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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ερευνούμε το σχολείο μας, 

τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον

Περίγραμμα

Α. Το σχολείο μου (Νοέμβριος - Ιανουάριος)
1. Το κτίριο

2. Οι  άνθρωποι       Στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον

3. Οι διαδικασίες- οι θεσμοί

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

Παραγόμενα:  κείμενα (πχ. Προτάσεις στο σύλλογο διδασκόντων), έκθεση 
φωτογραφίας, βίντεο, αφίσα

Β. Η γειτονιά μου (Φεβρουάριος -Απρίλιος)
1. O τόπος, οι ελεύθεροι χώροι

2. Οι άνθρωποι        Στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον

3. Οι θεσμοί

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

Παραγόμενα: κείμενα, έκθεση φωτογραφίας, βίντεο, αφίσα

Γ. Σχεδιάζω-οργανώνω δράση 
1. Σχεδιασμός δράσης
2. Οργάνωση
3. Υλοποίηση

Μεθοδολογία: καταιγισμός ιδεών, έρευνα, αποτύπωση, συλλογή δεδομένων, 
διάγνωση αξιών. 

Αποφασίζουμε: δημοκρατικά, συνεργατικά, κριτικά,συστημικά, αξιοκρατικά.

Παραγόμενα: Η ίδια η δράση και ό,τι προηγήθηκε αυτής

Δ. Σύνθεση-  παρουσίαση 
Παραγόμενα: βίντεο, έκθεση φωτογραφίας, κείμενα, αφίσα, θεατρικά δρώμενα

Σημειώσεις:
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•  θα γίνουν τρεις συναντήσεις με εκπαιδευτικούς. Η αρχική επιμορφωτική, η 
ενδιάμεση, διαμορφωτική και η τελική για αξιολόγηση

• Τα σχολεία θα λειτουργούν σε δίκτυο μέσω της ιστοσελίδας.
• Θα υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο επικοινωνίας των σχολείων με το Δήμο
• Θα διερευνηθεί η δυνατότητα σχεδιασμού κοινών δράσεων, έκδοσης των 

παραγομένων.

Περιγραφή προγράμματος

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

Α: Το σχολείο μας ( Νοέμβριος - Ιανουάριος)

Πρώτη και δεύτερη φάση: Εμείς και το σχολείο μας ( Το κτίριο – οι άνθρωποι)

Στην  πρώτη  φάση  σχεδιάζονται  και  υλοποιούνται  δραστηριότητες  με  κεντρικό 
άξονα την περιγραφή της ισχύουσας κατάστασης  στο σχολικό τους συγκρότημα 
κάνοντας μάλιστα μια συσχέτιση με το παρελθόν. Συζητούμε, εκφραζόμαστε και 
συνθέτουμε  με  βάση  τις  εμπειρίες  και  τα  βιώματά  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 
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σύνθετη εικόνα η οποία με κέντρο τα παιδιά θα παρουσιάζει τη σχολική μονάδα 
ως ένα ενιαίο σύστημα (υποδομές, άνθρωποι, λειτουργίες) που λειτουργεί για να 
εκπληρώνει ένα από τα σημαντικότερα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στη 
μόρφωση. 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. 

Τρίτη φάση: Θεσμοί και σχολείο

Στην  επόμενη φάση θα δημιουργηθεί  ένας  χάρτης  θεσμικών φορέων οι  οποίοι 
σχεδιάζουν,  αποφασίζουν  και  υλοποιούν  διαμορφώνοντας  τη  σχολική 
πραγματικότητα. Ο χάρτης αυτός θα αναγνωσθεί 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. 

 Β: Η γειτονιά - οι ελεύθεροι χώροι σ' αυτήν ( Ιανουάριος -Μάρτιος)

Πρώτη και δεύτερη φάση: Εμείς και οι ελεύθεροι χώροι ( Ο τόπος – οι άνθρωποι)
 
Στις  φάσεις  αυτές  αξιοποιούμε  τις  γνώσεις,  τις  εμπειρίες  και  τα  βιώματα  των 
παιδιών  σχετικά  με  τους  ελεύθερους  χώρους  ή  τους  διαμορφωμένους  χώρους 
πρασίνου στη γειτονιά τους. Ορίζουμε τα χαρακτηριστικά τους και προσδιορίζουμε 
τα  είδη  τους.  Καταγράφουμε  και  αποτυπώνουμε  σε  χάρτη  τους  ελεύθερους 
χώρους της γειτονιάς του σχολείου, διακρίνοντας τα στοιχεία που τους αποτελούν 
και  τις  λειτουργίες που επιτελούνται  σ΄  αυτούς.  Εστιάζουμε επίσης στο φυσικό 
περιβάλλον καταγράφοντας τα είδη της χλωρίδας και πανίδας που συναντούμε στο 
πάρκο,  αν  υπάρχει,  στις  αυλές  και  στα  πεζοδρόμια.  Συγκρίνουμε  τέλος  με  το 
παρελθόν,  αναγνωρίζοντας  τις  αλλαγές  που  συνέβησαν  και  τις  διαφορετικές 
μορφές με τις οποίες εμφανίζεται ο ελεύθερος χώρος της γειτονιάς.
Διευρύνουμε  την  αντίληψη  των  παιδιών  για  το  πράσινο  στην  πόλη  και  τους 
ελεύθερους χώρους, εμπλουτίζοντάς την, με δεδομένα και πληροφορίες για τους 
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ελεύθερους χώρους σε σχέση με τους άλλους κατοίκους της γειτονιάς αλλά και με 
την πόλη συνολικά. 

