμε τις ικανότητές μας σε διάφορους τομείς (ζωγραφική, ανθοκομία,
κατασκευή εναλλακτικών παιχνιδιών)
Οι εκπαιδευτικοί δεθήκαμε περισσότερο με τους γονείς των παιδιών και τους
συναδέλφους μας.
Τα παιδιά διδάχθηκαν την αξία της συνεργασίας και του εθελοντισμού.
Γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί γνωρίσαμε το ρόλο του ενεργού πολίτη για ένα
βιώσιμο σχολείο.

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

“Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου”

ΣΤ. Το όραμα των παιδιών για το σχολείο τους και την γειτονιά τους
Εμείς τα παιδιά του 99ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου οραματιζόμαστε ένα «πράσινο» σχολείο,
πιο ανθρώπινο, πιο κοντά στην παιδική μας φύση, με πολύ χρώμα, παιχνίδι και ασφάλεια.

Οι μαθητές: Αγγελόπουλος Γεώργιος, Δάλλας Στυλιανός, Καλαμαρινός Βασίλειος,
Καρανικόλας Ελευθέριος, Κοντογιάννη Αλεξάνδρα, Κούρτη Ιωάννα, Παπανικολάου
Ειρήνη, Παπαστεργίου Δαυίδ, Πασσάδη Μαριάννα, Πούλιος Ανδρέας-Ελευθέριος,
Στρατάκης Αλέξανδρος, Σωτηράκογλου Ελευθέριος, Ταγαράκη Ελένη, Τζόγκα Στέλλα,
Τοπαλίδου Αγάπη, Τοπαλίδης Τιμόθεος- Κων/νος, Τσαουσίδης Ιωάννης, Χαρισμόγλου
Μαριάννα, Χολερίδου Ευγενία
Οι νηπιαγωγοί: Ραχανιώτη Ελένη, Παπαθεοδώρου Μαρία
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3. Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης: «Γνωρίζω το σχολείο, τη γειτονιά, την πόλη
μου»
Το σχολείο μας βρίσκεται στην οδό Φλέμινγκ 17 στο
κέντρο της πόλης. Φέτος στην αρχή της χρονιάς
αποφασίσαμε να γνωρίσουμε το σχολείο μας,
ανακαλύπτοντας
την
ιστορία
του,
την
καθημερινότητά του, την παρουσία του στη γειτονιά
και στην πόλη. Στη συνέχεια αποφασίσαμε να
γνωρίσουμε και τη γειτονιά και την πόλη. Έτσι οι
δράσεις μας κινήθηκαν σε τρεις άξονες: 1. Σχολείο,
2. Γειτονιά, 3. Πόλη
Μετά από διερεύνηση και παρατήρηση εντοπίσαμε τα εξής:

Το σχολείο
Πλεονεκτήματα
Αδυναμίες
Το σχολείο μας είναι ένα πολύ όμορφο Το σχολείο μας είναι περιτριγυρισμένο από
νεοκλασικό κτίριο με σημαντική ιστορία.
πολυκατοικίες και έχει ελάχιστο πράσινο.
Το σχολικό περιβάλλον είναι πολύ θερμό
και αγκαλιάζει τους μαθητές του.
Οι μαθητές και οι δάσκαλοι συνεργάζονται
σε κοινούς στόχους.
Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να δράσουμε ως εξής:
Σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, ερευνήσαμε το
αρχείο και την ιστορία του σχολείου. Συντάξαμε κείμενα και γράψαμε θεατρικά.
Προγραμματίσαμε να παρουσιαστούν όλα όσα δημιουργήσαμε στην τελική
γιορτή.
Προτείναμε τρόπους να γίνει το σχολείο μας πιο οικολογικό με αποτέλεσμα να
μειωθούν τα έξοδά του.
Μαγειρέψαμε για όλο το σχολείο και φάγαμε όλοι μαζί.
Σχεδιάσαμε τη δημιουργία λαχανόκηπου στο σχολείο μας με τη συνεργασία του
Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η γειτονιά μας
Πλεονεκτήματα
Αδυναμίες
Η γειτονιά μας έχει ακόμη στοιχεία της Η γειτονιά μας έχει ελάχιστο πράσινο και
παλιάς γειτονιάς, με τα συνοικιακά παρτέρια αναξιοποίητα.
καταστήματα και τους ανθρώπους που λένε
ακόμη καλημέρα ακόμα κι αν δε σε
γνωρίζουν.
Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να δράσουμε ως εξής:
Γνωρίσαμε τους γείτονες, τραγουδήσαμε μαζί τους .
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Υιοθετήσαμε δύο τσιμεντένια παρτέρια στο
πεζοδρόμιο του σχολείου.
Σχεδιάσαμε την υιοθέτηση ενός μεγάλου
παρτεριού στη γειτονιά με τη συνεργασία των
γειτόνων και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
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Πλεονεκτήματα
Η πόλη μας έχει σημαντική ιστορία.
Φυσικό πεδίο σε κοντινή απόσταση.

Η πόλη μας
Αδυναμίες
Στην πόλη μας απουσιάζει το πράσινο.

Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να δράσουμε ως εξής:

Οργανώσαμε φύτευση αρωματικών φυτών στην παραλία Θεσσαλονίκης με τη
συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, την ημέρα της εβραϊκής γιορτής του «Του
Μπισβάτ», της Πρωτοχρονιάς των δένδρων.
Ακολουθήσαμε αστικά μονοπάτια της πόλης, μνημεία της πόλης και
ξεναγηθήκαμε στο Λευκό Πύργο.
Προτείναμε τρόπους βελτίωσης του αστικού πεδίου και συνύπαρξης αστικού και
φυσικού μέσω του προγράμματος «Αστικά πεδία σε μετάβαση» του Τμήματος
Αγγλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τον ζωγράφο Σώτο Ζαχαριάδη.
Εντοπίσαμε την παρουσία της φύσης στο περιαστικό περιβάλλον. Επισκεφθήκαμε
την παραλία, το βουνό και τις λίμνες Κορώνεια – Βόλβη.
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Τι αποκομίσαμε από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα
Όλα τα παραπάνω,
Μας βοήθησαν να αντιληφθούμε πως και εμείς μπορούμε από τη θέση μας να
προσφέρουμε στην πόλη μας.
Μας έδωσαν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πόσο άμεσα συνδέονται στη
Θεσσαλονίκη το αστικό και το φυσικό πεδίο.
Δημιούργησαν μέσα μας έντονα την ανάγκη ενίσχυσης του φυσικού πεδίου και
εμπλουτισμού του πρασίνου της πόλης.
Μας έδωσαν πολλούς ακόμη λόγους να αγαπήσουμε την πόλη μας.
Οι εντυπώσεις μας
« Οικολογική ομάδα»
« Μ’ άρεσε η επίσκεψη στο δημαρχείο, γιατί τραγουδήσαμε και παρουσιάσαμε θεατρικό»
Νταίζη, Α’ τάξη
«Μου άρεσε η μαγειρική μας, επειδή έφαγα και μοιράσαμε φαγητό σε όλο το σχολείο»
Αλμπέρτος, Α’ τάξη
«Μου άρεσε πιο πολύ το πικνίκ στο Χορτιάτη, γιατί μπορούσα να ξεκουραστώ και να κάνω
ό,τι θέλω» Αδάμ, Α’ τάξη
«Μ’ άρεσε η επίσκεψη στην παραλία Θεσσαλονίκης, επειδή ήταν όμορφα, μάζεψα κοχύλια,
και γνωρίσαμε έναν κύριο» Ελένη, Α’ τάξη
«Μου άρεσε που τραγουδήσαμε τη Χελιδόνα στη γειτονιά, γιατί μας μοιράσανε αβγά και
γνωρίσαμε κόσμο» Ερρίκος, Α’ τάξη
«Μου άρεσε που συμμετείχα στο χορευτικό με τα γράμματα, επειδή κάναμε κάτι για τον
υπόλοιπο κόσμο» Μαυρέτα, Στ’ τάξη
«Μου άρεσε η διοργάνωση της τελικής γιορτής, διότι μάθαμε περισσότερα για το σχολείο
μας και τα σκετς μας ήταν δικές μας δημιουργίες» Άννυ, Στ’ τάξη
«Το αγαπημένο μου σημείο ήταν όταν επισκεφθήκαμε το Δημαρχείο, διότι γνωρίσαμε τα
άλλα σχολεία της πόλης μας και συμμετείχαμε σε διάφορες δραστηριότητες» Ανθήλια, Στ’
τάξη
«Οι ερευνητές»
«Μ’ άρεσε που μαγειρέψαμε γιατί βοήθησα και
μαγειρέψαμε για όλο το σχολείο. Μου άρεσε που όταν
φτιάχναμε τα κέικ, έπεσε ένα κεκάκι!» Μάριος, Α’ τάξη
«Μου άρεσε που πήγαμε στο Θερμαϊκό, γιατί
μαζέψαμε κοχυλάκια» Γενοβέφα, Α’ τάξη
«Μου άρεσε πολύ το μαγείρεμα, επειδή μου αρέσει
να μαγειρεύω και κεράσαμε όλο το σχολείο»
Αλεξάνδρα, Α’ τάξη
«Μου άρεσε η επίσκεψη στο Χορτιάτη, επειδή
μπορούσαμε να τρέχουμε ελεύθερα και επειδή
κάναμε πικνίκ» Δαυίδ, Α’ τάξη
«Μου άρεσε η παρουσίαση στο Δημαρχείο, γιατί μάθαμε για τις
δράσεις όλων των άλλων σχολείων» Σόλων, Στ’ τάξη
«Λάτρεψα την επίσκεψη στο Χορτιάτη, επειδή μετά από λίγη εξερεύνηση, ανακαλύψαμε ένα
απέραντο καταπράσινο λιβάδι» Σάμης, Στ’ τάξη
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Οι μαθητές
Α’ ΤΑΞΗ: Αλωπούδης Αδάμ, Μωυσή Νταίζη, Μωυσής Ερρίκος, Νατάν Δαβίδ, Ναχμίας
Αλμπέρτος, Ναχμίας Μάριος, Πολύμου Γενοβέφα, Πολύμου Ελένη, Χασσίδ Αλεξάνδρα
ΣΤ’ ΤΑΞΗ: Αλχανάτ Ανθήλια, Καζάκη- Σαμούρη Μαυρέτα, Μόσιος Σάμης, Μόσιος Σόλων,
Σοέλ Άννυ
Οι εκπαιδευτικοί: Πάλλας Δημήτριος Δ/ντής - δάσκαλος Στ’ τάξης, Καλέμου Ελισάβετ,
Δασκάλα Α’ τάξης - Φυσικής Στ’ τάξης
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4. 23Ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: «Αειφορική διαχείριση
στο σχολείο μου»
Το 23ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο πιλοτικό πρόγραμμα «Ενεργός
Πολίτης: ερευνώ το σχολείο μου, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον» με τις
τάξεις Α’ και Β’. Αρχικά υπήρξε έντονος προβληματισμός σχετικά με την εφαρμογή του
προγράμματος στις συγκεκριμένες τάξεις λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών. Για το λόγο
αυτό χρησιμοποιήθηκε κυρίως η ανακαλυπτική μέθοδος και η βιωματική προσέγγιση των
προβλημάτων που θα οδηγούσαν τα παιδιά σε προβληματισμούς για μια βιώσιμη πόλη.
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Περιγραφή
Γνωριμία με την ιστορία του Σχολείου. Το Σχολείο ιδρύθηκε το 1926 και είναι ένα
από τα πρώτα σχολεία που δημιουργήθηκαν για να φοιτήσουν τα προσφυγόπουλα
μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Οι μαρτυρίες παλιών μαθητών/τριών του
Σχολείου, όπως γιαγιάδες και παππούδες των παιδιών, αλλά και οι μαρτυρίες των
ίδιων των γονιών τους, αποτέλεσαν έναν έμμεσο τρόπο της γνωριμίας των παιδιών
με την ιστορία του σχολείου. Μέσα από τις
συνεντεύξεις των παλιών μαθητών/τριών
του σχολείου, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε
παλιότερες
εποχές
και
άντλησαν
πληροφορίες όχι μόνο για το σχολείο όπως
ήταν παλιά αλλά και για ολόκληρη την
περιοχή του σχολείου τους, την Άνω
Τούμπα.
Διαδρομές στη γειτονιά του Σχολείου. Τα
παιδιά με τις δασκάλες τους περπάτησαν
στους δρόμους γύρω από το Σχολείο.
Εντόπισαν σημεία οικεία για τα ίδια και για τους/τις συμμαθητές/τριες τα οποία στη
συνέχεια συζητήθηκαν ή παρουσιάστηκαν στην τάξη.
Αποτύπωση της διαδρομής μου στο χάρτη. Τα παιδιά εντόπισαν στο χάρτη της πόλης
- της γειτονιάς τους, γνώριμα σημεία αναφοράς της καθημερινότητάς τους: σχολείο,
σπίτι, πάρκο, κλπ. Τα σημεία αυτά χρωματίστηκαν στο χάρτη. Αποτύπωσαν τη
διαδρομή τους από το σπίτι στο σχολείο. Ζωγράφισαν δρόμους της γειτονιάς. Με
κέντρο το σχολείο ζωγράφισαν διαφορετικά σημεία της περιοχής της Άνω Τούμπας.
Οι γιγάντιοι χάρτες σε χαρτί του μέτρου τους έδωσαν την ευκαιρία να παίξουν με τα
καταστήματα της γειτονιάς.
Φωτογραφίζω τι μ’ αρέσει – τι δεν μ’
αρέσει. Ως μικροί φωτογράφοι - ερευνητές
φωτογράφιζαν κατά τη διάρκεια των
διαδρομών τους γύρω από το σχολείο
εικόνες που τους άρεσαν αλλά και εικόνες
που δεν τους άρεσαν. Η συζήτηση που
ακολουθούσε με την προβολή των
φωτογραφιών στην τάξη, οδηγούσε σε
σκέψεις του πώς θα μπορούσε το κάθε
παιδί να συμβάλλει με τη συμπεριφορά του
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στη διαμόρφωση μιας καλύτερης
καθημερινότητας μέσα στο αστικό
περιβάλλον που ζει και κινείται.
Οικολογικός περίπατος στο ρέμα.
Τα παιδιά περπάτησαν στο σημείο
του ρέματος που βρίσκεται δίπλα
στο σχολείο. Ενθουσιάστηκαν με το
πράσινο του ρέματος και την
παραμυθένια και απόκοσμη όψη
λίγα μόλις μέτρα από το σχολείο και
από το μπετόν των πολυκατοικιών
τους. Απογοητεύτηκαν με τα
σκουπίδια που υπήρχαν σε αρκετά σημεία του ρέματος. Προβληματίστηκαν
σημαντικά για τη συμπεριφορά ανθρώπων της γειτονιάς τους.
Δράσεις
Ενέργειες αξιοποίησης του οικοπέδου στην οδό Πολυγνώτου από τους γονείς του Α2.
Οι ενέργειες θα συνεχιστούν και την επόμενη σχολική χρονιά ώστε να υλοποιηθεί το
αίτημα των παιδιών, αν είναι εφικτό.
Τοποθέτηση κάδου κομποστοποίησης στην αυλή του Σχολείου.
Περιποίηση παρτεριών και κήπου του Σχολείου από διάφορα τμήματα του Σχολείου.
«Ομορφαίνω την τάξη μου»: Ένα παιχνίδι λουλουδιών και χρωμάτων στο οποίο
μπήκαν μαθητές και μαθήτριες διαφορετικών τμημάτων του σχολείου.
Καθαρίζω το ρέμα της γειτονιάς μου. Από τους/τις μαθητές/τριες της Α και της Β’ με
τη βοήθεια των γονιών τους.
Επιστολή στους αρμόδιους υπαλλήλους για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης
πλαστικού στο σχολείο.
Όραμα των παιδιών του Σχολείου μας
Ένας δικός τους χώρος για παιχνίδι, όπως θα
ήταν ιδανικό το οικόπεδο στην Πολυβίου
Μια χωμάτινη αυλή, χωρίς τσιμέντο και
πλάκες, για να μπορούν να παίζουν χωρίς
τραυματισμούς.
Μια γειτονιά χωρίς μουτζούρες στους τοίχους
των πολυκατοικιών αλλά με γκράφιτι
φτιαγμένα από παιδιά.
Πινακίδες χωρίς αυτοκόλλητα.

