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Α’ ΜΕΡΟΣ
Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης

Για κάθε άνθρωπο, μια πόλη είναι το πεδίο της καθημερινής του εμπειρίας …

Στην πόλη διαμορφώνονται οι πολίτες, οι ιδέες και οι αντιλήψεις τους, τα

πρότυπα και οι αξίες τους …

Η πόλη δεν είναι απλά ένας χτισμένος χώρος, όπου συγκατοικούν άνθρωποι

ούτε μια διοικητική ενότητα στο πλαίσιο της οποίας συνυπάρχουν, αλλά ένα

δημιούργημα πολύπλοκων ανθρώπινων συνεργατικών δραστηριοτήτων, το

οποίο διαμορφώνει τον χώρο και τον άνθρωπο και ταυτόχρονα  διαμορφώ-

νει τους όρους και τις συνθήκες που θα μπορούσαν να τον μετασχηματίσουν

…

Στην πόλη συναντιούνται το φυσικό με το τεχνητό, τα υλικά με τις ιδέες, το

δημόσιο με το ιδιωτικό, το παρελθόν με το μέλλον …

Με αυτή την έννοια η πόλη αποτελεί την πρώτη ύλη, «το πεδίο» στο οποίο

μπορεί να επικεντρωθεί η παρατήρηση της πραγματικότητας που μας περι-

βάλλει, η κριτική ερμηνεία της και τελικά η παρέμβαση για τον μετασχηματι-

σμό της …

Αποσπάσματα από την ενότητα: Η Πόλη ως «πρώτη ύλη» για τη σχεδίαση

του «παρατηρείν», Σχίζα Κωνσταντίνα (2009).  Συστημική Σκέψη και Περι-

βαλλοντική Εκπαίδευση. Ένα διδακτικό μοντέλο που οικοδομεί την κριτική

σκέψη και τη σχέση με τον «άλλον». Εκδ. Χ. Δαρδανός.
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Αστική Αειφορία

Το αστικό περιβάλλον
Το 2007, ο αριθμός των ανθρώπων που κατοικούσαν σε πόλεις ξεπέρασε για πρώτη φορά στην
ιστορία της ανθρωπότητας τον αγροτικό πληθυσμό της γης. Έτσι λοιπόν, ενώ τα αστικά συστή-
ματα καλύπτουν μόνο το 4% της επιφάνειας της Γης, φιλοξενούν περισσότερο από 54% του πα-
γκόσμιου πληθυσμού (περίπου 3,4 δις ανθρώπους). Στην Ευρώπη, σήμερα, περίπου το 75% των
πολιτών ζουν σε πόλεις και αστικές περιοχές. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τη χώρα μας καθώς
60% των κατοίκων ζουν στα αστικά κέντρα. Οι προβλέψεις για το μέλλον δείχνουν αυξητική τάση.
Προβλέπεται ότι μέχρι το 2050, το 70% των ανθρώπων θα ζει πιθανότατα σε πόλεις, ενώ το 1950
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 30% (UNDESA, 2014).

World Urbanization Prospects: The 2005 Revision. Department of Economic and Social Affairs. Population Divi-
sion. http://www.un.org/esa/population/publications/WUP2005/2005wup.htm
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Η σύνδεση της πόλης με τη φύση

Η πόλη θεωρείται, σε μεγάλο βαθμό, η αιτία σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, αφού
καταναλώνει, μετατρέπει και απελευθερώνει υλικά και ενέργεια. Η ενέργεια, το νερό, τα τρόφι-
μα και τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και τη λειτουργία του αστικού συστήματος
εισάγονται στην πόλη (εισροές), από τα φυσικά οικοσυστήματα. Στην πόλη, χρησιμοποιούνται
από την κοινωνία και την οικονομία και στη συνέχεια την εγκαταλείπουν (εκροές) σε μεγάλο
βαθμό ως απόβλητα και εκπομπές, που επιστρέφονται πάλι πίσω στη φύση. Το 75% των πόρων
που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι καταναλώνονται στα αστικά κέντρα.

Η ποιότητα ζωής στην πόλη
Οι κάτοικοι των πόλεων έρχονται αντιμέτωποι με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση
της ατμόσφαιρας, τον θόρυβο, τα βουνά των σκουπιδιών, την έλλειψη ποιοτικών χώρων πρασί-
νου, την κατάληψη του δημόσιου χώρου αλλά και τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες, την α-
νασφάλεια, την έλλειψη κοινωνικών σχέσεων.

Η μεγάλη πρόκληση για τις αστικές περιοχές της Ευρώπης είναι να βρεθούν οι ισορροπίες ανάμε-
σα στις συμπαγείς περιοχές υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας αφενός, και την ποιότητα ζωής σε
ένα υγιές αστικό περιβάλλον αφετέρου.

Making our cities attractive and sustainable
How the EU contributes to improving the urban environment
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Η αντιμετώπιση της πόλης ως οικοσύστημα, έχει δώσει τις βασικές ιδέες για την προσέγγιση του
ζητήματος της αειφορίας στο αστικό περιβάλλον μέσω της διαχείρισης των ροών που διατρέ-
χουν το σώμα των πόλεων (αστικός μεταβολισμός). Η βασική ιδέα βασίζεται στη μείωση των εισ-
ροών και των εκροών της πόλης. Τι σημαίνει αυτό; Μείωση της κατανάλωσης, αειφορική διαχείρι-
ση των φυσικών πόρων (π.χ. επεξεργασία υγρών λυμάτων, πριν την επιστροφή τους στη φύση)
και παραγωγή μέρους τουλάχιστον της ενέργειας και της τροφής εντός των ορίων της πόλης.

Είναι σαφές λοιπόν ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την πόλη και τα προβλήματά της από το
φυσικό περιβάλλον που βρίσκεται έξω από τα όριά της.

Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων των πόλεων  στο πλαίσιο της αστικής αειφορί-
ας φαίνεται πως είναι η πρόκληση του 21ου αιώνα.

Αξιοποιώντας τις ιδέες αυτές μπορούμε να βελτιώσουμε τους όρους διαβίωσης στο εσωτερικό
των πόλεων (π.χ. μείωση της ρύπανσης) αλλά και να μειώσουμε τις επιπτώσεις των πόλεων στο
φυσικό περιβάλλον πέρα από τα όρια τους. Τελικά, η ανάληψη της ευθύνης τόσο για την ποιότη-
τα ζωής στην πόλη όσο και για τη φύση αρχίζει από τους κατοίκους της πόλης.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν να ασχοληθεί κάποιος με το τι συμβαίνει στα μέρη εκείνα του
πλανήτη που φιλοξενούν πάνω από το 50% του πληθυσμού και όπου καταναλώνονται το 75%
των φυσικών πόρων.

Εισροές και εκροές σε μια πόλη. (Φωτογραφία: Tessaloniki aus der Luft" by Hombre at wikivoyage shared.
Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)
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ΤΟ ΝΕΡΟ

H Θεσσαλονίκη καλύπτει τις ανάγκες της για
ύδρευση, μεταφέροντας νερό από τον ποταμό
Αλιάκμονα (Νομοί Κοζάνης και Ημαθίας) και τις
πηγές της Αραβησσού (Νομός Πέλλας). Το νερό
καταναλώνεται στις διάφορες λειτουργίες της
πόλης (σπίτια, καταστήματα, χώροι πρασίνου κλπ.)
και στη συνέχεια την εγκαταλείπει ως υγρά λύματα
για να επιστρέψει ξανά στη φύση, στον Θερμαϊκό
Κόλπο. ‘Όσο οι ανάγκες της πόλης σε νερό
συνεχίζουν να αυξάνονται, θα βρισκόμαστε
διαρκώς σε αναζήτηση νέων, όλο και πιο μακρινών,
τόπων για υδρομάστευση ή θα κτίζονται νέα
φράγματα.

