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Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής και Δυτικής 
Θεσσαλονίκης

Μια συνεργασία των:



Ολυμπία Δάτση: 
Σύμβουλος Νέων, Εκπαιδεύτρια στη μη τυπική μάθηση

Βίβιαν Δούμπα: 
Πολεοδόμος, Placemaker



Placemaking: 
ιστορική εξέλιξη, θεωρητικές βάσεις 
και βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο

Εισαγωγή και γνωριμία με τον συμμετοχικό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου:





«Είναι δύσκολο να σχεδιάσει κανείς 
έναν χώρο που 

δεν θα προσελκύει κόσμο. 
Το αξιοσημείωτο, παρ’ όλα αυτά, 

είναι το πόσο συχνά 
έχει συμβεί αυτό.»



Τι είναι το 
Placemaking?



ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΣ

Ταυτότητα
Εμπειρίες

Μνήμη
+++

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ



✓ Είναι μια κοινωνική, κοινοτική και συμμετοχική διαδικασία

✓ Είναι μια φυσική, οργανική διαδικασία

✓ Προσαρμόζεται σε κάθε κοινότητα

✓ Έχει τοπικό χαρακτήρα

✓ Φέρνει οικονομική ανάπτυξη

✓ Δημιουργεί κοινωνικό κεφάλαιο, προάγει την υγεία και την 
αειφορία

✓ Αναπτύσσεται γύρω από τους δημόσιους, ανοιχτούς και 
κοινόχρηστους χώρους (αλλά δεν περιορίζεται μόνο εκεί)



Placemaking
από τον χώρο στον τόπο 

με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών



Times Square

Νέα Υόρκη



PROJECT FOR PUBLIC 
SPACES

Times Square

Νέα Υόρκη







Τα Στοιχεία του Placemaking

Έμπνευση
«Φύτευσε τον 

Σπόρο»
Ενδυνάμωση

Υποστήριξη & 
Διευκόλυνση Σχεδιασμός

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
management



Τα Στοιχεία του Placemaking
• Πρωτοστάτες

– Πολεοδόμοι-ειδικοί
– Τοπική Αυτοδιοίκηση
– “Zealous Nuts”

• Κοινότητα
– Κάτοικοι
– Επιχειρηματίες
– Άλλοι χρήστες

• Λοιποί Φορείς
– Θεσμικοί φορείς
– Επιχειρηματικοί 

φορείς
– ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ 

κλπ 

Ομάδα 
Διαχείρισης 

Τόπου



Διαχείριση Τόπου
Μεθοδολογία Ενδυνάμωσης & Ανάλυσης 

(Συμμετοχικός Σχεδιασμός)

Αναφορά με Αποτελέσματα/Ιδέες

Σχέδιο Διαχείρισης
+

 Ομάδα Διαχείρισης
(κάτοικοι, επιχειρηματίες, τοπική αυτοδιοίκηση, άλλοι 

φορείς και –αν χρειάζεται- ο «ειδικός»)



«Όταν εστιάζεις στον Τόπο, 
κάνεις τα πάντα διαφορετικά»

pps.org



«Το ωραίο με το νερό είναι η θέα και η αίσθηση που σου δίνει. 
Δεν είναι δίκαιο να βάζεις νερό μπροστά σε ανθρώπους και να 
τους κρατάς μακρυά από αυτό.»

PROJECT FOR 
PUBLIC SPACESpps.org



PROJECT FOR 
PUBLIC SPACESpps.org



PROJECT FOR 
PUBLIC SPACES

“Αν θες να φέρεις κόσμο σε έναν χώρο, απλά βάλε φαγητό” 

pps.org



The Busking ProjectΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ



PROJECT FOR PUBLIC SPACES
pps.org

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



pps.org



pps.orgΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ



PROJECT FOR 
PUBLIC SPACESpps.orgΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ



The City at Eye Level



Συμπεράσματα
Το Placemaking είναι μια προσέγγιση 
ανάπτυξης και διαχείρισης που αφορά:

1. Στην ενδυνάμωση των μελών της τοπικής κοινότητας ώστε να 
γίνουν ενεργοί πολίτες 



Συμπεράσματα
Το Placemaking είναι μια προσέγγιση 
ανάπτυξης και διαχείρισης που αφορά:

2. Στην αναγνώριση των στοιχείων ταυτότητας ενός τόπου



Συμπεράσματα
Το Placemaking είναι μια προσέγγιση 
ανάπτυξης και διαχείρισης που αφορά:

3. Στην εφαρμογή εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού για την 
ανάπτυξη ιδεών και το σχεδιασμό δράσεων γύρω από αυτή την 
ταυτότητα



Συμπεράσματα
Το Placemaking είναι μια προσέγγιση 
ανάπτυξης και διαχείρισης που αφορά:

