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Τίτλοσ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΟΝ ΑΣΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

PRISMA ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 

 

Προτείνεται για τθ κεματικι ενότθτα Διαχείριςθ ποταμϊν 

υνδζεται με τισ ενότθτεσ:  

 Ανάλυςθ κεςμϊν 

 Κοινωνικζσ επιπτϊςεισ 

 Επιπτϊςεισ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ 

 

Βαςικά ςτοιχεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Συνολικι διάρκεια 8 ϊρεσ  

Εργαςία πεδίου ΝΑΙ  x ΟΧΙ 

Απαραίτθτα υλικά:  

 Συπωμζνοι χάρτεσ ι online εφαρμογζσ 
χαρτογράφθςθσ, π.χ. Google My Maps  

 Φωτογραφικι μθχανι ι  
smartphones/tablets 

 Φφλλα εργαςίασ (π.χ. 
ερωτθματολόγια, ερωτιςεισ για 
ςυνεντεφξεισ) 

Φφλλα εργαςίασ Για τθν καταγραφι των 

κφριων ευρθμάτων από 

τισ ςυνεντεφξεισ 
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Σφντομθ περιγραφι 

Οι πολεοδόμοι ςυχνά απεικονίηουν τθν πόλθ ωσ ανκρϊπινο ςϊμα. Οι μεταφορζσ, οι επικοινωνίεσ, τα 

ποτάμια και τα ςυςτιματα αποχζτευςθσ περιγράφονται ςαν αρτθρίεσ και φλζβεσ. Σα πάρκα και οι 

ανοιχτοί χϊροι γίνονται οι αςτικοί πνεφμονεσ που αποτοξινϊνουν τον αζρα που αναπνζουμε. Αλλά τι 

γίνεται με το ίδιο το νερό; ίγουρα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ . 

τθ φφςθ ζχουμε πρόςβαςθ ςτθ κάλαςςα, ςε ποτάμια, ςε ρζματα, ςε λίμνεσ ι ςε υγροτόπουσ. Κςωσ να 

οφείλεται ςε κάποια ενςτικτϊδθ προςκόλλθςι μασ ςτθ φφςθ, αλλά ςτισ αςτικζσ περιοχζσ οι άνκρωποι 

όλων των θλικιϊν προτιμοφν δθμόςιουσ χϊρουσ όπου υπάρχει νερό. τον πολεοδομικό ςχεδιαςμό αυτό 

δθμιουργεί προκλιςεισ: τι κάνουμε εάν αυτοί οι δθμόςιοι χϊροι δεν είναι αρκετοί; Σι γίνεται αν δεν 

είναι προςβάςιμοι ςε όλουσ; Σι γίνεται αν αποκόψουμε τουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ από το νερό ςε 

δθμόςιουσ χϊρουσ, ϊςτε να μθν το αιςκάνονται, να παίηουν με αυτό ι να το πίνουν; 

Σο νερό ςτο δθμόςιο χϊρο δεν είναι μόνο ζνα διακοςμθτικό ςτοιχείο. Εκτελεί άλλεσ ςθμαντικζσ 

λειτουργίεσ και ζχει οφζλθ που υπερβαίνουν τισ κοινωνικζσ πτυχζσ. Μπορεί να είναι ζνα ιδανικό ςθμείο 

ςυνάντθςθσ και χαλάρωςθσ ςτον αςτικό ιςτό. Κοιτάξτε κάκε πόλθ και κα βρείτε ανκρϊπουσ που 

ςυγκεντρϊνονται κατά μικοσ ενόσ διαμορφωμζνου ποταμοφ ι κοντά ςε πθγζσ ι βρφςεσ. Οι άνκρωποι 

ζλκονται από το νερό. 

Αποτελεί βαςικι αρχι ςτον βιϊςιμο πολεοδομικό ςχεδιαςμό θ ενςωμάτωςθ ςτθν πόλθ υδάτινων 

ςτοιχείων  ςε διαφορετικζσ κλίμακεσ, ακόμθ και ςτο ςθμείο που επθρεάηουν το αςτικό μικροκλίμα. Ζνα 

ρζμα ι ζνασ υγρότοποσ μπορεί να μειϊςει τθν επίδραςθ τθσ κερμότθτασ, να βελτιϊςει τθν ποιότθτα 

του αζρα και να ενιςχφςει τθν τοπικι βιοποικιλότθτα. Κατά ςυνζπεια, θ πόλθ μπορεί να είναι πιο 

λειτουργικι και ελκυςτικι για τουσ κατοίκουσ και τισ επιχειριςεισ. 