Η εξοικονόμηση νερού και η αειφορική διαχείρισή
του θεωρείται ως μία από τις προτάσεις για
βιωσιμότητα – αειφορία στον σύγχρονο αστικό
σχεδιασμό. Ήδη, εφαρμόζονται τεχνικές λύσεις που
προσπαθούν να το πετύχουν, όπως π.χ. καζανάκια
εξοικονόμησης νερού, βρύσες με φωτοκύτταρο,
ενώ σε πολλές πόλεις εφαρμόζεται ήδη η
ανακύκλωση του νερού μετά τον βιολογικό
καθαρισμό του π.χ. για άρδευση χώρων πρασίνου.
Η ευθύνη είναι τόσο ατομική όσο και συλλογική.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Για τον προσδιορισμό του ζωτικού χώρου από τον οποίο αντλούν οι πόλεις τους πόρους που
είναι απαραίτητοι για την επιβίωσή τους, χρησιμοποιείται ο όρος οικολογικό αποτύπωμα, που
δεν είναι τίποτα άλλο από την έκταση παραγωγικής γης ή νερού που χρειάζεται η τροφοδοσία
μιας πόλης αλλά και οι εκτάσεις πρασίνου που είναι απαραίτητες για την απορρόφηση του CO2

που παράγει ή για την απόθεση των απορριμμάτων της. Με άλλα λόγια, κάθε πόλη χρειάζεται
μια πολύ ευρύτερη περιοχή πέρα από τα όρια της. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι το Λονδίνο
χρειάζεται μια περιοχή 300 περίπου φορές μεγαλύτερη από την έκταση του, ώστε να ικανοποιεί
τις ανάγκες του (εισροές) και να απορρίπτει τα απόβλητα ή να απελευθερώνει τις εκπομπές του
(εκροές). (Οικολογικό αποτύπωμα Μείζονος Λονδίνου)

ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Η προσέγγιση της πόλης σαν ένα ζωντανό σύστημα,
όπως τα φυσικά οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανο-
μένων των αλληλεπιδράσεων του με τις ανθρώπινες
δραστηριότητες και τη φύση. Μάλιστα, η προσέγ-
γιση δε σταματά στα όρια μιας πόλης, αλλά εξετάζει
τη διαδικασία αστικοποίησης σε όλη την έκτασή της
π.χ. στην Ευρώπη.

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Επανεξετάζοντας τον αστικό
σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική, τις
μεταφορές και τη ρυμοτομία,
μπορούμε να θέσουμε τις πόλεις
και τα αστικά τοπία στο επίκεντρο
της προσπάθειας για τον
μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής (π.χ. μέσω βιώσιμων
σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν ,
καθαρής ενέργειας και χαμηλής
κ α τ α ν ά λ ω σ η ς )  κ α ι  γ ι α
προσαρμογή (π.χ. πράσινες
στέγες, καλύτερη μόνωση,
παραγωγής ενέργειας εντός των
ορίων της πόλης με τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών στις στέγες,
μέτρα για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της αστικής θερμικής
νησίδας). Επιπλέον, ο καλύτερος
αστικός σχεδιασμός θα βελτιώσει
την ποιότητα ζωής συνολικά,
διασφαλίζοντας έναν ήσυχο,
ασφαλή, καθαρό και πράσινο
αστικό χώρο. Θα προσφέρει, επί-
σης, νέες ευκαιρίες απασχόλησης
μέσα από την τόνωση της αγοράς
στους τομείς των νέων
τεχνολογιών και της πράσινης
αρχιτεκτονικής.
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Η ανάλυση των απορριμμάτων των ελληνικών νοικοκυριών των αστικών περιοχών δείχνει ότι το
50% αποτελείται από οργανικά υλικά (υπολείμματα φρούτων-λαχανικών), ενώ τα υλικά
συσκευασίας αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, το 40%. Σε ένα κυκλικό αειφορικό
σύστημα, τα πρώτα πρέπει να γίνουν λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό, ενώ τα δεύτερα να
ανακυκλωθούν, για να πάρουμε τις πολύτιμες πρώτες ύλες και να τις ξαναβάλουμε στη συνέχεια
στο σύστημα παραγωγής–κατανάλωσης.

Θεωρητικά, λοιπόν, η ανακύκλωση μπορεί να φτάσει το 90%. Η ανακύκλωση, όμως, είναι μια
περίπλοκη διαδικασία: για να γίνει απαιτεί επιπλέον φυσικούς πόρους (π.χ. ενέργεια και νερό)
και συνεπώς έχει και αυτή επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η καλύτερη λύση είναι η μείωση του
όγκου των παραγόμενων σκουπιδιών, η οποία θα προέλθει είτε από τη μείωση της
κατανάλωσης είτε από τη μείωση της συσκευασίας στην πηγή (εμπορία προϊόντων με τη
μικρότερη δυνατή συσκευασία). Η ανακύκλωση μπορεί να εφαρμοστεί στα υπόλοιπα σκουπίδια.
Διαφορετικά, οι πόλεις θα συνεχίσουν να ψάχνουν όλο και περισσότερους χώρους διάθεσης των
απορριμμάτων τους, πάντα έξω από τα όρια τους.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η ταυτότητα του τόπου (place identity) δηλώνει
τι πραγματικά είναι ένας τόπος στην ουσία του.
Παρουσιάζει το μοναδικό σύνολο αξιών που
τον χαρακτηρίζουν και τον διαφοροποιούν
από άλλους τόπους. Μπορεί να αναφέρεται,
επίσης, στα μοναδικά φυσικά, πολιτιστικά και
ιστορικά χαρακτηριστικά του.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Η πυκνότητα του πληθυσμού στις πόλεις
συνεπάγεται συντομότερες διαδρομές προς
την εργασία και τις υπηρεσίες, περισσότερο
περπάτημα, εντατικότερη χρήση του
ποδήλατου ή των μέσων μαζικής μεταφοράς,
ενώ τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες ή
συγκροτήματα κατοικιών απαιτούν λιγότερη
θέρμανση και λιγότερο χώρο ανά άτομο. Ως
επακόλουθο, οι κάτοικοι των πόλεων
καταναλώνουν κατά μέσο όρο λιγότερη
ενέργεια και καταλαμβάνουν λιγότερη γη κατά
κεφαλήν σε σύγκριση με τους κατοίκους της
υπαίθρου. (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλ-
λοντος, 2013)

Οι προκλήσεις της
βιώσιμης πόλης
Αφού η πόλη είναι σε μεγάλο βαθμό η αιτία
σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημά-
των, στην πόλη πρέπει να στραφούμε για
την επίλυσή τους. Θεωρώντας ως αναπό-
φευκτη την αύξηση του πληθυσμού στις
πόλεις η αντιμετώπιση των προβλημάτων
αυτών θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής μέ-
σα στην πόλη, ενώ συγχρόνως θα μειώσει
τις επιπτώσεις της στο φυσικό περιβάλλον.

Πολλοί, μάλιστα, πιστεύουν πως η υπερσυ-
γκέντρωση πληθυσμού και πόρων στις πό-
λεις, εκτός από πρόβλημα, συνιστά ίσως και
ελπίδα. Η πυκνότητα του πληθυσμού σε
συνδυασμό με την εγγύτητα των καθημερι-
νών δραστηριοτήτων και την ύπαρξη πυ-
κνών δικτύων επιτρέπει την αποτελεσματι-
κότερη διαχείριση των φυσικών πόρων,
π.χ. τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, την ορ-
γάνωση συστημάτων ανακύκλωσης, θέρ-
μανσης, και άλλα οφέλη που είναι δύσκολο
έως αδύνατο να επιτευχθούν σε αγροτικές
περιοχές, με αποτέλεσμα η επίπτωση του
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μεμονωμένου κατοίκου της πόλης στο περιβάλλον να είναι μικρότερη από τον αντίστοιχο κάτοι-
κο της υπαίθρου, που ζει με παρόμοιο τρόπο ζωής.

Επιπλέον, οι μεγάλες και μικρές πόλεις λειτουργούν σαν κινητήριες δυνάμεις της προόδου, συχνά
προωθώντας πολλά από τα πολιτιστικά, πνευματικά, εκπαιδευτικά και τεχνολογικά μας επιτεύγ-
ματα και καινοτομίες. Η πόλη είναι λοιπόν και το πεδίο της ανθρώπινης αλληλόδρασης όπου νέες
ιδέες μπορούν να γεννηθούν, νέα ρεύματα σκέψης μπορούν να διαμορφωθούν, νέα κοινωνικά
κινήματα μπορούν να εκφραστούν και νέοι κοινωνικοί σχεδιασμοί να αναδυθούν (Σχίζα, 2009).

Ήδη, ενώσεις πολιτών με ανεπίσημη οργανωτική δομή δρουν αυθόρμητα και άμεσα διεκδικώ-
ντας τους δρόμους από το αυτοκίνητο (Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών, Η Θεσσαλονίκη αλ-
λιώς), τους δημόσιους χώρους από την εγκατάλειψη, τα πεζοδρόμια από τα τραπεζοκαθίσματα,
τα εγκαταλειμμένα στρατόπεδα (ΠΕΣ το Δυτικά, ΠΕΡΚΑ) από φιλόδοξα σχέδια «ανάπτυξης», τα
ρέματα από τη μετατροπή τους σε νέους δρόμους, τα πάρκα από την εγκατάλειψη, το φόβο και
την αποξένωση. Οι δράσεις αυτές δεν εναντιώνονται μόνο στα αυτοκίνητα για παράδειγμα, αλλά
στις «πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις που καθοδηγούν τον πολιτισμό του αυτοκινήτου». Πα-
ράλληλα οι πολίτες εξοικειώνονται με τις συμμετοχικές διαδικασίες επαναπροσδιορισμού και
σχεδιασμού του δημόσιου χώρου ( ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ). Οι πολίτες που επιδιώκουν την αειφορία της

πόλης μέσα από μικρές τοπικές ή θεματικές δράσεις γίνονται πηγή έμπνευσης για άλλους και κά-
νουν την αρχή για την ανάπτυξη ενός αστικού περιβαλλοντικού πολιτισμού (Η Θεσσαλονίκης αλ-
λιώς , Φίλοι της Νέας Παραλίας).

Δημόσιοι φορείς δραστηριοποιούνται, επίσης, προς αυτή την κατεύθυνση. Τα τελευταία χρόνια
πρωτοβουλίες, όπως π.χ. οι «πράσινες», «έξυπνες», «ανθεκτικές», «υγιείς» πόλεις, αντικατοπτρί-
ζουν την ανάγκη για προσαρμογή των πόλεων στις ανάγκες της κοινωνίας, στους γρήγορους
ρυθμούς αλλαγών που έχουν να αντιμετωπίσουν αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Οι πό-
λεις προσπαθούν να ξαναανακαλύψουν τον εαυτό τους και να προσδιορίσουν την ιδιαίτερη ταυ-
τότητά τους (place identity). Αναγνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη να προωθηθεί ένα νέο, πολύ
διαφορετικό από το σημερινό μοντέλο αστικής ανάπτυξης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας
των πόλεων, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε αυτές αλλά και τη βιωσιμότητα του ίδιου του
πλανήτη. Πρόκειται ουσιαστικά για ρεαλιστικές πρωτοβουλίες, που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή
σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα, οι οποίες  επιβεβαιώνουν πάνω από όλα πως η αντιστροφή της πο-
ρείας στην οποία βαδίζει ο πλανήτης βρίσκεται στα χέρια των τοπικών κοινωνιών και των ενερ-
γών πολιτών όταν αποφασίζουν να συνεργαστούν και να δράσουν.

Βέβαια, τα ζητήματα των πόλεων δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο στο τοπι-
κό επίπεδο. Απαιτούνται ολοκληρωμένες πολιτικές, που συνειδητοποιούν την επίδραση των πό-
λεων στο περιβάλλον και νέες μορφές διακυβέρνησης, με στενότερη συνεργασία και συντονισμό
σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που αναγνωρίζουν τον αλληλεξαρτώμενο κόσμο
στον οποίο ζούμε.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαπιστώνοντας το γεγονός
της αύξησης του αστικού πληθυσμού δείχνει όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις πόλεις. Για
την ευρωπαϊκή πολιτική, μάλιστα, οι βιώσιμες πόλεις φαίνεται πως θα αποτελέσουν τον ακρογω-



21

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Η «ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ»

Ο όρος «ανθεκτική πόλη» (resilient city)
αναφέρεται στη δυνατότητα μιας πόλης να
επιβιώσει, να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί
παρά τις όποιες χρόνιες πιέσεις και τις όποιες
απρόσμενες κρίσεις. Χρόνιες πιέσεις
θεωρούνται  η ανεργία, η φτώχεια, η βία, η
απουσία κοινωνικής συνοχής, τα ανεπαρκή
δίκτυα δημόσιων μεταφορών, οι δυσμενείς
οικονομικές εξελίξεις, ο ρατσισμός, το
μεταναστευτικό κ.ά. Απρόσμενες κρίσεις
θεωρούνται οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι
πυρκαγιές, ένα ξαφνικό μεταναστευτικό κύμα
κ.ά.

Στο Δίκτυο "100 Ανθεκτικές Πόλεις" (100
Resilient Cities), που έχει σκοπό να βοηθήσει
πόλεις ανά τον κόσμο να γίνουν πιο
ανθεκτικές, απέναντι στις φυσικές, κοινωνικές
και οικονομικές προκλήσεις, έχουν ενταχθεί η
Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Το δίκτυο
προσφέρει οικονομική και υλικοτεχνική
βοήθεια για την αντιμετώπιση της αστικής
κρίσης, καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας
και αλληλοβοήθειας μεταξύ των πόλεων του
δικτύου.

Η «ΥΓΙΗΣ ΠΟΛΗ»

Η ιδέα της «υγιούς πόλης» αναγνωρίζει ότι η
ποιότητα ζωής,  κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί,
οικονομικοί και πολιτιστικοί παράγοντες
επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων και
τον ρόλο που μπορεί να έχουν οι πόλεις ως
συντελεστές στην προαγωγή της υγείας των
κατοίκων τους. Οι πόλεις μπορούν να
επηρεάσουν τους παράγοντες αυτούς, αφού
αποτελούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο
ζει και αναπτύσσεται μεγάλο μέρος του
ανθρώπινου πληθυσμού. Έχει μεγάλη λοιπόν
σημασία, οι τοπικές αρχές να θέσουν ως
κεντρικό άξονα στη χάραξη και υλοποίηση
της πολιτικής τους, την Υγεία και την
Ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων.
Για το λόγο αυτό έχει ιδρυθεί το Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, με
σκοπό να συνδράμει τις Δημοτικές Αρχές
στις προτεραιότητες και στην υλοποίηση
προγραμμάτων και δράσεων, που
επιδιώκουν τη βελτίωση της υγείας του
πληθυσμού τους. Το δίκτυο βρίσκεται υπό
την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας.

νιαίο λίθο για τη στρατηγική "Ευρώπη 2020". Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως

το βραβείο «Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης» ή το Σύμφωνο των Δημάρχων, στο πλαίσιο

των οποίων οι πόλεις συνεργάζονται οικειοθελώς με την ΕΕ, σηματοδοτούν αυτή τη νέα κατεύ-
θυνση πολιτικής. Υλοποιούν τη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον και συμπληρώ-
νουν πολιτικές της Ε.Ε. για τις πόλεις είτε άμεσα, όπως οι οδηγίες για την ποιότητα του αέρα,
τον περιβαλλοντικό θόρυβο και τα αστικά λύματα είτε έμμεσα, όπως η οδηγία για τις πλημμύ-
ρες. Αυτές οι πολιτικές συγκροτούν το πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον της Ευρώπης, το
οποίο επίσης περιλαμβάνει αστικές πολιτικές της Ε.Ε. σε σχέση με άλλους τομείς, όπως ο Χάρτης
της Λειψίας για την αειφόρο ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων ή το σχέδιο δράσης για την α-
στική κινητικότητα.

Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αξιολογεί τακτικά το αστικό περι-
βάλλον στην Ευρώπη - τάσεις στην κάλυψη γης, κατανάλωση και ποιότητα περιβάλλοντος, όπως
η θεματική αξιολόγηση Αστικό περιβάλλον της έκθεσης «Η κατάσταση του περιβάλλο-
ντος» (State of the Environment Report, 2010). Στόχος του ΕΟΠ είναι να εντάξει το αστικό περι-
βάλλον στο ευρύτερο πλαίσιο για την παροχή ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις, που
πραγματοποιεί τη σύνδεση με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές παραμέτρους. Παράλ-
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Η «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»

Ο όρος «έξυπνη πόλη» (smart city)
χρησιμοποιείται, για να περιγράψει μια πόλη
που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, με
σ τ ό χ ο ,  α φ εν ό ς  ν α  β ελτ ι ώ σ ει  τ η ν
καθημερινότητα των πολιτών της, αφετέρου
να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη λήψη
αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.
Αυτό μεταφράζεται, στην πράξη, σε
ευρυζωνικές συνδέσεις στο διαδίκτυο, παρεμ-
βάσεις που διευκολύνουν την κινητικότητα
στην πόλη, μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και αξιοποίηση φιλικών προς το
περιβάλλον Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, δημόσια δεδομένα ανοικτά
στους πολίτες, ώστε και οι βασικές υπηρεσίες
μιας πόλης να καταστούν περισσότερο
προσβάσιμες και οι πολίτες να συνεισφέρουν
στον εντοπισμό αλλά και την επίλυση
προβλημάτων. Η «έξυπνη» πόλη» αποτελεί
βασικό πυλώνα για την ανάδυση νέων και σύγ-
χρονων μορφών διακυβέρνησης και τη
διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών, με
βασικό στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης. Στην χώρα μας, ήδη,
αρκετοί δήμοι συμμετέχουν αξιοποιώντας τις
δυνατότητες της «έξυπνης πόλης».

