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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή 

Παρουσίαση της 
πραγματικότητας της 
πόλης. Βιώματα και 

παρατήρηση στο 
πεδίο.

Κατανόηση και 
Ερμηνεία. 

Η πόλη κατανοείται 
ως σύστημα. 
Διατύπωση 

ερμηνευτικού λόγου

Κριτική στάση.                          
Γιατί είναι έτσι αυτή 
η πραγματικότητα; 

Διαμορφώνεται έναν 
χάρτης θεσμικών 

φορέων.

Δράση.
Μετασχηματισμός 

της 
πραγματικότητας 

με σχεδιασμό, 
απόφαση και 

ανάληψη δράσεων

Β΄ ΚΑΙ Γ΄ΦΑΣΗΑ΄ΦΑΣΗ Δ΄ΦΑΣΗ



Χρονοδιάγραμμα β΄ φάσης

Ερευνούμε το 
παρελθόν

Αναζητούμε 
στοιχεία στον 

αέρα

Ταξίδι σε άλλες 
πόλεις

Μαθαίνουμε τη 
γνώμη των 

άλλων

Δημιουργία 
περιβαλλοντικού 

μονοπατιού

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Β΄ ΦΑΣΗ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ



Προτεινόμενες δραστηριότητες β΄ φάσης

Στόχος μας είναι να καταγράψουμε την ιστορική 

πορεία της πόλης μας μέσα από τα ίχνη που κάθε 

περίοδος άφησε, αλλά και σημαντικούς γι’ αυτήν 

ιστορικούς σταθμούς. 

Προτεινόμενα εργαλεία:

 χαρτόνι εργασίας

 Εμπλουτισμένη εικόνα Thinglink

 Δημιουργία χρονογραμμής Timerime



Προτεινόμενες δραστηριότητες β΄ φάσης

Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε στις άλλες ομάδες του 

Δικτύου ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι της πόλης μας ή αν 

θέλετε του ευρύτερου περιβάλλοντος, στο οποίο η γειτονιά 

μας εντάσσεται. Και για να είμαστε σαφέστεροι επιλέγουμε 

ένα σημαντικό συστατικό της ποιότητας ζωής για κάθε πόλη: 

Την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Ιστοεξερεύνηση

 Εμπλουτισμένη εικόνα Thinglink



Προτεινόμενες δραστηριότητες β΄ φάσης

Στόχος μας είναι να ταξιδέψουμε σε άλλες πόλεις μέσα από 

εικόνες ή και βίντεο. Θα παρατηρήσουμε, θα συγκρίνουμε πόλεις 

σε διαφορετικές περιοχές και θα αναδείξουμε διαφορετικές 

επιλογές άλλων κοινωνιών και τις αξίες που τις στηρίζουν.

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Χαρτόνι εργασίας

 Εμπλουτισμένη εικόνα Thinglink

 Δημιουργία κολλάζ

 Αξιοποίηση εφαρμογής Prezi



Προτεινόμενες δραστηριότητες β΄ φάσης

Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε στις άλλες ομάδες του Δικτύου την 

άποψη των άλλων κατοίκων της πόλης μας γι’ αυτήν. Με τον τρόπο αυτό 

η δική μας εικόνα για την πόλη θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο, 

καθώς θα προστεθούν και οι ιδέες, τα βιώματα, οι απόψεις των 

συγκατοίκων μας. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να 

σχεδιάσουμε μια έρευνα με χρήση ενός ερωτηματολογίου.

Προτεινόμενα εργαλεία:

 Χαρτόνι εργασίας

 Εμπλουτισμένη εικόνα Thinglink

 Αξιοποίηση εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων



Βασική δραστηριότητα β΄ φάσης

Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε στις άλλες ομάδες του 

Δικτύου ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι της πόλης μας ή αν 

θέλετε του ευρύτερου περιβάλλοντος, στο οποίο η γειτονιά μας 

εντάσσεται. Με τον τρόπο αυτό τα συστατικά στοιχεία του 

σχήματος της αειφορίας θα αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένες 

εικόνες, εμπειρίες, δεδομένα της πόλης μας. Θα μας δώσουν την 

εποπτεία που απαιτείται, ώστε να μπορέσουμε στην επόμενη 

φάση να επιλέξουμε θετικά και αρνητικά σημεία ερχόμενοι σε 

επαφή με τους φορείς που συνδέονται μ’ αυτά.



Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Χαρτόνι εργασίας



Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Έντυπος χάρτης και δεδομένα 



Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Χάρτης στο google map.



Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Meograph



Χρονοδιάγραμμα γ΄φάσης

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Γ΄ΦΑΣΗ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ. ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Ταξιδιωτικός οδηγός
Με τη ματιά του 
δημοσιογράφου

Δημιουργία θεσμικού 
χάρτη φορέων που 
συνδέονται με τα 

παραπάνω ( βίντεο, 
κείμενο, παρουσίαση,  

χάρτης εννοιών)



Χρονοδιάγραμμα δ΄φάσης

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Δ΄ΦΑΣΗ: Η ΔΡΑΣΗ

Μα τι μπορώ να 
κάνω εγώ; 

Σχεδιασμός και 
υλοποίηση δράσης

Παρουσιάζω τα 
αποτελέσματα της 

δράσης μου ( βίντεο, 
κείμενο, παρουσίαση)



Παραδοχές για τη δράση 

• Ο καλύτερος χώρος δράσης για τους περισσότερους 
ανθρώπους είναι το άμεσο περιβάλλον και η τοπική 
κοινότητα.

• Οι βιώσιμες δράσεις αφορούν πραγματικές 
παρεμβάσεις που αποφασίζονται από το ίδιο το 
άτομο σύμφωνα με τις στάσεις και τις αξίες του.

• Οι τοπικές δράσεις είναι αυθεντικές, σχετίζονται με 
πραγματικά ζητήματα και αποφασίζονται απ' 
αυτούς που σκοπεύουν να τις υλοποιήσουν. 

Μορφές



μορφές

Πολιτική: ατομική ή ομαδική δράση που αξιοποιεί πολιτικούς δρόμους π.χ. 

ψηφίσματα, συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις

Εκπαιδευτική: Απόκτηση γνώσης, πληροφορίας

Οικονομική: Ανταλλαγή ή άρνηση ανταλλαγής χρημάτων

Νομική: Νομική ή δικαστική δράση με σκοπό πίεση εφαρμογής του νόμου

Σωματική: Κάθε δράση με στόχο κάποια κινητική προσπάθεια

Δράση πειθούς: κάθε μη χρηματική δράση, συγγραφή επιστολών, ομιλίες, 

διάλογος



Συμμετοχή των μαθητών

Επίπεδο Βαθμός 

συμμετοχή

ς

1 το παιδί παίρνει πρωτοβουλίες, οι αποφάσεις λαμβάνονται από 

κοινού με τους γονείς

2 το παιδί παίρνει πρωτοβουλίες και καθοδηγείται από τους 

ενήλικες

3 Ο ενήλικας παίρνει τις πρωτοβουλίες, οι αποφάσεις λαμβάνονται 

μαζί με τα παιδιά

4 Το παιδί παίρνει συμβουλές και ενημερώνεται

5 Οι ρόλοι ανατίθενται στο παιδί, αλλά συνδέονται και με την 

ενημέρωσή του

6 Συμβολικό, τα παιδιά φαίνεται ότι έχουν φωνή αλλά δεν 

μπορούν να επιλέξουν ένα θέμα ή να εκφραστούν
Βαθμοί

7 Διακοσμητικό, όταν τα παιδιά εμπλέκονται, για παράδειγμα 

φορώντας μπλουζάκια, στα οποία επιδεικνύεται ένας σκοπός για 

τον οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα ή ελάχιστα μόνο πράγματα

8 Χειριστικό, όταν οι ενήλικες συνειδητά χρησιμοποιούν τα παιδιά 

για να εφαρμόσουν τις δικές τους απόψεις



Σχεδιάζοντας 
τη δράση!

• Απαντάμε σε ερωτήματα:

• Γιατί;

• Υπέρ ποίου;

• Πότε;

• Ποιοι;

• Πως;

• Με ποιους;

• Πόσο;

• Πού;

• Αποφασίζουμε δημοκρατικά

• Οργανώνουμε το σχέδιο μας

• Χρόνος και συναντήσεις

• Καταγράφουμε τα βήματα

• Αυτοαναθέσεις έργου!



Συννεφόλεξο με τις δράσεις του Ενεργού Πολίτη



Δράσεις…



Δράσεις…



Δράσεις….





Μαθητικό συνέδριο 2-3 Μαΐου 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ:

1. Δια ζώσης συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών

2. Παρουσίαση δράσεων των ομάδων που συμμετέχουν στο δίκτυο

3. Το ίδιο το συνέδριο θα αποτελέσει δράση του Δικτύου στο πλαίσιο της συνεργασίας 

του με το Δήμο Θεσσαλονίκης



ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα έμβια όντα, οι φυσικοί πόροι 

και τα συστήματα υποστήριξης της ζωής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα μέσα διαβίωσης

Εργασία, εισόδημα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η συμβίωση των ανθρώπων

(οικογένεια, κοινότητα, πόλη κ.ά.)

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η πολιτική &

η λήψη αποφάσεων

Patterns of interdependent systems (http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_a/a_mod04.htm)


