Ο ρόλος των δημόσιων χώρων
στην ποιότητα ζωής
στο αστικό περιβάλλον
της γειτονιάς
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
11ο Γ/σιο Θεσ.νίκης

Στόχοι

Με αφόρμηση την ενεργοποίηση βιωματικών και συναισθηματικών αναμνήσεων
της καθημερινότητας στην γειτονιά των 40 Εκκλησιών
και την ενασχόληση με τα ιστορικά, πολιτιστικά στοιχεία της,
οι ομάδες σχεδιάζουν ηλεκτρονικά το αστικό, περιβαλλοντικό μονοπάτι
που θα ακολουθήσουν.

Να καλλιεργήσουν την συναισθηματική νοημοσύνη.
Να θέσουν όρους αποτελεσματικής, δημιουργικής και
συνεπούς συνεργασίας.
Να απεικονίσουν νοητικές εικόνες της γειτονιάς φιλοτεχνώντας
εικαστικές δημιουργίες με οδηγό την φαντασία, τις σκέψεις,
τα συναισθήματα.
Να σχεδιάσουν επί χάρτου το αστικό, περιβαλλοντικό μονοπάτι
που θα περιηγηθούν, με βάση φυσικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά,
ενδιαφέροντα ίχνη του παρελθόντος, στοιχεία της
καθημερινότητας και μνήμες
Να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη και να τα χαρακτηρίσουν ως
θετικά ή αρνητικά τα φυσικά κι αστικά στοιχεία,
ανάλογα με το αν προάγουν την ποιότητα ζωής
στην γειτονιά και τις αξίες της αειφορίας που κοσμούν
ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης.
Να επιλέξουν τα φυσικά, πολιτιστικά, κοινωνικά τοπόσημα της γειτονιάς.
Να αναζητήσουν τις αξίες που καθορίζουν την καθημερινή ζωή σε μία πόλη,
μέσω του ρόλου που κατέχει η δομή και χρήση των δημόσιων χώρων
στο επίπεδο της ποιότητάς της.
Να διερευνήσουν τις διοικητικές δομές της πόλης, που με τις αποφάσεις και
πράξεις των υπηρετούντων σε αυτές, δημιουργούν την υπάρχουσα εικόνα.
Να επικοινωνήσουν τα συμπεράσματά τους στον κοινωνικό περίγυρο.
Να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να προβούν
σε βελτιώσεις κι επιδιορθώσεις των προβληματικών σημείων.

Περιηγούμενοι παρατηρούν, σχολιάζουν, φωτογραφίζουν
τα θετικά κι αρνητικά στοιχεία του φυσικού κι αστικού
περιβάλλοντος.
Εν δράσει οι ομάδες κατανοούν
κι εσωτερικεύουν τις αξίες της αειφορίας
που διέπουν ένα ποιοτικό αστικό οικοσύστημα.
Τα ερωτήματα μεταφέρθηκαν στους αρμόδιους φορείς
του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η ευστοχία των σχολιασμών οδήγησε
σε δημοσίευσή τους στη τοπική εφημερίδα
και στην επιδιόρθωση από την
δημοτική τεχνική υπηρεσία
της ασφαλτόστρωσης
πολυσύχναστου δρόμου
της περιοχής.

Σταυρή Γαρυφαλλιά
Φυσικός, Δ/νση Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης
gstavri7@gmail.com

Τα παιδιά σχεδίασαν
την πόλη που ονειρεύονται