Θ ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ υδάτινων ςτοιχείων όπωσ ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, τεχνθτοί υγροβιότοποι, 

δεξαμενζσ κλπ. ςτισ αςτικζσ περιοχζσ μπορεί να διαμορφϊςει γαλάηιουσ-πράςινουσ διαδρόμουσ που 

αναηωογονοφν τισ πόλεισ. 

Θ ανάκτθςθ του ιςτορικοφ ρόλου των ποταμϊν ωσ βαςικϊν αρτθριϊν ςτισ μεταφορζσ, με τθν ειςαγωγι 

πλωτϊν ταξί ι ferryboat, μπορεί να ενιςχφςει το ςφςτθμα μεταφορϊν τθσ πόλθσ και να τθ κάνει πιο 

ελκυςτικι για τουσ επιςκζπτεσ. Μπορεί επίςθσ να ανακουφίςει τθ ςυμφόρθςθ των ςυμβατικϊν 

ςυςτθμάτων κυκλοφορίασ. Ζνα ρζμα, ενςωματωμζνο ςε ζνα πάρκο, μπορεί να ςυνδζςει δφο ι 

περιςςότερεσ απομονωμζνεσ γειτονιζσ με ζναν πράςινο διάδρομο. 

Οι επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, οι πλθμμφρεσ και θ ταχεία αςτικοποίθςθ οδθγοφν ςτθν 

υιοκζτθςθ και ολοκλιρωςθ όλων των ςτοιχείων που αποτελοφν μζροσ του ςφνκετου ςυςτιματοσ που 

ονομάηεται πόλθ: φφςθ, υποδομι, δίκτυα κοινισ ωφζλειασ, οικονομία και κοινωνία. Οι αρχζσ του IWA 

για τισ πόλεισ Wise Cities ζχουν αναπτυχκεί προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

Οι πιζςεισ για διαχείριςθ των αςτικϊν υδάτων ςθμαίνει ότι πρζπει να ενςωματωκεί ςτα αρχικά ςτάδια 

του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ. Δεν μπορεί πλζον να κεωρθκεί ωσ προαιρετικι. Πρζπει επίςθσ να εξετάςει 

τθν άποψθ των χρθςτϊν του νεροφ: τουσ ανκρϊπουσ που ηουν ςτο αςτικό περιβάλλον, των οποίων οι 

εμπειρίεσ ζχουν ςθμαςία, αλλά οι οποίοι ςυχνά αγνοοφνται από τουσ μθχανικοφσ. 

Ζτςι, πζρα από τα οφζλθ που παρζχει το νερό ςε δθμόςιουσ χϊρουσ, μπορεί να ςυνδζςει τουσ 

ανκρϊπουσ μεταξφ τουσ και μπορεί να παίξει τον κφριο ρόλο ςε ζναν διεπιςτθμονικό χωρικό ςχεδιαςμό 
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για ανκεκτικζσ πόλεισ.  

Σο νερό μπορεί επίςθσ να διευκολφνει δραςτθριότθτεσ που είναι επωφελείσ για τθν υγεία, όπωσ το 

περπάτθμα ι το τηόκινγκ κατά μικοσ του ποταμοφ ι του ρζματοσ ι θ κωπθλαςία και το κανό, αν το 

επιτρζπουν οι ροζσ. 