4. Στη συλλογική παραγωγή και εφαρμογή των δράσεων



Συμπεράσματα
Το Placemaking είναι μια προσέγγιση 
ανάπτυξης και διαχείρισης που αφορά:

5. Στη συλλογική διαχείριση των διαδικασιών σε βάθος χρόνου



Συμπεράσματα
Το Placemaking είναι μια προσέγγιση 
ανάπτυξης και διαχείρισης που αφορά:

1. Στην ενδυνάμωση των μελών της τοπικής κοινότητας ώστε να 
γίνουν ενεργοί πολίτες 

2. Στην αναγνώριση των στοιχείων ταυτότητας ενός τόπου
3. Στην εφαρμογή εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού για την 

ανάπτυξη ιδεών και το σχεδιασμό δράσεων γύρω από αυτή την 
ταυτότητα

4. Στη συλλογική παραγωγή και εφαρμογή των δράσεων
5. Στη συλλογική διαχείριση των διαδικασιών σε βάθος χρόνου
...για έναν τόπο που μπορεί να είναι από την αυλή ενός σπιτιού 
μέχρι και το σύνολο μιας πόλης ή ακόμα και περιφέρειας 



Το Place Game και το 
Eye Level Game

Βασικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία του Placemaking:



Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
PROJECT FOR PUBLIC SPACES 
(PPS)



3
6

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ 10
Project for Public Spaces







6. Κάτσε και 
χαλάρωσε

1. Διαβασμα 
Εφημερίδας

8. Κάνε διάλειμμα από 
μια ποδηλατάδα

3. Ενημέρωση για 
εκδηλώσεις2. Χάζεμα βιτρίνας

4. Μπες μέσα!

10. Συζήτηση

7. Διάβασε κάποιου 
άλλου το βιβλίο

5.  Βόλτα

9. Παιχνίδι με σκύλο

Project for Public Spaces



PlaceGame – 
Προσέγγιση PPS

Project for Public Spaces



LIGHTER
«ελαφρύτερα»

QUICKER 
γρηγορότερα

CHEAPER
φθηνότερα



Lighter, Quicker, Cheaper
ελαφρύτερα, γρηγορότερα, φθηνότερα

• Υποδομές: βασικός εξοπλισμός και τέχνη (Public Art)
• Εκδηλώσεις ενεργοποίησης/προγραμματισμός
• Αξιοποίηση ενδιάμεσων δημόσιων χώρων



Πως να αξιολογήσετε έναν Τόπο

ΤΟΠΟΣ

Κοινωνικότητα Άνεση & Εμφάνιση

Σύνδεση & 
Πρόσβαση

Δραστηριότητες & 
Χρήσεις

Project for Public Spaces



Project for Public Spaces



Project for Public Spaces



Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
THE CITY AT EYE LEVEL

































A. Πλαίσιο (context)

B. Δρόμοι

C. Τόποι

Κριτήρια για καλούς “Πλίνθους”: 
Τρία Επίπεδα



A. Πλαίσιο (context)
1. Θέση στον αστικό ιστό

2. Κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο

3. Οπτική ποιότητα

4. Πυκνότητα λειτουργιών

5. Στρατηγική

Κριτήρια για καλούς “Πλίνθους”: 
Τρία Επίπεδα



B. Δρόμοι
1. Άνεση του χρήστη

2. Ποικιλία προγράμματος

3. Οπτική ποιότητα

4. Προσβασιμότητα πεζή

5. Διαχείριση

Κριτήρια για καλούς “Πλίνθους”: 
Τρία Επίπεδα



C. Τόποι
1. Συνδυασμός Λειτουργιών

2. Υβριδική Ζώνη

3. Οπτική Ποιότητα

4. Κάθετος προσανατολισμός

5. Μεγάλη ευελιξία

Κριτήρια για καλούς “Πλίνθους”: 
Τρία Επίπεδα







Εφαρμογή Εργαλείων

Εργασία σε ομάδες, για την εφαρμογή του βασικού εργαλείου του Placemaking στο πεδίο της 
πόλης: εφαρμογή της μεθοδολογίας και εργαλείων της σε έναν ελεύθερο/δημόσιο χώρο.



1. Χωριστείτε σε ομάδες

2. Πηγαίνετε στον τόπο που σας 
αντιστοιχεί και συμπληρώστε το 
ερωτηματολόγιο προσωπικά.

3. Επιστρέψτε στο χώρο και καταγράψτε 
ομαδικά τις εντυπώσεις και τις ιδέες 
σας στο χαρτί. Ιεραρχήστε τες σε αυτές 
που μπορούν να γίνουν από την 
επόμενη κιόλας ημέρα σε αυτές που 
θα χρειαζόντουσαν το πολύ 5 χρόνια.