Οι μαθητές μας:

Α ΤΑΞΗ: Γκαλιούρης Ιωάννης,

Καμπέρης Δημήτριος, Κατέβα Ιωάννα, Κιάκου Σοφία,

Κιμπασλή Ευαγγελία, Λιλάι Ρομέλντα, Μαρμαρωτής Ιωάννης, Ματαυτσής Χρήστος,
Μπαλτζάκης Παντελεήμων, Μπαμπατζίκου Αγαθή, Ντερβισάι Αγγελο, Παπαδοπούλου
Βασιλική – Δήμητρα, Πασιαλής Αναστάσιος, Πέιος Γεώργιος, Τζιλιβάκη Φωτεινή, Τζιρούδα
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Μαρία – Αναστασία, Τούρτας Μιλτιάδης, Τσίκα Ελένη, Τσορμπατζήλουκα Καλλιόπη –
Μαρία, Τσούπας Παντελεήμων, Φάκας Κωνσταντίνος, Χαντζίδης Θεόδωρος, Αντέμι
Σιμπέλλα, Αρβανιτίδου Παρασκευή, Γκούρτσας Κωνσταντίνος, Διακάκη Μαγδαληνή,
Κατσαούνης Δημήτριος, Κότελης Αριστοτέλης, Κοτίδου Βερόνικα, Κρομμύδα Κωνσταντίνα,
Κωνσταντινίδου Σοφία, Μαυρίδης Γεώργιος, Μαυρίδης Ιωάννης, Νταής ΑργύριοςΤαξιάρχης, Ξανθοπούλου Ελένη, Πασουρίδης Κωνσταντίνος, Σαλτσίδης Γρηγόριος,
Τζαφέρα Χαρά, Τσαντίλας Ελευθέριος, Χατζηανεστιάδης Βασίλειος, Χατζηβασιλείου
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Αικατερίνη, Χουλιαρά Αρετή – Μαρία.
Β’ ΤΑΞΗ: Αντέμι Σέρμα, Βαρδάκα Ανδριάννα, Γιαννάκη Ζωή, Θεοδωράκη Μαριάνθη,
Ισαακίδου Γεωργία, Καραμπετιάν Ευανθία, Κούσε Κωσταντίνο, Κουτή Μαρία, Κυρίδη
Μυρτώ, Νικοκάβουρα Φωτεινή, Παλουκτσόγλου Μερόπη-Μελίνα, Πανούχος Γεώργιος,
Πασσαλίδου

Δήμητρα,

Πηλός

Εμμανουήλ,

Σαφούρη

Πετρούλα,

Στιλπνόπουλος

Κωνσταντίνος, Τοπαλίδου Αποστολία, Τούρτας Βασίλειος, Χαρακόπος Στέφανος, ΓούσιουΒλάχου Δέσποινα, Δεσπότη Ανδριάνα, Δημητριάδου Βασιλική, Θεοδωρίδης Εμμανουήλ,
Καραμπετιάν Ανδρεάνα, Κοντοπούλου Σοφία, Κουθούρη Δέσποινα, Κυριολλάρη Έλλη,
Λόλας Αγγελος, Μαλογιάννη Ελευθερία, Νούτσας Νικόλαος, Ντραβαλιάρη Ευρυπία,
Παρασίδης Στέργιος, Πατρινιός Εμμανουήλ, Σαχβορόστοβα Ουλιάνα, Σιδηρόπουλος
Νικόλαος, Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Στόϊκου Ραφαηλία, Τέζα Ιωάννα, Τσιμόπουλος
Σωτήριος, Χατζημωϋσή Κυριακή
Συντονίστρια προγράμματος: Θεοδωράκη Αικατερίνη, Διευθύντρια
Οι εκπαιδευτικοί: Ράλλη Σοφία, Βλάχου Ευθυμία, Χατζόγλου Μαρία, Νιανιοπούλου
Φιλίτσα
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5. 1Ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης:
«Θεσσαλονίκη Βιώσιμη Πόλη»
Το "εγχείρημα" αυτό το ξεκινήσαμε μαζί είκοσι ένας μαθητές της Ε' δημοτικού και το
θεωρήσαμε ως συνέχεια του προγράμματος που πραγματοποιήσαμε στην Δ' δημοτικού που
είχε σχέση με την "ανακύκλωση στο σχολείο". Σ' αυτό το στάδιο είχαμε εντοπίσει ότι το να
μείνεις σε μια πόλη δεν σημαίνει να είσαι απλώς κάτοικος. Το να συμμετέχεις στις αποφάσεις
και δράσεις για την πόλη που μένεις σε κάνει "ενεργό πολίτη".
Τα παιδιά με πολύ διάθεση σαν "ώριμοι εθελοντές από καιρό" φτιάξανε αφίσες με σλόγκαν
«καλύτερα σκουπιδιάρηδες παρά βρομιάρηδες» και σε κάθε διάλειμμα καθάριζαν την αυλή
του σχολείου παρά την αντίδραση των συμμαθητών που δεν έβρισκαν και τόσο ενδιαφέρον
αυτό που γίνονταν και μάλιστα εισέπρατταν και "καζούρα". Παράλληλα κάναμε ανακύκλωση
σκουπιδιών και κάποια από αυτά φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα π.χ. κάναμε χριστουγεννιάτικο
δέντρο από μπουκάλια νερού. Επίσης μαζέψαμε καπάκια πλαστικά ενεργοποιώντας και τους
γονείς των παιδιών, με αποτέλεσμα να βοηθήσουμε στην αγορά δεκατεσσάρων αναπηρικών
καροτσιών για το Θεαγένειο νοσοκομείο. Παίξαμε στο τέλος της χρονιάς το θεατρικό έργο
"τα περίφημα σκουπίδια του κύριου Νο" και το αποτέλεσμα του προγράμματος έδωσε στα
παιδιά μεγάλη ικανοποίηση.
Θεωρώντας ως συνέχεια λοιπόν τη φετινή χρονιά, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη "βιώσιμη
πόλη" και έχοντας καλύψει μεγάλο μέρος των οικολογικών μας ανησυχιών τώρα μας
δόθηκε η ευκαιρία να δούμε την πόλη και από τις άλλες πλευρές και να μπορέσουμε να
κατανοήσουμε περισσότερο "τι είναι πόλη", τί είναι αυτό ή αυτά που την χαρακτηρίζουν"
και να γίνουμε μικροί εξερευνητές έτσι ώστε να καταλήξουμε στο τί είναι "βιώσιμη πόλη"
και τί σημαίνει "αειφορία". Το ταξίδι ήταν πολύ μεγάλο και έκρυβε πολλές εκπλήξεις,
συγκίνηση, πολλές φορές πόνο, εύρεση θησαυρών χαμένων μέσα στο μωσαϊκό αυτής της
πόλης ακόμα και τα χαρακτηριστικά της καταγωγής των μαθητών. Των ποντίων, των
μικρασιατών, των ξένων που μεγαλώνουν σ' αυτή την πόλη. Μιλήσαμε για ήθη, έθιμα,
για κουζίνες ποντιακές και μικρασιατικές και για τα παλιά επαγγέλματα. Για εμπορικές
δραστηριότητες, για την εκπαίδευση και για τον ρόλο της πόλης αυτής που είναι η κυρά
του Θερμαϊκού εδώ και 2.300 χρόνια.
Το πρόγραμμα το ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο στις ώρες της ευέλικτης ζώνης και ‘’κλέβαμε’’ και
λίγο από τις ώρες της Ιστορίας οπότε μας ήταν επιτρεπτό. Αρχικά ξεκινήσαμε
χρησιμοποιώντας κείμενα που αφορούσαν τη Θεσσαλονίκη σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους με τη βοήθεια της τεχνολογίας και ιστορικών πηγών. Βάζοντας τη μηχανή του
χρόνου να μας ταξιδέψει στη μακρόχρονη ιστορία της, αρχίσαμε να αποδομούμε τις πέτρες
του μωσαϊκού της. Έλληνες, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Φραγκολεβαντίνοι, Βούλγαροι. Πότε
και που αναπτύχθηκαν αυτές οι κοινότητες; Τί μας άφησαν σαν κληρονομία από κτίσματα,
έθιμα κ.α. Είμαστε τυχεροί γιατί στην πόλη μας εξαιτίας του εορτασμού των ‘’100 χρόνων’’
από την απελευθέρωση της υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις σε μουσεία και πάρα πολύ
φωτογραφικό υλικό που μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούμε. Επισκεφθήκαμε το
Μακεδονικό μουσείο όπου το διαδραστικό παιχνίδι που παίξαμε μας βοήθησε να
αντιληφθούμε καλύτερα και πιο βιωματικά τις κοινότητες που κατοικούσαν στην
Θεσσαλονίκη και τα χαρακτηριστικά τους όπως ρούχα, εργασίες, μόρφωση, συνήθειες,
συναλλαγές μεταξύ του, θρησκευτικά χαρακτηριστικά καθώς και με ποια ιστορικά γεγονότα
είναι συνδεδεμένη η εγκατάστασή τους σε αυτή την πόλη. Είδαμε εκθέσεις που αφορούν
cart postal που δίνουν πολλές πληροφορίες για την ιστορία της πόλης από αρχιτεκτονικής
πλευράς. Αυτό μας βοήθησε να συγκρίνουμε και να δούμε πως η πόλη μεταβάλλεται μέσα
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από το πέρασμα του χρόνου. Επίσης θίξαμε το σημερινό μωσαϊκό της πόλης και τους
ανθρώπους από άλλες χώρες που μένουν μαζί μας. Πώς το αντιμετωπίζουμε και γιατί πρέπει
να επικρατήσει μια ισορροπία (ρατσισμός, μετανάστευση).
Ακόμα αποτυπώνοντας σε έναν χάρτη το ιστορικό κέντρο της πόλης τοποθετήσαμε τα
ιστορικά μνημεία της, τις εκκλησιές της και τη χρονική περίοδο που έγιναν καταλήγοντας στο
συμπέρασμα ότι η Βυζαντινή και Ρωμαϊκή περίοδος έχουν χαρακτηρίσει περισσότερο αυτή
την πόλη καθώς και κάποια οθωμανικά μνημεία που επέζησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά.
Στην πυρκαγιά μείναμε αρκετά και αποτυπώσαμε το πριν και το μετά. Τα σχέδια Εμπράρ και
πόσο αυτά τα σχέδια άρχισαν να αλλάζουν την ανατολίτικη φορεσιά της πόλης σε πιο
δυτικοευρωπαϊκή (πλατεία Αριστοτέλους). Επίσης άρχισε να αλλάζει ο τρόπος διασκέδασης
και άρχισαν τα θέατρα και οι κινηματογράφοι να φέρνουν καινούργιες μορφές πολιτισμού
και διασκέδασης που εξελίχθηκαν μέχρι σήμερα.
Εντοπίσαμε επίσης τις αρχιτεκτονικές μορφές των εκκλησιών μας που θεωρούμε μνημεία και
για αυτό πήραμε και ώρες των θρησκευτικών μας. Τα παιδιά σε ομάδες παρατήρησαν πολλές
και αξιόλογες εκκλησιές και μάθαμε για την ιστορία τους. Κατόπιν ακολούθησε επίσκεψη σε
αυτές (Αγία Σοφία, Νικόλαο Ορφανό, Αχειροποίητο, Μόνη Βλατάδων, Όσιο Δαβίδ, Αρμένικη
εκκλησία, Άγιο Μηνά). Με τούτα και με εκείνα ανηφορίσαμε στα Κάστρα, αγναντέψαμε την
πόλη από τον πύργο το Τρυγονιού και πήγαμε στο Τσινάρη να χαζέψουμε την Άνω Πόλη. Έτσι
μας βρήκε η άνοιξη και η δεύτερη φάση που ήταν το Αστικό μονοπάτι που ακολουθήσαμε με
αρχή το σχολείο μας, Γενί Τζαμί - Λευκός Πύργος - πλατεία Ναύρινου – Καπάνι - πλατεία
Αριστοτέλους. Στην αξέχαστη, για τους μαθητές, αυτή εξόρμηση είχαν την ευκαιρία να
παρατηρήσουν, να καταγράψουν και να φωτογραφήσουν την πόλη τους. Να βγάλουν τα
συμπεράσματα τους στην πλατεία Αριστοτέλους τρώγοντας παγωτό και να σημειώσουν, να
αναλύσουν ότι είχαν παρατηρήσει στο αστικό μονοπάτι το οποίο ακολουθήσαμε
(οικοσύστημα της πόλης, σκουπίδια, κακοτεχνίες, τέχνη των graffiti, παλιές πολυκατοικίες
κ.ά.).
Στο σχολείο σε ομάδες επεξεργαστήκαμε τα φύλλα εργασίας και τις παρατηρήσεις και
καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

1) Νομίζουμε ότι δεν είναι και τόσο βρώμικη πλέον η πόλη. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες για
αυτό. Τουλάχιστον στο ιστορικό κέντρο.
2) Τα μνημεία είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι επισκέψιμα. Αυτό είναι πολύ καλό για
τον τουρισμό.
3) Υπάρχει πράσινο γύρω από τον Λευκό Πύργο. Σε αντίθεση με τις γειτονιές μας.
4) Η θάλασσα είναι η μπλε πλευρά της πόλης.
5) Τα κτίρια είναι γκρίζα και πολύ ψηλά. Κλείνουν τους αεραγωγούς ανάμεσα στην θάλασσα
και το Σέιχ-Σου
6) Οι γειτονιές μας σε αντίθεση με το ιστορικό κέντρο θέλουν πολύ δουλεία και φροντίδα για
να γίνουν απολαυστικές για ποδήλατο, παιχνίδι, τόπους συνάθροισης για να δοθεί η ευκαιρία
οι άνθρωποι να έρθουν πιο κοντά.
7) Τα Graffiti στην πόλη μπορούν να δώσουν μηνύματα μόνο όταν δε χαλούν την υπάρχουσα
αισθητική.
8) Αγαπώ τελικά την πόλη μου και την βρίσκω ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να το πω και σε
άλλους για να την επισκεφτούν .
9) Οι ποδηλατοδρόμοι είναι πολύ λίγοι και αυτό δεν βοηθάει καθόλου τη μετακίνηση των
ανθρώπων που επιθυμούν να έχουν ως μεταφορικό μέσο το ποδήλατο.
10) Οι άνθρωπο που πουλάνε διάφορα πράγματα στην πλατεία Αριστοτέλους θα μπορούσαν
να έχουν ένα χώρο από τον Δήμο και να το κάνουν νόμιμα χωρίς να ενοχλούν και να φοβούνται
κάποιοι άνθρωποι. Θα ήταν καλό και για τους τουρίστες.
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Στην τελευταία φάση του προγράμματος θα κάνουμε προτάσεις και θα ορίσουμε κατά πόσο
η πόλη μας είναι βιώσιμη γράφοντας τις απόψεις και κοινοποιώντας τες στην ιστοσελίδα του
σχολείου. Παράλληλα την 14 Μαΐου πήραμε μέρος στις εκδηλώσεις του Δήμου με το
δρώμενο ‘’ Γκρι vs. Πράσινο ‘’.
Παράλληλα ενεργοποιήσαμε τον μηχανισμό του σχολείου: Διευθυντή - σύλλογο γονέων –
δήμο Θεσ/κης – εθελοντές, για να ζωγραφίσουμε και να κάνουμε το γκρι του σχολείου μας
χαρούμενο και βιώσιμο. Πήραμε παγκάκια και τα βάψαμε χρωματιστά και ομορφύναμε τους
τοίχους του σχολείου μας με χρώματα αλλά και με μηνύματα .
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Μακάρι όλα τα σχολεία να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα που μας έκανε να ξανάαγαπήσουμε την πόλη μας γιατί έτσι έχουμε ελπίδα να γίνει η πόλη ΒΙΩΣΗΜΗ και σαν
βασίλισσα του Θερμαϊκού να της δείξουμε το σεβασμό που της αρμόζει. Και να νιώσουμε
ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και το νέο. Στο ντόπιο και το ξένο, το πράσινο και το γκρι και
να παράγουμε όσο περισσότερο πολιτισμό γίνεται μέσα μας και γύρω μας .
Οι μαθητές :
ΤΑΞΗ Ε΄1: Αναστασίου Σωκράτης, Αντωνοπούλου Άρτεμις - Αγγελική, Ατογιάν Γεώργιος,
Γκρίτσαλη Ειρήνη, Κανακίδου Σταυρούλα, Κασσελίδη Θάλεια - Αντιγόνη, Κατζού
Μαλαματή, Κόκκινος Αντώνιος, Κουθουρίδης Γεώργιος, Μαγγιώρος Χριστόφορος, Μάνο
Αλέξιος - Ισίδωρος, Μαρίνης Ορέστης, Μπενάκης Χαρίλαος, Μυκονιάτης Παναγιώτης,
Μωυσιάδου

Ελένη,

Παναγιωτόπουλος

Δημήτριος

-

Άγγελος,

Παπαδόπουλος

Κωνσταντίνος, Παπαδοπούλου Αγγελική, Προδαφίκα Ραφαέλλα, Σαρηγιαννίδου Ελένη,
Χρυσοστομίδου Μαρία, Ράντεβ Δημήτρης,
Η εκπαιδευτικός: Τρέβλια Δέσποινα
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6. Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Δημοτικό): «Ένα ιστορικό σχολείο στο πέρασμα του χρόνου»
Η Στ΄ τάξη του ΠΠΣΠΘ συμμετείχε τη φετινή σχολική χρονιά στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα
«Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον». Στο πλαίσιο
του προγράμματος, οι μαθητές/τριες ασχολήθηκαν με το σχολείο τους και έγιναν ενεργοί και
ενημερωμένοι μαθητές/τριες.
Αρχικά
πραγματοποίησαν
βιβλιογραφική έρευνα αναφορικά
με την ιστορία του σχολείου τους. Το
Πειραματικό
Σχολείο
του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι
ένα ιδιαίτερο σχολείο, που ανήκει
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
Το
σχολείο
πρωτολειτούργησε το 1934-35 με
πρώτο Επόπτη του Σχολείου τον
μεγάλο
Έλληνα
παιδαγωγό
Αλέξανδρο Δελμούζο και Διευθυντή
του τον επίσης σπουδαίο καθηγητή
Φιλοσοφίας Βασίλειο Τατάκη. Στην
πορεία πολλοί και σημαντικοί
παιδαγωγοί πέρασαν από το
σχολείο.
Το
διδακτήριο
αρχίζει
να
οικοδομείται το 1935 σε σχέδια του
αρχιτέκτονα Δημήτριου Πικιώνη. Το
πρώτο
τμήμα
του
κτιρίου
ολοκληρώνεται κατά το σχολικό έτος
1937-1938. Το 2011 μετονομάζεται
σε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο
(ΦΕΚ 118/2011) και η παιδαγωγική
Το κτίριο του Πειραματικού Σχολείου σήμερα και
και επιστημονική ευθύνη του
άλλοτε
σχολείου
ανατίθεται
στο
Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο
του σχολείου (ΕΠ.Ε.Σ.).
Το παρελθόν όμως του σχολείου δεν
το μαθαίνεις μόνο μέσα από τα
βιβλία αλλά και από τις διηγήσεις
των παλιών αποφοίτων. Γι’ αυτό οι
μαθητές/τριες πήραν συνεντεύξεις
από παλιούς απόφοιτους του
σχολείου και όλα όσα έμαθαν ήταν
πολύ ενδιαφέροντα! Μάθανε ότι στο
παρελθόν ήταν ένα από τα καλύτερα
σχολεία της Ευρώπης, με άριστες
εγκαταστάσεις,
καινοτόμα
προγράμματα σπουδών και ότι ήταν
το πρώτο σχολείο στο οποίο
Α. Δελμούζος
διδάχτηκε η δημοτική γλώσσα.
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Στη συνέχεια ενημερώθηκαν για τα όργανα διοίκησης του σχολείου και τον τρόπο
λειτουργίας του. Βασιζόμενοι/ες στις πληροφορίες που τους δόθηκαν δημιούργησαν τον
παρακάτω εννοιολογικό χάρτη.
Ο χάρτης των θεσμών του σχολείου μας
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Τα όνειρα και οι σκέψεις τους για το σχολείο τους ήταν το επόμενο θέμα με το οποίο
ασχολήθηκαν οι μαθητές/τριες.
«Το σχολείο μου ονομάζεται Π.Π.Σ.Π.Θ και είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία της
Θεσσαλονίκης, ίσως και το καλύτερο. Ο τρόπος που είναι κτισμένο είναι εξαιρετικός. Είναι
κτισμένο σε διαφορετικά επίπεδα. Υπάρχει χώρος, ώστε τα παιδιά του γυμνασίου και λυκείου
να μην είναι στην ίδια αυλή με τα παιδιά του δημοτικού. Το κτίριο είναι διατηρητέο».
Αλέξανδρος Γ.

