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ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ



ΠΛΑΙΙΟ

 Σφνδεςθ ςχολείου και γειτονιάσ 

 Ανάδειξθ ςχζςεων και αλλθλεπιδράςεων

 Ολιςτικι και ςυςτθμικι ματιά 

 Βιϊςιμθ-αειφόροσ Θεςςαλονίκθ



ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ;



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
 Α. Το ςχολείο μου (Νοζμβριοσ -

Ιανουάριοσ)

 Το κτίριο

 Οι  άνθρωποι

 Οι διαδικαςίεσ- οι θεςμοί

 Μεθοδολογία: ςυνζντευξθ, βιβλιογραφικι 

ζρευνα, ςυλλογι δεδομζνων, ςφνκεςθ, 

καταγραφι, ςχεδιαςμόσ-οργάνωςθ 

ζρευνασ, ςυνζντευξθ, εκπαιδευτικό δράμα

Β. Η γειτονιά μου (Φεβρουάριοσ -
Απρίλιοσ)

 Ο τόποσ, οι ελεφθεροι χώροι

 Οι άνθρωποι

 Οι θεςμοί

 Μεθοδολογία: παρατιρθςθ, καταγραφι, 

αποτφπωςθ, δθμιουργία περιβαλλοντικοφ 

μονοπατιοφ, ςχεδιαςμόσ-οργάνωςθ 

ζρευνασ, βιβλιογραφικι ζρευνα,  

ςυνζντευξθ, εκπαιδευτικό δράμα.

Παραγόμενα: κείμενα (προτάςεισ ςτο ςφλλογο 
διδαςκόντων), ζκκεςθ φωτογραφίασ, βίντεο, αφίςα



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
 Γ. Σχεδιάηω-οργανώνω δράςθ 

 Σχεδιαςμόσ δράςθσ

 Οργάνωςθ

 Υλοποίθςθ


 Μεθοδολογία: καταιγιςμόσ ιδεϊν, ζρευνα, 

αποτφπωςθ, ςυλλογι δεδομζνων, 

διάγνωςθ αξιϊν. 

 Αποφαςίηουμε: δθμοκρατικά, 

ςυνεργατικά, κριτικά,ςυςτθμικά, 

αξιοκρατικά.

 Παραγόμενα: Η ίδια θ δράςθ και ό,τι

προθγικθκε αυτισ

 Δ. Σφνθεςθ- παρουςίαςθ 

 Παραγόμενα: βίντεο, ζκκεςθ 

φωτογραφίασ, κείμενα, αφίςα, κεατρικά 

δρϊμενα





Α: Το ςχολείο μασ ( Νοέμβριοσ - Ιανουάριοσ)

Πρώτθ και δεφτερθ φάςθ: Εμείσ και το ςχολείο μασ ( Το κτίριο – οι άνθρωποι)

•περιγραφι τθσ ιςχφουςασ κατάςταςθσ ςτο ςχολικό τουσ ςυγκρότθμα  ςυςχετίηοντασ 
με το παρελκόν

•βάςθ οι εμπειρίεσ και τα βιϊματά των παιδιϊν 

•θ ςχολικι μονάδα ωσ ζνα ενιαίο ςφςτθμα (υποδομζσ, άνκρωποι, λειτουργίεσ) 

Τρίτθ φάςθ: Θεςμοί και ςχολείο

•Χάρτθσ  κεςμικϊν φορζων οι οποίοι ςχεδιάηουν, αποφαςίηουν και υλοποιοφν

•Κριτικι ανάγνωςθ ( κριτικι και αυτοκριτικι)

•Προτάςεισ για δράςεισ και πρακτικζσ προσ τθν κατεφκυνςθ του αειφόρου ςχολείου 



Β: Η γειτονιά - οι ελεύθεροι χώροι ς' αυτήν
( Ιανουάριοσ -Μάρτιοσ)

Πρώτθ και δεφτερθ φάςθ: Ζνα περιβαλλοντικό μονοπάτι ςτθ γειτονιά μασ ( τοπίο– οι άνθρωποι)

•Εςτιάηουμε ςε ό,τι ςυνκζτει τθ ηωντανι πραγματικότθτα τθσ γειτονιάσ μασ

•τα ίχνθ του παρελκόντοσ, οι χϊροι πραςίνου,  τα όμορφα και άςχθμα ςθμεία,  τα 
κετικά και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουμε κακθμερινά

•Οι απόψεισ των άλλων κατοίκων

Τρίτθ φάςθ: Οι θεςμοί

•Ο χάρτθσ των κεςμϊν τθσ γειτονιάσ μασ

•Όςοι ςχεδιάηουν και αποφαςίηουν διαμορφϊνοντασ τθν εικόνα τθσ

•Κριτικά ερωτιματα και προτάςεισ για αλλαγι 



Γ. Σχεδιαςμόσ και υλοποίηςη δράςησ 
(Απρίλιοσ)

• Σχεδιάηουμε και υλοποιοφμε, με τθ ςυνεργαςία των αρμοδίων υπθρεςιϊν
του Διμου Θεςςαλονίκθσ, μιασ δικισ μασ πρόταςθσ – δράςθσ για το ςχολείο
μασ, ι τθ γειτονιά μασ

•διαμορφϊνουμε κριτιρια επιλογισ

• προςδιορίηουμε το είδοσ και τθ μορφι τθσ δράςθσ μασ

• αναηθτοφμε τουσ κεςμικοφσ ςυνεργάτεσ μασ

• υλοποιοφμε με τθ βοικειά τουσ το ςχεδιαςμό μασ.



Δ. Σύνθεςη – παρουςίαςη ( Μάιοσ)

Α. Δθμιουργία ζκκεςθσ με παλαιό φωτογραφικό υλικό ςε ςφγκριςθ

μάλιςτα με το παρόν.

Β. Οργάνωςθ γιορτισ ςτο χϊρο του ςχολείου ι τθσ ευρφτερθσ γειτονιάσ

ςτθν οποία οι ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ παρουςιάηουν τα ευριματά

τουσ αλλά και εκφράηονται καλλιτεχνικά με μουςικι και κζατρο

Γ. Παρουςίαςθ όλων των εργαςιϊν από τισ ςυμμετζχουςεσ ςχολικζσ

ομάδεσ ςε εκδιλωςθ με τθ ςυνεργαςία του Διμου Θεςςαλονίκθσ

Δ .Συμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ του Green Party

Ε. Δθμιουργία θλεκτρονικοφ αρχείου ςτο οποίο κα παρουςιαςτοφν τα

ευριματα και καταγραφι ςε cd και ςε ιςτοςελίδα



Προτεινόμενεσ δραςτηριότητεσ
α. Σχολείο

 1. Εμείσ και το ςχολείο μασ (Δθμιουργία χαρτονιοφ εργαςίασ )

Το κτίριο του ςχολείου: Πότε κτίςτθκε; Στεγάηεται ςτο ίδιο κτίριο από τότε μζχρι ςιμερα; 
Από τι υλικά είναι καταςκευαςμζνο; Ποιεσ είναι οι υποδομζσ του; 

Πωσ είναι θ αυλι του; Τι κάνετε ς’ αυτι; Σασ ικανοποιεί; 

Πϊσ αιςκάνεςτε, όταν βρίςκεςτε ς’ αυτό;

Τι ςασ αρζςει και τι ςασ απωκεί;

Ποιεσ ανάγκεσ ςασ εξυπθρετεί;

 2. Ερευνοφμε…μαθαίνουμε
Εντοπίηουμε παλαιότερουσ αποφοίτουσ του ςχολείου και ηθτοφμε να μασ απαντιςουν ςε 
ζνα ερωτθματολόγιο που ςκοπό ζχει να αποτυπωκεί μια εικόνα για το ςχολείο μασ ςτο 
παρελκόν.

3. Δθμιουργώ το θεςμικό χάρτθ του ςχολείου μου (Δθμιουργία 
χαρτονιοφ εργαςίασ )

Αναηθτοφμε και αποτυπϊνουμε όλα τα κεςμικά όργανα που εμπλζκονται ςτο 
ςφςτθμα του ςχολείου μασ





Είςτε απόφοιτοσ....;

Α. Δθμοτικό 7 11%

Β. Λφκειο 43 70%

C. Πανεπιςτιμιο 12 19%

Α. Απόφοιτοσ δθμοτικοφ (11)
Β. Απόφοιτοσ Λυκείου(43)

C. Απόφοιτοσ 
πανεπιςτθμίου(12)



Προτεινόμενεσ δραςτηριότητεσ
β. Γειτονιά

 1. Η γειτονιά μασ ( Δθμιουργία περιβαλλοντικοφ μονοπατιοφ)

Σε ποιουσ χϊρουσ ςυναντιζμαι ςτθ γειτονιά μου με τουσ φίλουσ μου;

Αν πρζπει να καταγράψω φυςικά ςτοιχεία τθσ γειτονιάσ μου, ποια είναι αυτά;

Σε ποια κατάςταςθ βρίςκονται τα παλιά κτίρια;

Ποια είναι θ ιςτορία τουσ;

Τι γνωρίηω για τθν ιςτορία τθσ γειτονιάσ μου

Ποια είναι θ κατάςταςθ των πάρκων τθσ;

2. Ερευνοφμε…μαθαίνουμε

Ποιεσ είναι οι απόψεισ των κατοίκων τθσ γειτονιάσ μασ; 

3. Δθμιουργώ το θεςμικό χάρτθ τθσ γειτονιάσ μου

Ποιοσ αςχολείται με τθν κακαριότθτα ςτθ γειτονιά ςασ;

Ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ των πάρκων;

Τα πεηοδρόμια και οι ράμπεσ ςτθν ευκφνθ ποιων ανικουν;

Ποιοσ ποτίηει τα δεντράκια του δρόμου

Η ευκφνθ για τα παλιά κτίρια ςε ποιον ανικει;







Προτεινόμενεσ δραςτηριότητεσ
γ. ςχεδιάζουμε - παρεμβαίνουμε

 Α. Καταγράφουμε τουσ φορείσ που ςχετίηονται με τθ 
δράςθ που επιλζγεται. 

 Μακαίνουμε τον τρόπο λειτουργίασ του

 Καταγράφουμε τα επιχειριματά μασ

 Προςδιορίηουμε το αξιακό μασ πλαίςιο


