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Η σημερινή μας συνάντηση

Θεωρητική προσέγγιση (διάδραση),

Πρακτική άσκηση στο πεδίο,Πρακτική άσκηση στο πεδίο,

Επεξεργασία αποτελεσμάτων,

Αξιολόγηση (πολυεπίπεδη).



Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη 
περιβάλλον;

1η Προϋπόθεση



Η βασισμένη στον «τόπο» εκπαίδευση *
(place - based education:  Stevenson, 1992; Smith, 2007; Παπαδημητρίου, 2012)

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει παραμείνει πολύ
μακριά από τη σχολική μεταρρύθμιση,

Η αντιμετώπιση (Green, 2007)Η αντιμετώπιση (Green, 2007)

(τυποποιημένη γνώση, εκπαιδευτικός, αξιολόγηση, ο χώρος).

Η αμφισβήτηση (Smith, 2007)

(η μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της δυναμικής του
τόπου μέσα στον οποίο ζουν, πολιτισμός πολιτική, περιβάλλον και
οικονομία) χώρος (space) – τόπος (place).



Το σκεπτικό…

Η περιβαλλοντική κρίση,

20ος αιώνας: ο πληθυσμός των πόλεων (Χ10) = 2,8 
δισεκατομμύρια ανθρώπων (ΟΗΕ, Editors, 2011),  δισεκατομμύρια ανθρώπων (ΟΗΕ, Editors, 2011),  

2012:  7 δις ο πληθυσμός της γης,

εκτιμήσεις του ΟΗΕ αναφέρουν ότι μέχρι το 2050, το 
70% των ανθρώπων είναι εξαιρετικά πιθανό να ζήσει σε 
πόλεις (Marans, 2015). 



Η αστικοποίηση,

Τα προβλήματα,

Η αναγκαιότητα της έρευνας (1/2)

Οι φορείς / η αντιμετώπιση,

Ποιότητα ζωής σε αστικό περιβάλλον, (απόκλιση)

Διακήρυξης του Ρίο του 1992 για το Περιβάλλον,

Αντικείμενο έρευνας Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας,
(κατοικία, γειτονιά, πόλη).



Η αναγκαιότητα της έρευνας (2/2)

Η αξιολόγηση  (Marans, 2015),

Αντικειμενική

ΥποκειμενικήΥποκειμενική

Μεθοδολογικά προβλήματα,

Αντιληπτή Οικιστική Περιβαλλοντική Ποιότητα και    

Σύνδεση με τη Γειτονιά. 

(Perceived Residential Environment Quality & Neighborhood Attachment) 
(Fornara, Bonaiuto, and Bonnes, 2010).



Η περιορισμένη / ανάπτυξη ενός γόνιμου 

προβληματισμού,

εντοπισμός του βαθμού αποδοχής παροχών, (παιδιά)

Η σημαντικότητα της έρευνας (1/2)

ανάδειξη των προσδοκιών και ανησυχιών,

εξέλιξη των συνθηκών διαβίωσης στο χώρο και το 

χρόνο, (συνευθύνη),

«Η σύνδεση με τη γειτονιά».



Στόχοι της παρούσας δραστηριότητας..
(Fornara, Bonaiuto, and Bonnes, 2010).

τα αρχιτεκτονικά - πολεοδομικά, 

χωρικά, 

κοινωνικά, κοινωνικά, 

λειτουργικά χαρακτηριστικά,

η σύνδεση με την γειτονιά, (ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο 
αισθάνεται ενεργό μέλος μιας έγκυρης και αξιόπιστης δομής),



Η παρούσα δραστηριότητα..

Αυτόνομο πρόγραμμα,

Μέρος ενός ευρύτερου project,Μέρος ενός ευρύτερου project,

Συγκριτική μελέτη,

Ενασχόληση με μια διάσταση.



Μελέτη δρόμου ως 100 μ.

Χωρισμός συμμετεχόντων σε ομάδες των 6 ατόμων    
(υποομάδες /άνεση, συμμετοχή όλων), Κοινωνιόγραμμα,

Καθορισμός ρόλων,

Θέτοντας τους κανόνες..

