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 ● ΜΚΟ, ιδρύθηκε το 2004 στην Αθήνα, με σκοπό την ανάπτυξη και 
εφαρμογή ανθρωπιστικών προγραμμάτων για την προστασία του 
κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος.

 ● απώτερος στόχος η αναβάθμιση της ζωής των νέων και των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, η προώθηση μιας καλύτερα 
οργανωμένης κοινωνίας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το περιβάλλον και η προώθηση της εθελοντικής προσφοράς 
και της εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες.

 ● παραρτήματα σε 3 άλλες ελληνικές πόλεις, 15 έμμισθους 
υπαλλήλους, 40 επίσημα μέλη και 80 ενεργούς εθελοντές.

Εστίαση των εργασιών 
 Επιμορφωτικά εργαστήρια, επιστημονική έρευνα,συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης, δραστηριότητες εθελοντισμού, αθλητικές 
εκδηλώσεις.

 Νομικός εκπρόσωπος Προσωπικό του έργου
  Σταύρος Μηλιώνης  Φένια Πιστοφίδου
  smilionis@kean.gr  fenia@kean.gr
  +30 210 269 2880  Αθηνά Αμπατζίδη   
    athina@kean.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Κύτταρο Εναλλακτικών 
Δραστηριοτήτων
Νεολαίας Ελλάδα (GRC)

Πατρόκλου 57 &
Πριάμου Ίλιον 131 22
+30 210 269 2880
kean.gr

 ● ΜΚΟ από τη Ρουμανία με στόχο την προώθηση και υποστήριξη 
της δια βίου μάθησης των ενηλίκων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.

Κύριες δραστηριότητες:
 ● ανάπτυξη και υλοποίηση διακρατικής συνεργασίας και ευρωπαϊκών 

έργων,
 ● σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών σχεδίων στον τομέα της 

ανάπτυξης μέσω της συμμετοχής των πολιτών στη κοινότητα
 ● διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης ΕΕΚ.

Εστίαση των εργασιών 
 Εκπαίδευση ενηλίκων, πολιτική και επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση
 Νομικός εκπρόσωπος Προσωπικό του έργου 
  Mariana Matache  Marin Matache
  mariana.matache@euro-ed.ro  office@euro-ed.ro
  +40 722 728 792

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Asociatia Euro 
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ρουμανία (ROU)

Feleacu 4, Βουκουρέστι 1
+40 722 728 792
euro-ed.ro

 ● ίδρυμα εκπαίδευσης ενηλίκων που ιδρύθηκε το 1947, μη 
κερδοσκοπικό, μέλος του „Ring Österreichischer Bildungswerke“ 
(δακτύλιος των αυστριακών εκπαιδευτικών οργανισμών)

 ● εξυπηρέτηση, συμβουλές και καθοδήγηση σε θέματα τοπικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώσεων και συμμετοχής των πολιτών

 ● δίκτυο 30.000 ατόμων σε περισσότερες από 400 τοπικές 
εκπαιδευτικές οργανώσεις, ενώσεις μελών και ομάδες 
πρωτοβουλίας με περίπου 1.500 εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις κάθε χρόνο

Εστίαση των εργασιών 
 Πολιτιστική εκπαίδευση, μάθηση με δέσμευση, πολιτική εκπαίδευση.
 Νομικός εκπρόσωπος Προσωπικό του έργου 
  Michael Aichholzer  Doris Rottermanner BA MA 
  michael.aichholzer@kbw.co.at  doris.rottermanner@kbw.co.at 
  +43 463 536 576 21  +43 463 536 576 24

LEAD
Kärntner Bildungswerk  
Betriebs GmbH
Αυστρία (AUT)

Mießtaler Straße 6
A-9020 Klagenfurt
+43 463 536 576 22
bildungswerk-ktn.at
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ΕDITORAL

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι εδώ και καιρό αδύνατο να αγνοηθούν. Η υπερθέρμανση του 
πλανήτη, η ρύπανση των ωκεανών, το επιταχυνόμενο λιώσιμο των πολικών πάγων, οι πλημμύρες και άλλες 
φυσικές καταστροφές είναι αποτελέσματα της αντι-κλιματικής συμπεριφοράς σε διάφορα επίπεδα. Παρόλο που 
οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν σίγουρα οικονομική και πολιτική επιρροή, η προστασία του περιβάλλοντος και του 
κλίματος μπορεί να ξεκινήσει από το τοπικό επίπεδο. Είναι μάλιστα απαραίτητη η συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στις μεγάλες αλλαγές ή ακόμη και η από κοινού διαμόρφωσή τους.