«Ένας λόγος που μου αρέσει αυτό το σχολείο είναι επειδή είναι πολύ
γνωστό σχεδόν σε όλη την Θεσσαλονίκη, επειδή έχει παλιά πράγματα
(όπως βιβλία, αίθουσες) και επειδή έχει μεγάλη ιστορία». Βασίλης Δ.
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«Το σχολείο μας μου αρέσει έτσι όπως είναι και δεν
θέλω τίποτα να αλλάξει!» Χάρης Π.
«Αν μιλούσαμε γενικότερα για το σχολείο θα το
χαρακτηρίζαμε ως ένα παλιό καλοχτισμένο
κτίριο». Άνθεια Χ.
«Δεν μου αρέσει ότι στο σχολείο μου δεν
υπάρχουν πολλά δέντρα». Κωνσταντίνος Κ
«Αυτό που δεν μου αρέσει είναι η κακή συντήρηση
του κτιρίου. Τα φυτά του σχολείου μου είναι
πεθαμένα». Άγγελος Λ.
«Οι σοβάδες πέφτουν απ΄το ταβάνι της εισόδου.
Οι τοίχοι χρειάζονται ένα μικρό βαψιματάκι».
Ναταλία Χ.
«Ονειρεύομαι τα παιδιά του σχολείου να
καταλάβουν το πρόβλημα των σκουπιδιών και να
πετούν τα σκουπίδια τους στα κατάλληλα μέρη».
Χρήστος Σ.
«Ονειρεύομαι ένα σχολείο με πολλές γλάστρες, με
καθαρά θρανία, ασφαλές για τα παιδιά».
Λευτέρης Π.
«Ονειρεύομαι να έχει ηχομονωτικά παράθυρα».
Αναστασία Π.
«Ονειρεύομαι ένα σχολείο που θα έχει μεγάλη
αυλή, γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου και
πολλά δέντρα και φυτά». Χάρης Π.

«Θα ήθελα να βαφτούν οι εσωτερικοί τοίχοι
και να ομορφύνει το ισόγειο με πολλές και
πολύχρωμες ζωγραφιές». Σίσσυ Μ.
«Ονειρεύομαι το σχολείο μου … ένα μεγάλο
κτίριο με χαρούμενα χρώματα, χωρίς
εξετάσεις με μεγάλες τάξεις και γήπεδα για
όλα τα αθλήματα». Κωστής Ρ.
«Το σχολείο μου, το ονειρεύομαι να είναι ένα
κομψό, καινούριο κτίριο με πολύ πράσινο. Θα
ήθελα να έχει μεγάλες αυλές και πολύχρωμα
παγκάκια για ομορφιά και άνεση». Βίκυ Χ.
«Ονειρεύομαι να είναι πιο καθαρό, πιο
όμορφο, πιο πράσινο». Αλέξανδρος Γ.
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Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες βγήκαν από την τάξη και έβγαλαν φωτογραφίες.
Συνέταξαν ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε μαθητές/τριες του σχολείου και στο οποίο
ζητούσαν τη γνώμη τους για τα προβλήματα του σχολείου και τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις. Από τις απαντήσεις τους διαπιστώθηκε ότι, αν και τους αρέσει το σχολείο,
επιθυμούν να γίνουν αλλαγές.

Σας αρέσει το σχολείο

Χρειάζεται να γίνουν
αλλαγές στο σχολείο;
10%

29%
71%

ναι

ναι
όχι

όχι
90%

Επέλεξαν ποιες αλλαγές επιθυμούσαν να γίνουν στο σχολείο και έστειλαν τα αιτήματα και
τις δράσεις που είχαν αποφασίσει στο Δήμο. Ζήτησαν φυτά για τον μικρό κήπο του σχολείου,
την κατασκευή ελαφριάς προστατευτικής εγκατάστασης με σίδερα και δίχτυ για την
προστασία του κήπου από τις μπάλες κατά τις ώρες των αθλοπαιδιών, σταντ για ποδήλατα,
τοποθέτηση αντιολισθητικών λωρίδων στο κλιμακοστάσιο του σχολείου, βάψιμο του χώρου
της εισόδου του σχολείου.

Ο δήμος τοποθέτησε πέντε σταντ στον πεζόδρομο έξω από την είσοδο του σχολείου και
έστειλε συνεργείο για την αποκατάσταση των φθορών στους χώρους του σχολείου.
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Στις 14 Μαΐου οι μαθητές/τριες συμμετείχαν στο συνέδριο του προγράμματος όπου
παρουσίασαν τις δράσεις που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι μαθητές μας: Γεωργιάδης Αλέξανδρος, Γιαννουλάκης Λάμπρος, Δανιηλίδης Βασίλειος,
Κατσιάς Γεώργιος,

Κούλλιας Κων/νος,

Λιάμης 'Αγγελος,

Μπητόπουλος Θωμάς,

Μπητόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Πουλάκης Ελευθέριος, Πουλάκης
Μιχαήλ, Ράπτης Κωνσταντίνος, Σιάργκας Χρήστος, Σκρέκας Γεώργιος, Γεωργιάδου
Ελευθερία, Κατσιά Στυλιανή, Μπούτζιου Χρύσα, Παρασίδου Αναστασία, Πούλιου Ζωή,
Τσιακμάκη

Δήμητρα,

Τσίντζου

Νεφέλη,

Φούρναρη

Δήμητρα,

Χαλκιά

Άνθεια,

Χατζηπαυλίδου Βασιλική, Χρυσίδου Ναταλία, Φλάρη Άννα, Δρόσου Μαρία, Σταμάτης
Ιωάννης, Καμάρα Μελίνα, Χατζηγεωργίου Παναγιώτης, Χατζηαράπογλου Μηνάς,
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, Μαραγκός Κων/νος, Τσιλσαββίδου Ουρανία, Γιουβαρλάκη Σοφία,
Τόδα Εύα
Οι εκπαιδευτικοί: Λάγουρη Μαρίνα, Νταή Αθανασία, Χατζηαγόρου Μαρία
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7. 88Ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: «Ενεργός πολίτης στο
σχολείο μου, στη γειτονιά μου»
Η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα μας έδωσε την ευκαιρία να εστιάσουμε την
προσοχή μας σε κάτι πολύ οικείο και ταυτόχρονα αρκετά άγνωστο για τους μαθητές και τις
μαθήτριες χώρο, το σχολείο. Η σύνδεση μάλιστα του σχολείου, μέσω του προγράμματος, όχι
μόνο ως χώρου εκπαίδευσης, αλλά και ως βασικού λειτουργικού στοιχείου της γειτονιάς μας
παρείχε τη δυνατότητα να παρέμβουμε ως ενεργοί πλέον πολίτες στη σχέση σχολείου –
γειτονιάς, να διερευνήσουμε παραμέτρους της σχέσης αυτής, να σχεδιάσουμε παρεμβάσεις
μικρές και μεγάλες, σύμφωνες πάντα με το όραμά μας για το μέλλον και να υλοποιήσουμε
δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή.
Ο σχεδιασμός ξεκίνησε με την προσέγγιση του θέματος, την καταγραφή και τελική επιλογή
των υποθεμάτων και τον γενικό σχεδιασμό του project. Επιλέχθηκαν ποικίλες συνεργατικές
μέθοδοι με συγκεκριμένη όμως ατομική ευθύνη έργου για το κάθε μέλος των ομάδων και
σχεδιάστηκαν συναντήσεις όλων των ομάδων ώστε να ελεγχθεί από τη μία η πορεία του
project και να ανατροφοδοτηθούν μέλη και διαδικασίες και από την άλλη να ενημερωθούν
όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε ομάδας για τα ευρήματα και τα αποτελέσματα των
υπολοίπων. Κρίθηκε άμεσα απαραίτητη η απόκτηση κάποιων δεξιοτήτων από τους μαθητές
και τις μαθήτριες, οι οποίες θα διευκόλυναν την προσέγγιση και διερεύνηση των
υποθεμάτων του project, όπως η εκμάθηση λήψης φωτογραφιών και video, η ανάγνωση
σχεδίων, η τεχνική της συνέντευξης, της ηχοληψίας κ.ά.
Διερευνώντας το σχολείο από πολλές πλευρές όπως ιστορικά, δομικά, ως λειτουργία και
καταγράφοντας τις αντιλήψεις των ανθρώπων που έρχονται άμεσα σε επαφή με το σχολικό
χώρο, δηλαδή εκπαιδευτικοί, διοίκηση, μαθητές και γονείς, εντοπίσαμε τα θετικά αλλά και
τα αρνητικά στοιχεία. Ίσως το πιο σημαντικό για τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης υπήρξε ότι
συνειδητοποίησαν την ύπαρξη διαστάσεων της σχολικής λειτουργίας που δεν είχαν καν
υποπτευθεί και κατανόησαν ότι το σχολείο είναι «κάτι» περισσότερο από ένα μέρος που τα
παιδιά μαθαίνουν γράμματα, καθώς συνδέεται με όλη τη γειτονιά, τους ανθρώπους της και
τη ζωή τους.
Οι προτάσεις μας για το σχολείο μας
Ως προτάσεις δράσεις υιοθετήσαμε δύο:
Α. Η πρώτη αναφερόταν στην ύπαρξη, αλλά μη εκμετάλλευση, τεραστίων υπόγειων χώρων
(1.500 τ.μ.) που διαθέτουν βασικές υποδομές (πυρόσβεση, παράθυρα, εξόδους) αλλά που
δεν προβλέπεται η χρήση τους παρά μόνο ως αποθήκες. Ζητήσαμε με γράμμα προς το Δήμο
Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα το τμήμα αστικού σχεδιασμού, έχοντας τη συμπαράσταση και
τη αμέριστη βοήθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού και του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις ώστε οι χώροι αυτοί
να γίνουν εργαστήρια εικαστικών, μουσικής, θεατρικής αγωγής, αίθουσα εστίασης,
βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, ακόμη και κλειστό γυμναστήριο. Όνειρό μας είναι το σχολείο
να αποτελέσει κέντρο μάθησης και διασκέδασης όλης της γειτονιάς.
Β. Η δεύτερη, αφορούσε ένα ήδη δρομολογημένο πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δήμο
Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο γνωστό με την ονομασία «πράσινες στέγες»
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στο πλαίσιο του οποίου σχεδιάστηκε παρέμβαση σε οριζόντιο χώρο της σχολικής στέγης με
σκοπό τη φύτευσή του, την εγκατάσταση μηχανισμών για τη φροντίδα και τη συγκριτική
μελέτη των επιπτώσεων της πράσινης στέγης μέσω της φυσικής μόνωσης στις ενεργειακές
ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται από κάτω. Οι μαθητές και οι
μαθήτριες ανέλαβαν να προτείνουν το δικό τους όραμα στους υπεύθυνους του έργου για την
παρέμβαση στον οριζόντιο χώρο της στέγης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε
συνεργασία με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό για τα εικαστικά κ. Παπαδοπούλου Στέλλα.
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Η στέγη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

Τοπογραφικό της στέγης

Οι προτάσεις των μαθητών προς στους υπεύθυνους για τη διαμόρφωση της σχολικής
στέγης στο πλαίσιο του προγράμματος «πράσινες στέγες» που γίνεται σε συνεργασία με
τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
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Η πρότασή μας για τη γειτονι ά
Ακολούθως, αποφασίσαμε τη διερεύνηση της
γειτονιάς μας. Μετά από μια καταγραφή των
δρόμων, των πάρκων, των υπηρεσιών του
δήμου,
των
ακάλυπτων
χώρων
κ.ά.
αποφασίσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας
στο χώρο που είναι γνωστός ως «πάρκο
Γαλαξία» και που είναι άρρηκτα ενοποιημένος
με το σχολικό μας χώρο.
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Στο χώρο αυτό που συνυπάρχουν: ο Αθλητικός
Μορφωτικός Σύλλογος «Γαλαξίας», δημοτικά
γήπεδα
αντισφαίρισης,
γήπεδα
καλαθοσφαίρισης, υπηρεσίες του δήμου, μια
παιδική χαρά και τρία πάρκινγκ αυτοκινήτων
φέρει σαφή σημάδια εγκατάλειψης, είναι σε
πολλά σημεία υπερβολικά βρώμικος, διαθέτει
πολύ κακό φωτισμό με συνέπεια να προσελκύει
ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες παραβατικά
άτομα, χρήστες ουσιών, μέλη νεανικών
συμμοριών κ.ά.
Παράλληλα όμως διαθέτει αρκετό πράσινο,
είναι ένα ήσυχο μέρος που την ημέρα είναι
σημείο συνάντησης και παιχνιδιού τόσο για τα
παιδιά της προσχολικής ηλικίας όσο και γι’ αυτά
της σχολικής. Πιστεύουμε ότι με λίγες
παρεμβάσεις από την πλευρά του Δήμου, όπως
καταθέσαμε στο γράμμα προς το Δήμο
Θεσσαλονίκης, χωρίς μεγάλο οικονομικό
κόστος, όπως βελτίωση του φωτισμού και της
αστυνόμευσης, καλή καθαριότητα των χώρων,
βελτίωση κάποιων υποδομών ο χώρος θα
προσέλκυε εκατοντάδες πολίτες κάθε ημέρα.
Φυσικά μια ευρύτερη παρέμβαση που θα
περιλάμβανε μια εκ βάθρων ανάπλαση του
χώρου, αφού φυσικά θα προηγηθεί
επιστημονικός σχεδιασμός και θα ληφθούν
υπόψη και οι απόψεις των γύρω κατοίκων και
στον οποίο θα εντάσσονταν δημιουργικά και η
λειτουργία του σχολείου
θα αναβάθμιζε την περιοχή και θα μετέτρεπε το χώρο του πρώην στρατοπέδου στο
καλύτερο πάρκο του Ε’ Διαμερίσματος.
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Οι μαθητές:
Τμήμα

ΣΤ1:

Αποστολίδης Ραφαήλ, Αυγέρου Ειρήνη-Θεοδώρα, Βούγιας Νικόλαος,

Γεωργάκης Ελευθέριος, Γκιρνέτ Γεώργιος, Ιακωβίδου Αλεξάνδρα, Καμαριωτίδου Αναστασία,
Καραγιαννίδης Βασίλειος, Καρακέτωβ Παρασκευάς, Καρβουνάς Αθανάσιος, Μακραντωνάκη
Μαρία, Μαργίδης Πέτρος, Ματαράτζε Γεώργιος, Μαυρουδή Μαρία, Νάνου Χαρίκλεια,
Παπαδόπουλος Δημήτριος, Πονομάρεβ Ανδρέας, Στεφανίδης Γεώργιος, Φιλίππου Δέσποινα,
Χονδρογιάννη Ελευθερία
Ο εκπαιδευτικός: Κοτίνης Χρήστος
Τμήμα ΣΤ2: Αθανασιάδης Χρίστος-Στυλιανός, Βαράτη Μαρία, Γκουλέτσα Παρασκευή, Ζιάκας
Γεώργιος, Καλογεροπούλου Ευαγγελία, Καραγκιόζη Μαρία, Λιόλιου Αγάπη, Μαντάς
Ευρυπίδης-Δημήτριος, Μητακίδης Αλκιβιάδης, Μπατάρας Κωνσταντίνος, Μπέμπρι Ντέβιο,
Μυρίδης Νικόλαος, Νιανιά Θεοδώρα, Ξυμιτίδης Αθανάσιος, Ποιμενίδης Θεόδωρος, Ποφίδης
Ευγένιος, Ταλατάς Γεώργιος, Τασιούλα Αρετή, Τσιρώνη Όλγα, Φαναρά Δήμητρα,
Ο εκπαιδευτικός: Βράνας Κων/νος

63

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

“Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου”