Καθορισμός ρόλων,

Διαβούλευση (συζήτηση, καταγραφή όλων των απόψεων),

Χρόνος παρατήρησης-καταγραφής: 90 λεπτά,

Χρόνος παρουσίασης: 10λεπτά, αξιολόγησης:5λεπτά,

(προεδρείο).



Εντοπισμός των ενοχλητικών περιβαλλοντικών αστικών 
χαρακτηριστικών της πόλεως της Καρδίτσας

Σκοπός της παρούσας μελέτης (Μελέτη και ανάλυση Ν=162 PREQ&NA).

Υπόθεση: Περιβαλλοντικά αστικά χαρακτηριστικά  

/Δημογραφικά χαρακτηριστικά



Ερωτήσεις ;



Έρευνα

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις:

1η Θεωρητική προσέγγιση – Οδηγίες

2η Έρευνα στο πεδίο – Παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων

3η Ανάλυση των στοιχείων – Δημιουργία παρουσίασης

4η Παρουσίαση αποτελεσμάτων - Αξιολόγηση



Έρευνα

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε τρεις τομείς της πόλης 



Έρευνα



Έρευνα



Έρευνα



Έρευνα

Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της ένα ερωτηματολόγιο, το 
οποίο θα πρέπει να μελετήσει πριν την έναρξη της έρευνας, 
για να γνωρίζει που θα πρέπει να εστιάσει την παρατήρηση.

Όλα τα μέλη της ομάδας θα ασχολούνται μαζί για κάθε Όλα τα μέλη της ομάδας θα ασχολούνται μαζί για κάθε 
ερώτηση – ερευνητικό ζήτημα.

Συνιστάται πριν την έναρξη της έρευνας και αφού έχει 
μελετηθεί το ερωτηματολόγιο, όλα τα μέλη να περπατήσουν 
το συγκεκριμένο δρόμο για να αποκτήσουν μια γενικά εικόνα 
για την προς διερεύνηση περιοχή.



Έρευνα

Με την έναρξη της διαδικασίας παρατήρησης και καταγραφής 
τα μέλη της ομάδας ασχολούνται με κάθε ερώτηση, 
καταγράφοντας και φωτογραφίζοντας ότι θεωρούν σημαντικό.

Η παρουσία μας στο πεδίο γίνεται διακριτικά.Η παρουσία μας στο πεδίο γίνεται διακριτικά.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες ασφάλειας 
(ειδικά στις δικές σας ομάδες, όπου θα αποτελούνται από 
μαθητές και μαθήτριες).

Παρατηρούμε και τις δύο πλευρές του δρόμου που ερευνούμε



Έρευνα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ερευνητικής φάσης, θα 
επιστρέψουμε εδώ την καθορισμένη ώρα για την ανάλυση 
των δεδομένων που συλλέξατε και για τη δημιουργία των 
παρουσιάσεών σας στο ειδικό αρχείο Power point που θα σας 
δοθεί.δοθεί.

Το απόγευμα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματά σας στην 
ολομέλεια και ακολουθήσει συζήτηση – αξιολόγηση της 
διαδικασίας.

Εσείς με τους μαθητές σας θα χρειαστεί να βγείτε περισσότε-
ρες φορές στο πεδίο, πιθανόν μία για κάθε άξονα της έρευνας.



Έρευνα

Το ερευνητικό εργαλείο



Μελέτη αστικού περιβάλλοντοςΜελέτη αστικού περιβάλλοντος

1η  Δραστηριότητα: Παρατήρηση κτηρίων (Αρχιτεκτονικός Πολεοδομικός χώρος)

Παρατηρήστε τα κτίρια στο δρόμο που περπατάτε. Σημειώστε: 

• Την ποικιλία σχημάτων
• Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν
• Υπολογίστε τη χρονολογία ανέγερσης• Υπολογίστε τη χρονολογία ανέγερσης
• Αναλογιστείτε τους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στη μορφή των κτηρίων

