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Ας μιλήσουμε για την 
σημερινή μας εμπειρία… 

Πώς βιώσατε εσείς σήμερα σαν «πρόσωπα» την 
εξόρμηση μας; 

Γεννήθηκαν ιδέες; 

Τι πιστεύετε ότι «υπάρχει πίσω» από αυτή την 
εμπειρία; 





Ελεύθεροι Χώροι 

Θεματική έρευνα  
στον χώρο της  
γειτονιάς 



Δημόσιοι Φορείς 

Θεματική έρευνα  
στον χώρο της  
γειτονιάς 



Ίχνη του παρελθόντος 





Οικονομικές Δραστηριότητες 



Ερωτήματα … η γνώμη σας 
για τα φύλλα 

εργασίας 

•Συμπληρώνονται εύκολα από 
τους μαθητές; 

•Εκπληρώνουν τους σκοπούς για 
τους οποίους δημιουργήθηκαν; 

•Ποιες αλλαγές προτείνετε; 
(Βελτιώσεις/Αφαιρέσεις) 



 
τα 

φύλλα 
στάσεων 

 



ερωτήματα 

• Τι είναι το κτήριο 
που βλέπουμε; 

• Ποια είναι η 
λειτουργία του;  

• Τι σημαίνει 
ευεργέτης; 

• Ποιος φορέας έχει 
την ευθύνη 
λειτουργίας του; 



ερωτήματα 

• Τι εξυπηρετεί;  

• Ποιος το 
δημιούργησε; 

• Σε τι κατάσταση 
βρίσκεται; 

• Ποιος έχει την 
ευθύνη του; 



• Ποια λειτουργία της πόλης 
εξυπηρετούσε το Ντεπώ; 

• Πώς εξυπηρετείται 
σήμερα η λειτουργία αυτή; 

• Γιατί θέλουμε ως κοινωνία 
να διατηρήσουμε αυτά τα 
κτήρια; 

• Σε τι κατάσταση βρίσκεται 
σήμερα αυτό το «Ιστορικό 
Διατηρητέο Μνημείο»;  

• Πώς το φαντάζεστε στο 
μέλλον; 

ερωτήματα 



ερωτήματα 

• Τι χρήση είχε όταν κτίστηκε; 

• Τι χρήση έχει σήμερα; 

• Σε τι διαφέρουν οι δύο 
διαφορετικές χρήσεις; 

• Τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός 
τους ως «έργο τέχνης»; 

• Βοήθησε ο χαρακτηρισμός 
του ως «έργο τέχνης» την 
διατήρησή του; 

• Βοήθησε η αλλαγή χρήσης 
του στην διατήρησή του; 



ερωτήματα 
• Σας αρέσουν οι κατοικίες 

αυτές; 

• Σε τι διαφέρει το 
συγκρότημα κατοικιών 
Ουζιέλ από τις σημερινές 
κατοικίες που φαίνονται στο 
βάθος; 

• Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας 
της δικής μας πολυκατοικίας; 

• Τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός 
του συγκροτήματος ως 
«έργου τέχνης»;  

• Βοήθησε στη διατήρησή του; 



ερωτήματα 

• Τι έχει συμβεί στα 
ρέματα της 
Θεσσαλονίκης; 

• Το ρέμα στη Σοφούλη, 
προστατεύεται από 
κάποιου είδους 
καθεστώς προστασίας; 

• Τι έχει συμβεί στο ρέμα 
αυτό μέχρι σήμερα; 

• Τι νομίζετε πως 
πρόκειται να συμβεί στο 
ρέμα στο μέλλον; 



Ποια είναι η γνώμη σας 
για τα φύλλα στάσεων; 

•Είναι κατανοητά από τους μαθητές; 

•Περιέχουν πολλές πληροφορίες; 

•Αξιοποιούνται εύκολα κατά τη 
διάρκεια της περιήγησης στο 
μονοπάτι; 

•Υπάρχουν ελλείψεις;  

•Τι θα προσθέτατε ή θα αφαιρούσατε; 



Ποια είναι η γνώμη σας 
για το υλικό; 

•Πως σας φάνηκε το μονοπάτι που 
παρακολουθήσατε ως 
εκπαιδευτική δραστηριότητα; 

•Αν έχετε στη διάθεση σας όλο το 
υλικό (Φύλλα εργασίας και Φύλλα 
στάσεων) μπορείτε να τα 
υλοποιήσετε με τους μαθητές σας; 



 



 
 

Η δημιουργία ενός 
αστικού 

περιβαλλοντικού 
μονοπατιού 



Εστιάζουμε στο αστικό περιβάλλον 

Οι 
περισσότεροι 

άνθρωποι ζουν 
στις πόλεις 

Η δομή και οι 
λειτουργίες 
της πόλης 

συνδέονται με  

• την ποιότητα ζωής 
στην πόλη  

• προβλήματα τόσο 
στο αστικό όσο και 
στο ευρύτερο 
περιβάλλον 

Γιατί;  