8. 31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης: «Το σχολείο μας και η γειτονιά
μας»
α. Τι μας αρέσει και τι όχι. Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες
Η γειτονιά μας είναι η περιοχή Ευζώνων. Είναι
η περιοχή που εκτείνεται ανατολικά του νέου
δημαρχιακού μεγάρου και καλύπτει όλη την
οδό Βασιλέως Γεωργίου. Καλύπτει την
περιοχή από την παραλία έως τη Λεωφόρο
Στρατού. Είναι ένα κομμάτι της παλιάς
Θεσσαλονίκης. Τα κτίρια είναι τα περισσότερα
της
δεκαετίας
του
1960,
δηλαδή
πολυκατοικίες με στενά μπαλκόνια. Οι δρόμοι
είναι στενοί με αποτέλεσμα τους χαμηλούς
ορόφους να μη τους «βλέπει» ήλιος.
Καθημερινό πρόβλημα είναι το άναρχο
παρκάρισμα. Η δημοτική αστυνομία κάνει περιπολίες και γράφει μόνο στην παραλιακή οδό
του Μ. Αλεξάνδρου και στην Β. Γεωργίου. Δηλαδή μόνο στη «βιτρίνα».
Τα πεζοδρόμια είναι στενά και γεμάτα
εμπόδια από κολώνες της ΔΕΗ, από
αυτοκίνητα και ενίοτε από σκουπίδια. Και οι
μόνες νησίδες πρασίνου είναι κάποιοι
κοινόχρηστοι
χώροι
πολυκατοικιών,
παραμελημένοι. Στα θετικά είναι η λαϊκή
αγορά που μας δίνει ζωντάνια. Επίσης όσο κι
αν φαίνεται απίστευτο δύο θερινοί
κινηματογράφοι κατάφεραν να επιζήσουν, ο
ένας κυριολεκτικά ανάμεσα στα τσιμέντα. Το
πράσινο που μας λείπει το έχουμε
παραδίπλα, στα όρια της γειτονιάς μας. Το πάρκο
απέναντι από το αρχαιολογικό μουσείο, το πάρκο του Άρεως και η παραλία είναι χώροι
αναζωογόνησης. Δεν έχουν προβλεφθεί χώροι ποδοσφαίρου, και υπάρχει μόνο ένα γήπεδο
μπάσκετ και ένα τένις για έναν μεγάλο αριθμό παιδιών.
Το σχολείο μας βρίσκεται στα όρια της
γειτονιάς μας απέναντι από το νέο
δημαρχιακό μέγαρο. Κτίσθηκε για να καλύψει
προσωρινά κάποιες ανάγκες κτιριακών
εγκαταστάσεων λόγω του μεγάλου σεισμού
της Θεσσαλονίκης το 1978. Στην αρχή
στεγάστηκε στο κτίριο το 1ο Γυμνάσιο
Θεσσαλονίκης. Το 1982 ιδρύθηκε το 31ο
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και λειτουργούσε
στην οδό Εθνικής Αμύνης (απέναντι από τη
στρατιωτική λέσχη) έως το 1996 οπότε έγινε η
μεταφορά του. Το κτίριο από προσωρινό έγινε
λοιπόν μόνιμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε ευκολίες και ανέσεις σε
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εκπαιδευτικούς χώρους. Δεν υπάρχουν οι χώροι που πρέπει να υπάρχουν σε ένα σύγχρονο
σχολείο, όπως Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, πολυχώρος εκδηλώσεων, γυμναστήριο
(Στην ίδια αυλή στεγάζεται σε ένα ίδιο κατασκευαστικά κτίριο το 1ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης).
Η τοποθεσία όμως του σχολείου είναι από τις ωραιότερες. Μπροστά στη θάλασσα και δίπλα
σε ένα όμορφο πάρκο, το πάρκο της Γαλλίας. (Μόνο μελανό σημείο ο κεντρικός σταθμός
αερίου μέσα στο πάρκο και κολλητά με την αυλή του σχολείου)
β. Αν τον κόσμο θα άλλαζα τι επιλέγω να κάνω σ το σχολείο και στη γειτονιά μου

Αγαπάμε τη γειτονιά μας με τα προβλήματά της και
φροντίζουμε το σχολείο μας σε συνεργασία με τους
καθηγητές μας παρεμβαίνοντας στην εξωτερική αλλά
και στην εσωτερική του διακόσμηση. Αν ήθελε και ο
δήμος Θεσσαλονίκης να βοηθήσει πολύ ευχαρίστως.
Υπάρχουν ενέργειες που θα βοηθούσαν στην
αποκατάσταση του χώρου έξω από την είσοδο του
σχολείου και των πεζοδρομίων στους στενούς δρόμους
της γειτονιάς.
γ. Τί θα πρότεινα για το σχολείο και τη
γειτονιά μου με όραμα ένα αειφόρο μέλλον
Για τη γειτονιά μας, θα προτείναμε να αξιοποιηθούν οι
κοινόχρηστοι χώροι. Μπορούν να γίνουν, κάποιοι
τουλάχιστον, οάσεις μέσα στο μπετόν. Για τους δρόμους
και τα πεζοδρόμια δυστυχώς μπορεί να γίνει κάτι μόνο
αν υπάρξει βούληση από το δήμο Θεσσαλονίκης.
Για το σχολείο μας, όνειρό μας είναι να τοποθετηθούν
φωτοβολταϊκά στην σκεπή ή ακόμη και να δημιουργηθεί
ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στην αυλή του.

δ. Απόψεις μελών της περιβαλλοντικής ομάδας

«Φροντίζω τη γειτονιά μου προστατεύω το περιβάλλον». Ανδρομάχη
«Το σχολείο είναι το δεύτερό μας σπίτι. Πρέπει να το φροντίζουμε». Ελένη

«Πάντα αισθάνεσαι καλύτερα σε ένα όμορφο περιβάλλον». Μαρία
«Μην αφήσεις να υποβαθμιστεί η γειτονιά σου. Πάλεψε». Άντζελα
«Αγαπώ την γειτονιά μου με τα προβλήματά της. Αγωνίζομαι για να λυθούν».
Νίκη
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Οι μαθητές:
Β’ Γυμνασίου: Αδάμος Ιωάννης, Αρτακιανός Δημήτριος, Δομπούδης Πασχάλης, Ζαφειρίου
Λάϊος, Καρανίκας Γεώργιος, Μούτσιανου Νίκη, Μπούση Ελένη, Παπαδοπούλου Μαρία,
Πέρρου Ανδρομάχη, Σέρο Κρισάνθι, Τσαούσι Άντζελα, Φούφουλα Μαρία – Αθηνά.
Γ’ Γυμνασίου: Κουτσοκώστα Χαρίκλεια, Κωνσταντινίδου Ευαγγελία, Μπέλλος Μάριος,
Μπιζάνη Αθηνά, Ντόνα Σμαράγδα, Παπαδημητρίου Μαρία, Ψωμαθιανού Σταματία.
Οι εκπαιδευτικοί : Καράτσαλης Εμμανουήλ, Αρτακιανού Αντωνία, Μπουφίδου Αλεξάνδρα

66

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

“Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου”

9. 26Ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης: «Ερευνούμε το σχολείο μας, τη
γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον»
Τι κάναμε
Παρατηρήσαμε την αυλή του σχολείου μας.
Μάθαμε την ιστορία της περιοχής μας.
Περπατήσαμε την γειτονιά μας μέχρι τα ψηλά στη Μονή Βλατάδων.
Βγάλαμε φωτογραφίες.
Ψάξαμε για ελεύθερους χώρους.
Το σχολείο μας: Βρίσκεται στο μικρό κίτρινο πλαίσιο και
περικλείεται από τους δρόμους (Κασσάνδρου,
Ολυμπιάδος, Κρατερού, Λαμπουσιάδου).
Η γειτονιά μας: Ξεκινάει από την πλατεία Μουσχουντή,
ανεβαίνει το δυτικό τείχος, μέχρι τη Μονή Βλατάδων,
κατεβαίνει μέχρι τον Άγιο Δημήτριο και κλείνει στην
πλατεία της Παλαιάς Λαχαναγοράς ή πλατεία
Μουσχουντή.
Η γειτονιά μας, από ιστορική και γεωγραφική άποψη
Είμαστε το δυτικό κομμάτι της Άνω πόλης.
Το υψόμετρο της γειτονιάς μας είναι 50
μέτρα στην Αγίου Δημητρίου και 150 μέτρα
στην Επταπυργίου. Όπως καταλαβαίνετε η
γειτονιά μας έχει πολύ ανηφόρα(!!!) με
πολλές σκάλες, αλλά ωραία θέα, μικρές
στάσεις για να ξεκουραστείς. Τα πάρκα και
οι παιδικές χαρές είναι πάλι μικρά, μόνο
για να καθίσεις και να παίξουν τα πολύ
μικρά παιδιά. Ακόμα και η συγκοινωνία
μας έχει μικρό μέγεθος.
Στην περιοχή υπάρχουν Βυζαντινές εκκλησίες, διώροφες και τριώροφες κατοικίες πλουσίων
Τούρκων επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας, οθωμανικό Μαυσωλείο, βρύσες, ένα χαμάμ, το
δυτικό τείχος της πόλης. Αρκετά από τα μνημεία της πόλης μας, που έχουν ενταχθεί ως
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, βρίσκονται στη γειτονιά μας: Ναός Αγίου
Δημητρίου, Μονή Λατόμου, Ναός Αγίας Αικατερίνης, Ναός του Προφήτη Ηλία και τα Τείχη
της Θεσσαλονίκης
Επίσης στη γειτονιά μας βρίσκονται ο Ιερός ναός του Προφήτη Ηλία (με τοιχογραφίες του
1360), ο Ιερός ναός του Όσιου Δαβίδ (τέλη του 5ου αιώνα), σπουδαία από αρχιτεκτονική
άποψη κτίσματα, η Εθνική χαρτογραφική εταιρεία, το Ίδρυμα Πατερικών Μελετών του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Σύνδεσμός Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, το Μαυσωλείo του
Μουσά Μπαμπά (16ου αιώνας), η Βρύση στην οδό Τιμοθέου που κατασκευάστηκε τον 16ο
αιώνα, η Κρήνη του σουλτάνου Μουράτ Β΄(1401- 1451) στο Τσινάρι, το Γενί χαμάμ που
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κτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα (που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως Κινηματογράφος
«Αίγλη», Ταβέρνα «Σεβίλλη», Μουσικό κέντρο «Αίγλη» και από το 2012 είναι κλειστό). Γύρω
– γύρω η γειτονιά μας περιβάλλεται από τα τείχη.
Οι σκέψεις μας για τη γειτονιά μας: Η γειτονιά μας είναι ήσυχη, έχει στενούς δρόμους
χαμηλά σπίτια και είναι δύσκολο να την αλλάξεις. Από την Ολυμπιάδος μέχρι την Αγίου
Δημητρίου έχει 8όροφες παλαιές πολυκατοικίες με δρόμους γεμάτους αυτοκίνητα χωρίς
χώρους για παιχνίδι.
Αν τον κόσμο θα άλλαζα τι επιλέγω να κάνω στο σχολείο και την γειτονιά μου
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Η αυλή του σχολείου μας είναι μεγάλη.
Στη θέση αυτή πριν γίνει το σχολείο μας ήταν
οι παλιές φυλακές τις πόλης μας.

Η πρότασή μας είναι αυτή:
Μήπως μπορείτε να την κάνετε κάπως έτσι;

1. Τους ελεύθερους χώρους να
τους κάνουμε κήπους.
2. Να επιτρέπεται το graffiti σε
ορισμένους τοίχους.
3. Οι δρόμοι να έχουν πολλά
παγκάκια.
4 Να γκρεμιστούν τα βρώμικα
παλαιά σπίτια.
5 Να γίνουν μερικοί δρόμοι
πεζόδρομοι για να μπορούμε
να παίζουμε.

Ή έτσι;

Να κάνουμε το σχολείο δεύτερο σπίτι μας.
Ή μήπως έχετε κάποια καλύτερη ιδέα…

Να ανοίξει το σχολείο στη γειτονιά.
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Τα θετικά της εργασίας
1. Ασχοληθήκαμε με θέματα της γειτονιάς μας.
2. Δεθήκαμε περισσότερο σαν ομάδα.
3. Μάθαμε περισσότερα πράγματα για τη γειτονιά μας.
Η καθηγήτρια της περιβαλλοντικής ομάδας του 26ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και τα παιδιά
της Α΄ τάξης της ομάδας σας ευχαριστούμε για το περιβαλλοντικό ταξίδι της χρονιάς που μας
πέρασε.
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Οι μαθητές:
Α΄ ΤΑΞΗ: Βοδέντση Σοφία, Γκίνος Γεώργιος, Ευθυμίου Τσιρώνης Ευγένιος, Ιτούγια Ζώης,
Καλφοπούλου Αικατερίνη, Ελευθερίου Δέσποινα, Μάγου Βασιλική, Μωραϊτου Ελισάβετ,
Παυλίδου Ελεονόρα, Πολίτου Σοφία, Σαρίδης Κωνσταντίνος, Τσάλας Ανδρέας,
Χρυσουλάκης Κωνσταντίνος, Μουτσακανιάν Άνι, Μπένι Αντώνιος, Ντανελιάν Εντίτα
Η εκπαιδευτικός: Γαβριηλίδου Βασιλική, ΠΕ18
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10. 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης: «Από το σχολείο στη γειτονιά και
από την πόλη στον κόσμο»
Α. Το Σχολείο μας
Μας αρέσει γιατί: Είναι μικρό και συμπαθητικό, έχει μικρές
αίθουσες άρα μικρά τμήματα, είναι κοντά στο σπίτι μας, στο
Σχολείο μας κάνουμε ωραία πράγματα, πολλές εξωδιδακτικές
δράσεις, μπορούμε να ζητήσουμε και να κάνουμε αλλαγές
γιατί είναι παλιό.
Δεν μας αρέσει γιατί: Έχει μικρή αυλή και στριμωχνόμαστε στα
διαλείμματα, δεν έχει γυμναστήριο και αίθουσα εκδηλώσεων,
όταν κάνουμε μάθημα ακούμε απ’ έξω αυτούς που κάνουν
γυμναστική, είναι παλιό - πολύ παλιό, δεν μας φτάνει ο χρόνος για να συναντιόμαστε στην
περιβαλλοντική ομάδα γιατί όλα τα παιδιά έχουν αγγλικά - φροντιστήρια - αθλήματα κ.ά.,
δεν μπορέσαμε να βάψουμε όλοι.
Β. Τι έκανα στο σχολείο και στη γειτονιά μου
Φυτέψαμε φυτά, όπου υπήρχε χώμα,
και αλλάξαμε τα παλιά φυτά, βάψαμε
τα παγκάκια της αυλής με έργα
γνωστών ζωγράφων αλλά και δικές
μας ιδέες, βάψαμε τα καλαθάκια των
σκουπιδιών της αυλής, βάλαμε
χρώματα στην αυλή, οργανώσαμε
συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών,
προσπαθήσαμε να αφυπνίσουμε
όλους τους συμμαθητές μας.
Όλα αυτά τα κάναμε γιατί θέλαμε το
Σχολείο μας να γίνει πιο όμορφο και
πρωτοπόρο, εμείς ψηφίσαμε ποιες
δράσεις θα κάνουμε, με ενημέρωση και υποδείξεις από τους υπεύθυνους καθηγητές μας,
συνεργαστήκαμε με το Δήμο Θεσσαλονίκης, το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού& Βερτίσκου, τους
εθελοντές Θεσσαλονίκη 2012, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κι άλλους
καθηγητές μας, τα φυτώρια απέναντι από το
Σχολείο μας.

Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει
η αυλή μας
πιο όμορφη
και να υπάρχουν
πολύχρωμες πινελιές παντού,
οι συμμαθητές μας
να ευαισθητοποιηθούν
σε περιβαλλοντικά θέματα, κ.ά.
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Βγήκαμε και από την αυλή στη γειτονιά, βάψαμε στάσεις λεωφορείων του ΟΑΣΘ με ζωηρά
και χαρούμενα χρώματα.