Θ εκπαίδευςθ γφρω από τθν βιοποικιλότθτα - το νερό και τα φυςικά ενδιαιτιματα που αναπτφςςονται 

ςυνικωσ γφρω από αυτό – είναι απαραίτθτθ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςχετικά με τισ 

βαςικζσ αρχζσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

υμπεραςματικά, για τον χωρικό ςχεδιαςμό, οι ποταμοί και οι ηϊνεσ προςταςίασ τουσ ζχουν πολλαπλι 

αξία: αντιπροςωπεφουν χϊρουσ αναψυχισ, ευκαιρίεσ ςωματικισ άςκθςθσ, προςφζρουν χϊρουσ 

εκπαίδευςθσ και πράςινεσ διαδρομζσ μετακίνθςθσ, κακϊσ και πολφτιμεσ φυςικζσ περιοχζσ που 

ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ τθσ κερμότθτασ, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα και ενίςχυςθ τθσ τοπικισ 

βιοποικιλότθτασ. 

Προςοχι: λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω οφζλθ των ποταμϊν ωσ αναπόςπαςτα ςτοιχεία του 

χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, κα πρζπει πάντα να λαμβάνεται υπόψθ θ ανάγκθ διαφφλαξθσ των ποταμϊν και 

τθσ βιοποικιλότθτασ που αναπτφςςεται κατά μικοσ των ακτϊν τουσ. 

 

Στόχοσ 

Ο ςτόχοσ τθσ εκπαιδευτικισ ενότθτασ είναι να αναδειχκεί ο ρόλοσ των γαλάηιων υποδομϊν ςτισ πόλεισ 

μασ (ποτάμια, ρζματα, κανάλια κλπ.), και να διερευνθκοφν τρόποι ενςωμάτωςισ τουσ ςτον αςτικό χϊρο 

προκειμζνου να μεγιςτοποιθκοφν τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφζλθ.  

Οι μακθτζσ κα επικεντρωκοφν ςε ζνα ποτάμι / ρζμα / κανάλι ςτθν περιοχι τουσ και κα ξεκινιςουν μια 

ζρευνα προκειμζνου να διατυπϊςουν τισ προτάςεισ τουσ για τθ βζλτιςτθ ενςωμάτωςθ του υδάτινου 

ςτοιχείου ςτθ λειτουργία τθσ πόλθσ. Οι μακθτζσ κα πραγματοποιιςουν μια online ζρευνα ςχετικά με 

καλζσ πρακτικζσ ςε Ευρωπαϊκό ι παγκόςμιο επίπεδο, κα ςυμμετζχουν ςε επιτόπιεσ επιςκζψεισ 

προκειμζνου να εξετάςουν το ςθμερινό επίπεδο ζνταξθσ του ποταμοφ ςτον αςτικό χϊρο, κα 

ςυνεργαςτοφν με ζναν ειδικό ςτο κζμα (πολεοδόμο-χωροτάκτθ) προκειμζνου να λάβουν πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τα ςθμερινά και προγραμματιηόμενα ςχζδια τθσ πόλθσ, και κα αναλφςουν αυτζσ τισ 

πλθροφορίεσ προκειμζνου να διατυπϊςουν τισ προτάςεισ τουσ για μελλοντικζσ παρεμβάςεισ 

χρθςιμοποιϊντασ κείμενο και διακζςιμεσ εφαρμογζσ χαρτογράφθςθσ. Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

εκπαιδευτικι ενότθτα, οι μακθτζσ κα: 

• Μάκουν για το ρόλο του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ηωισ των κατοίκων τθσ πόλθσ και 

για τα πικανά οφζλθ από τθν επιτυχι ενςωμάτωςθ ενόσ ποταμοφ-ρζματοσ  ςτον αςτικό ιςτό. 

• Εξαςκιςουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτθν ζρευνα και κα αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθν ζρευνα 

πεδίου και τθ ςυνζντευξθ 

• Αναπτφξουν τισ αναλυτικζσ δεξιότθτζσ τουσ και κα εξαςκθκοφν ςτθν ομαδικι εργαςία και τεχνικζσ 

ςυνεργαςίασ 

• Αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ διακζςιμων εφαρμογϊν για τθν απεικόνιςθ και τθν επικοινωνία 
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χωρικϊν πλθροφοριϊν 

• Ευαιςκθτοποιθκοφν όςον αφορά τθν ενεργό τουσ ςυμμετοχι ςαν πολίτεσ. 