Ένα περιβαλλοντικό 

μονοπάτι στη πόλη δίνει τη 

δυνατότητα να αναδειχθούν 

και συζητηθούν πολύπλευρα 

τα ζητήματα της εκπαίδευσης 

για την αειφορία 



Οι ιδέες πίσω από τη 
δημιουργία του 
μονοπατιού 



Για ποιο περιβάλλον μιλάμε; 



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

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

  

 
Το μονοπάτι μας καλό είναι να περιέχει όσο 

περισσότερα στοιχεία γίνεται του συνολικού 
περιβάλλοντος 



πώς φτιάχνουμε  
ένα περιβαλλοντικό 
μονοπάτι 



στη γειτονιά του σχολείου μας 

 Όπου: 

•υπάρχει άμεση εμπειρία του 
χώρου από τα παιδιά 

•είναι εύκολη η παρατήρηση και οι 
εργασίες πεδίου 

•είναι ευκολότερη η παρέμβαση 
και οι προτάσεις 

Είναι προτιμότερο 



 Όπου: 
•εμπλέκονται άτομα που 

γνωρίζουν τα παιδιά (γονείς – 
φορείς τη γειτονιάς – σχολείο) 
•τα παιδιά μπορούν να 

παρατηρήσουν τις αλλαγές στο 
χρόνο και μετά την αποφοίτηση 
•     …και αντιλαμβάνονται ότι το 

θέμα τα αφορά άμεσα… 

στη γειτονιά του σχολείου μας 
Είναι προτιμότερο 



αφορμές για αρχή… 

•Εμπειρίες από τη γειτονιά μου 

•Μια καθημερινή ιστορία με τους 
φίλους/ες μου 

•Προσκεκλημένοι γείτονες 

•Χάρτες γειτονιάς (διαδίκτυο, 
χάρτες εμπειριών…) 

•Παλιές φωτογραφίες από τη 
γειτονιά 



αφορμές για αρχή… 
•Κείμενα  για τη γειτονιά 

(λογοτεχνία, δημοσιογραφία..) 

•Διαδρομές σπίτι - σχολείο 

•10 λέξεις για την γειτονιά - 
συννεφόλεξο 

•Παρουσίαση μιας διαδρομής από 
τον εκπαιδευτικό 

•Μια πρώτη ανιχνευτική βόλτα έξω 
(με φωτογραφίες και χάρτη) 



Από τις εμπειρίες… 

•Τα βιώματα, σημεία του 
μονοπατιού 

•Οι δικές μας ερωτήσεις σε μια 
πρώτη ανιχνευτική βόλτα 

•Συζήτηση στην τάξη, 
εμπλουτισμός των σημείων 
στάσεων 

Σ
υ

ν
ο

ψ
ίζ

ο
ν

τα
ς 

…
 

…στο μονοπάτι 

1 



•Οργανωμένη έξοδος για τον 
καθορισμό του μονοπατιού 

•Έρευνα για αυτά που 
παρατηρούμε 

• (Ετοιμασία της πρώτης 
παρουσίασης «ξεναγοί της 
γειτονιάς!»)  

2 Από τις εμπειρίες… 

…στο μονοπάτι 

Σ
υ

ν
ο
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…
 



Για αυτά που δεν φαίνονται… 

•Ομαδοποίηση των παρατηρήσεων 
σε θεματικές περιοχές 

•Θεματική εμβάθυνση και 
συστημική οπτική 

•Καθορισμός ομάδων έρευνας 
σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα 
τους 



•Συλλογή και επεξεργασία 
σχετικών στοιχείων 
(πληροφορίες, ερωτηματολόγια, 
εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο..) 

•Διαμόρφωση των ερωτημάτων 
για τα ζητήματα της πόλης που 
μπορούν να απαντηθούν 

Για αυτά που δεν φαίνονται… 



Αξιοποίηση χαρτών 

•Συνδέει τις 
παρατηρήσεις με τον 
τόπο 

•Δίνει μια συνολική 
εποπτεία του χώρου 

•Μπορεί να αναδείξει 
σχέσεις μεταξύ σημείων 
παρατήρησης 

Για το δήμο 
Θεσσαλονίκης 

χάρτες στο  
χαρτογραφικό 

πόρταλ 
http://gis.thessaloni
ki.gr/CityGuideThes/
gis2014/index_el.ht

ml 

Οι χάρτες να 
λαμβάνουν 

υπόψη την ηλικία 
των παιδιών 

Ο χάρτης  



Τα φύλλα εργασίας … 

•Ωθούν τους μαθητές στη 
παρατήρηση 

•Μπορούν να οργανώσουν την 
παρατήρηση σε θεματικά πεδία  

•Συμπληρώνονται σε όλη τη 
διάρκεια της διαδρομής 



Τα φύλλα στάσεων … 

•Δημιουργούνται σύμφωνα με τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών και της 
γειτονιάς  