71

Γ. Αν τον κόσμο θα άλλαζα τί θα πρότεινα για το σχολείο και τη γειτονιά μου
με όραμα ένα αειφόρο μέλλον
Το Σχολείο μας θέλουμε να γίνει ακόμη πιο όμορφο, με δική μας πρωτοβουλία και
συμμετοχή, να γεμίσουν οι τάξεις μας χρώματα και ζωγραφιές και άλλα
ενδιαφέροντα θέματα, εμείς να προτείνουμε, εμείς να το κάνουμε γιατί έτσι θα το
εκτιμήσουμε καλύτερα και θα το νιώσουμε δικό μας, να βάζουμε μουσική δικής μας
επιλογής στα μεγάφωνα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, να γίνει καταπράσινο
από φυτά (και οι τοίχοι και η σκεπή), να έχουμε καλές σχέσεις με τη γειτονιά, να
ανοίγει τα απογεύματα για να μαζευόμαστε να παίζουμε ή να κάνουμε
δραστηριότητες, να ανοίγει το εργαστήριο υπολογιστών και να μπορούμε να
παίξουμε εκεί αντί να πηγαίνουμε στα internet cafe, να έρχεται και κόσμος από τη
γειτονιά και να γεμίζει ζωντάνια. Να καλούμε τους γείτονες να συμμετέχουν στις
δράσεις μας και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε τη γειτονιά μας πιο
όμορφη και ανθρώπινη. Για τη γειτονιά μας θέλουμε πολύ πράσινο στους δρόμους
και στα μπαλκόνια, να βάψουμε τα καλαθάκια και τους κάδους σκουπιδιών όπως
κάναμε και στο Σχολείο μας, να καθαρίσουν οι τοίχοι και οι πινακίδες από γκράφιτι,
αφίσες και αυτοκόλλητα, περισσότερα ποδήλατα και πεζούς, να μπορούν να
κυκλοφορούν χωρίς εμπόδια τα άτομα με αναπηρία, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, κ.ά.
Να μπορούμε να κοιταζόμαστε, να χαμογελάμε και να χαιρετιόμαστε.
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Οι μαθητές:
Γ’ Γυμνασίου: Αβραάμ Αμαλία, Ανθογαλίδου Αμαλία, Βλάχου Άννα-Μαρία, Γαλατσοπούλου
Κωνσταντίνα, Γιακουμή Θάλεια, Καναβετσάδου Ξανθίππη, Κουκουβής
Μπαχτσεβανοπούλου Χριστίνα, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σολωμίδου

Βασίλης,
Άννα,

Τσαπράζη

Θεοδώρα, Χυσενλάρι Διαλεχτή
Β’ Γυμνασίου:

Βλάχου Δέσποινα, Καληνούδη Ζωή, Μήτσιου Κατερίνα, Μήτσα Κική,

Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα, Σπούρα Έλενα, Φωτιάδης Κωνσταντίνος
Α’

Γυμνασίου:

Αναγνώστου

Μαρία,

Κόλας

Τζένη,

Κουγιουμτζίδου

Ελένη,

Κουτσιαμπασιοπούλου Αναστασία, Λαζάρου Μαρία, Λέτσα Ελένη, Ρουσιτάι Κατερίνα,
Τσαρόση Ελένη, Τσιλιμίγκα Δέσποινα, Φράγκου Φωτεινή, Βασιλείου Αλέξης, Καζαντζίδης
Βασίλης, Κετεντζόγλου Αγγελική, Μιχαηλίδου Βερονίκη, Οσμανλάρι Χρύσα, Πιτούλη
Κατερίνα, Συμεωνίδου Χριστίνα, Τσιφτσή Ελένη, Τροχούτσου Ελένη,
Ο εκπαιδευτικός: Νίκος Καζαντζίδης, ΠΕ04, Αφουξενίδου Αθηνά, ΠΕ04
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11. 19ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης: «Ερευνούμε το σχολείο μας και
τη γειτονιά μας»
Το σχολείο μας
Οι παλιοί Θεσσαλονικείς το γνωρίζουν ως «Μαράσλειο». Οι παλαιότεροι κάτοικοι της
περιοχής ως «Σχολείο του Νούκα». Οι λίγο νεότεροι ως το «παλιό Β’ Θηλέων». Στις δύο
τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα η επιγραφή στην είσοδο μας ενημερώνει
ότι στο κτηριακό συγκρότημα στεγάζονται το 19ο Γυμνάσιο και το 19ο Λύκειο Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για το διατηρητέο κτήριο στην οδό Αλεξανδρείας 93, στη γωνία με τη Ζ.
Παπαντωνίου, που συμπληρώνεται από το επίσης διατηρητέο χαμηλό κτήριο του οποίου τα
παράθυρα βλέπουν επί της οδού Κρήτης και παλιά το γνώριζαν ως «Σγούτειο».
Αυτό λοιπόν, είναι το σχολείο μας, που ορθώνεται ανάμεσα στις σύγχρονες πολυκατοικίες,
ενώ ακριβώς απέναντί του υπάρχει ένα άλλο όμορφο διατηρητέο κτίσμα. Μέσα στο κτίριο
και την αυλή του καθημερινά αγόρια και κορίτσια, εκτός από την μάθηση βιώνουν την
εφηβεία μέσα από το γέλιο, το δάκρυ, το παιχνίδι, το τραγούδι,τη χαρά την αγωνία, τα σχέδια
και τις ιδέες για τις γιορτές και τις διάφορες καινοτόμες δράσεις. Σ΄ αυτό το σχολείο
ονειρεύονται, σχεδιάζουν το μέλλον, συγκρούονται με τον κόσμο των μεγάλων με το
απόλυτο και ασυμβίβαστο που χαρακτηρίζει την ηλικία τους.
Πέρα όμως από την ωραία εικόνα που δίνει το συναίσθημα τι είναι αυτό που στ’ αλήθεια
αρέσει περισσότερο στους μαθητές; Ακολουθούν κάποιες σκέψεις τους:
«Στο σχολείο μας αρέσει ιδιαίτερα η αίθουσα πληροφορικής σ’ αυτή ανακαλύπτουμε τα
μυστικά από τις νέες τεχνολογίες».
«Σχεδόν στις μισές αίθουσες του σχολείου μας υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες και το
μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο».
«Στις αίθουσες υπάρχουν ξύλινοι πίνακες (ταμπλό) στους οποίους τοποθετούμε τις εργασίες
μας και έτσι νιώθουμε τη χαρά, ότι την εργασία μας τη βλέπουν όλοι».
«Εκείνο όμως που γεννά την επιθυμία να μένουμε στο σχολείο και μετά τη λήξη των
μαθημάτων είναι τα πολλά προγράμματα: θεατρικής παιδείας, χαρακτικής, ρομποτικής,
περιβαλλοντικής, μπάντα και χορωδία. Τέλος έχουμε και ενισχυτική διδασκαλία από τις
αρχές του δευτέρου τριμήνου. Μέσα από όλα αυτά και τις δεξιότητές μας αναπτύσσουμε,
αλλά και συμπληρώνουμε τα κενά μας».
«Αυτό όμως που κυριολεκτικά μας ξετρελαίνει στο σχολείο είναι ότι συχνά συμμετέχουμε σε
συνέδρια, εκδηλώσεις και άλλες δράσεις. Δεν λείπουν βέβαια οι εκπαιδευτικές εκδρομές και
οι διδακτικές επισκέψεις».
Υπάρχουν όμως κι αρκετά πράγματα που δεν αρέσουν στους μαθητές μας. Ακολουθούν
κάποιες σκέψεις τους:
«Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη στο σχολείο. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα».
«Δεν υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις τάξεις».
«Δεν μας αρέσουν τα χρώματα στους τοίχους του σχολείου».
«Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα κουφώματα».
«Κάποιες αίθουσες είναι υπερβολικά στενές με φθαρμένους πίνακες».
Η γειτονιά μας
Η περιοχή των Εξοχών των αρχών του 20ου αιώνα δίνει τη θέση της στη πυκνοκατοικημένη
περιοχή Μαρτίου με Β. Όλγας των αρχών του 21ου αιώνα. Η ιδιαίτερη γοητεία αυτής της
γειτονιάς είναι οι αντιθέσεις: διατηρητέα κτίρια, και σύγχρονες πολυκατοικίες, ήσυχα
δρομάκια και θορυβώδεις δρόμοι.
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Αυτό που αρέσει στα παιδιά από τη γειτονιά του σχολείου είναι το μεγάλο πάρκο στην οδό
Κρήτης και το διατηρητέο κτίριο του Ε’ Δημοτικού διαμερίσματος με τη μεγάλη αυλή με τα
δέντρα και τα λουλούδια. Υπάρχει πολύ καλή συγκοινωνία προς το κέντρο της πόλης αλλά
και προς τα ανατολικά. Πολύ γρήγορα, σε λιγότερο από πέντε λεπτά φτάνεις στην παραλία.
Η ύπαρξη του πυροσβεστικού σταθμού δίνει ασφάλεια, έχει όμως και τα μειονεκτήματά του.
Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τα προβλήματα των συνανθρώπων σε ατομικό, αλλά και
συλλογικό επίπεδο (δημοτικό διαμέρισμα, ενορίες κ.ά.).
Αυτά που δεν αρέσουν στους μαθητές είναι: α) το συχνό φαινόμενο των γεμάτων κάδων με
σκουπίδια που αποτελούν εστία μόλυνσης. Βέβαια αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα κι όχι
μόνο της δικής μας γειτονιάς, β) η ηχορύπανση είναι ένα βασικό πρόβλημα που υποβαθμίζει
την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, γ) αναλογικά με τον πληθυσμό της γειτονιάς τα πάρκα
και οι αθλητικοί χώροι είναι λίγοι, δ) δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων με
συνέπεια τα πεζοδρόμια να γίνονται χώροι στάθμευσης και να δυσκολεύεται η διέλευση των
πεζών. Ιδιαίτερα δυσκολεύονται τα άτομα με κινητικά προβλήματα και οι μητέρες με τα
καρότσια.
Οι δράσεις μας
Η περιβαλλοντική ομάδα προσπάθησε μέσα από κάποιες
δράσεις να αλλάξει προς το καλύτερο κάποια πράγματα
στο σχολείο και στη γειτονιά. Καταρχήν δημιούργησε
σχολική βιβλιοθήκη με 800 περίπου βιβλία. Στο κάλεσμα
των παιδιών ανταποκρίθηκαν φέρνοντας βιβλία γονείς και
εκπαιδευτικοί. Στους διαδρόμους έβαλαν διάφορες
αφίσες με θέμα το περιβάλλον και δημιούργησαν την
περιβαλλοντική γωνιά. Τοποθέτησαν σε ειδικό χώρο της
αυλής κομποστοποιητή, προσφορά του δήμου
Θεσσαλονίκης
Ιδιαίτερα ενδιαφέρθηκαν οι μαθητές για την ιστορία του
σχολείου. Μελέτησαν την ιστορία από το βιβλίο Αλεξανδρείας 93 της κ. Φαντίδου και πήραν
συνέντευξη από την κ. Βακαλέρη, μαθήτρια του σχολείου μας στα χρόνια της κατοχής. Τα
βιώματα της κ. Βακαλέρη τα παρουσίασαν στο μαθητικό συνέδριο του Δήμου Θεσσαλονίκης
που πραγματοποιήθηκε στις 19-12-2012 με θέμα την ιστορία της πόλης. Στη συνέχεια οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία να πάρουν πολλές πληροφορίες για την ιστορία του σχολείου
από τον ποιητή Γιάννη Αρκέτο, ο οποίος υπηρετεί στο σχολείο περισσότερο από δύο
δεκαετίες.
Με αφετηρία το σχολείο οι μαθητές ερεύνησαν τη
γειτονιά και κατέγραψαν τα προβλήματα της μέσα από
ερωτηματολόγια που ετοίμασαν κι έδωσαν σε
επαγγελματίες και κατοίκους της περιοχής.
Οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας υπεύθυνα
συγκέντρωσαν τρόφιμα και διάφορα άλλα αγαθά που
έφεραν σχεδόν όλοι οι μαθητές του σχολείου μας. Στη
συνέχεια ανέλαβαν να τα μεταφέρουν στο χώρο όπου
καθημερινά σιτίζονται πάνω από 120 άτομα στην ενορία
του Ι.Ν. Αναλήψεως. Χωρίς να θέλουν να δείξουν ότι οι
άνθρωποι είναι «εποχιακά καλοί» πραγματοποίησαν αυτή
τη δράση αλληλεγγύης το Δεκέμβρη (2012) και τον Απρίλη
Η αλληλεγγύη απάντηση
(2013). Περπάτησαν ξανά και ξανά στους δρόμους της
στην κρίση
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γειτονιάς βλέποντας τα πάντα γύρω τους με μια άλλη ματιά.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα: α)Τη δημιουργία αφίσας, με τα καλά και τα άσχημα της γειτονιάς
β) Τη δημιουργία δυο βίντεο με το ίδιο θέμα. Στο δεύτερο βίντεο μετά από διάφορα
ακούσματα επέλεξαν το τραγούδι «Δρόμοι παλιοί» σε ποίηση Μανώλη Αναγνωστάκη και
μουσική Μίκη Θεοδωράκη.
Παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην παρουσίαση προγραμμάτων
περιβαλλοντικής στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας στις 25-4-2013. Όλη η ομάδα συμμετείχε
στο Φεστιβάλ που οργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, κατέθεσε στο Δημοτικό συμβούλιο το
ψήφισμά της και παρουσίασε τα βίντεο. Επίσης συμμετείχε με τις φωτογραφίες του μαθητής
της ομάδας στην έκθεση φωτογραφίας με αντίστοιχο θέμα στο ισόγειο του Δημαρχείου.
Στις 15-5-2013 οι μαθητές παρουσίασαν το πρόγραμμα τους σε όλους τους μαθητές του
σχολείου και το απόγευμα της ίδιας μέρας παρουσιαστήκαν στην αίθουσα πολλαπλών του
Δημαρχείου τα βίντεο με θέμα «Η γειτονιά μου με το φακό μιας κάμερας».
Όλη αυτή τη χρονιά, όσα βιώσαμε με τα παιδιά μας έδωσαν το κουράγιο να ελπίζουμε. Σε
εποχή κρίσης να έχουμε τη δύναμη να οραματιζόμαστε ένα δημιουργικό σχολείο και μια
ανθρώπινη γειτονιά. Πιο συγκεκριμένα το σχολείο να είναι διαρκώς ανοιχτό στη γειτονιά με
εκδηλώσεις και προτάσεις με συνεργασία. Όλοι μαζί μπορούμε να ξαναβρούμε στους παλιούς και στους νέους δρόμους τους συνανθρώπους μας μέσα από την ανθρωπιά και την
αλληλεγγύη.
Οι μαθητές μας: Αγαπίου Χριστίνα, Βαγγελινού Ελισάβετ, Βρατίδης Ιωάννης, Βερβέρη
Ελευθερία, Γκέσιου Θεώνη, Γούρος Δημήτρης, Γούρου Αθηνά, Ζήλου Μαρίνα, Ηλίγια
Ευάγγελος, Καραγιάννη Φωτεινή, Καραογλάνη Αλεξάνδρα, Καραφουλίδης Θοδωρής,
Κισσούδη Ιωάννα, Κόλιας Παντελής, Κούκου Γεωργία, Κυριακάκης Γεώργιος, Μαμόγλου
Μαρία, Μπαλαμπανίδου Νάτια, Ντάμπος Αντώνιος, Ξανθοπούλου Θάλεια, Παναγοπούλου
Άνοιξη, Παναγοπούλου Νεφέλη, Παπαθανασίου Θεοδώρα, Πεσιρίδης Θωμάς , Πιτάκη Ελένη,
Πιτάκη Άννα, Πραμάτεια Ελένη, Σελάμι Παρασκευή, Σιάπκα Σταυρούλα, Σιλάγκι Μαργαρίτα,
Σκαφίδα Βαλεντίνα, Σταμπουλής Θεόδωρος, Τσούνταλης Δημήτριος, Χατζηδήμογλου
Νικόλαος, Χριστάρα Ζαφειρένια.
Οι εκπαιδευτικοί: Φαρσιαρώτου Μαρία, ΠΕ01-02, Βασίλειος Χατζόπουλος, ΠΕ03, Αγγελική
Κασιμάτη, ΠΕ05, Ζηνοβία Χαραλαμπίδου
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12. Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Γυμνάσιο): ««Δημιουργώντας έναν όμορφο και βιώσιμο
χώρο στην αυλή του σχολείου μου και στη γειτονιά μου»
Α. Το σχολείο μας και η γειτονιά μας. Τι μας αρέσει και τι όχι. Τα πλεονεκτήματα και οι
αδυναμίες:
Ξεκινώντας από μία ιστορική αναδρομή στο παρελθόν, ερευνήσαμε την εικόνα του
επιβλητικού κτιρίου του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, εστιάζοντας στις
προβλεφθείσες για την εποχή άψογες εγκαταστάσεις και στον περιβάλλοντα χώρο της αυλής
και της γειτονιάς που το περιβάλλει. Καταγράψαμε τη λειτουργικότητα της αρχιτεκτονικής
δόμησης του σχολείου σε σχέση με το τότε ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής μονάδας και
χαρτογραφήσαμε τη θέση του στο
τότε ιστορικό κέντρο της πόλης μας.
Ταυτόχρονα καταγράψαμε τις
αλλαγές που προέκυψαν σε όλα τα
επίπεδα και τις αιτίες που
οδήγησαν στην εικόνα του σήμερα.
Θέλοντας
να
σχολιάσουμε
εποικοδομητικά την εικόνα της
ευρύτερης
περιοχής
που
περιβάλλει το σχολείο μας αλλά και
τον σχολικό μας χώρο, θέλουμε να
επισημάνουμε ότι το ιστορικό
κέντρο της πόλης έχει χάσει την αίγλη του παρελθόντος. Οι περιβάλλοντες δρόμοι πάντα
ασφυκτικά πλημμυρισμένοι από αυτοκίνητα εν κινήσει ή παρκαρισμένα, πολυάριθμα μικρά
εμπορικά καταστήματα, τα περισσότερα κλειστά λόγω κρίσης, μας δίνουν μία εικόνα
αποκαρδιωτική.
Αποτύπωση των δεδομένων της γειτονιάς σε χαρτόνια εργασίας (ΠΠΣΠΘ)

Εκτός από το πάρκο της Αρχαίας Αγοράς το οποίο έχει διαμορφωθεί προς το καλύτερο, την
ανάδειξη της Αρχαίας Αγοράς και το μπίτ μπαζάρ μαζί με παλαιοπωλεία και τα μπακιρτζίδικα
της οδού Τοσίτσα που διατηρούν την αύρα του παρελθόντος, τίποτε δεν είναι όπως τότε…
Αυτοκίνητα
Πάρκα περιοχής
Ιστορικά κτήρια
Κατάσταση δρόμων
Πεζόδρομοι
Κτήρια κακής κατάστασης
Κάδοι Ανακύκλωσης
ΔρόμοιΓκράφιτι
κατάσταση
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Το σχολείο μας παραμένει ένα πρωτοποριακό ακόμη και σήμερα κτίριο, πνιγμένο όμως
ανάμεσα σε πολυώροφες παλιές πολυκατοικίες! Μας αρέσει ωστόσο, γιατί διαφέρει
κτιριακά από τα υπόλοιπα προκάτ δημόσια σχολεία, γιατί βρίσκεται στο κέντρο της πόλης
και έχει μία επαρκώς μεγάλη αυλή. Ωστόσο, τόσο ο εσωτερικός όσο και ο προαύλιος χώρος
θα έπρεπε να διαμορφωθούν
και να εκσυγχρονιστούν, να
προσαρμοστούν στις σύγχρονες
ανάγκες του αριθμού των
μαθητών και του εκπαιδευτικού
και διοικητικού προσωπικού.
Βεβαίως, η ιστορικότητα του
κτιρίου
δεν
επιτρέπει
αρχιτεκτονικές
αισθητικές
παρεμβάσεις, ωστόσο κυρίως
στην αυλή μας πολλά μπορούν
να βελτιώσουν την σημερινή της
εικόνα.
Ο χάρτης των θεσμών του σχολείου μας

Β. Αν τον κόσμο θα άλλαζα τι
επιλέγω να κάνω στο σχολείο
και στη γειτονιά μου

Θεωρητικό μέρος : Μελετήσαμε μία εκτενή βιβλιογραφία η οποία αφορούσε στο ιστορικό
κέντρο της πόλης και στο σχολείο μας, αποκτώντας έτσι μέσω των διηγήσεων και
καταγραφών των τότε κατοίκων της, μία εικόνα της Θεσσαλονίκης του περασμένου αιώνα.
Υπήρχε τότε ένα λογοπαίγνιο, δημοσιευμένο μάλιστα στον Γαλλικό τύπο της εποχής:
Σαλουνίκ , Σάλ ουνίκ = μοναδική βρωμιά! Αυτό ήταν κάτι που πολύ μας κακοφάνηκε και που
μας έβαλε σε σκέψεις. Τότε η πόλη μας ήταν υπό κατοχή, σήμερα όμως; Γιατί να μην ζούμε
σε όμορφη και καθαρή πόλη, εκσυγχρονισμένη γειτονιά, γιατί το σχολείο μας να μην γίνει
πιο λειτουργικό και ελκυστικό;
Δράσεις: Αναλάβαμε πρωτοβουλίες, συζητήσαμε, επιλέξαμε και μπήκαμε σε δράση.
Καταγράψαμε και φωτογραφήσαμε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου
και της γειτονιάς μας. Μοιράσαμε ερωτηματολόγια σε κατοίκους της γειτονιάς και σε
μαθητές του σχολείου μας αντίστοιχα.
Όλοι συμφωνήσαμε ότι πολλά μπορούμε να αλλάξουμε μέσα και έξω από το σχολείο μας.
Ξεκινώντας από την καθαριότητα και τη δενδροφύτευση η οποία μερικώς επιτεύχθηκε με τη
βοήθεια του Δήμου, προτείναμε να τοποθετηθούν παγκάκια και ένα μικρό στέγαστρο στην
αυλή, να επισκευαστούν οι βρύσες και οι τουαλέτες των μαθητών, να γίνει μερική επίστρωση
της αυλής με χορτοτάπητα.
Ένα εσωτερικό βάψιμο των αιθουσών, θα έδινε χρώμα στην πολύωρη π*αραμονή μας μέσα
σε αυτές. Αν και άπιαστο όνειρο, ναι, θα θέλαμε να έχουμε το ατομικό μας ντουλαπάκι, μέσα
ή έξω από την τάξη μας!
Βγαίνοντας από το σχολείο υπάρχει ένας μικρός πεζόδρομος, όπου υπάρχει η δυνατότητα να
τοποθετηθούν κάποια επιπλέον παγκάκια. Όσο για την γειτονιά στην οποία βρίσκεται το
σχολείο μας, λίγα πράγματα περνούν από το χέρι μας. Μπορούμε να βοηθήσουμε να
παραμένει καθαρή, να προσφέρουμε εθελοντική εργασία για να συμβάλλουμε σε αυτόν τον
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τομέα, αλλά και να προτείνουμε δροσερές ιδέες, ώστε η γειτονιά μας, αν όχι να ξαναποκτήσει
την παλιά της αίγλη, τουλάχιστον, βραχυπρόθεσμα, να καθαρίσει και να ομορφύνει.
Τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας ήταν, πιστεύουμε, ικανοποιητικά για τον
προβλεπόμενο διαθέσιμο χρόνο, όχι όμως επαρκή.
Γ. Τί θα πρότεινα για το σχολείο και τη γειτονιά μου με όραμα ένα αειφόρο μέλλον
Η τοποθέτηση περισσότερων κάδων διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών, καινούργιες
ταμπέλες σηματοδότησης και ένδειξης των οδών καθώς και καταγραφής των εμπορικών
καταστημάτων, διακοσμητική επικάλυψη των άδειων καταστημάτων με όμορφες αφίσες
που να παρακινούν τους πολίτες να συνδράμουν στη διαμόρφωση της εικόνας του κέντρου
της πόλης μας, επιβολή σε κάθε ιδιοκτήτη ξενοίκιαστου καταστήματος να φροντίζει για την
αξιοπρεπή εξωτερική του εμφάνιση, αναπαλαίωση ορισμένων εξαιρετικής αρχιτεκτονικής
κτιρίων, μικρά παρτέρια με λουλούδια και δεντράκια όπου αυτό είναι εφικτό, δημιουργία
θέσεων παρκινγκ ώστε να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι και τέλος μια ματιά στο παρελθόν με
στόχο την προβολή του στο μέλλον.

Οι μαθητές: Αβραμίδου Ζωή, Αγγελοπούλου Δέσποινα, Αϊμεκε Ηλίας, Αργυρίου Χρυσούλα,
Βενάρδου Μελίνα, Γερούση Αλεξάνδρα, Διαμαντή Αναστασία, Διαμαντόπουλος Αναστάσιος,
Δόντσιος Σταύρος, Θεοφάνους Παρασκευή, Καϊόπουλος Γρηγόριος, Καλαμπάκα Μαρία,
Καραμάνης Δημήτριος, Λεούδη Σταυριλία, Λιάμης Βασίλειος, Μπακόλα Χριστίνα, Μπίνος
Χρήστος, Παυλίδης Γιώργος, Προκοπάκη Ζωή, Ταλιαδώρου Κατερίνα, Ταπανίδης Λάζαρος,
Τσιριγώτη Χαρά, Φωτοπούλου Αργυρώ, Φωτοπούλου Δήμητρα

Οι εκπαιδευτικοί: Κ. Κουκουλάς, Φυσικός - Ρ/Η, Διευθυντής, Λιθοξοΐδου Αλεξάνδρα,
ΠΕ04.02 (Χημικός), Σιδηροπούλου Ουρανία, ΠΕ 05 (Γαλλικής Φιλολογίας), Τόδα Ελένη,
ΠΕ04.01 (Φυσικός)
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13. 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης: «Ενεργοί πολίτες στο 28ο
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης»
α. Το σχολείο μας και η γειτονιά μας. Τι μας αρέσει και τι όχι. Τα
πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες.
Μας αρέσουν
Το ότι το σχολείο μας είναι κοντά στο κέντρο της πόλης και έτσι εύκολα έχουμε
πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε σύγχρονα πολιτιστικά κέντρα
και ιστορικά μνημεία της πόλης.
Το ότι το σχολείο μας βρίσκεται κοντά σε εξόδους της περιφερειακής οδού προς τα
δυτικά και τα ανατολικά μέρη αυτής.
Το ότι μένουμε κοντά στο σχολείο μας κι έτσι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σ' αυτό
περπατώντας.
Το ότι η παραλία της πόλης και το θαλάσσιό της μέτωπο είναι προσβάσιμο από το
σχολείο με τα πόδια.
Τα χαρούμενα χρώματα στους τοίχους του νέου κτιρίου του σχολικού μας
συγκροτήματος.
Δεν μας αρέσουν
Τα γκρίζα χρώματα στους τοίχους του παλιού κτιρίου του σχολικού μας
συγκροτήματος. Μας θυμίζουν κάτι μεταξύ νοσοκομείου και αστυνομικού τμήματος.
Η απουσία πράσινου στον προαύλιο χώρο και στο εσωτερικό του σχολείου,
Τα κάγκελα στον προαύλιο χώρο. Μας φέρνουν στο νου εικόνες από φυλακές.
Η απουσία καθισμάτων ανάπαυσης και στεγάστρου στο προαύλιο. Όταν βρέχει ή
έχει πολύ ήλιο ταλαιπωρούμαστε αφάνταστα!
Η φασαρία από το μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο οχημάτων της λεωφόρου
Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην είσοδο του σχολείου μας.
Το ότι οι μπάρες μπροστά από την είσοδο του σχολείου μας δεν είναι αποσπώμενες
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εισέλθει ασθενοφόρο ή άλλο όχημα σε περίπτωση
ανάγκης στο σχολείο.
Τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στις διαβάσεις, οι
συχνά ξέχειλοι από σκουπίδια κάδοι, οι πολλές κακοτεχνίες στους δρόμους και τα
πεζοδρόμια της γειτονιάς μας.
Η δυσκολία να διασχίσουμε τη λεωφόρο Καραμανλή δεδομένων της στενής
ενδιάμεσης των δυο λωρίδων νησίδας, του μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων που
διασχίζουν τη λεωφόρο και των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσουν οι οδηγοί
τους.
β. Αν τον κόσμο θα άλλαζα τι επιλέγω να κάνω στο σχολείο και στη γειτονι ά
μου. Καταγραφή δράσεων
Περιήγηση στη γειτονιά γύρω από το σχολείο με τα πόδια, με ένα καρότσι μωρού
και με ένα άτομο με κινητικά προβλήματα.
Επίσκεψη στο Εργαστήριο Μελέτης Ρύπανσης του Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και
ενημέρωσή μας από τον καθηγητή κ. Φυτιάνο σε σχετικά θέματα.
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Συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης κι
επίδοση αιτημάτων.
Δεντροφύτευση στο χώρο του σχολείου.
Κατασκευή μακέτας πεζογέφυρας ως πρόταση για να διασχίζουμε τη λεωφόρο
Καραμανλή.
Αποστολή γραπτών αιτημάτων στην Τροχαία για ρύθμιση των φαναριών στους
δρόμους γύρω από το σχολείο και υποστήριξης με σχολικό τροχονόμο.
Εγκατάσταση τριών πάγκων ανάπαυσης στο προαύλιο του σχολείου.
Συγγραφή θεατρικού έργου το οποίο περιγράφει τις δράσεις μας.
Συγγραφή στίχων και μουσικής για ένα τραγούδι με μήνυμα υπέρ των οικολογικών
μετακινήσεων.
Επίσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης
(Μ.Ι.Ε.Τ.) και στο Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), στη βίλα Καπαντζή.
Ξεναγηθήκαμε στο ιστορικό κτίριο και τη φωτογραφική έκθεση «Η δύση της
ανατολής» με καρτ - ποστάλ της Θεσσαλονίκης από τις αρχές του προηγούμενου
αιώνα. Στο Ε.Λ.Ι.Α. είδαμε και διαβάσαμε σπάνια αρχεία και συλλογές που
αναδεικνύουν την ιστορία της πόλης μας.
Συμμετοχή στο 1ο Περιβαλλοντικό Μαθητικό Συνέδριο του προγράμματος «Ενεργός
Πολίτης: Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το
μέλλον» με παρουσίαση των δράσεών μας και θεατρικού δρώμενου.
Οι παραπάνω δράσεις επιλέχτηκαν γιατί θεωρήσαμε ότι η δράση στο σχολείο μπορεί να
αλλάξει τη νοοτροπία και την αντίληψη που έχουμε γι' αυτό: τους/τις συμμαθητές/τριές μας,
τους εκπαιδευτικούς μας, τις μεταξύ μας σχέσεις, το ίδιο το κτίριο. Επίσης η γνώση της
ιστορίας της πόλης μας θεωρήσαμε ότι μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του σεβασμού
απέναντι στους ανθρώπους και τα κτίριά της. Μαθαίνοντας την πόλη μας την αγαπήσαμε
περισσότερο και πλέον νοιαζόμαστε περισσότερο γι' αυτήν.
Συνεργαστήκαμε με το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου – Κορδελιού & Βερτίσκου, την Αντιδημαρχία
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
Τα αποτελέσματα ήταν η ανάπτυξη της εξωστρέφειάς μας, η γνωριμία με την ιστορία της
πόλης και τη γειτονιά μας. Επίσης είδαμε ανταπόκριση, έστω μερική, στα αιτήματά μας από
φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης δίνοντάς μας έτσι την ευκαιρία να αντιληφθούμε ότι η
δράση μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα συμβάλλοντας έως ένα βαθμό στην εμπέδωση
θετικότερου κλίματος στη σχολική μας κοινότητα. Τέλος, και ίσως πιο σημαντικό, οι μεταξύ
μας σχέσεις ενδυναμώθηκαν, γνωρίσαμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, περάσαμε όμορφα και
δεθήκαμε ως παρέα.
γ. Τί θα πρότεινα για το σχολείο και τη γειτονιά μου με όραμα ένα αειφόρο
μέλλον; Οι προτάσεις μας

κατασκευή πεζογέφυρας μεταξύ των δύο λωρίδων της λεωφόρου Καραμανλή
διαπλάτυνση νησίδας & πεζοδρομίου της λεωφόρου Καραμανλή
ευδιάκριτη σήμανση
τοποθέτηση σχολικού τροχονόμου
μεγαλύτερη διάρκεια του φαναριού μεταξύ των δύο λωρίδων της λεωφόρου
Καραμανλή
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πιθανή αλλαγή εισόδου του σχολείου
παραχώρηση του παρτεριού του πάρκου από το Δήμο Θεσσαλονίκης στο σχολείο μας
προστατευτικά κιγκλιδώματα
συντήρηση των ανεμιστήρων και άκαυστες κουρτίνες και μεμβράνες στις σχολικές
μας
αίθουσες
αντιολισθητικές ταινίες στα σκαλοπάτια του σχολείου
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Οι μαθητές:Κατή Αικατερίνη, Μαλαθούνη Σωτηρία, Μυστακίδης Αλέξανδρος, Σιδέρης
Συμεών, Στεφάνου Στυλιανή, Τζιώρα Κυριακή, Τοσίδης Σταύρος, Χαμπασλλαρι Αρμάντ,
Τσιμτσιλιάκου Κωνσταντίνα, Λοτζέ Γιάννα
Οι εκπαιδευτικοί: Νικολέτα Μπεχλιβάνη, ΠΕ13, Θεόδωρος Γούτας, ΠΕ19
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14. 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης: «Ερευνούμε το σήμερα,
ενεργούμε για το αύριο»
Τη σχολική χρονιά 2012-2013 τρεις καθηγητές και 34 μαθητές-τριες της Β’ Τάξης του σχολείου
μας, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού &
Βερτίσκου, υλοποιήσαμε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ερευνούμε το σήμερα ενεργούμε για το αύριο». Τα κίνητρά μας πολλά: Δραστηριοποίηση των μαθητών σε πεδία
άλλα, πέραν των μαθημάτων, καλύτερη γνωριμία και επαφή καθηγητών-μαθητών,
καινούργιες γνώσεις, εμπειρίες και συναισθήματα για όλους. Το ιδιαίτερο στοιχείο όμως,
που μας έκανε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα έναντι πολλών άλλων, ήταν η
συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης σ’ αυτό και η δέσμευσή του ότι οι προτάσεις στις οποίες
θα καταλήγαμε θα υλοποιούνταν με τη συνδρομή των Υπηρεσιών του, στο μέγιστο δυνατό
βαθμό. Έτσι, η πρόκληση του να δούμε ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ μέσα από ένα σχολικό
πρόγραμμα, μας οδήγησε στην τελική μας επιλογή.
Ξεκινήσαμε ερευνώντας το σχολείο μας. Μάθαμε την ιστορία του, διαγνώσαμε τις ελλείψεις
και τα προβλήματά του ως προς την υλικοτεχνική υποδομή, γνωρίσαμε όλους τους φορείς
που συμμετέχουν στη λειτουργία του και το ρόλο καθενός από αυτούς, συγκρίναμε το
παρελθόν με το παρόν. Με επιτόπια έρευνα, φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις, μελέτη
στοιχείων, συζητήσεις και συνεντεύξεις αποκτήσαμε πληρέστερη και βαθύτερη γνώση για το
χώρο και τη λειτουργία του σχολείου μας, έτσι ώστε ο παραγόμενος προβληματισμός μας
οδήγησε και σε συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις βελτίωσης του σχολικού μας
περιβάλλοντος. Με τις ίδιες μεθόδους μελετήσαμε και τον ευρύτερο χώρο της γειτονιάς του
σχολείου, δραστηριότητα ιδιαίτερα ελκυστική για όλους, μιας και μας επέτρεπε να
ξεφύγουμε από τα στενά πλαίσια του σχολείου και να ανοιχτούμε στον κόσμο, έστω και τον
τόσο κοντινό μας. Το αποτέλεσμα ήταν να δούμε τη γειτονιά μας με άλλα μάτια.
Συνειδητοποιήσαμε ότι είναι ο χώρος της δικής μας καθημερινής ζωής, την αγαπήσαμε
περισσότερο και συναισθανθήκαμε την ατομική μας ευθύνη για την τωρινή αλλά και τη
μελλοντική κατάστασή της.