Οι αγροτικές και οι αστικές περιοχές αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο η συμμετοχή των πολιτών μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, είναι 
σαφές ότι οι στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πρέπει να στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην 
ενθάρρυνση των πολιτών να συνεργαστούν για βιώσιμες λύσεις προκειμένου να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την 
ποιότητα ζωής τους. Ως διαδικασία δια βίου μάθησης μέσω της συμμετοχής στη διαμόρφωση της κοινοτικής 
ζωής, η κοινοτική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει έναν από αυτούς τους τρόπους επίτευξης της κοινωνίας 
των πολιτών και να τους παρακινήσει να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση των κοινοτήτων τους για μια 
πιο βιώσιμη ζωή. Η Κοινοτική Εκπαίδευση φέρνει τους πολίτες και τις οργανώσεις κοντά, ενισχύει το δυναμικό 
αποτελεσματικότητάς τους και τους δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουν κοινές δράσεις προσανατολισμένες 
στις ανάγκες και τους πόρους - για μεγαλύτερη ταύτιση με τις λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Χάρη στη συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις οργανισμοί-εταίροι 
(Kärntner Bildungswerk Betriebs GmbH, AUT | Asociatia Euro Adult Education, ROU | Κύτταρο Εναλλακτικών 
Αναζητήσεων Νέων GRC) είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους στην κοινοτική εκπαίδευση στο 
πλαίσιο του έργου „Η κοινοτική εκπαίδευση στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος ως 
δυναμικό για την κοινωνία των πολιτών“. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων για τους 
πολίτες σε αγροτικές και αστικές περιοχές, η ευαισθητοποίηση σε θέματα κλιματικής αλλαγής και η προώθηση 
της αλλαγής προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Οι εμπειρίες των εταίρων του έργου, καθώς και τα ερωτηματολόγια που διεξήχθησαν με τους τοπικούς εταίρους 
του δικτύου και τους συμμετέχοντες σε προηγούμενες διαδικασίες κοινοτικής εκπαίδευσης κάθε χώρας 
χρησιμοποιήθηκαν για να μάθουν ο ένας από τον άλλον και τελικά για να αναπτυχθούν οι κατευθυντήριες 
γραμμές „Συνιστώσες για επιτυχημένη κοινοτική εκπαίδευση στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος 
και του κλίματος“. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν μεθόδους κοινοτικής εκπαίδευσης που μπορούν 
να εφαρμοστούν στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και προσφέρουν υποστήριξη σε οργανισμούς 
εκπαίδευσης ενηλίκων για την ενεργοποίηση των πολιτών.

Ως επικεφαλής του έργου, είμαστε πολύ υπερήφανοι που παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα μιας διετούς διαδικασίας 
ανταλλαγής και εργασίας και θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την καλή συνεργασία στην ομάδα έργου καθώς και 
για την υπέρ του μέσου όρου δέσμευση των εταίρων του έργου!

Επιπλέον, πολλές ευχαριστίες απευθύνονται σε όλα τα πρόσωπα και τους οργανισμούς που υποστήριξαν το έργο μας.