 

 

Ειςαγωγι (προςανατολιςμόσ) 

Εκτιμώμενθ διάρκεια: 20 λεπτά 

Χώροσ: Στθν τάξθ 

Πώσ κα εργαςτοφν οι μακθτζσ: ςαν τάξθ (ςε ομάδεσ ι ατομικά) 

Ειςαγωγή ςτο θζμα 

Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να ειςαγάγουν το κζμα κζτοντασ ερωτιςεισ με ςκοπό να 

διεγείρουν τθν περιζργεια των μακθτών ςχετικά με τθν φπαρξθ ποταμών ι ρεμάτων ςτθν 

περιοχι τουσ και το ρόλο / χριςεισ τουσ ςτθν κακθμερινι ηωι των κατοίκων. Οι ερωτιςεισ 

πρζπει να διατυπώνονται απλά και άμεςα, και να απευκφνονται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ 

ανεξάρτθτα από προθγοφμενο ενδιαφζρον για το κζμα ι τθν επίδοςθ ςε ςχετικά ςχολικά 

μακιματα. Οι ερωτιςεισ δεν πρζπει να περιλαμβάνουν επιςτθμονικι ορολογία. Η ακριβισ 

διατφπωςθ των ερωτιςεων εξαρτάται από το τοπικό πλαίςιο ςχετικά με τθν ενςωμάτωςθ 

ποταμών / ρευμάτων / καναλιών ςτον αςτικό χώρο και τθ ηωι των κατοίκων. Ενδεικτικζσ 

ερωτιςεισ είναι: 

• Μπορείτε να ςκεφτείτε ζνα ποτάμι ι ρζμα ςτθν πόλθ μασ; Θα λζγατε ότι είναι ζνα κετικό, 

αρνθτικό ι ουδζτερο ςτοιχείο; 

• Τι κα ςιμαινε για τθν πόλθ αν αφριο δεν ιταν πια εκεί; (Σε περίπτωςθ καλυμμζνου ποταμοφ / 

ρεφματοσ, θ ερώτθςθ κα πρζπει να αντιςτραφεί, δθλαδι ... αν αφριο εμφανιςτεί ξανά;) 

• Πώσ χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ο ποταμόσ / ρζμα; Τι κάνουν κοντά ι ςε αυτό; 

• Πιςτεφετε ότι ο ποταμόσ / ρζμα / κανάλι ζχει κάποιο ρόλο ςτθν πόλθ; Ποιόσ είναι αυτόσ ο 

ρόλοσ; Θα μποροφςε ο ρόλοσ αυτόσ να βελτιωκεί; 
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Σφλλθψθ τθσ γενικισ ιδζασ / διατφπωςθ υπόκεςθσ ι ερωτθμάτων προσ ζρευνα 

Εκτιμώμενθ διάρκεια: 45 λεπτά 

Χώροσ: Στθν τάξθ 

Πώσ κα εργαςτοφν οι μακθτζσ: ςυηιτθςθ ςε ομάδεσ 

Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να διατυπϊςουν μια υπόκεςθ βαςιςμζνθ ςτθν ειςαγωγι τθσ 

πρϊτθσ φάςθσ του "Προςανατολιςμοφ". Αυτι θ υπόκεςθ κα μποροφςε να διατυπωκεί ωσ μια 

ερϊτθςθ ι μια διλωςθ. Διαιρζςτε τθν υπόκεςθ ςε μια ςειρά ερωτιςεων που πρζπει να 

απαντθκοφν. Παραδείγματα μιασ υπόκεςθσ είναι: 

• Πϊσ κα μποροφςε ο τοπικόσ ποταμόσ να ενςωματωκεί καλφτερα ςτθν πόλθ; Δθλαδι να γίνει 

μζροσ τθσ πόλθσ που οι περιςςότεροι άνκρωποι χρθςιμοποιοφν και ωφελοφνται (ονομάςτε τα 

οφζλθ) ενϊ προςτατεφονται ο βιότοποσ του ποταμοφ και θ βιοποικιλότθτα 

• Ποιεσ χριςεισ κα μποροφςαν να αναπτυχκοφν ςε διάφορα μζρθ κατά μικοσ του ποταμοφ; 

• Σο τρζχον πολεοδομικό ςχζδιο ενςωματϊνει το ποτάμι ςτον αςτικό ιςτό; Με ποιο τρόπο; 

 

Ζρευνα 

Εκτιμώμενθ διάρκεια: 5 ώρεσ and 15 λεπτά 

Χώροσ: ςτθ τάξθ, ςε εργαςτιρια του ςχολείου και εκτόσ ςχολείου 

Πώσ κα εργαςτοφν οι μακθτζσ: ςε ομάδεσ 

1) Προγραμματιςμόσ 

Ο ςκοπόσ είναι να δθμιουργθκεί ζνα πλάνο για τθν ζρευνα.  