•Δημιουργούνται μετά από έρευνα 
που κάνουν οι μαθητές  

•Αποτυπώνουν την μελέτη που έχει 
γίνει 

•Περιλαμβάνουν ιστορίες ανθρώπων 



Φύλλα στάσεων 
•Οργανώνουν τη διαδρομή  

•Δίνουν τη δυνατότητα να γίνουν τα 
παιδιά «ξεναγοί» 

•Χρησιμοποιούνται παλιές 
φωτογραφίες για τη σύνδεση του 
σήμερα με το παρελθόν 

•Υπάρχει σύνδεση με τη λογοτεχνία 
με ανάλογα κείμενα 



Η συμβολή της/του εκπαιδευτικού 

και … 

1. Επίπεδο 
Τι ήταν, τι είναι (πληροφορίες) 

Ποια λειτουργία της πόλης 
εξυπηρετούσε - εξυπηρετεί; 



2ο Επίπεδο: Ευκαιρία για κριτικά 
ερωτήματα, συστημική σκέψη και 
αξίες 

Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση; 

Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις; 

Ποιος ευθύνεται; 

Ποιος ωφελείται από αυτή την κατάσταση; 

Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις; 

Η συμβολή της/του εκπαιδευτικού 



Πίσω από κάθε σημείο … 
• Οι λειτουργίες της πόλης  

• Η πόλη σαν σύστημα 

• Η λειτουργία των θεσμών 

• Η προσωπική μας ευθύνη 

• Τα κριτικά ερωτήματα 

• Οι ανάγκες και οι αξίες μας 

• Η συνεργασία και η δημοκρατία 

• Η ικανότητα δράσης για την αλλαγή… 















Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου. Το Ελευθέριο 



Η αξιοποίηση του μονοπατιού 

•Πρόγραμμα Π.Ε. σε όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς 

•Πρόγραμμα Π.Ε. με μικρότερη 
διάρκεια 

•Ξενάγηση σε … σχολείο – μαθητές, 
γονείς, δημοτικούς συμβούλους κ.α. 

•Ένταξη σε μαθήματα του αναλυτικού 
προγράμματος (πχ τοπική ιστορία) 

•Ένταξη στο δίκτυο βιώσιμη πόλη 



www.kpe-thess.gr 



Δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό υλικό 



ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 
η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία 

 
Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης   
 



38 

18 

90 

Συμμετέχουν 



Δομή Δικτύου 

• Πορεία μέσα από 4 φάσεις  

• Μια κοινή βασική δραστηριότητα 
σε κάθε φάση 

• Συμπληρωματικές προτεινόμενες 
δραστηριότητες 

• Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Edmodo για ανάρτηση και 
σχολιασμό - αλληλεπίδραση 

• Αξιοποίηση ΤΠΕ για παρουσίαση 
εργασιών των ομάδων 

• Μαθητικό συνέδριο 

Γειτονιά 

Πόλη 

Θεσμοί 

Δράση 



Η γειτονιά 
μας  

Βρέχει 
λέξεις! 

Μια 
ιστορία θα 
σας πω... 

Ανάγνωση 
τοπίου 

από ψηλά! 

Ανάγνωση 
τοπίου 

από πολύ 
ψηλά!!!! 

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 

Εμείς και η γειτονιά μας  Α’ ΦΑΣΗ  



Δημιουργ
ούμε το 

μονοπάτι 
της πόλης 

μας 

Το 
παρελθόν 

μας 
καλεί… 

Αναζητού
με 

στοιχεία 
στον… 
αέρα 

Μαθαίνου
με τη 

γνώμη 
των 

άλλων! 

Β’ ΦΑΣΗ  

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Ιανουάριος 

Γνωρίζουμε την πόλη μας 



Ένα ταξίδι 
σε άλλες 

πόλεις 

Κυκλοφο-
ριακός 

σχεδιασμός 

Διαλέγω 
την πόλη 

μου 

Η πόλη μου 
και οι 

θεσμοί 

Μια 
επίσκεψη 

στο 
Δημαρχείο 

Ψάχνοντας 
τον ενεργό 

πολίτη 

Γ’ ΦΑΣΗ  

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 

Γιατί έτσι και όχι αλλιώς;  



Ενεργός 
πολίτης στη 
γειτονιά μου 

Δώστε φτερά 
στις ιδέες σας 

Ανάψτε το 
πράσινο φως 
στην ιδέα σας 

Σχεδιάζουμε 
και 

υλοποιούμε 
τη δράση μας 

Πίσω από τα 
ζητήματα… 
οράματα και 

αξίες 

Υπερασπιζόμ
αστε τα 

δικαιώματά 
μας  

Διαδικτυακός 
… ενεργός 
πολίτης ! 

Ξεναγοί στην 
πόλη μας ! 

Δ’ ΦΑΣΗ  

Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 

Ώρα για δράση! 



Ευχαριστούμε για την 
προσοχή και τη 
συμμετοχή σας! 