Συνέντευξη με τον αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Καρούμπη
Το πρόγραμμα αυτό ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό. Αφιερώσαμε όλοι πολλές ώρες από τον
ελεύθερο χρόνο μας και πολλή ενέργεια από τη ζωτικότητά μας αλλά το ταξίδι μας
αποζημίωσε και με το παραπάνω. Είναι ωραίο να δημιουργείς, να ενδιαφέρεσαι, να ερευνάς,
να μαθαίνεις, να αναρωτιέσαι, να προτείνεις, να μοιράζεσαι, να σκέφτεσαι, να αισθάνεσαι,
να επικοινωνείς, να ζεις.
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Σε ότι αφορά τα πρακτικά αποτελέσματα της δουλειάς μας ο Δήμος Θεσσαλονίκης μας
προμήθευσε νεαρά δεντράκια τα οποία φυτέψαμε στη σχολική μας αυλή, καθώς επίσης μας
παρείχε έξι μπάρες ποδηλάτων οι οποίες τοποθετήθηκαν έξω από το σχολείο μας. Φυσικά
είχαμε κι άλλα αιτήματα-προτάσεις για τη βελτίωση του σχολικού μας χώρου: περισσότερα
παγκάκια, ανακατασκευή στις βρύσες, αναρριχόμενα φυτά, γκράφιτι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης
μας υποσχέθηκε ότι μερικά από αυτά είναι θέμα χρόνου να πραγματοποιηθούν, ενώ για
κάποια άλλα υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία υλοποίησής τους.
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Δενδροφύτευση στην αυλή του σχολείου μας
Εμείς φυσικά θα είμαστε παρόντες και την επόμενη σχολική χρονιά, με μεγαλύτερη εμπειρία,
πάθος και ενθουσιασμό για να συμβάλλουμε με τις δράσεις μας στη βελτίωση του
περιβάλλοντος του σχολείου και της γειτονιάς μας και να βιώσουμε μ’ αυτόν τον τρόπο την
έννοια του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη στην πράξη.
Υπάρχει καλύτερο μάθημα από αυτό;
Οι μαθητές: Μορίδου Μαρία, Μοσχούτης Απόστολος, Μπρίκου Κωνσταντίνα, Μυτιτανίδης
Γεώργιος, Νίκου Αρετή, Πάντου Αικατερίνη, Παπαθεοδώρου Άννα, Παπαθεοδώρου ΗρώΕλένη, Παυλίδη Ελένη-Ιωάννα, Πελιβανίδου Μαρία, Πιέτρη Μαρία, Πράπας Αντώνιος,
Ριγάνη

Δήμητρα,

Ρουσσίδου

Αφροδίτη,

Ροφαέλα

Αριστέα,

Σαμακοβλή

Μαρία,

Σιδηροπούλου Παρθένα, Σούρλα Ισαβέλλα, Στεφάκη Παρασκευή, Στυανίδου ΦωτεινήΕιρήνη, Συμεωνίδης Αβραάμ, Τανιμανίδης Ηλίας, Τζανακάκη Δέσποινα, Τζιόλα Στεφανία,
Τοκλικισβίλι Σοφία, Τσάμης-Σταματιάδης Νικόλαος, Φαναριώτη Ειρήνη, Χαρισίου Χρυσούλα,
Χασάπη Κωνσταντίνα, Χατζηδάκη Ελισάβετ, Χατζηιγνατιάδης Κωνσταντίνος, Χουχουλιδάκη
Νεφέλη, ΧρήστουΜαρία, ΧρυσοπούλουΚλαίρη
Οι εκπαιδευτικοί: Σεφεριάδης Χαράλαμπος,ΠΕ04.05 (Γεωλόγος), Γαβαλάκη Νίκη, ΠΕ02
(Φιλόλογος), Πράπας Λεωνίδας, ΠΕ19 (Πληροφορικός)
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15. 2Ο Γυμνάσιο Χαριλάου: «Χαριλάου: Η γειτονιά μου χθες,
σήμερα, αύριο»
Είμαστε τα παιδιά της περιβαλλοντικής ομάδας του 2ου Γυμνασίου Χαριλάου. Πιστεύουμε ότι
είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη γειτονιά, όμως όπως όλες οι γειτονιές έτσι και η δική
μας έχει κάποια προβλήματα και αρνητικά στοιχεία. Γι’ αυτό συμμετείχαμε στο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με
όραμα το μέλλον» για να τη γνωρίσουμε καλύτερα και για να συμβάλουμε στη διαμόρφωση
μιας βιώσιμης πόλης.
Το σχολείο μας στεγάζεται σε ένα κτίριο των αρχών της δεκαετίας του 70. Παρόλη όμως την
παλαιότητα του κτιρίου χάρις στην καλή του συντήρηση και τους μεγάλους και άνετους
χώρους είναι λειτουργικό και με πολλά πλεονεκτήματα. Μας αρέσουν οι μεγάλες,
ψηλοτάβανες αίθουσες και οι μεγάλοι φωτεινοί διάδρομοι και το γεγονός ότι το σχολείο μας
δεν είναι στριμωγμένο ανάμεσα σε πολυκατοικίες.
Μειονέκτημα είναι η έλλειψη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που μας στερεί τη δυνατότητα
να χαρούμε τις πολυποίκιλες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε αφού αναγκαζόμαστε να τις
παρουσιάζουμε στον ακατάλληλο για τέτοιου είδους εκδηλώσεις χώρο του γυμναστηρίου.
Επίσης ένα ακόμη μειονέκτημα είναι η μεγάλη μεν αλλά τσιμεντοστρωμένη και με ελάχιστο
πράσινο σχολική αυλή. Άλλο ένα μειονέκτημα είναι ή δύσκολη πρόσβαση από την ανατολική
πλευρά του σχολείου όπου υπάρχει η επικίνδυνη πολυσύχναστη διασταύρωση των οδών
Νικάνορος και Βεργίνας χωρίς σηματοδότηση.
Θεωρούμε αναγκαία και απαραίτητη τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ώστε το
σχολείο μας να γίνει κυψέλη πολιτισμού όχι μόνο για τους μαθητές του αλλά και για όλους
τους κατοίκους της περιοχής από την οποία λείπει ένας χώρος πολιτισμού.
Η αυλή μας θα επιθυμούσαμε να έχει περισσότερο πράσινο και καλύτερο σχεδιασμό για να
παίζουμε και να τη χαιρόμαστε.
Για την επικίνδυνη διασταύρωση οι Δήμοι Θεσσαλονίκης και Πυλαίας πρέπει να ξεπεράσουν
τα γραφειοκρατικά προβλήματα και να λύσουν το ζήτημα πριν είναι αργά.
Γνωρίσαμε τη γειτονιά μας και διαπιστώσαμε ότι η Χαριλάου, παρόλο που είναι μια πολύ
όμορφη γειτονιά με πολλούς, αλλά δυστυχώς, αναξιοποίητους χώρους πρασίνου μπορεί με
κάποιες παρεμβάσεις, τις οποίες θα αναφέρουμε παρακάτω, να γίνει ίσως το πιο όμορφο
κομμάτι της πόλης μας. Προβληματιστήκαμε πάνω στο θέμα και έτσι χωριστήκαμε σε 5
ομάδες, κάθε μία από τις οποίες ανέλαβε να μελετήσει ένα χώρο και να διατυπώσει ιδέες
για το πώς θα μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να γίνει θελκτικός και χρήσιμος για τους
συμπολίτες μας. Επισκεφτήκαμε, ρωτήσαμε, φωτογραφίσαμε, οραματισθήκαμε και
σχεδιάσαμε χώρους που είτε δεν μας αρέσουν στην κατάσταση που είναι τώρα, όπως ο
χώρος γύρω από το σχολείο μας, το πάρκο της Νέας Ελβετίας, το γήπεδο του Άρη και τα
τσιμέντα που αποκαλούνται «πάρκο» πίσω από αυτό είτε είναι τελείως αναξιοποίητοι, όπως
το εγκαταλελειμμένο οικόπεδο του εργοστασίου Αλλατίνι και η ανατολική περιφερειακή
τάφρος.
Οι αλλαγές που προτείνουμε είναι οι εξής:
1) Ο χώρος γύρω από το σχολείο μας, να γίνει ένας πεζόδρομος, μία παιδική χαρά, ένας
ποδηλατόδρομος, θέσεις για ποδήλατα, παγκάκια, σιντριβάνι, παρτέρια. Το σχολείο
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θέλουμε να μένει πάντα ανοιχτό ώστε να μπορούμε να παίζουμε στην αυλή του και κυρίως
να απαγορεύονται τα αυτοκίνητα.
2) Το πάρκο της Νέας Ελβετίας → να δημιουργηθεί ένα υδάτινο πάρκο και μια μοντέρνα
παιδική χαρά, λειτουργικές τουαλέτες, νέα γήπεδα. Όσο για τον χώρο των 6 στρεμμάτων που
βρίσκεται έξω από το πάρκο δίπλα στις αφετηρίες των λεωφορείων θα πρέπει να γίνει χώρος
αναψυχής προσβάσιμος στους περιπατητές.
3) Το γήπεδο του Άρη και το πάρκο πίσω από αυτό → να μεταφερθεί το γήπεδο έξω από την
πόλη όμως η περιοχή να διατηρήσει τον αθλητικό της χαρακτήρα με αθλητικές
εγκαταστάσεις, ελεύθερη είσοδο και το πάρκο να γίνει πιο «πράσινο».
4) Το οικόπεδο του εργοστασίου Αλλατίνι → το εργοστάσιο να διαμορφωθεί ως πολιτιστικό
κέντρο, να δημιουργηθούν κήποι, μαγαζάκια, καφετέρια, παρκινγκ για τα αυτοκίνητα και ένα
θερινό σινεμά.
5) Ανατολική περιφερειακή τάφρος → να εκμεταλλευτούμε το νερό από το ρέμα
δημιουργώντας μία τεχνητή λίμνη (ψυχαγωγία και υδροβιότοπος), να προστεθούν
λουλούδια και δέντρα, μονοπάτια περιπάτου για πεζούς, ποδηλάτες αλλά και τα κατοικίδια.
Η περιβαλλοντική μας ομάδα ξεκίνησε και τον σχεδιασμό του Αστικού μονοπατιού Χαριλάου
με σκοπό να κάνουμε γνωστή τη γειτονιά μας την ιστορία της, τις ομορφιές της αλλά και τα
προβλήματα της στους συμμαθητές μας των άλλων σχολείων της Θεσσαλονίκης και έτσι η
Χαριλάου να γίνει γνωστή μέσω αυτών σε όλους τους κατοίκους της πόλης μας.
Αφού αποφασίσαμε ποιες ήταν οι τελικές μας προτάσεις, πήγαμε στο Δημαρχείο της
Θεσσαλονίκης και τις παρουσιάσαμε. Εκεί παρευρίσκονταν και παιδιά από άλλα σχολεία που
παρουσίασαν τις ιδέες τους και άκουσαν τις δικές μας. Έπειτα με το συντονισμό των
υπεύθυνων του προγράμματος φτιάξαμε πάνελ και αφίσες. Ξεκινήσαμε μια περιβαλλοντική
πορεία και παραταχθήκαμε στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, όπου με το χορευτικό των
γραμμάτων του συνθήματός μας και των υπόλοιπων καλλιτεχνημάτων μας προσπαθήσαμε
να περάσουμε τα μηνύματά μας στους περαστικούς. Ήταν μια πολύ διασκεδαστική μέρα για
όλους εμάς που συμμετείχαμε!
Ελπίζουμε οι προτάσεις μας για το πώς ονειρευόμαστε τη γειτονιά μας και τη πόλη μας να
μην πάνε χαμένες και να υλοποιηθούν όσες περισσότερες από τις ιδέες μας είναι δυνατόν
ώστε να γίνει η γειτονιά μας μία καλύτερη γειτονιά!

Οι μαθητές: Παπακωνσταντίνου Ευθύμης, Παπαρνάκη Ελευθερία, Παπαχρήστου Βικτώρια,
Παρασκευά Μαρία, Παρασκευοπούλου Χρύσα - Μαρία, Πασχαλίδου Αναστασία, Περπερή
Μαρία, Πεσματζόγλου Αρχοντία, Πούλακα Μαρία, Πρίνος Δημήτρης, Σαράφογλου
Ελευθέριος, Στάη Σταματία, Στάμος Μιχαήλ, Τακάκη Ροδάνθη, Τερζής Μάριος, Τζαβάρα
Ειρήνη, Τζαβίδα Χριστίνα, Τούλια Ηλιάννα, Τουσουνίδου Σμαράγδα - Αργυρούλα, Τσακίρης
Ευάγγελος, Τσακμακάς Αθανάσιος, Τσαπούτογλου Άννα, Τσιακίρης Βασίλειος, Τσιτούνης
Νέστορας, Τσούγγαρη Αναστασία, Χριστοφής Χρίστο
Οι εκπαιδευτικοί: Πονίδου Στέλλα ΠΕ02, Στάης Αντώνιος ΠΕ04
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16. 3ο Γυμνάσιο Χαριλάου: «Φροντίζω το σχολείο μου και τη
γειτονιά μου»
Φροντίζω το σχολείο μου και τη γειτονιά μου
Η πρόταση ήταν ενδιαφέρουσα. Μια συνεργασία με τον νέο Δήμο. Γιατί όχι;
Το παλιό μα πάντα επίκαιρο σύνθημα «Think globally - act locally» μας ένωσε σε μια κοινή
περιβαλλοντική προσπάθεια: Ο διευθυντής Πρεφτίτσης Γιώργος και οι δύο καθηγητές Κετέν
Παντελής και Μπαταλαμάς Θανάσης και βέβαια τα παιδιά κυρίως του Α2, μα και άλλα.
Είπαμε να ρωτήσουμε, να ψάξουμε, να περπατήσουμε, να παρέμβουμε, να αλλάξουμε εμάς
και τους άλλους. Κοντινούς και μακρινούς.
Στο σχολείο
1.Τρυπήσαμε το τσιμέντο της αυλής μας και φυτέψαμε 5
μεγάλα δέντρα - δωρεά του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2. Χτίσαμε 2 παρτέρια για λουλούδια και ένα για λαχανικά
και τα γεμίσαμε με 30 φυτά και λουλούδια από το Δήμο κι
αυτά.
3. Δημιουργήσαμε φυτώριο στο σχολικό εργαστήριο και
μοιράσαμε φυτά σε παιδιά - γονείς και στους καθηγητές του
σχολείου μας.
4. Συνεργάτης των ΟΤΑ μίλησε σε όλο το σχολείο (τμήματμήμα) για τους ΧΥΤΑ και για τη σημασία της
ανακύκλωσης.
5. Υιοθετήσαμε το πάρκο της Νέας
Ελβετίας, αφού εκεί πραγματοποιούμε
όλους σχεδόν τους περιπάτους μας και
προτείναμε στο Δήμο να προβάλλει
μερικές ταινίες το καλοκαίρι στο χώρο του
αμφιθέατρου και να τοποθετήσει όργανα
γυμναστικής εξωτερικού χώρου.
6. Βάλαμε και 10 μεγάλες γλάστρες μέσα
στους διαδρόμους του σχολείου και ένα
κάδο κομποστοποίησης στην αυλή.
Και στη γειτονιά μας
1. Η διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο έγινε αφορμή να ψάξουμε τα ονόματα των δρόμων
και κάποια ιδιαίτερα σημεία της γειτονιάς μας. Έτσι μάθαμε για τον επιχειρηματία
Επαμεινώντα Χαριλάου, τον στρατιωτικό - πολιτικό Νικόλαο Πλαστήρα, τον πολιτικό
Αλέξανδρο Παπαναστασίου, τον νομπελίστα ποιητή μας Γιώργο Σεφέρη, τον εκπαιδευτικό
και μεταρρυθμιστή Γληνό τον Δημήτρη και τον ζωγράφο Γιώργο Παραλή κ.α. Βρήκαμε τα
τροχιοδρομικά (σπίτια των σιδηροδρομικών και των εργαζομένων στα τραμ), βρήκαμε για το
φόρο που πλήρωναν οι κάτοικοι της Πυλαίας για να πάνε Θεσσαλονίκη, το θερινό σινεμά
Γάνου στα 20 μέτρα από το σχολείο, δίπλα σε ένα μικρό ξύλινο σπιτάκι και βέβαια τα
κεραμοποιεία Αλλατίνι και τον ΑΡΗ.
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2. Παρέμβαση στο Πάρκο των εθελοντών (πίσω από το γήπεδο του ΑΡΗ ). Με τη βοήθεια και
τη χορηγία σε χρώματα του φροντιστηρίου ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ βάψαμε το πάρκο με ωραίο
ωχροκίτρινο χρώμα για να μην προκαλέσουμε τους φίλους του ΑΡΗ.
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Γνωριμία με τα παιδιά από τα άλλα σχολεία. Οι συνάδελφοι του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Κορδελιού και Βερτίσκου τα είχαν όλα τέλεια. Έγινε παρουσίαση της δουλειάς
μας και μάλιστα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου. Ζωγραφίσαμε, διαδηλώσαμε,
βγήκαμε φωτογραφία με τον δήμαρχο . Μια όμορφη εμπειρία γιατί είδαμε πόσα μπορούμε
να πετύχουμε με λίγα μέσα και πολύ μεράκι.

Συνέχεια τον Σεπτέμβριο. Ο σπόρος έπεσε. Θα φυτρώσει.
Το 2014 η Θεσσαλονίκη θα είναι η πρωτεύουσα των νέων.