4. Παρουσιάστε μας τα αποτελέσματα 
σας

Αξιολόγηση Τόπου





Tópio: Creative Placemaking 
for Young Community Leaders

Συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθόδου με τους μαθητές του 19ου Λυκείου 
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος:





Tópio (2015-...)

Δημιουργική Ενεργοποίηση του Αστικού Χώρου με τους 
Νέους σε Ηγετικό Ρόλο
Creative Placemaking for Young Community Leaders

• “Εμβόλιμο” Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα

• Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης

• Πείραμα συνδυασμού Placemaking 
με μεθόδους και εργαλεία Μη 
Τυπικής Εκπαίδευσης



Το Tópio είναι...

μια νέα προσπάθεια
επαναπροσδιορισμού
του δημοσίου χώρου 
μέσα από τους ίδιους
τους χρήστες του.



Το Tópio αποτελεί...

Ένα παράθυρο στην αναδιατύπωση της 
αναγνώρισης του δημοσίου χώρου και 
της ανάγνωσης αυτού ξεκινώντας από 
την πρώτη πηγή της γνώσης ενός 
πολίτη, το σχολείο.



Το Tópio αποτελείται...

Από δύο βασικούς πυλώνες:

1. Την ενδυνάμωση των νέων και την 
εκπαίδευση στην ενεργό 
πολιτειότητα.

2. Το συμμετοχικό σχεδιασμό και 
αναζωογόνηση του σχολικού αλλά 
και του ανοιχτού και δημόσιου 
χώρου της γειτονιάς (placemaking).



Το Tópio χρησιμοποιεί ως 
εργαλεία...

● τη μη τυπική εκπαίδευση,
● τη δημιουργικότητα,
● μεθόδους συμμετοχικού 

σχεδιασμού,
● εφαρμοσμένες καλές πρακτικές 

επεμβάσεων στο δημόσιο χώρο.





Τα κύρια χαρακτηριστικά του Tópio είναι...

● Συλλογική λήψη αποφάσεων
● Ομαδικότητα
● Βιωματική προσέγγιση
● Προσωπική ανάπτυξη
● Πρακτική άσκηση/εφαρμογή
● Ανοιχτός διάλογος

● Πρωτοτυπία
● Ενδυνάμωση
● Έκφραση
● Συμμετοχικότητα
● Δημιουργικότητα
● Δράση



Η ένταξη του Placemaking στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Συζήτηση και Παρατηρήσεις: 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ







Zaanstad Places

• Φορείς/ Συμμετέχοντες:
– Δήμος
– Κάτοικοι
– Επιχειρηματίες
– Τοπικοί Πολιτιστικοί Φορείς
– Κατασκευαστική Εταιρία

– Διευκολυντές (Facilitators):
– Project for Public Spaces
– PlacemakingPlus
– Stipo



Zaanstad Places - Όραμα



Δημιουργία για 
κάθε τοποθεσία:

1. Όραμα
2. Βραχυπρόθεσμες 

Προτάσεις
3. Μακροπρόθεσμες 

Προτάσεις







Zaanstad Places

Οι Φορείς...
• ...εμπνεύστηκαν από το PlaceGame
• ...ενεργοποιήθηκαν την αμέσως 

επόμενη ημέρα – Quick Wins
• ...δημιούργησαν άμεσα τη δική τους 

Ομάδα Διαχείρισης Τόπου: Tussen 
Zuiddijk en Zaan













Zaanstad Places

Δεν χρειάζονται πλέον τους ειδικούς!

Παράγοντες επιτυχίας:
- Ευέλικτη τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμος)
- Η τοπική κοινωνία συμμετείχε ενεργά από 

την αρχή
- Ενεργοί πολίτες – ηγετικές φυσιογνωμίες









Museumplein Places
• Φορείς/ Συμμετέχοντες:

– Δήμος & Κοινότητα
– Τοπικοί Επιχειρηματίες
– Πολιτιστικοί Φορείς
– Ακαδημαϊκοί
– Μερικοί Κάτοικοι

– Διευκολυντές (facilitators):
– Project for Public Spaces
– PlacemakingPlus
– Stipo



Museumplein Places - Όραμα













Museumplein Places

Οι φορείς...
• ...εμπνεύστηκαν από τη διαδικασία του 

PlaceGame
• ...πραγματοποίησαν άμεσα μερικές από 

τις προτάσεις – Quick Wins
• ...συμμετείχαν σε μερικές follow-up 

συναντήσεις



Museumplein Places
...αλλά μέχρι τώρα (3 χρόνια μετά) 
δεν υπάρχει ομάδα διαχείρισης τόπου

Παράγοντες της μέτριας επιτυχίας:
-Πολλά επίπεδα και περιπλοκότητα 

πολιτικών αποφάσεων 
-Δεν υπάρχουν κάτοικοι
-Πολύ «μεγάλοι» φορείς

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ