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Ρωτιςτε τουσ μακθτζσ «Πώσ θα προχωροφςατε με την ζρευνα τησ υπόθεςήσ ςασ;» (ή των 

ερωτήςεων που ζχετε διατυπώςει ςτην προηγοφμενη ςυνάντηςη) 

Ορίςτε το πλαίςιο ειςάγοντασ διαφορετικζσ τεχνικζσ ζρευνασ, όπωσ μελζτθ ςχετικισ 

βιβλιογραφίασ, επιςκζψεισ ςτο πεδίο, ςυνζντευξθ με ζναν ειδικό (π.χ. υπεφκυνο πολεοδομίασ 

του Διμου), ςυνζντευξθ ι ζρευνα με τουσ ντόπιουσ κατοίκουσ και επιχειρθματίεσ (π.χ. τουσ 

γονείσ τουσ, τισ τοπικζσ επιχειριςεισ κ.λπ.) 

Δϊςτε ςτισ ομάδεσ μακθτϊν 20 λεπτά για να διατυπϊςουν ζνα ςχζδιο ζρευνασ θ κάκε μία. Ο 

ςτόχοσ είναι να αξιολογθκεί ο ρόλοσ του ποταμοφ-ρζματοσ ςτθ ηωι τθσ πόλθσ, και να 

διερευνθκοφν οι τρόποι ενςωμάτωςισ του ςτον αςτικό χϊρο προκειμζνου να μεγιςτοποιθκοφν 



 
 
 
 
 
 
2017‐1‐IT02‐KA201‐036968 

τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφζλθ. Με τθν διατφπωςθ του πλάνου ζρευνασ, 

οι μακθτζσ κα πρζπει να: 

- Επιλζξουν ςτον χάρτθ τθν περιοχι ςτθν οποία κζλετε να εςτιάςουν τθν ζρευνα 

- Αποφαςίςουν πϊσ κα διεξαχκεί θ ζρευνα (τεχνικζσ, εξοπλιςμόσ που απαιτείται, υλικά). 

- Δθμιουργιςουν ζνα χρονοδιάγραμμα όπου κακορίηουν τθ ςειρά των δραςτθριοτιτων 

ζρευνασ. 

Οι ομάδεσ παρουςιάηουν τα πλάνα που ζχουν καταςτρϊςει και καταλιγουν ςε ςυμφωνία για 

το πιο αξιόπιςτο και εφικτό. Θα μποροφςε να είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ των ςχεδίων που 

παρουςιάςτθκαν. 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί ςτθ ςυνζχεια να προςφζρει ανατροφοδότθςθ, προτείνοντασ 

εναλλακτικζσ λφςεισ ι προςαρμογζσ ςτο πλάνο ζρευνασ που προτείνουν οι μακθτζσ. Θ 

ανατροφοδότθςθ κα πρζπει να ζχει ωσ ςτόχο να καταςτιςει το ςχζδιο εφικτό και 

ςυγκεκριμζνο όςον αφορά τθ διαχείριςθ του χρόνου, τθν πρόςβαςθ ςτουσ προτεινόμενουσ 

πόρουσ και τθ διακεςιμότθτα των ατόμων που κα ερωτθκοφν / διαβουλευκοφν. 

Σο αποτζλεςμα κα πρζπει να είναι ζνα ολοκλθρωμζνο πλάνο ζρευνασ με τισ δραςτθριότθτεσ 

που πρζπει να υλοποιθκοφν, το χρονοδιάγραμμα για τθν υλοποίθςι τουσ, τισ ομάδεσ / 

πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για τθν υλοποίθςι τουσ, τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και 

λογιςμικό και ςχετικζσ ρυκμίςεισ επικοινωνίασ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των 

μακθτϊν. Σο πλάνο ζρευνασ κα πρζπει να επιτρζπει τθν προετοιμαςία του αναγκαίου υλικοφ 

(π.χ. ςχεδιαςμόσ ερωτθματολογίου ζρευνασ) ι λογιςμικοφ (Siftr, Google My Maps). 

 

2) Υλοποίθςθ τθσ ζρευνασ 

Σο πλάνο ζρευνασ μπορεί να υλοποιθκεί με βάςθ τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

 

• Επίςκεψθ ςτο πεδίο: Οι μακθτζσ μποροφν να περπατιςουν κατά μικοσ τθσ επιλεγμζνθσ 

περιοχισ ποταμοφ / ρζματοσ / καναλιοφ και να καταγράψουν τισ υφιςτάμενεσ χριςεισ γθσ 

και τα προβλιματα / ςυγκροφςεισ χρθςιμοποιϊντασ τυπωμζνουσ χάρτεσ ι μζςω 

ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ (ςυνιςτϊνται το Siftr και οι Google My Maps για αυτι τθ 

δραςτθριότθτα). Οι μακθτζσ κα ςυλλζξουν υλικό τεκμθρίωςθσ, δθλαδι φωτογραφίεσ ι / 

και βίντεο, για να υποςτθρίξουν τα ευριματά τουσ. Διάρκεια: 45 λεπτά. 

• Ζρευνα: Οι μακθτζσ μποροφν να πραγματοποιιςουν μια ζρευνα ςχετικά με τισ απόψεισ 

των κατοίκων, των επιχειριςεων και των επιςκεπτϊν ςχετικά με το ρόλο του ποταμοφ και 

τα προβλιματα και τισ ευκαιρίεσ για καλφτερθ ενςωμάτωςι του ςτθν πόλθ. Θ ζρευνα 

πρζπει να ακολουκεί ζνα ςφντομο ερωτθματολόγιο και μπορεί επίςθσ να περιλαμβάνει 

ζνα focus group (ομάδα εςτίαςθσ) που κα καλεί τουσ ντόπιουσ να ςυμμετάςχουν και να 

μοιραςτοφν τισ απόψεισ τουσ. Αυτι θ δραςτθριότθτα μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθ 
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δραςτθριότθτα επίςκεψθσ πεδίου. Διάρκεια: λιγότερο από 60 λεπτά. 

• Συνζντευξθ ειδικϊν: Οι μακθτζσ μποροφν, μζςω του κακθγθτι τουσ, να 

πραγματοποιιςουν ςυνάντθςθ με ζναν ειδικό ςτον πολεοδομικό ςχεδιαςμό (π.χ. ζναν 

πολεοδόμο, ζναν υπάλλθλο τθσ πολεοδομίασ του Διμου κλπ.) για μια ςυνζντευξθ. Οι 

ερωτιςεισ τθσ ςυνζντευξθσ πρζπει να προετοιμάηονται και να γνωςτοποιοφνται ςτον 

ειδικό πριν από τθ ςυνζντευξθ. υνιςτάται ο ςυνδυαςμόσ τθσ ςυνζντευξθσ με τθν 

επίςκεψθ ςτο πεδίο, δθλαδι θ πραγματοποίθςθ τθσ ςυνζντευξθσ ενϊ περπατάτε κατά 

μικοσ του ποταμοφ. Διάρκεια: λιγότερο από 60 λεπτά. 

• Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ / ζρευνα ςτο διαδίκτυο: Οι μακθτζσ μποροφν να διεξάγουν 

online ζρευνα ςχετικά με καλζσ πρακτικζσ όςον αφορά τθν ενςωμάτωςθ των αςτικϊν 

ποταμϊν ςτθ λειτουργία τθσ πόλθσ και καινοτόμεσ πρωτοβουλίεσ/παρεμβάςεισ, τόςο ςε 

εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. 

Εκτιμϊμενθ διάρκεια: Σουλάχιςτον 4χ45 λεπτά. 