• Τι σας αρέσει στα κτήρια αυτά;
• Τι δε σας αρέσει και τι θα αλλάζατε;

• Υπήρξε διάσταση απόψεων ως προς το αισθητικό μέρος;
• Με ποια κριτήρια διατυπώσατε την άποψή σας ως προς το αισθητικό μέρος;

• Ποια συναισθήματα σας δημιουργούνται κατά την παραμονή σας στο χώρο;



Μελέτη αστικού περιβάλλοντοςΜελέτη αστικού περιβάλλοντος

1η  Δραστηριότητα: Παρατήρηση κτηρίων 
(Αρχιτεκτονικός Πολεοδομικός χώρος)

Από το ένα άκρο του δρόμου κινηθείτε κατά μήκος του πεζοδρομίου. 
Κάθε 10μ. παρατηρείστε το είδος των κτηρίων που συναντάτε (μόνο στη 
συγκεκριμένη πλευρά του δρόμου) και καταχωρείστε το αντίστοιχο σχήμα στο 
διάγραμμα.



Μελέτη αστικού περιβάλλοντοςΜελέτη αστικού περιβάλλοντος

2η  Δραστηριότητα:  Προσβασιμότητα και δρόμου

Α. Κυκλοφοριακό πρόβλημα: 
Σταθείτε με την ομάδα σας σε κάποιο σημείο του δρόμου  και καταγράψτε το 
είδος (φορτηγά, λεωφορεία, ποδήλατα, ταξί, μοτοσυκλέτες κλπ.) και τον αριθμό 
κατά είδος, των οχημάτων που περνούν σε χρονικό διάστημα 10 λεπτών. 
Καταγράψτε επίσης τον αριθμό των ατόμων που μεταφέρουν.Καταγράψτε επίσης τον αριθμό των ατόμων που μεταφέρουν.

Είδος 
Οχημάτων

Αριθμός 
Οχημάτων

Επιβάτες 
Μ.Ο.

ΔΙΚΥΚΛΑ 8 1
ΙΧ 35 2
4Χ4 8 1
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 5 20
ΦΟΡΤΗΓΑ 6 1 1,0

6,0

11,0

16,0

21,0

26,0

31,0

36,0

Αριθμός Οχημάτων

Επιβάτες Μ.Ο.



Μελέτη αστικού περιβάλλοντοςΜελέτη αστικού περιβάλλοντος

2η  Δραστηριότητα:  Προσβασιμότητα και δρόμου

Β. Βαθμολογείστε την ποιότητα του δρόμου (1 πολύ κακή, 2 κακή, 3 μέτρια, 4 
καλή, 5 πολύ καλή).

Χαρακτηριστικά Πολύ κακή 
[1]

Καλή         
[2] 

Μέτρια 
[3]

Καλή     
[4]

Πολύ καλή
[5]

ΚαθαριότηταΚαθαριότητα
Πράσινο
Ποιότητα πεζοδρομίου
Ευκολίες για Α.Μ.Ε.Α.
Θόρυβος
Καυσαέρια
Κατάσταση σημάτων οδικής κυκλοφορίας
Διαγραμμίσεις 
Λακκούβες στο δρόμο

Οι κάτοικοι δείχνουν φροντίδα για δρόμο τους

Σύνολο



Μελέτη αστικού περιβάλλοντοςΜελέτη αστικού περιβάλλοντος

2η  Δραστηριότητα:  Προσβασιμότητα και δρόμου

Γ. Σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε σχετικά με τις πληροφορίες που  προσφέρει 
ο συγκεκριμένος δρόμος.

Δ. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση του δρόμου;

Ε. Τι μπορεί να γίνει για τη βελτίωση της κατάστασης του δρόμου;

Στ. Σχολιάστε την ύπαρξη και επάρκεια χώρων στάθμευσης, αν τα σταθμευμένα 
αυτοκίνητα εμποδίζουν το περπάτημα και την ευκολία (ή μη) πρόσβασης με τα 
πόδια, με αυτοκίνητο, ποδήλατο, συγκοινωνία.