 “Έξυπνη” είναι μια πόλη που διαθέτει ανοι-
κτά δεδομένα για τη μετακίνηση, γεγονός
που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να επιλέξει
τη βέλτιστη διαδρομή, την περιβαλλοντικά
φιλική διαδρομή, τη χρήση Μέσων Μαζι-

κής Μεταφοράς, τον συνεπιβατισμό κλπ.
(βλ. Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής
Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης).

 “Έξυπνη” είναι η πόλη που παρέχει στους
πολίτες τη δυνατότητα να αναφέρουν με
άμεσο τρόπο καθημερινά προβλήματα,
όπως π.χ. βλάβες στον δημοτικό φωτισμό,
μια διαρροή στο δρόμο, και να
παρακολουθήσουν την εξέλιξη της
επίλυσής τους. (βλ. Βελτιώνω τη πόλη μου
του Δήμου Θεσσαλονίκης)

 “Έξυπνη” είναι η πόλη στην οποία
ζητήματα του Δήμου μπορούν να
συζητηθούν διαδικτυακά μέσω μιας
ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης. (Πχ Δή-
μος Παύλου Μελά Ανοικτή δημόσια δια-
βούλευση για τη διαμόρφωση του Δημοτι-
κού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμά-
των)

 “Έξυπνη” είναι η πόλη που βοηθά τον
επιχειρηματία να προωθήσει τις υπηρεσίες
του συμβάλλοντας στην οικονομική
ανάπτυξη του τόπου του.
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ληλα, συλλέγει δεδομένα για το αστικό περι-
βάλλον ολόκληρης της Ευρώπης, όπως ο αστι-
κός άτλαντας, η βάση δεδομένων AirBase και
η υπηρεσία ενημέρωσης και παρατήρησης για
την Ευρώπη, με αντικείμενο το θόρυβο (Noise
Observation and Information Service for
Europe ή NOISE). Αυτά τα δεδομένα παρατίθε-
νται συγκεντρωτικά μαζί με σύνολα δεδομέ-
νων για το αστικό περιβάλλον από άλλους ευ-
ρωπαϊκούς οργανισμούς στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα για την ολοκληρωμένη παρακο-
λούθηση του αστικού περιβάλλοντος στην
Ευρώπη. Όσον αφορά τις αξιολογήσεις του, ο
ΕΟΠ πραγματοποιεί μια μεταστροφή από την
αξιολόγηση μεμονωμένων στοιχείων του αστι-
κού περιβάλλοντος, όπως οι χρήσεις αστικής
γης ή η ποιότητα του αέρα, προς την περιεκτι-
κότερη έννοια, του αστικού μεταβολισμού.
(Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος,
2013)

Αναδύονται, λοιπόν, θετικές από περιβαλλο-
ντική άποψη όψεις της ζωής στην πόλη, οι ο-
ποίες απασχολούν τις Ενώσεις Πολιτών, τους
Ο.Τ.Α., τις Περιφέρειες, την Ε.Ε. αποτελώντας
μεγάλες προκλήσεις για την αειφορία στις πό-
λεις στον 21ο αιώνα.

Η «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ»

Η έννοια της «πράσινης πόλης»
σηματοδοτεί την ανάγκη για εξασφάλιση
της ποιότητας ζωής μιας πόλης, μέσα από
την αναζήτηση ενός νέου μοντέλου
αστικής ανάπτυξης που θα συμβάλει στο
να γίνουν οι πόλεις μας πιο ανθρώπινες και
ελκυστικές, για να ζει κανείς. Η δημιουργία
του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων
σηματοδοτεί  την πρόθεση των
αντίστοιχων Δήμων να πρωτοστατήσουν
στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βελτίωση
του αστικού περιβάλλοντος, με στόχο τη
δημιουργία οικολογικής συνείδησης στη
διοίκηση και τους πολίτες, τη συμμετοχή
των Δήμων στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, την παρακολούθηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών και ιδεών. Οι 12 τομείς-δείκτες
που έχουν επιλεγεί ως καταλληλότεροι για
να αποτυπωθεί μια σφαιρική αξιολόγηση
του αστικού περιβάλλοντος μιας πόλης,
ακολουθούν τα πρότυπα των δεικτών που
ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για την
“Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης”. Οι
δείκτες αυτοί  είναι: ο ατμοσφαιρικός
αέρας, οι βιώσιμες μεταφορές, η
διατήρηση της φύσης και  της
βιοποικιλότητας, η διαχείριση αποβλήτων,
η διαχείριση του περιβάλλοντος, η
ενεργειακή απόδοση, η επεξεργασία
λυμάτων, τα επίπεδα θορύβου, η
κατανάλωση νερού, η οικολογική
καινοτομία και η βιώσιμη απασχόληση, η
κλιματική αλλαγή, οι πράσινες αστικές
περιοχές.

Οι ελληνικές πόλεις που συμμετέχουν
μέχρι στιγμής στο δίκτυο είναι η Αθήνα, η
Αλεξανδρούπολη, ο Βόλος, η Ζάκυνθος, η
Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Κέρκυρα, η
Κοζάνη και τα Τρίκαλα.
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Ο τίτλος του δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευ-
σης για την αειφορία» παραπέμπει άμεσα στη χρήση του αστικού περιβάλλοντος ως αντικειμέ-
νου μελέτης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συχνά λέμε στα παιδιά πως η πόλη είναι σαν ένα α-
νοικτό βιβλίο που μας περιμένει να το διαβάσουμε. Ας δούμε τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό για
μία εκπαιδευτική προσέγγιση της πόλης σε σχέση με τη βιωσιμότητα – αειφορία.

Το περιβάλλον του ανθρώπου ως σύστημα
Η έννοια του «περιβάλλοντος του ανθρώπου» στον περιβαλλοντικό λόγο του 21ου αιώνα είναι
αυτή του συστήματος που διαμορφώνεται από τη συνδυασμένη δράση των επιμέρους φυσικών,
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συστημάτων. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη δεκαετί-

α που διανύουμε επιδιώκει την ολιστική προσέγγιση του περιβάλλοντος και τη μελέτη των περι-
βαλλοντικών προβλημάτων ως μέρος του περιβάλλοντος- συνόλου (Δημητρίου, 2009, Φλογαΐτη,
2006).

Για παράδειγμα, το νερό, στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος, μέρος του συστήματος υποστήρι-
ξης της ζωής στον πλανήτη, επηρεάζει το κοινωνικό περιβάλλον (βλ. ποσότητα και ποιότητα νε-
ρού για ύδρευση, καλλιέργεια τροφής κλπ.) και το οικονομικό περιβάλλον (βλ. ποσότητα και
ποιότητα νερού για την γεωργία ή άλλες οικονομικές δραστηριότητες, κόστος για την υδρομά-
στευση και μεταφορά του στους τόπους κατανάλωσης κλπ.). Αντίστοιχα, το νερό επηρεάζεται
από το κοινωνικό (βλ. εκροές αποχέτευσης κλπ.), το οικονομικό (βλ. απορροές  γεωργίας ή υγρά

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/
Εκπαίδευση για την αειφορία

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/
theme_a/popups/mod04t01s01.html

http//www.unesco.org/education/tlsf/mods/
theme_a/popups/mod04t01s03.html

Οι αρχές της βιωσιμότηταςΤο Περιβάλλον ως σύστημα
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απόβλητα άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, κόστος απορρύπανσης κλπ.) και το πολιτικό πε-
ριβάλλον (βλ. πολιτικές που αφορούν την ποιότητα του νερού, των υγρών αποβλήτων κλπ.). Ο
άνθρωπος είναι μέρος όλων των επιμέρους συστημάτων και στο πλαίσιο αυτό, το νερό και η ποιό-
τητα του προσδιορίζεται από επιλογές που γίνονται σε επίπεδο κοινωνίας, οικονομίας και πολιτι-
κής. Σύμφωνα με τον Huckle (2004) "ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν ερμηνευτεί επαρ-
κώς" (από Δημητρίου, 2014)

Η ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να προσεγγίσει την πόλη του στο παραπάνω πλαίσιο α-
παιτεί, την κατανόηση εννοιών, που αφορούν την έννοια της πόλης ως σύστημα, τη δομή και τη
λειτουργία του, τις εισροές και τις εκροές από και προς το περιβάλλον έξω από τα όριά της πόλης,
τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των στοιχείων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του συστή-
ματος.

Η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος
Η αειφορία - βιωσιμότητα του περιβάλλοντος αναφέρεται στην ικανότητα του να λειτουργεί στο
διηνεκές.

Η επιδίωξη της αειφορίας - βιωσιμότητας, κατ΄ αναλογία, αφορά και τα τέσσερα επιμέρους συ-
στήματα που διαμορφώνουν το περιβάλλον του ανθρώπου. Η συστημική άποψη του περιβάλλο-
ντος αντιμετωπίζει τη βιωσιμότητα ως μία διαδικασία αλλαγής, που επιδιώκει τη βιωσιμότητα στο
φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον ή καθοδηγούμενη από αρχές – αξίες

όπως (προστασία, ειρήνη, ισότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, κατάλληλη ανάπτυξη).
(UNESCO, 2010)

Καθώς η επίτευξή της προϋποθέτει την διασφάλιση της σε όλα τα επιμέρους συστήματα, ο
άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει τις επιπτώσεις των αποφάσεων και των επιλογών του τόσο σε
ατομικό  αλλά και κυρίως, σε συλλογικό επίπεδο, σε κάθε επιμέρους σύστημα.

Προκειμένου τα άτομα να είναι ικανά να προσεγγίζουν τα ζητήματα αυτά ολιστικά, με όρους συ-
στήματος, είναι αναγκαίο να αναπτύξουν 'εργαλεία' για τη διερεύνηση του κόσμου και του ρόλου
του ανθρώπου μέσα σε αυτόν με τρόπο κριτικό, αναλυτικό και συνθετικό. Με άλλα λόγια, να είναι
σε θέση να προσεγγίζουν και να κατανοούν τον κόσμο με συστημική και κριτική σκέψη
(Δημητρίου, 2014).

Η Εκπαίδευση για την Αειφορία αναγνωρίζεται διεθνώς ως μια θεμελιώδης εκπαιδευτική στρατη-
γική για την προετοιμασία πολιτών που προσεγγίζουν το περιβάλλον τους με τις αξίες και τις αρ-
χές της βιωσιμότητας, διαθέτουν γνώση των θεμάτων της αειφορίας, καθώς και τις δεξιότητες και
τα κίνητρα, για να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση, στις ενέργειες τους σε τοπικό, εθνικό, περιφερεια-

κό και παγκόσμιο επίπεδο (UNESCO, 2014).



27

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Φιλοσοφία του Θεσσαλονίκη
Αλλιώς είναι ότι την εικόνα της
πόλης την καθορίζει όχι μόνο η
συμπεριφορά των αρχών της
αλλά και των πολιτών της.
Μόνο μέσα από τη
συμμετοχική διαδικασία και την
επιτυχή μετάβαση από το
«εγώ» στο «εμείς» μπορεί να
αλλάξει ωφέλιμα και αποδοτικά
το πρόσωπο της πόλης. Αρκεί
να δοθεί βήμα στην έκφραση
των δημιουργικών μυαλών και
ομάδων, προς μια κατεύθυνση
σύμπραξης και συνέργειας, με
την προοπτική να τεθεί ως
συλλογικός στόχος η πορεία

της πόλης στο μέλλον. Με προτάσεις αξιοποίησης
του δημόσιου χώρου από τους ίδιους τους πολίτες,
προτάσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος, του
πολιτισμού και μιας κοινωνικά δίκαιης και βιώσιμης
ανάπτυξης της πόλης, με ανοιχτό και διαρκές
κάλεσμα των αρχών, χωρίς αποκλεισμούς σε όσους
μπορούν να συνεισφέρουν σε ενδυνάμωση και
ενίσχυση πρωτοβουλιών, που αποδεδειγμένα προ-
σφέρουν στην πόλη.

Οι δράσεις του «Θεσσαλονίκη Αλλιώς» σημα-
τοδοτούν τη μεγαλύτερη σύμπραξη δημιουργικών
ομάδων, θεσμικών φορέων, ιδιωτικών
πρωτοβουλιών και εθελοντών που έγινε ποτέ στη
Θεσσαλονίκη. Παρεμβάσεις πολιτιστικού,
αρχιτεκτονικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού
χαρακτήρα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του
αστικού ιστού της πόλης, στο πλαίσιο μιας ευρείας
συνέργειας ετερόκλητων δυνάμεων, με κύριους
άξονες την εξωστρέφεια και τη δημιουργία, αλλά και
έχοντας σε πρώτο πλάνο την κοινωνική προσφορά,
τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την αστική
συνείδηση. Με βασικούς άξονες κίνησης τη
διαχείριση του δημοσίου χώρου, το περιβάλλον, την
κοινωνική αλληλεγγύη και τον πολιτισμό, η Θεσ-
σαλονίκη Αλλιώς παρεμβαίνει διαρκώς στην
καθημερινότητα της πόλης, αφήνοντας πίσω νέους
θεσμούς και υποδομές, που θα αξιοποιήσει η πόλη
στο μέλλον. Την υλοποίηση των δράσεων
αναλαμβάνει μια δημιουργική ομάδα ανθρώπων
από διαφορετικούς χώρους, χάρη στην
κινητοποίηση και την πολύτιμη προσφορά
εκατοντάδων εθελοντών.

Η Θεσσαλονίκη Αλλιώς είναι ένα αστικό πείραμα που
βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΑΛΛΙΩΣ Ο τόπος και οι άνθρωποι
Η έννοια του «τόπου», εκτός της έννοιας του
χώρου την οποία μπορεί να εντοπίσει κά-
ποιος στον χάρτη, αντιπροσωπεύει μια πολύ
ευρύτερη έννοια, που εμπεριέχει τόσο υλικά
χαρακτηριστικά (π.χ. γεωγραφική θέση, φυ-
σικά χαρακτηριστικά, πλατείες, δρόμοι, σπίτι-
α) όσο και κοινωνικά, οικονομικά και πολιτι-
κά χαρακτηριστικά. Η ζωή σε ένα τόπο επι-
τρέπει τη βασισμένη στην εμπειρία εξοικείω-
ση με τις φυσικές πορείες, την κοινότητα και
την ιστορία του τόπου και την ανάπτυξη
προσωπικού δεσμού με τον τόπο που τον
κάνουν μοναδικό δημιουργώντας την αίσθη-
ση του «ανήκειν» (Παπαδημητρίου, 2014).

Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί μια σχε-
τικά νέα κοινωνική τάση που επιδιώκει την
ανάκτηση της ταυτότητας του τόπου (place
identity) στην εποχή της παγκοσμιοποίησης,
εδραιωμένη στην πεποίθηση, ότι τα τοπικά
προβλήματα δεν μπορεί να επιλυθούν από
τυποποιημένες προσεγγίσεις που επιβάλλο-
νται εκ των άνω και ότι οι τοπικές κοινωνίες
έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στο να
διαμορφώσουν πολιτικές που αφορούν στη
ζωή στον τόπο τους και οι οποίες θα τις ωφε-
λήσουν όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο
μέλλον (Athensville, Komotinistas, Minoistas,
PlaceIdentity, thessAlonistas, Ένα blog για το
Μεταξουργείο, τον Κεραμεικό και τη ζωή στα
αστικά κέντρα, ΣυνΑΘΗΝΑ κ.ά.). Η τάση αυτή
μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια στρατηγική
που στοχεύει στη μετάθεση της δύναμης σε
τοπικές δημοκρατικές δομές, πολύ ευρύτε-
ρες από την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς
δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή τοπι-
κών φορέων αλλά και των ίδιων των πολιτών
της κοινότητας στη λήψη αποφάσεων. Από
την οικειοποίηση ενός δρόμου (π.χ. project
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ΠΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑ

Η πλατφόρμα «Φαντάσου την πόλη» σχε-
διάστηκε και αναπτύσσεται με σκοπό να
ανοίγει έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα
στους πολίτες, την κοινότητα των μελετητών
και δημιουργών και τους τοπικούς φορείς για
τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις των έργων
ανάπλασης κοινής ωφέλειας στις ελληνικές
πόλεις.

Ξεκίνησε το 2009 και αφορά σε εκθέσεις που
αναπτύσσονται στις ελληνικές πόλεις μέσα
από τις οποίες παρουσιάζονται προτάσεις
ανάπλασης του αστικού τοπίου (αισθητικής
και λειτουργικής αναβάθμισης, πολιτιστικής,
τουριστικής, περιβαλλοντικής σημασίας) της
εκάστοτε πόλης και ένα σύνολο παράλληλων
εκδηλώσεων (διαλέξεις ,  συζητήσεις,
εργαστήρια, δρώμενα).