Οι μαθητές: Αυγολιάρη Δήμητρα, Καραμπά Βιργινία, Κωνσταντινίδης Νικόλαος, Μανδώρα
Ελισάβετ, Μαυρουδή Θωμαή, Μπαδιαβάς Διομήδης, Μπαλμπαγάδη Χρυσούλα, Μπαρλάκα
Άννα Μαρία, Μπάρτζου Άννα Ευδοξία, Παπαλαζάρου Νικολέτα, Παπασιλέκας Ελευθέριος,
Παπαχρήστος Ιωάννης, Σεφερίδου Ευγενία, Φλώρος Βαγγέλης, Γκουντώνας Ιορδάνης.
Οι εκπαιδευτικοί: Πρεφτίτσης Γιώργος διευθυντής, Κετέν Παντελής, Μπαταλαμάς Θανάσης.
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17. 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης: «Η γειτονιά του σχολείου μας»
α. Το σχολείο μας και η γειτονιά μας. Τι μας αρέσει και τι όχι. Τα
πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες
Το σχολείο μας είναι ένα ιστορικό σχολείο που στεγάζεται σε ένα σχολικό συγκρότημα επί
της Μοναστηρίου 169 με πολύ καλή κτιριακή και εργαστηριακή υποδομή. Αδικείται όμως
από την έλλειψη αυλής και από τη γενικότερη εικόνα της γειτονιάς. Ανύπαρκτα πάρκα,
ανύπαρκτοι ελεύθεροι χώροι και ποδηλατόδρομοι, σκουπίδια, ερειπωμένα κτίρια,
ανύπαρκτα πεζοδρόμια ή πεζοδρόμια βοτανικοί κήποι χωρίς καμιά πρόβλεψη για ΑΜΕΑ,
οικόπεδα χωρίς ή με περίφραξη γεμάτα σκουπίδια, κατεστραμμένοι κάδοι σκουπιδιών και
στάσεις, διαβάσεις και επικίνδυνες διασταυρώσεις χωρίς ή με χαλασμένα φανάρια, ελλιπής
διαγράμμιση διαβάσεων, παρκαρισμένα αυτοκίνητα ακόμα και πάνω στις διαβάσεις,
συνθέτουν την εικόνα της Γειτονιάς. Όλα αυτά θεωρούμε ότι συμβάλλουν στην αύξηση των
κενών καταστημάτων. Θετικό θεωρούμε το γεγονός ότι υπάρχουν σημεία, ιστορικά ή
οικονομικά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν πόλοι αναβάθμισής της.
β. Αν τον κόσμο θα άλλαζα τι επιλέγω να κάνω σ το σχολείο και στη γειτονιά
μου
Σκεφθήκαμε ότι θα μπορούσε να μετατραπεί σε αυλή ο χώρος του πεζοδρομίου της
Μοναστηρίου μπροστά στην είσοδο του σχολείου και
υποβάλαμε το αίτημά μας στις υπηρεσίες του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Ταυτόχρονα
αποφασίσαμε
να
ανανεώσουμε μόνοι μας τους τοίχους του σχολείου
εσωτερικά και εξωτερικά με την οικονομική βοήθεια του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ο Δήμος ικανοποίησε
τελικά περσινό αίτημά μας και τοποθέτησε τα παγκάκια
που είχαμε ζητήσει.
Σε συνεργασία με
Μηχανολόγους μαθητές της συστεγαζόμενης 2ης ΕΠΑΣ
κατασκευάστηκαν από θρανία και αυτοσχέδια παγκάκια
και η ομάδα μας ανέλαβε τον χρωματισμό τους. Την
τελευταία στιγμή, ικανοποιήθηκε από το Δήμο και το
αίτημά μας για τοποθέτηση ζαρτινιέρων, τις οποίες και
ανανεώσαμε με χρώματα και φυτά.
Παράλληλα σχεδιάσαμε και περιηγηθήκαμε σε ένα
περιβαλλοντικό μονοπάτι της Γειτονιάς. Εντοπίσαμε σημείαπόλους αναβάθμισης της γειτονιάς, μάθαμε την ιστορία της,
καταγράψαμε τις αδυναμίες της, καθώς και προτάσεις για τη
βελτίωση της εικόνας της και με έγγραφα μέσω της
Διεύθυνσης του σχολείου απευθυνθήκαμε στις υπηρεσίες του
Δήμου Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον με τη δράση «Με το φακό μιας κάμερας»
συμμετείχαμε σε έκθεση με φωτογραφίες της Γειτονιάς, στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
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γ. Τ θα πρότεινα για το σχολείο και τη γειτονιά μου με όραμα το αειφόρο
μέλλον
Θεωρούμε ότι η εικόνα της Γειτονιάς του σχολείου μας θα άλλαζε αν οι υπεύθυνοι λάβουν
υπόψη τις προτάσεις μας και συγκεκριμένα:
1. Ένα μικρό πάρκο επί της 25ης Μαρτίου, παράλληλο με τις γραμμές του τρένου, το
μοναδικό της Γειτονιάς, έχει αφεθεί στην τύχη του. Χρειάζεται καθάρισμα και
αποκατάσταση σε παγκάκια, χώρο άθλησης και παιδική χαρά. Επιβάλλεται η άμεση
συνεργασία των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου και όχι μόνο στο
πάρκο αλλά σε όλη τη Γειτονιά. Επιθυμητή θα ήταν η συνεργασία και με την ΤΡΕΝΟΣΕ, η
οποία χρησιμοποιεί το γειτονικό χώρο για νεκροταφείο βαγονιών. Ένα περιπατητικό
μονοπάτι, ένας ποδηλατόδρομος παράλληλος με τις γραμμές των τρένων, καθώς και ένα
εξωτερικό μουσείο τρένων με ένα καφέ-βαγόνι, θα άλλαζαν όλη την εικόνα της περιοχής.
2. Το μηχανουργείο τρικύκλων της Καθαριότητας του Δήμου να μεταφερθεί από το
μοναδικό ελεύθερο οικόπεδο της περιοχής επι της Γιαννιτσών – Δάφνης, στο μικρότερο
δημοτικό οικόπεδο Γιαννιτσών 87α και στο οικόπεδο της Δάφνης, να δημιουργηθεί
Πάρκο.
3. Αξιοποίηση του Μύλου Βαλτσάνη, επί της οδού Γιαννιτσών, ένα διατηρητέο κτήριο
μοναδικού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος για το
οποίο επίσης δεν υπάρχει καμιά μέριμνα. Η
περίφραξή του έχει καταστραφεί και ο
περιβάλλων χώρος είναι γεμάτος σκουπίδια και
περιττώματα. Ο εσωτερικός χώρος, εκτός από
σκουπιδότοπος είναι και επικίνδυνος, αφού
παραμένει έτσι από την πυρκαγιά του 1957, με
τα μισοκαμένα δοκάρια να στέκονται
απειλητικά. Θεωρούμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να
προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή του νόμου περί καθαρισμού και περίφραξης του
οικοπέδου και σε δεύτερη φάση σε μια συμφωνία με τους ιδιοκτήτες στην αξιοποίηση
του χώρου.
4. Σ’ ένα από τα μικρά προσφυγικά κόκκινα σπιτάκια της Πρόνοιας του 1926, στεγάζεται η
Πρωτοβουλία Κατοίκων της Περιοχής. Κάνουμε έκκληση σε όλες τις αρχές, να λάβουν
σοβαρά υπόψη και να σεβαστούν τον
καθημερινό αγώνα τους για αναβάθμιση της
γειτονιάς.
5. Αξιοποίηση, ως χώρο εκθέσεων, του κτηρίου του
εργοστασίου ΣΙΖΑΛ, με τη μοναδική πριονωτή
σκεπή, έργο Ιταλών αρχιτεκτόνων της δεύτερης
δεκαετίας του 1900.
6. Να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις του
Εμπορικού Κέντρου City Gate, για να μην
ερημωθεί και να διαμορφωθεί ο χώρος δίπλα
στο πάρκινγκ του εμπορικού.
7. Καθαρισμός των πεζοδρομίων παραπλεύρως του
αρχαιολογικού χώρου, επί της Μαζαράκη-Γιαννιτσών, τόσο από σκουπίδια όσο και από
χόρτα. Τα χόρτα και τα σκουπίδια θα πρέπει να καθαρίζονται συνεχώς και από όλες τις
δενδροδόχους της Γειτονιάς. Επίσης καθαρισμός όλων των πεζοδρομίων της Μαζαράκη
και υποχρέωση των ιδιοκτητών για περίφραξη και καθαρισμό όλων των οικοπέδων και
ερειπωμένων κτιρίων, κυρίως στα τετράγωνα Μοναστηρίου – Μαζαράκη – Γιαννιτσών –
Κωλέττη.
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8. Αποκατάσταση της οικίας του Διευθυντή των Ανατολικών
Σιδηροδρόμων, του 1909, το οποίο είναι το 1ο κτίριο στην Ελλάδα
που το 1998 το μετέφεραν ολόκληρο κατά 40 μ. Σωστό
κομψοτέχνημα. Το κτίριο όμως έχει αφεθεί στην τύχη του, όπως
και το κτίριο του διπλανού εμπορικού σταθμού, το οποίο χτίστηκε
το 1950 στη θέση του Παλιού Κτιρίου Επιβατών των Ανατολικών
Σιδηροδρόμων του 1893, το οποίο καταστράφηκε από
βομβαρδισμούς το 1944. Καθαρισμός του μοναδικού
αντιαεροπορικού καταφυγίου της περιοχής.
9.
Αξιοποίηση της οδού Πίψου, στην προέκταση της Αγίων Πάντων.
Ένα μοναδικό θησαυρό της περιοχής, με άθικτο το
καλντερίμι του 1890. Η Πίψου οδηγούσε στο Σιδηροδρομικό
Σταθμό και στον πανέμορφο κήπο Μπεχτσινάρ με την
ομώνυμη πεντακάθαρη παραλία και τις φημισμένες
ψαροταβέρνες. Τον ονειρευόμαστε πεζόδρομο με χώρους
εκθέσεων, με φροντισμένα κτίρια, με ταβέρνες, καφέ,
κήπους, πορτοκαλόχρωμο φωτισμό, κίνηση, ζωή. Μένει
στους αρμόδιους να πραγματοποιήσουν το όνειρό μας.
10. Αξιοποίηση σε συνεργασία με την ΤΡΕΝΟΣΕ του πρώην
κτηρίου τηλεπικοινωνιών του ΟΣΕ, αριστερά του νέου
Σιδηροδρομικού Σταθμού, με τα κόκκινα τούβλα, τα
πανύψηλα πεύκα της αυλής του και τη μοναδική θέα Το
κτίριο χρησιμοποιείται σήμερα μόνο από κάποια συνεργεία
και η εικόνα του εσωτερικά είναι άθλια. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα μουσείο
φωτογραφίας της ΤΡΕΝΟΣΕ, με αναψυκτήριο για το κοινό, που θα άλλαζε όλο το χαρακτήρα
της περιοχής.
Τέλος ευχόμαστε και ελπίζουμε η σημερινή συνεργασία μας με τις υπηρεσίες του Δήμου να
μη σταματήσει με τη λήξη του προγράμματος και η δραστηριοποίηση για τα 100 χρόνια της
Θεσσαλονίκης να μην είναι απλά μια στάση στην ιστορία της.
Ως προς το σχολείο μας, ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην πραγματοποιηθεί η πρόσφατη
πρόταση της Διευθύντριας Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με την πρόταση αυτή το σχολείο
μας, μετά από 37 χρόνια προσφοράς στην ουσία διαλύεται και καταργείται, αφού δύο τομείς
του συγχωνεύονται με το σχολείο του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ και ένας με το συστεγαζόμενο 12ο ΕΠΑΛ.
Ευχαριστούμε τη Διευθύντρια για την επιβράβευσή της για τις προσπάθειες που κάναμε να
αναβαθμίσουμε τη Γειτονιά και το σχολείο, που με την πρότασή της μας αναγκάζει να το
εγκαταλείψουμε.
Οι μαθητές: Γεωργιάδης Θεόδωρος, Κικνάτζε Νίνο, Γεωργιάδου Θεοδώρα, Τριανταφύλλου
Δημήτριος, Ιεσάνου Ιγκόρ, Κωνσταντινίδης Άγγελος, Κατιρτζή Αγάπη, Οικονόμου
Παναγιώτης, Ντομοτσίδου Μαρία, Σαλπιγκίδης Αναστάσιος, Πηλείδου Ιωάννα-Ηλέκτρα,
Γιαννακούδη Αφροδίτη,Τάφα Ερμπλίν, Ελευθεριάδη Γιάννα, Τζονάρι Μαρνταλένα, Κοζμίδου
Μαρία, Ανθυμιάδης Χρήστος, Ματθαίου Μαρία, Μαυρίδης Ιωάννης, Σίμου Ελπίδα,
Σανταλίδης Γρηγόριος, Τσαμτσίδου Αικατερίνη, Αναστασίου Ιωάννης, Χανδωλιά Ζωή,
Λουμπόνιας Κωστίκας, Χατζοπούλου Σταματία,
Οι εκπαιδευτικοί: Καραφύλλη Μαριάνθη, Κούρτη Μαρία, Ντούντου Αικατερίν
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Μαθητικό Συνέδριο Τοπικού Δικτύου
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, στο
πλαίσιο των δράσεων του για την Εκπαίδευση για την Αειφορία οργάνωσε και συντόνισε μαζί
με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τις Διευθύνσεις Π & ΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Τοπικό
Δίκτυο Εκπαίδευσης με τίτλο « Ενεργός Πολίτης στη γειτονιάς μου: Ερευνούμε το σχολείο, τη
γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον» στο οποίο, το τρέχον σχολικό έτος 2012-13,
συμμετείχαν 17 Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το
Δήμο Θεσσαλονίκης με 46 εκπαιδευτικούς και 460 μαθητές.

Οι σχολικές ομάδες που συμμετείχαν από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και
Λύκεια, ερεύνησαν το σχολείο τους και τη γειτονιά τους, κατέγραψαν τη σημερινή τους
εικόνα, έθεσαν κριτικά ερωτήματα αναζητώντας απαντήσεις και κατέληξαν σε δράσεις με τις
οποίες άλλαξαν ή πρότειναν την αλλαγή ενός μέρους της εικόνας του σχολείου και της
γειτονιάς τους που αποφάσισαν να επιλέξουν.
Δήλωσαν με τον τρόπο αυτό το δικό τους παρόν ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες της
Θεσσαλονίκης στις συμμετοχικές, δημοκρατικές διαδικασίες που έχουν ως στόχο την
έμπρακτη προβολή ενός διαφορετικού αξιακού πλαισίου με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη
φύση, ως προϋπόθεση μιας μακρόπνοης αλλαγής στο πεδίο της καθημερινότητας της πόλης
τους.
Συμπαραστάτης τους στο δρόμο αυτό ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσφέροντας την
πολύτιμη συνδρομή του και φανερώνοντας τη μεγάλη αξία της συνεργασίας των σχολικών
μονάδων με τους Τοπικούς φορείς.
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Οι δράσεις των σχολικών ομάδων, του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και του Δήμου
Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν την Τρίτη 14 Μαΐου 2013 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα στον προαύλιο χώρο του
Δημαρχείου μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και
δρώμενα τα οποία παρουσίασαν με κέφι και ζωντάνια. Στο τελικό ψήφισμα του Συνεδρίου
το οποίο αναγνώστηκε παρόντος του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και
Ελεύθερων χώρων κ. Ζέρβα αποτυπώθηκε με σαφήνεια το όραμα για «μια πόλη που σέβεται
τον πολίτη και τη φύση, μια πόλη ανοικτή στην ιστορία της και στον πολιτισμό της, μια
πόλη γιορτινή για όλους, μια βιώσιμη πραγματικά πόλη».
Ως ενεργοί πολίτες του σήμερα μα περισσότερο του αύριο δήλωσαν το παρόν τους σε
δημοκρατικές διαδικασίες διεκδικώντας «από τους αρμόδιους φορείς σωστό σχεδιασμό και
προγραμματισμό με ορίζοντα όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο της πόλης μας, με την
ενεργό συμμετοχή των πολιτών». Επιδόθηκαν επίσης στον κ. Αντιδήμαρχο όλα τα ψηφίσματα
που η κάθε σχολική μονάδα είχε καταγράψει, εστιάζοντας στα προβλήματα που είχε
εντοπίσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
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Στη συνέχεια με τη βοήθεια των εμψυχωτών, των εκπαιδευτικών, των γονέων που
παρίσταντο και των υπηρεσιών του Δήμου κινήθηκαν προς τη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου
στο ύψος του κτιρίου των προσκόπων σχηματίζοντας με πλακάτ, τα οποία είχαν ζωγραφίσει
με το δικό τους ευφάνταστο τρόπο, το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης «Ενεργοί πολίτες
για μια Βιώσιμη Θεσσαλονίκη». Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με τις φωνές τους να
μεταφέρουν μηνύματα για ένα καλύτερο, περισσότερο βιώσιμο μέλλον επικοινώνησαν
στους εποχούμενους και μη πολίτες της Θεσσαλονίκης το όραμά τους όχι μόνο για το σήμερα
αλλά κυρίως για το αύριο και τις επόμενες γενεές.
Η λήξη της εκδήλωσης άφησε όλους τους συμμετέχοντες με αισθήματα ικανοποίησης, χαράς
αλλά και ελπίδας πως το Τοπικό Δίκτυο «Ενεργός Πολίτης στη γειτονιάς μου: Ερευνούμε το
σχολείο, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον» θα συνεχίσει τη λειτουργία του
με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία της
συμμετοχής και της συνεργασίας όλων πολιτών και θεσμικών φορέων για μια ομορφότερη
Θεσσαλονίκη, με ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες της.
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Τελικό ψήφισμα Συνεδρίου
ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ , ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης – Τρίτη 14 Μαΐου 2013
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Οι μαθητές των σχολείων που συμμετείχαν κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 στο Τοπικό
Δίκτυο με θέμα « Ενεργός πολίτης: Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε
με όραμα το μέλλον», αφού παρουσιάσαμε τις δράσεις μας στην Αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης αποφασίσαμε ομόφωνα να επιδώσουμε στη Δημοτική
αρχή τα ψηφίσματά μας και να αναγνώσουμε το ακόλουθο τελικό ψήφισμα του Συνεδρίου
μας.
«Εμείς οι μαθητές που σήμερα 14/5/2013 συνεδριάσαμε στη αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης αφού αποτυπώσαμε την πραγματικότητα στο
σχολείο μας και στη γειτονιά μας, θέτοντας ερωτήματα και αναζητώντας απαντήσεις,
προχωρήσαμε στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων με τις οποίες προβάλλουμε το
όραμά μας για το μέλλον μας.

Θέλουμε ένα ομορφότερο, περισσότερο ανθρώπινο και δημιουργικό σχολείο
Επιθυμούμε

μια γειτονιά καθαρή, με ελεύθερα πεζοδρόμια για όλους, με

χώρους πρασίνου και πολιτισμού, με σεβασμό στην ιστορία και στα μνημεία της, με
ανθρώπους χαρούμενους και αλληλέγγυους στους περισσότερο αδύναμους

Οραματιζόμαστε μια πόλη που σέβεται τον πολίτη και τη φύση, μια πόλη
ανοικτή στην ιστορία της και στον πολιτισμό της, μια πόλη γιορτινή για όλους, μια βιώσιμη
πραγματικά πόλη

Σήμερα

συμμετέχουμε ενεργά με τη δράση μας σε δημοκρατικές διαδικασίες και

διεκδικούμε από τους αρμόδιους φορείς σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό με
ορίζοντα όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο της πόλης μας, με την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών

Οι μαθητές του Δικτύου
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