Μελέτη αστικού περιβάλλοντοςΜελέτη αστικού περιβάλλοντος

3η  Δραστηριότητα:  Ρύπανση

Α. Ο αέρας είναι καθαρός σε αυτή τη γειτονιά. Χώροι ανακύκλωσης. Κάδοι και 
όγκος απορριμμάτων. Αυτή είναι μια αθόρυβη γειτονιά. Αντικείμενα 
εγκαταλειμμένα (παλιά γεωργικά μηχανήματα ή αυτοκίνητα). Περιττώματα ζώων, 
ογκώδη αντικείμενα (π.χ. κατεστραμμένα έπιπλα). 

Β. Ποια συναισθήματα σας προκαλούν τα παραπάνω ευρήματα. Β. Ποια συναισθήματα σας προκαλούν τα παραπάνω ευρήματα. 
Ποιος είναι υπεύθυνος; 
Σκέφτεστε τρόπους αντιμετώπισης;
Υπάρχει διάσταση απόψεων;



Μελέτη αστικού περιβάλλοντοςΜελέτη αστικού περιβάλλοντος

4η  Δραστηριότητα:  Ήχοι της πόλης

Α. Καταγράψτε για 5’ τους ήχους που ακούγονται στο σημείο του δρόμου που 
σταθήκατε για την υλοποίηση της προηγούμενης δραστηριότητας. 
Ταξινομήστε τους βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• φυσικός ήχος,• φυσικός ήχος,
• ανθρωπογενής ή μηχανικός ήχος, 
• ευχάριστος,
• δυσάρεστος.



Μελέτη αστικού περιβάλλοντοςΜελέτη αστικού περιβάλλοντος

5η  Δραστηριότητα:  Βασικές κοινωνικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

Α. Ρωτείστε κάποιον μόνιμο κάτοικο ή κάποιον καταστηματάρχη σχετικά με την 
επάρκεια των δομών παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη: 
(σχολικές εγκαταστάσεις, φροντίδα ηλικιωμένων, ΚΕΠ, υπαίθριες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, κέντρα υγείας, χώροι υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Υπάρχουν όλα τα είδη των καταστημάτων σε αυτή τη γειτονιά εμπορικά, τραπεζικά, Υπάρχουν όλα τα είδη των καταστημάτων σε αυτή τη γειτονιά εμπορικά, τραπεζικά, 
κλπ καθώς επίσης και μέσα μαζικής μεταφοράς; 

Συναντήσατε «ανθρώπους της σκιάς» (αστέγους, ναρκομανείς, μετανάστες);

Β. Παρατηρήσατε πράξεις βανδαλισμού; εγκαταλειμμένα σπίτια με δείγματα 
αδιαφορίας και καταστροφής, ή τυχόν σημάδια εγκατάλειψης, κακόγουστα graffiti; 
ποια; 



Μελέτη αστικού περιβάλλοντοςΜελέτη αστικού περιβάλλοντος

6η  Δραστηριότητα:  Η φύση στην πόλη (στο δρόμο, πάρκο κλπ.)

Α. Υπάρχουν χώροι πρασίνου για χαλάρωση σε αυτή τη γειτονιά; 
(σε ποιους απευθύνονται; σε ποια κατάσταση είναι;)

B. Φυτά που υπάρχουν στο δρόμο.
Γ. Ζώα που υπάρχουν στη γειτονιά.
Δ. Κινηθείτε κατά μήκος του πεζοδρομίου και καταγράψτε σε κάθε σημείο που έχετε 
επιλέξει το πράσινο που συναντάτε και από τις δύο πλευρές του δρόμου.επιλέξει το πράσινο που συναντάτε και από τις δύο πλευρές του δρόμου.



Μελέτη αστικού περιβάλλοντοςΜελέτη αστικού περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικό άγχος

Στην Περιβαλλοντική Ψυχολογία, το περιβαλλοντικό άγχος ορίζεται «ως μία κατάσταση στην 
οποία οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις υπερβαίνουν την ικανότητα των ανθρώπων να 
αντιδρούν» (Evans, 1982). 

Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό αυτόν, απαντήσετε στα παρακάτω: 

1)  Να εντοπίσετε πιθανές πηγές περιβαλλοντικού άγχους στο αστικό πλαίσιο. 1)  Να εντοπίσετε πιθανές πηγές περιβαλλοντικού άγχους στο αστικό πλαίσιο. 
Μπορείτε να καταγράψετε περισσότερες από 5 πηγές;

2)   Να επιλέξετε μία από τις πηγές περιβαλλοντικού άγχους που εντοπίσατε και να κάνετε μια 
εκτίμηση των επιπτώσεών της στην ατομική συμπεριφορά. 

3)   Για την πηγή περιβαλλοντικού άγχους που εντοπίσατε παραπάνω, σκεφθείτε πιθανούς 
προσδιοριστικούς παράγοντες, η διαχείριση των οποίων μπορεί να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Να διακρίνετε ανάμεσα σε α) ατομικούς (δημογραφικούς, 
ψυχολογικούς), β) κοινωνικούς και γ) περιβαλλοντικούς παράγοντες.



Παρουσίαση των αποτελεσμάτων..



Ε και…...; 
Επιστημονική έρευνα όχι διαίσθησηΕπιστημονική έρευνα όχι διαίσθηση



Περιβαλλοντική δράση και πολιτική αγωγή (1/2)

• Η αειφορία..

• Ο στόχος του σημερινού προγράμματος: 

• Η γνώση (έλεγχος της ζωής) 

 η προσωπική ανάπτυξη της υπευθυνότητας της συνείδησης 
και στην αλλαγή του προσωπικού τρόπου ζωής,

Επιστημονική εκπαίδευση και την πολιτική δέσμευση,

• Η περιβαλλοντική δράση: «μια συνειδητή στρατηγική η 
οποία περιλαμβάνει αποφάσεις, σχεδιασμού, υλοποίησης 
και προβληματισμού σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο,



Περιβαλλοντική δράση και πολιτική αγωγή (2/2)

• ικανότητες, που σχετίζονται με την πολιτική, τη γνώση, 
την κριτική σκέψη, την επικοινωνία, την συμμετοχική 
επίλυση προβλημάτων, τη λήψη πολιτικής απόφασης, 

την ανάπτυξη πολιτικής φαντασίας και της την ανάπτυξη πολιτικής φαντασίας και της 
δημιουργικότητας, της κοινότητας,

• δυνατότητα  στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν 
ενεργά στη διαμόρφωση του πολιτικού συστήματος αντί 

να δεχθούν παθητικά τις επιλογές των άλλων,



Ο αειφόρος πολίτης, Ενεργός πολίτης

• ισορροπίας ανάμεσα στις οικολογικές, οικονομικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές και προσωπικές αξίες

• ισορροπία ανάμεσα στις εγγενείς και εργαλειακές αξίες,

• Το αστικό τοπίο: ως χώρος έρευνας και αξιολόγησης του
προσωπικού οικολογικού αποτυπώματος και το βαθμό που
αυτό συμβιβάζει ή αποκλείει τις επιλογές των σημερινών και
μελλοντικών γενεών, αλλά και ένα πεδίο στο οποίο οι
μαθητές θα εκπαιδευτούν και προετοιμαστούν για να το
μειώσουν χωρίς να περιμένουν άλλους να ακολουθήσουν το
παράδειγμά τους.



Επιλέξτε μία από τις πηγές άγχους που περιγράψατε και 
προτείνετε……..

Ο αειφόρος πολίτης, Ενεργός πολίτης

μια στρατηγική η οποία περιλαμβάνει αποφάσεις σχεδιασμού, 
προβληματισμού και δράσης 

σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο



Ευχαριστώ

Ιωάννης Τσακίρης, Ιωάννης Τσακίρης, 
Μουστάκας ΛουκάςΜουστάκας Λουκάς

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές  ΤΕΠΑΕΣ Μεταδιδακτορικοί ερευνητές  ΤΕΠΑΕΣ 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.Πανεπιστημίου Αιγαίου.