 

3) Συμπεράςματα 

τθν αίκουςα Θ/Τ του ςχολείου ι από το ςπίτι, οι μακθτζσ προχωροφν ςτθν ανάλυςθ των 

πλθροφοριϊν που ζχουν ςτα χζρια τουσ και διατυπϊνουν τα κφρια ευριματα. Θ ανάλυςθ 

μπορεί να διαφζρει ανάλογα με τισ διαφορετικζσ τεχνικζσ ζρευνασ που υιοκετικθκαν:  

 Επίςκεψθ ςτο πεδίο: Θ ανάλυςθ μπορεί να περιλαμβάνει τθν ερμθνεία του χάρτθ που 

ζχει δθμιουργθκεί με το Siftr ι το Google Map, ι του εκτυπωμζνου χάρτθ που 

χρθςιμοποιικθκε.  

 Ζρευνα: Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων του ερωτθματολογίου με χριςθ του Excel και 

δθμιουργία ςχετικϊν διαγραμμάτων.  

 υνζντευξθ με ειδικό: Διατφπωςθ των βαςικϊν ςυμπεραςμάτων από τθ ςυνζντευξθ 

ςχετικά με τθν ερευνθτικι υπόκεςθ των μακθτϊν.  

 Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ / ζρευνα ςτο διαδίκτυο: Διατφπωςθ των βαςικϊν 

ευρθμάτων από τθν ζρευνα ςτο διαδίκτυο. Περιλάβετε παραδείγματα καλϊν 

πρακτικϊν από άλλεσ πόλεισ ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό, που κα μποροφςαν να 

εφαρμοςτοφν και ςτθ δικι ςασ περίπτωςθ.  

Εκτιμϊμενθ διάρκεια: 2X45 λεπτά 
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Συμπεράςματα 

Εκτιμώμενοσ χρόνοσ: 45 λεπτά 

Χώροσ: ςτθν τάξθ  

Πώσ εργάηονται οι μακθτζσ: ςε ομάδεσ 

Οι ομάδεσ μακθτϊν (ι και ολόκλθρθ θ τάξθ) παρουςιάηουν τα ευριματά τουσ από τθ φάςθ τθσ 
ζρευνασ. υγκρίνουν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ με τθ διατυπωμζνθ υπόκεςθ ι τισ 
ερωτιςεισ που είχαν διατυπϊςει.  
Σα αποτελζςματα από τισ διαφορετικζσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν 
πρζπει να ςυγκεντρωκοφν και να παρουςιαςτοφν μαηί (π.χ. ςε ζναν διαδραςτικό πίνακα). Ο/θ 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να κατευκφνει μια ςυηιτθςθ προςκαλϊντασ τουσ μακθτζσ να 
ςχολιάςουν ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ των ευρθμάτων τθσ ζρευνασ ι ςε περιπτϊςεισ 
που τα ευριματα είναι αντικρουόμενα.  
 

Συηιτθςθ 

Εκτιμώμενθ διάρκεια: 45 λεπτά 

Χώροσ: ςτθν τάξθ  

Πώσ εργάηονται οι μακθτζσ: ςε ομάδεσ 

Αυτι θ φάςθ αποςκοπεί ςτθν επαλικευςθ τθσ γνϊςθσ που ζχουν αποκομίςει οι μακθτζσ. Σα 
αποτελζςματα τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ αξιολογοφνται από τον/τθν εκπαιδευτικό και 
οι μακθτζσ μποροφν να παρουςιάςουν τα ευριματά τουσ μπροςτά ςτουσ ςυμμακθτζσ και τουσ 
κακθγθτζσ τουσ. 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ προςκαλεί τουσ μακθτζσ να υποβάλουν προτάςεισ για τθν καλφτερθ 
ενςωμάτωςθ του ποταμοφ ςτον αςτικό ιςτό, με βάςθ τα ευριματα τθσ ζρευνάσ τουσ. 
Σα ευριματα, οι προτάςεισ και το υλικό τεκμθρίωςθσ, με αναφορζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ 
ςτθν πόλθ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ ενόσ Χωροευαίςκθτου Παιχνιδιοφ 
(LBG). 