 ● Όλοι όσοι αφιέρωσαν χρόνο για να συμμετάσχουν στα ερωτηματολόγια
 ● Όλοι όσοι συνέβαλαν στη βελτίωση των κατευθυντήριων γραμμών με την κριτική τους
 ● Όλοι όσοι θα χρησιμοποιήσουν, θα μοιραστούν και θα αναπτύξουν τα αποτελέσματά μας

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Αυστριακό Οργανισμό για τη Διεθνή Συνεργασία στην Εκπαίδευση 
και την Έρευνα (OeAD-GmbH), και εδώ ιδιαίτερα στην Karin Hirschmüller, για την υποστήριξη κατά τη διάρκεια 
της περιόδου του έργου, καθώς και σε όλους τους εμπνευστές και τους συμμετέχοντες στις (μελλοντικές) 
κοινοτικές εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Η συμβολή σας στην προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος, καθώς και σε άλλα ζητήματα που μπορούν 
να αντιμετωπιστούν μέσω της κοινοτικής εκπαίδευσης, εκτιμάται ιδιαίτερα.

Για την ομάδα έργου
Doris Rottermanner, BA MA
Kärntner Bildungswerk Betriebs GmbH | Επικεφαλής έργου
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1. ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΚΟΊΝΟΤΊΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΉ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΊ
Ή ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΚΛΊΜΑΤΟΣ ΩΣ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΉΣ ΤΉΣ ΚΟΊΝΩΝΊΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΊΤΩΝ 
(CEDUP)

ΔΊΑΡΚΕΊΑ ΕΡΓΟΥ: 
01 Νοεμβρίου 2020 - 31 Οκτωβρίου 2022

ΘΈΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΕΡΑΊΌΤΉΤΕΣ
Κοινές αξίες, εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών Περιβαλλοντικοί και κλιματικοί στόχοι

ΕΤΑΊΡΟΊ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

 ● KBW - Kärntner Bildungswerk Betriebs GmbH (AUT) - Επικεφαλής έργου

 ● ASOCITIA - Asociatia Euro Adult Education (ROU) - Εταίρος έργου

 ● KEAN - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων KEAN (GRC) - Εταίρος του έργου

Ομάδα του έργου CEduP (από αριστερά προς τα δεξιά): 
Φένια Πιστοφίδου (GRC), Doris Rottermanner (AUT), Mariana Matache (ROU), Marin Matache (ROU), Michael Aichholzer (AUT), Αθηνά 
Αμπατζίδη (GRC) & ο οικοδεσπότης της δεύτερης Διακρατικής Συνάντησης Έργου στην Ελλάδα, Σταύρος Μηλιώνης, πρόεδρος του ΚΕΑΝ.
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Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή στις κοινότητες και τους 
κατοίκους τους, απαιτούνται στρατηγικές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών 
και να λαμβάνουν υπόψη την υποστήριξη που διαθέτει η κοινότητα.

Η συμμετοχή των πολιτών στις κοινότητες όχι μόνο αυξάνει την ποιότητα ζωής, αλλά προάγει επίσης τη συνοχή 
και την ταύτιση με την κοινότητα. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά στην κοινότητα και χρησιμοποιούν τις 
δεξιότητες και τα ταλέντα τους για να διαχειριστούν ενεργά το περιβάλλον διαβίωσής τους και να συνεισφέρουν 
σημαντικά στην κοινωνική και κοινοτική ζωή της κοινότητας. Η αποτελεσματική τοπική ανάπτυξη και 
διαμόρφωση μπορεί να πετύχει μόνο με την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων που ζουν εκεί.

Έτσι, το έργο ακολουθεί τις αρχές και τις μεθόδους της κοινοτικής εκπαίδευσης ως μάθηση μέσω της 
συμμετοχής στη διαμόρφωση της κοινοτικής ζωής. Οι μορφές μάθησης που εξετάζονται εδώ - με βάση τον 
ορισμό του αυστριακού οργανισμού „Ring Österreichischer Bildungswerke“ - αποτελούνται από τη μάθηση 
μέσω.

 ● κοινή δράση των πολιτών (άτυπη εκπαίδευση)

 ● εκπαιδευτικές ευκαιρίες προσανατολισμένες στις ανάγκες της κοινότητας (μη τυπική εκπαίδευση)

 ● δικτύωση τοπικών και περιφερειακών ομάδων και οργανώσεων.