Τρίτη φάση: Οι θεσμοί

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 μου, ή όποια άλλη δράση μπορεί να βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής στη γειτονιά μας.

Γ. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσης ( Απρίλιος)

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.

Δ. 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 εκδηλώσεις.:

Προτεινόμενες εκδηλώσεις

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 
εκδήλωση με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης
Γ. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Green Party
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Δ. Βράβευση όλων των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν από το Δήμο 
Θεσσαλονίκης.
ΣΤ.  Δημιουργία  ηλεκτρονικού  αρχείου  στο  οποίο  θα  παρουσιαστούν  τα 
ευρήματα και καταγραφή σε cd και σε ιστοσελίδα
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α. Το σχολείο

1η Δραστηριότητα

Τίτλος: Το σχολείο μας!

 Θέμα: Δημιουργία χαρτονιού εργασίας

Υλικά: Χαρτόνια, μαρκαδόροι, μολύβια,  βοηθητικές οδηγίες

Διαδικασία: 

Στη δραστηριότητα αυτή:

 Συζητούμε ελεύθερα με τα παιδιά εμψυχώνοντάς τα να εκφράσουν τα προ-
σωπικά 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, 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 γνωρί-
ζουν πως αναπτύσσονται στο σχολικό χώρο δίνοντας την ευκαιρία να ανα-
γνωρίσουν 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.

Βοηθητικά ερωτήματα: 
- Το κτίριο του σχολείου: Πότε κτίστηκε; Στεγάζεται στο ίδιο κτίριο από τότε μέχρι 
σήμερα; Από τι υλικά είναι κατασκευασμένο; Ποιες είναι οι υποδομές του; 
- Πως είναι η αυλή του; Τι 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; 
- Τι μας προσφέρει το κυλικείο;
- Πως περνάμε στα διαλείμματα; 
- Ποιες είναι οι σχέσεις σας μεταξύ σας;
- Ποιες είναι οι σχέσεις των καθηγητών μεταξύ τους;
-Ποια είναι τα απορρίμματά του;. Γίνεται ανακύκλωση; 
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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2η Δραστηριότητα

Τίτλος: Ερευνούμε μαθαίνουμε…

 Θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας

 Υλικά: Ερωτηματολόγια, υπολογιστής.

Διαδικασία:

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.

Ερωτήσεις:

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:
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. Επαγγελματίες 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 β. 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:...
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3η Δραστηριότητα

Τίτλος: Δημιουργώ το θεσμικό χάρτη του σχολείου μου

 Θέμα: Δημιουργία χαρτονιού εργασίας

Υλικά: Χαρτόνια, μαρκαδόροι, μολύβια,  βοηθητικές οδηγίες.

Διαδικασία:

• 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  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.

Βοηθητικά ερωτήματα

-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; 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

Β. Η γειτονιά μας

1η Δραστηριότητα

Τίτλος: Η γειτονιά μας!

 Θέμα: Δημιουργία ενός περιβαλλοντικού μονοπατιού στη γειτονιά μας

Υλικά: Χαρτόνια, μαρκαδόροι, μολύβια,  βοηθητικές οδηγίες

Διαδικασία:

• 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.

Βοηθητικά ερωτήματα:

-Σκέφτομαι τι κάνω καθημερινά 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
-Ποια είναι η κατάσταση των πάρκων της;
-Οι άνθρωποι κινούνται εύκολα σ' αυτή;
-Υπάρχουν πολλά κλειστά καταστήματα;
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2η Δραστηριότητα

Τίτλος: Ερευνούμε…μαθαίνουμε

Θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας

 Υλικά: Ερωτηματολόγια, υπολογιστής.

Διαδικασία:

• 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. 

Βοηθητικές Ερωτήσεις:

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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3η Δραστηριότητα

Τίτλος: Δημιουργώ το θεσμικό χάρτη της γειτονιάς μου

 Θέμα: Δημιουργία χαρτονιού εργασίας

 Υλικά: Χαρτόνια, μαρκαδόροι, μολύβια,  βοηθητικές οδηγίες.

Διαδικασία:

• 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  επαγγελματικοί  φορείς  για  παράδειγμα 
εμπορικούς  ή  φαρμακευτικούς  συ λόγγους  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.