Μέσα από τις εκθέσεις «Φαντάσου την πόλη»
οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν, να
συζητήσουν, να αντιληφθούν τις δυνατότητες
βελτίωσης της εικόνας και της ποιότητας ζωής
της πόλης και να οραματιστούν το μέλλον της
πόλης τους.

ΦΑΝΤΑΣΟΥ  ΤΗΝ  ΠΟΛΗ

Το ΠΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑ είναι ένα πρόγραμμα
έρευνας δράσης στα πλαίσια του οποίου ανα-
πτύσσεται μία πρότυπη διαδικασία αστικού
σχεδιασμού, η οποία βασίζεται στη συμμε-
τοχή των πολιτών και τις διατομεακές συνερ-
γασίες.

Στόχος του ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ είναι να διερευ-
νηθούν πιθανοί τρόποι αστικής αναγέννησης,
που αναδεικνύουν το δημόσιο χώρο της πό-
λης ως πεδίο πολιτικής και πολιτιστικής δη-
μιουργικής έκφρασης. Το έργο αναπτύσσεται
στην πλατεία Βαρβακείου (πλατεία Δημοτικής
Αγοράς της Αθήνας), έναν δημόσιο χώρο που
συμβολίζει την πολυπλοκότητα των
σύγχρονων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν
οι πόλεις και ιδιαίτερα η Αθήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται μια σειρά
εργαστηρίων και εκδηλώσεων, στα οποία θα
κληθούν να συμμετάσχουν άνθρωποι και
φορείς που σχετίζονται με την πλατεία – κά-
τοικοι, εργαζόμενοι, επισκέπτες αλλά και εκ-
πρόσωποι των αρχών, επιστήμονες και ε-
παγγελματίες με σχετικά γνωστικά αντικεί-
μενα, προκειμένου να αλληλεπιδράσουν με-
ταξύ τους, να καλλιεργήσουν συνεργατικές
σχέσεις και να αναπτύξουν από κοινού ιδέες
και προτάσεις αστικών παρεμβάσεων.
Παράλληλα, η ομάδα συντονισμού του έργου
σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργά-
τες ασχολείται με την κριτική εφαρμογή νέων
μεθόδων κι εργαλείων αστικού σχεδιασμού
και την ανάπτυξη εφαρμογών ενημέρωσης
και αποτύπωσης τεχνικών δεδομένων με
τρόπο ευρέως κατανοητό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δράσης του
ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ παρουσιάζονται και διατίθε-
νται ανοιχτά στο κοινό, μετά την
ολοκλήρωση των εργαστηρίων. Τόσο η
συμμετοχική δημιουργική μελέτη της
ανάπλασης της πλατείας Βαρβακείου, όσο και
τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από
την επεξεργασία και κωδικοποίηση των
διαδικασιών, θα διατίθενται με τρόπο που θα
επιτρέπει τη μελλοντική χρήση τους για
εφαρμογή σε αντίστοιχες διαδικασίες.
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Συν-οικία), την ανάκτηση μιας γειτονιάς  (π.χ. Actors of Urban Change) μέχρι την αναθεώρηση
του συντάγματος μιας χώρας (βλ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2.0)

Ο τόπος και η βιωσιμότητα
Πολλά έχουν γραφτεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά με την έννοια της βιώσιμης ανά-
πτυξης και την ανάγκη ενσωμάτωσης των αρχών - αξιών της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
τόσο σε δημόσιο όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός
ορισμός της έννοιας και ίσως δεν υπάρχει καμία ανάγκη για έναν ορισμό, γιατί η βιώσιμη ανά-
πτυξη αφορά μια διαδικασία αλλαγής και αναπόφευκτα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις το-
πικές συνθήκες και ανάγκες. Έτσι, η αειφορία – βιωσιμότητα είναι μια «αναδυόμενη έννοια» κα-
τά δύο τρόπους, πρώτον, επειδή είναι σχετικά νέα και εξελίσσεται καθώς μαθαίνουμε να κατα-
νοούμε τις διαστάσεις της σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, και, δεύτερον, διότι οι σημασίες της
αναδύονται και εξελίσσονται στα διαφορετικά πλαίσια κάθε τόπου (UNESCO, 2010).

Καθώς ο προβληματισμός για την έννοια της βιωσιμότητας ωριμάζει, γίνεται ολοένα και πιο φα-
νερό πως οι στόχοι της βιωσιμότητας δεν μπορεί να είναι ίδιοι σε όλα τα μέρη του κόσμου, κα-
θώς διαφορετικές κοινωνίες θέτουν διαφορετικές προτεραιότητες έχοντας διαφορετικές ανά-
γκες και οράματα για τη βιωσιμότητά τους. Η μορφή ή οι μορφές που παίρνει η αειφορία – βιω-
σιμότητα ορίζονται σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες και αξίες. Κάτι που θεωρείται βιώσιμο και
αειφόρο για την κοινότητα μιας περιοχής του δυτικού ανεπτυγμένου κόσμου δεν έχει κανένα
νόημα για την κοινότητα μιας περιοχής της Αφρικής. Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις μπορεί να
αναδύονται ακόμη και μέσα στα όρια της ίδιας πόλης (π.χ. Δυτικές και Ανατολικές συνοικίες της
Θεσσαλονίκης). Κάθε κοινότητα πρέπει να καθορίσει τις δικές της προτεραιότητες για την αει-
φορία που θα ταιριάζουν στις δικές της τοπικές ανάγκες.

Δηλαδή, αν και οι αρχές - αξίες της βιωσιμότητας είναι σταθερές και παγκόσμιες (βλέπε σχήμα
Οι αρχές της βιωσιμότητας, σελ. 25) οι προτεραιότητες, οι ανάγκες και τα οράματα μπορεί να

Οι κύκλοι της βιωσιμότητας: Μελβούρνη 2011. Li-
censed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Οι κύκλοι της βιωσιμότητας: Τεχεράνη, 2012" by
SaintGeorgeIV - Own work. Licensed under CC BY-SA
3.0 via Wikimedia Commons.
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είναι διαφορετικά. Στο πλαίσιο της επιδίωξης της αειφορίας στο δικό τους περιβάλλον διάφορες
πόλεις ορίζουν τις δικές τους προτεραιότητες, ανάγκες και οράματα. Παρατίθενται ενδεικτικά τα
παραδείγματα δύο διαφορετικών πόλεων, της Μελβούρνης και της Τεχεράνης (βλ. σχήμα Οι κύ-
κλοι της βιωσιμότητας, σελ. 29).

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο ενεργός πολίτης στο
τοπικό περιβάλλον
Η ιδέα της χρήσης του τοπικού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια πορεί-
α, η οποία χρησιμοποιεί την τοπική κοινότητα και το περιβάλλον της ως σημείο εκκίνησης για
την κατανόηση της πραγματικότητας που βιώνουν οι μαθητές. Δίνει έμφαση στην εμπειρία από
πρώτο χέρι, σε εμπειρίες από τον πραγματικό κόσμο και εκτός των άλλων, σύμφωνα με τον So-
bel (2004), τους βοηθάει να αναπτύξουν στενότερους δεσμούς με την κοινότητά τους, προάγει
την εκτίμηση τους για τον τόπο τους, και δημιουργεί ευκαιρίες για μέγιστη συμμετοχικότητα,
ώστε ο μαθητής να δρα ως ενεργός πολίτης που συνεισφέρει στη διαμόρφωση της ζωής στην
τοπική του κοινότητα.

Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση, όπως άλλωστε δηλώνει και ο όρος, έχει ως αντικείμενο με-
λέτης τον τόπο, όχι οποιονδήποτε τόπο, αλλά τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το σχολείο
(Παπαδημητρίου, 2014), στον οποίο κατοικούν οι μαθητές και με τον οποίο έχουν αναπτύξει
προσωπικό δεσμό. Ένας τέτοιος «τόπος» ταυτίζεται με την έννοια της «κοινότητας» (Gruenelwald
& Smith, 2008) και λειτουργεί ως «κείμενο» για τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με αυτή
(Blank et al, 2003). Σε αυτό το πλαίσιο, η κατανόηση της πραγματικότητας του σήμερα μπορεί να
αντλήσει χρήσιμα στοιχεία από την πορεία του τόπου στον χρόνο κατά τη διάρκεια της οποίας
διαμορφώθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η μελέτη του παρελθόντος μπορεί να βοηθή-
σει τόσο στην κατανόηση του παρόντος όσο και στη διαμόρφωση ενός οράματος για το μέλλον.

Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών. Κύριο χαρακτη-
ριστικό της είναι ότι η μάθηση βασίζεται στην άμεση εμπειρία, με τους μαθητές να έχουν ενεργό
ρόλο στην όλη διαδικασία καθώς μια τέτοια προσέγγιση συμβάλλει στην ανάπτυξη ενδιαφέρο-
ντος και φροντίδας για την κουλτούρα, το φυσικό περιβάλλον και τις πορείες ανάπτυξης του τό-
που (Smith, 2002, Sanger, 1997), ενώ παράλληλα προάγει την κατανόηση των μαθητών για την
αλληλεξάρτηση της δικής τους ζωής με τις ζωές των άλλων μελών της κοινότητας (Theobald,
1997).

Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση δεν είναι απλά μια μελέτη του περιβάλλοντος, ούτε μόνο μια
εμπλοκή της κοινότητας στην εκπαίδευση ή η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης. Είναι μια εκπαι-
δευτική φιλοσοφία που αντλεί το πρόγραμμα από τον «τόπο» (Kemp, 2006). Είναι μια πορεία που
βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν τον κόσμο που ζουν, να ενδιαφερθούν για τη δική τους
κοινότητα και να αποκτήσουν διάθεση να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτή, ανα-
λαμβάνοντας δράση ως ενεργοί πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς οι τοπικές κοινωνί-
ες και περιοχές είναι οι τόποι όπου διαμορφώνονται οι ατομικές μας ζωές. Αν η εκπαίδευση είναι
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να γίνει πιο σχετική και να αναχθεί σε μια πραγματική δύναμη βελτίωσης των κοινωνιών στις
οποίες ζούμε, τότε πρέπει να συνδεθεί με τον τόπο, με τις σφαίρες δράσης και επιρροής που
βιώνουμε και να δημιουργήσει συνθήκες για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας υπεύθυνης για τον
«τόπο» (Cameron et al., 2004).

Καθώς, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα οι πόλεις δεν είναι απομονωμένες οντότη-
τες, αλλά ανοικτά συστήματα που εξαρτώνται από τη φύση ή ακόμη διαθέτουν κοινά στοιχεία
μεταξύ τους, οι πόλεις έχουν αμέτρητους ορατούς και αόρατους δεσμούς με άλλους τόπους. Στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης της βασισμένης στον τόπο πρέπει να δίνεται έμφαση στη δημιουργία
δεσμών και δικτύων με τους μακρινούς άλλους των οποίων οι τύχες είναι συνδεδεμένες με τις
δικές μας. Μπορεί λοιπόν ένα πρόγραμμα να αρχίζει με τον οικείο τόπο και να επεκτείνεται στον
κόσμο και αυτό είναι πιο αποτελεσματικό στο να κάνει τους μαθητές να καταλάβουν καλύτερα
και τα δύο. Για παράδειγμα μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το ζήτημα της δια-
χείρισης του νερού από τη μελέτη του τοπικού συστήματος ύδρευσης, κατανάλωσης και αποχέ-
τευσης της πόλης τους, των φορέων που έχουν την ευθύνη για τη διαχείρισή του, την προσωπι-
κή τους στάση και συμπεριφορά καθώς και τη συλλογική αντιμετώπιση του ζητήματος σε επίπε-
δο πόλης. Αυτή η προσέγγιση θα τους διδάξει να κάνουν έξυπνες επιλογές, που θα έχουν τοπι-
κές αλλά και ευρύτερες επιπτώσεις αναγνωρίζοντας την επίδραση του δικού τους περιβάλλο-
ντος στην παγκόσμια αειφορία.

Αντίστροφα, η έκταση και η ποιότητα των χώρων πρασίνου άλλων πόλεων του κόσμου θα τους
επιτρέψει να δουν κριτικά την έκταση και την ποιότητα των χώρων πρασίνου της δικής τους πό-
λης. Η ενασχόληση λοιπόν με τον τόπο δεν μειώνει τη δυνατότητα για κατανόηση προβλημάτων
άλλων τόπων πιο κοντινών αλλά και παγκόσμιων. Αντίθετα, ο τόπος δρα σαν γέφυρα μεταξύ του
τοπικού και του παγκόσμιου. Εξάλλου, τα τοπικά περιβαλλοντικά, οικονομικά, πολιτικά και κοι-
νωνικά θέματα, είναι το ίδιο πολύπλοκα όσο τα ίδια θέματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η
αίσθηση υπευθυνότητας για την παγκόσμια κοινότητα είναι σημαντική, ωστόσο τα παιδιά δεν
θα νοιώσουν ότι έχουν συμμετοχή σε θέματα και προβλήματα που συμβαίνουν σε μακρινούς
τόπους, αν δεν έχουν στέρεα θεμέλια μιας γνώσης για το δικό τους τόπο, σύμφωνα με τον Are-
nas (1999).

Οι παγκόσμιες περιβαλλοντικές πραγματικότητες (Για μία θεματική πλατφόρμα γνώσης για την
αειφορία) με τις οποίες ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι μέσα από τον τύπο, την τηλεόραση
και το διαδίκτυο δεν είναι αποκλειστικά παγκόσμιας κλίμακας, αλλά εκδηλώνονται επίσης στο
εθνικό και στο τοπικό επίπεδο. Πρέπει να γίνουμε ικανοί να αναγνωρίζουμε το εθνικό και τοπικό
επίπεδο των παγκόσμιων ζητημάτων, γιατί σε αυτό το επίπεδο λειτουργούμε. Άτομα, θεσμοί και
κοινωνικές ομάδες είναι σε πλεονεκτικότερη θέση, όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν παγκόσμι-
α ζητήματα σε τοπικό επίπεδο και αυτό το επίπεδο είναι το πιο κατάλληλο, για να μάθουμε εμείς
οι εκπαιδευτικοί, η σχολική κοινότητα και οι μαθητές μας τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται
για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Η σημασία της μάθησης μέσω της εμπειρίας από το άμεσο περιβάλλον, ιδιαίτερα για παιδιά μι-
κρής ηλικίας, ή η εκπαίδευση μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια από την καθημερινή ζωή προσφέ-
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ρουν δυνατότητες μάθησης εξετάζοντας την πραγματικότητα ως αποτέλεσμα φυσικών, κοινωνι-
κών, οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων και διαμορφώνοντας αξίες, στάσεις και συμπεριφορές
για θέματα τοπικού μεν χαρακτήρα αλλά με όμοια χαρακτηριστικά σε πολλούς τόπους, δημιουρ-
γούν τις προϋποθέσεις για κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων, ανεξάρτητα του τόπου στον οποίο
συναντώνται.

Μέσα από τέτοιες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, οι μαθητές μαθαίνουν τη γλώσσα της κοινότητας,
των δημόσιων φορέων ή των θεσμών, πώς να πραγματεύονται τις ανάγκες και τις προσδοκίες
τους μαζί με τις αντίστοιχες των άλλων διαφορετικής κουλτούρας και κοινωνικής θέσης ή πώς να
ισορροπήσουν τα δικά τους ατομικά συμφέροντα με εκείνα που αποβλέπουν στο «κοινό καλό»,
βασισμένοι σε αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιό-
τητας της δημόσιας ζωής. Εκπαιδευτικά προγράμματα που προωθούν τις γνώσεις αυτές με τις
κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις που διαθέτει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όπως η μάθηση
μέσω διερεύνησης, η ομαδική εργασία, η δημοκρατική συμμετοχικότητα κ.ά. συνδέουν το σχο-
λείο με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και βρίσκονται στην καρδιά των προσδοκιών της παγκό-
σμιας κοινότητας από την εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα.

Αναλυτικά για την Εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο, δείτε στο: Βάσω Παπαδημητρίου (2014) Εκπαί-
δευση Βασισμένη στον «Τόπο». Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 1(46).
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Σχολικά Δίκτυα

H σημασία των Σχολικών Δικτύων στην Εκπαίδευση
Με δεδομένη τη σημασία των δικτύων παγκοσμίως προτείνεται πια σε κυβερνητικό επίπεδο η
ενδυνάμωση και εξάπλωση των σχολικών διαδικτυακών δομών, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις
τους όλοι οι φορείς που έχουν σαν αντικείμενο την υποστήριξη της νέας γενιάς. Σημαντική
προϋπόθεση είναι η ενημέρωση και η καθοδήγηση να γίνεται όχι κεντρικά, αλλά με την ευθύ-
νη των συμμετεχόντων και σε άμεση σχέση με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής (Black, 2008).

Οι δικτυωμένες κοινότητες μάθησης μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη διδασκαλία στην
τάξη, να αυξήσουν τις επιδόσεις των μαθητών, να αποτελέσουν ευκαιρίες για τους συμμετέχο-
ντες στο να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα σχολείο ή μια περιοχή και να προωθήσουν ουσι-
αστικές και διαρκείς αλλαγές, ενδυναμώνοντας τις τοπικές κοινότητες μάθησης. Επιπλέον, η
συνεργατική έρευνα μέσω των δικτύων αποτελεί μια διαδικασία που αυξάνει τη δημιουργικό-
τητα, δημιουργεί νέα μάθηση και προωθεί τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχό-
ντων (Katz et al., 2009).

Έχει δειχθεί επίσης ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο γύρω από
τις αρχές της κοινοτικής (community based) διαδικτυακής μάθησης, έχουν ενεργό ρόλο στον
έλεγχο της μάθησής τους και συμμετέχουν υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας ο ένας τον
άλλο. Κατανοούν τις ανάγκες και τις συμπεριφορές των άλλων χρησιμοποιώντας αυτή την κα-
τανόηση για να διευκολύνουν την επίτευξη των ατομικών και ομαδικών στόχων τους. Ανα-
πτύσσουν κοινωνικές σχέσεις κινούμενοι από το καθήκον να φέρουν σε πέρας την εργασία
τους, μαθαίνουν από τις στρατηγικές των άλλων και συνειδητοποιούν ότι η ολοκλήρωση της
μάθησης τους περιλαμβάνει και τη διαχείριση των διαδικασιών μάθησης της κοινότητας
(DeLaat, 2006).

Φαίνεται ότι η επιρροή των δικτύων και η κατανόηση των δυνατοτήτων τους επηρεάζεται σε
μεγάλο βαθμό από τις προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών για αυτά και από την εμπειρία
τους στη διαδικτυακή επικοινωνία. Όταν οι διαμεσολαβητές είναι ενεργά εμπλεκόμενοι, υπάρ-
χουν μελέτες που δείχνουν ότι τα δίκτυα μπορούν να προωθήσουν ακόμα και τη
μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση ενός σχολείου, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες
οργανωτικές δομές και καθοδηγητικές προτάσεις (McCormick et al., 2011).

Η Διαχείριση των Σχολικών Δικτύων
Κομβικά στοιχεία για την αποτελεσματική καθοδήγηση ενός σχολικού δικτύου είναι η διευκό-
λυνση της ομαδικότητας, η υποστήριξη των οργανωτικών δομών, η διάδοση των πληροφο-
ριών και η ρύθμιση των δυσλειτουργιών του. Η δημιουργία αποκεντρωμένης οργανωτικής δο-
μής διευκολύνει την αυτενέργεια, την επικοινωνία και το χτίσιμο της εμπιστοσύνης μεταξύ των
μελών. Για την εμψύχωση των διαμεσολαβητών σε κάθε σχολείο δεν αρκεί μόνο η ενθάρρυν-



34

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

ση της απόκτησης γνώσεων ή υλοποίησης δράσεων, αλλά απαιτείται και η επιβράβευση των ομα-
δικών λειτουργιών, αποφάσεων και συναντήσεων. Πέρα από την υποχρέωση των διαχειριστών
για την παροχή πληροφοριών από άλλες ομάδες και οργανισμούς, η σχέση του κεντρικού οργα-
νωτή με τους διαμεσολαβητές περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη, τη διευκόλυνση της επικοι-
νωνίας, τις συχνές αναφορές για την πορεία του δικτύου και τις προσωπικές επαφές μαζί τους. Η
ανατροφοδότηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται με την ταυτόχρονη καθιέρωση οργανωτικών σχη-
μάτων που ταιριάζουν σε κάθε σχολείο και συμμετοχικών διαδικασιών επιλογής των διαμεσολα-
βητών - μαθητών, ώστε οι αποφάσεις να παίρνονται σύμφωνα με τις προσεγγίσεις των μαθητών
και σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες. Χρειάζεται λοιπόν εντατική εκπαίδευση των διαχειριστών
στις δεξιότητες διαχείρισης ομάδων, στην ποιοτική πληροφόρηση και στην ανάλυση - αξιολόγη-
ση των δεδομένων της μαθητικής συμμετοχής, που συνήθως αντιμετωπίζει προβλήματα, όταν η
πρόσβαση στην πληροφορία είναι ελεγχόμενη από την ιεραρχία (Wohlstetter et al., 2003).

Οι μεταρρυθμιστικές δυνατότητες των Σχολικών Δικτύων
Τα δίκτυα συμβάλλουν σε μια εναλλακτική προσέγγιση στην αναμόρφωση του σχολείου απέναντι
στην ιεραρχική προσέγγιση της μεταρρύθμισης. Η κοινοτική συνεργασία, το μοίρασμα της γνώ-
σης, η εμπλοκή εξωτερικών συνεργατών και γονέων δημιουργούν σταθερές κοινότητες μάθησης
που μπορούν να είναι αντίδοτο στη μη κινητικότητα των σχολείων, ιδιαίτερα σε απομονωμένες
περιοχές. Αποτελούν μια δεξαμενή μαθητών, εκπαιδευτικών και υπευθύνων φορέων με κοινά εν-
διαφέροντα, οι οποίοι αναπτύσσουν συνεργασίες και σχεδιάζουν δράσεις για την επίτευξη συγκε-
κριμένων στόχων που συνδέονται με τις κοινές τους ανάγκες. Αυτή η μορφή εκπαίδευσης εστιάζει
στο αποτέλεσμα, αποζητά την υπευθυνότητα από τους εμπλεκομένους, κατανέμοντας ισότιμα
την ευθύνη σε όλα τα μέλη του δικτύου αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτή-
των διάδοσης της ποιοτικής πληροφορίας και συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς και συνεργά-
τες. Φαίνεται έτσι να διαμορφώνουν ένα νέο είδος συνεργασίας και συμμετοχής στα κοινά, τόσο
για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές (Smith & Wohlstetter, 2001).

Η πιλοτική εφαρμογή Τοπικών Δικτύων – Συμπεράσματα
Πριν από την ίδρυση του Εθνικού Δικτύου «Βιώσιμη Πόλη» προηγήθηκε η πειραματική λειτουργία
από το Κ.Π.Ε. δυο τοπικών δικτύων, τη σχολική χρονιά 2012-13. Τα δίκτυα «Ερευνούμε το σχολείο
μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το
Δήμο Θεσσαλονίκης και «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε», που υλοποιήθηκε σε
συνεργασία με το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, εστίασαν σε τοπικά ζητήματα που αφορούσαν τις
σχολικές κοινότητες ή τις τοπικές κοινωνίες. Δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ
σχολικών κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην ανάληψη δράσης από τις σχολικές ο-
μάδες σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Προτάθηκαν από το Κ.Π.Ε. συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες και προωθήθηκε ιδιαίτερα η σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία των συμμετεχό-
ντων, μέσα από δια ζώσης συναντήσεις και χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας
(Edmodo).
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Η λειτουργία των τοπικών δικτύων πρόσφερε πολύτιμα συμπεράσματα, χρήσιμα για αξιοποίηση
κατά την οργάνωση του Εθνικού Δικτύου. Συγκεκριμένα:

 Η οργανωμένη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ σχολείων - Κ.Π.Ε. - Δήμων συνέβαλε

στην επιτυχέστερη υλοποίηση των δράσεων που επέλεξαν οι σχολικές ομάδες και στην
προβολή των κοινών τους δραστηριοτήτων

 Ο προτεινόμενος εκπαιδευτικός σχεδιασμός βοήθησε στην ενεργοποίηση των σχολικών

ομάδων σε ένα κοινό βηματισμό

 Οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις συνέβαλαν στη συνοχή του Δικτύου,

στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη συνεργασιών, στη συνδιαμόρφωση
της πορείας του Δικτύου

 Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας Edmodo διευκόλυνε την επικοινωνία,

την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών, την ανάδειξη των εργασιών των ομάδων

 Η υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσε τους μαθητές και τους έφερε σε επαφή με θεσμικούς

φορείς

 Το πλαίσιο των τελικών εκδηλώσεων (Μαθητικά Συνέδρια) και η προσωπική επαφή με αι-

ρετούς & υπαλλήλους Δήμων πλούτισαν τους μαθητές με εμπειρίες σε συμμετοχικές και
δημοκρατικές διαδικασίες ενισχύοντας παράλληλα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμά-
των του δικτύου στην τοπική κοινωνία.
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