Η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως επίκαιρο θέμα. Οι επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής εξαπλώνονται ολοένα και περισσότερο σε τομείς της καθημερινής ζωής σε αγροτικές 
και αστικές περιοχές. Ένα ίδρυμα εκπαίδευσης ενηλίκων με επαγγελματική εικόνα πρέπει να λάβει υπόψη του 
αυτές τις προκλήσεις με τις προσφορές του.

Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να γίνει επαρκώς κατανοητή και να αντιμετωπιστεί μόνο ως 
διεθνές ζήτημα, η διασυνοριακή συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. 
Επιπλέον, οι διάφορες χώρες αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
τους. Τα αποτελέσματα της ανταλλαγής κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να εμπνεύσουν τα ιδρύματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή μέσω δραστηριοτήτων προσανατολισμένων 
στην κοινότητα.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενεργοποίηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της 
προστασίας του κλίματος. Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη επιλογών δράσης για τους πολίτες 
σε αγροτικές και αστικές περιοχές, στην ευαισθητοποίηση σε θέματα κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση 
της αλλαγής προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών με διαφορετικές συνθήκες 
πλαισίου σε αγροτικές και αστικές περιοχές, προσδιορίστηκαν στοιχεία για την επιτυχή εκπαίδευση της 
κοινότητας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος, τα οποία δημοσιεύονται ως 
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Το έργο θέλει να προσφέρει στους θεσμούς συγκεκριμένη υποστήριξη με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργοποίηση των πολιτών σε αστικές και αγροτικές περιοχές ώστε να 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση των δικών τους κοινοτήτων. Μέσω του έργου, οι φορείς ενημερώνονται για τις 
μεθόδους κοινοτικής εκπαίδευσης, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει την εκτίμηση των προσεγγίσεων που είναι 
προσανατολισμένες στην κοινότητα.

1.1. Γενικές πληροφορίες και ιστορικό του έργου

1.2. Στόχοι του έργου



⁛ σελίδα Ⅰ 7

Συγκεκριμένοι στόχοι:

 ● Ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή δράσεων κοινοτικής εκπαίδευσης υπό διαφορετικές συνθήκες σε  
  αγροτικές και αστικές περιοχές (μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο).

 ● Ανάπτυξη κριτηρίων ορθής πρακτικής για την κοινοτική εκπαίδευση στον τομέα του περιβάλλοντος και της  
  προστασίας του κλίματος.

 ● Συλλογή και ανάλυση συνολικά 12 μεθόδων για την εκπαίδευση και την προσαρμογή της κοινότητας στον  
  τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και στις συνθήκες των χωρών εταίρων  
  του έργου.

 ● Ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών „Συστατικά για την επιτυχή εκπαίδευση της κοινότητας στον  
  τομέα του περιβάλλοντος και της προστασίας του κλίματος“ σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

 ● Διάδοση των κατευθυντήριων γραμμών που αναπτύχθηκε σε τοπικές οργανώσεις που ξεκινούν διαδικασίες  
  εκπαίδευσης της κοινότητας.
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2. ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΊΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΊΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

2.1. Σκοπός κατευθυντήριων γραμμών, σε ποιόν απευθύνονται

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές είναι το τελικό αποτέλεσμα της ανταλλαγής απόψεων κατά τη διάρκεια 
του έργου.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν μεθόδους κοινοτικής εκπαίδευσης που μπορούν να 
εφαρμοστούν στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος για τους πολίτες σε αστικές και 
αγροτικές περιοχές για να τους ενεργοποιήσουν και να τους παρακινήσουν να σχεδιάσουν τον δικό τους χώρο 
διαβίωσης.

Αφενός, οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν τη βάση για τις μελλοντικές εργασίες των εταίρων του έργου. 
Δεδομένου ότι κάθε εταίρος εργάζεται στον τομέα της κοινοτικής εκπαίδευσης και οι κατευθυντήριες γραμμές 
παρέχουν συγκεκριμένες μεθόδους μετά το τέλος του έργου, οι προσπάθειες των εταίρων του έργου να τις 
εφαρμόσουν στην πράξη είναι πολύ μεγάλες. Το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος θα 
συνοδεύει όλους τους οργανισμούς-εταίρους στο μελλοντικό τους έργο. 