Ερωτήματα

-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; 
-Τα φανάρια, η ασφαλτόστρωση, η μονοδρόμηση; 
-Ποιοι οργανώνουν πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις στη γειτονιά σας; 
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Γ. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσης

1. Σχεδιάζουμε - παρεμβαίνουμε

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

ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

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;

……………………………………………………………………………………

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;
…....................................................................................................................................

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναστασιάδης Γ., 2000. Το “ντοκιμαντέρ” της πόλης. Εκδόσεις University Studio 

Press/ Έκφραση. Θεσσαλονίκη.
Αναστασιάδης Γ., Χεκίμογλου Ε., 2000. Όταν η Θεσσαλονίκη μπήκε στον 20ο 

αιώνα. Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη
Ζαφείρης Χ., 2007. Η μνήμη της πόλης, Η Θεσσαλονίκη τον 19ο και τον 20ο αιώνα. 

Εκδόσεις Γνώση. Αθήνα.
Ζαφειροπούλου Φ., 2002. Αρχαιολογική Θεσσαλονίκη αρχές της δεκαετίας του 

1960. Στο: Θεσσαλονικέων Πόλις. Τετραμηνιαία Θεσσαλονίκεια έκδοση. Τεύχος 
ένατο, σελ.55-58.

Θεολόγου Κ., 2008. Χώρος και μνήμη, Θεσσαλονίκη 15ος-20ος αι. Εκδόσεις 
University Studio Press. Θεσσαλονίκη

Κανέλλης Η., 2010. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Στο: The books' journal,τεύχος 2, 
Δεκέμβριος 2010.

Καρατζάς Ν., (επιμ.), 1996. Η Θεσσαλονίκη των συγγραφέων, 20 Διηγήματα για τη 
Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Ιανός. Θεσσαλονίκη.

Καρατζάς Ν., Χασιώτη Α., (επιμ.), 1998. Η Θεσσαλονίκη των παλαιότερων 
συγγραφέων, 13 Κείμενα για τη Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Ιανός. Θεσσαλονίκη.

Κατσαβουνίδου Γ., 2004. Αόρατες παρενθέσεις, 27 πόλεις στη Θεσσαλονίκη. 
Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα.

Κρίγκας Ν., 2011. Φυτική ποικιλότητα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αξία και κίνδυνοι. 
Στο: Δυτική Θεσσαλονίκη, Ένα πρόγραμμα ‟Δια Βίου Μάθησης” για την 
αειφορία (σελ. 41-47). Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου 
Κορδελιού.

Κωτόπουλος Τ., 2006. Η Θεσσαλονίκη στο έργο των Θεσσαλονικέων πεζογράφων. 
Εκδόσεις Κώδικας. Θεσσαλονίκη.

Λατσούδης Π., Οικονομίδης Κ. 1997. Η Θεσσαλονίκη των πουλιών. Ελληνική 
Ορνιθολογική  Εταιρεία. Θεσσαλονίκη.

Ματσαγγούρας Γ.Η., 2004. Μεθοδολογία της επιστημονικής διδακτικής. Στο: Η.Γ. 
Ματσαγγούρας, Η Εξέλιξη της Διδακτικής, επιστημολογική θεώρηση (σελ. 77-
112). Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα.

Μιχαήλ Σ., Παπαδημητρίου Ε., 2008. Αναζητώντας το χαμένο χώρο. Κ.Π.Ε. 
Ελευθερίου Κορδελιού. Θεσσαλονίκη

Μοδινός Μ., Ευθυμιόπουλος Η., (επιμ.), 2000. Η Βιώσιμη Πόλη. Εκδόσεις 
Στοχαστής/ΔΙΠΕ. Αθήνα.

Μονιούδης Π.,2005. Στους κόλπους των πόλεων. Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας. Αθήνα.

Μπακόλας Ν. Η ατέλειωτη γραφή του αίματος, σελ. 174
Μπλιώνης Γ., 1996. Τα ρέματα της Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος 

Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη
Παπαδημητρίου Ε., Υφαντής Γ., (επιμ.) 2011. Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένα πρόγραμμα 

“Δια Βίου Μάθησης” για την αειφορία. Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού. 
Θεσσαλονίκη.

Σερέφας Σ., 2002. Μια πόλη στη λογοτεχνία, Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Μεταίχμιο. 
Αθήνα.

Σχίζα Κ., 2006. Η Συστημική Σκέψη στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ένα το  
ζητούμενο, δύο οι επιλογές. 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 663-672, 15-17 Δεκεμβρίου, Αθήνα. 

Σχίζα Κ., 2008. Συστημική σκέψη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκδόσεις Χ.Ε. 
Δαρδανός. Αθήνα.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

Φλογαΐτη Ε., 2006. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Εκδόσεις 
Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


	ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ερευνούμε το σχολείο μας, 
	τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον
	Περίγραμμα
	Περιγραφή προγράμματος