Από την άλλη πλευρά, οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τα θεσμικά 
όργανα/οργανισμούς προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι πολίτες στις αστικές και αγροτικές περιοχές για να 
συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του χώρου διαβίωσής τους.

Στην καλύτερη περίπτωση, οι μέθοδοι κοινοτικής εκπαίδευσης που θα εφαρμοστούν θα προωθήσουν την 
εθελοντική δέσμευση, η οποία μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί και για άλλες προκλήσεις εκτός από 
αυτές της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής και να χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευσης για νέα εμπλοκή των 
πολιτών.

2.2. Διαδικασία δημιουργίας των κατευθυντήριων γραμμών
Κύρια βάση των κατευθυντήριων γραμμών ήταν τρεις διαφορετικές προσβάσεις:

 1 Εμπειρία των εταίρων του έργου στην κοινοτική εκπαίδευση
 2 Εμπειρία επαγγελματιών/ιδρυμάτων που έχουν ήδη εφαρμόσει ή υποστηρίξει διαδικασίες κοινοτικής  
  εκπαίδευσης
 3 Εμπειρία των πολιτών που έχουν ήδη συμμετάσχει σε διαδικασίες κοινοτικής εκπαίδευσης

Μέσω των ακόλουθων βημάτων εργασίας του έργου, αναπτύχθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές:

 ● Συλλογή διαδικασιών & μεθόδων κοινοτικής εκπαίδευσης
  Με βάση μια επιτυχώς εφαρμοσμένη διαδικασία εκπαίδευσης στην κοινότητα από κάθε οργανισμό εταίρο  
  του έργου, οι μέθοδοι που περιέχονται σε αυτήν επεξεργάστηκαν και χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες  
  μεθόδων, ώστε να καταστεί δυνατή η δομημένη ανάλυση και η επακόλουθη παρουσίαση. Με αυτόν τον  
  τρόπο, δημιουργήθηκε ένα χαρτοφυλάκιο μεθόδων από διαφορετικές χώρες εταίρους και προετοιμάστηκε  
  για περαιτέρω ανάλυση και προσαρμογή. Οι κατηγορίες μεθόδων:

  1 Μέθοδοι ενεργοποίησης
  2 Μέθοδοι συνεργασίας
  3 Μέθοδοι εφαρμογής
  4 Μέθοδοι αξιολόγησης
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 ●  Ορισμός κριτηρίων καλής πρακτικής
  Τα κριτήρια καλής πρακτικής αναπτύχθηκαν από κοινού με βάση τη θεσμική και τη συμμετοχική οπτική.   
  Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια για κάθε εταίρο του έργου, προκειμένου να ερωτηθούν  
  οι δύο ομάδες ερωτηθέντων (ιδρύματα και συμμετέχοντες). Από τη θεσμική άποψη, ερωτήθηκαν άτομα από  
  τον ίδιο τον οργανισμό καθώς και άτομα από τους εταίρους του δικτύου. Η οπτική γωνία με προσανατολισμό  
  τους συμμετέχοντες συλλέχθηκε από άτομα που έχουν ήδη συμμετάσχει σε διαδικασίες κοινοτικής  
  εκπαίδευσης.

 ● Οι καλές πρακτικές είναι οι εξής:
  1 Δέσμευση των πολιτών (ευθύνη) / Ενεργοποίηση της ιδιότητας του πολίτη
  2 Βιωσιμότητα στους τομείς του αέρα/του νερού/των αποβλήτων/των κτιρίων/της κινητικότητας/του  
   θορύβου/της αρχιτεκτονικής/της ενέργειας
  3 Συμφωνία με τους SDGs (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)
  4 Πτυχές ενδυνάμωσης
  5 Προσαρμοστικότητα σε διάφορους τομείς και στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων-στόχων
  6 Μεταβιβασιμότητα

 ● Επιλογή και προσαρμογή των μεθόδων κοινοτικής εκπαίδευσης
  Για κάθε εταίρο του έργου, επιλέχθηκαν οκτώ μέθοδοι (2 ανά κατηγορία μεθόδου) και αξιολογήθηκαν ως  
  προς τη δυνατότητα εφαρμογής τους στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος  
  και ως προς τη συμμόρφωση με τα κριτήρια καλής πρακτικής. Συνολικά επιλέχθηκαν 3 μέθοδοι ανά  
  κατηγορία (συνολικά 12) για λεπτομερή ανάλυση και προσαρμογή στο θέμα της προστασίας του  
  περιβάλλοντος και του κλίματος και στις αντίστοιχες συνθήκες πλαισίου στις χώρες εταίρους. Η  
  προσαρμογή των μεθόδων στις δικές τους συνθήκες πλαισίου και στο θέμα της προστασίας του  
  περιβάλλοντος και του κλίματος πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα από κάθε εταίρο του έργου.

 ● Δημιουργία και παρουσίαση κατευθυντήριων γραμμών για καλές πρακτικές
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3. ΚΟΊΝΟΤΊΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΉ

3.1. Γενικός ορισμός της „κοινοτικής εκπαίδευσης“

Με βάση τον ορισμό του „Ring Österreichischer Bildungswerke“, μιας Αυστριακήs οργάνωσης-ομπρέλας 
ιδρυμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων όπως το Kärntner Bildungwerk, η κατανόηση της κοινοτικής 
εκπαίδευσης από το έργο είναι η ακόλουθη:

Κοινοτική Εκπαίδευση (ΚΕ) = Μάθηση μέσω της συμμετοχής στη διαμόρφωση της κοινοτικής ζωής 

Μάθηση στην κοινοτική εκπαίδευση μέσω...

 ... ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ των πολιτών (άτυπη εκπαίδευση)
 ... ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (μη τυπική εκπαίδευση)
 ... ΔΙΚΤΥΩΣΗ τοπικών και περιφερειακών ομάδων και οργανώσεων

Αρχές

 ● Ενίσχυση της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης στις κοινότητες
 ● Σύνδεση με τις τοπικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους πόρους
 ● Περισσότερη ενδυνάμωση μέσω κοινής δράσης
 ● Προώθηση διαδικασιών μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

3.2. Κοινή αντίληψη της κοινοτικής εκπαίδευσης προσανατολισμένη στο έργο

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου, οι εταίροι διεξήγαγαν μια μελέτη των θεσμικών και συμμετοχικών 
εμπειριών στην κοινοτική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εταίρος είχε το καθήκον να πάρει συνεντεύξεις 
από τουλάχιστον 10 άτομα από φορείς με εμπειρία στην κοινοτική εκπαίδευση και από 15 άτομα που συμμετείχαν 
ήδη σε δράσεις  κοινοτικής εκπαίδευσης. Η έρευνα διεξήχθη από το ΚΕΑΝ (Ελλάδα) και το KBW (Αυστρία) μέσω 
διαδικτυακού ερωτηματολογίου, από την ASOCIATIA (Ρουμανία) μέσω ομάδων εστιασμένης συζήτησης. Και οι 
δύο παραλλαγές έγιναν αποδεκτές από τους εταίρους του έργου λόγω της κρίσιμης κατάστασης της πανδημίας 
και του γεγονότος, ότι δεν ήταν δυνατόν σε κάθε χώρα να πραγματοποιηθούν προσωπικές συνεντεύξεις. Για τη 
θεσμική προοπτική, κάθε εταίρος μπόρεσε να πάρει συνέντευξη από 11 άτομα (33 συνολικά) και από 17 άτομα 
(51 συνολικά) για την προοπτική των συμμετεχόντων

Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων δείχνουν τις εμπειρίες των συμμετεχόντων καθώς και την άποψή τους 
για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί υλοποιούν προγράμματα κοινοτικής 
εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, υπάρχει προθυμία συμμετοχής στην κοινοτική εκπαίδευση, ιδιαίτερα 
σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής, ελάχιστες πληροφορίες για τα τρέχοντα έργα 
ή τις δυνατότητες συμμετοχής έχουν διαδοθεί στο κοινό ή μόνο σποραδικά έχουν οργανωθεί και διεξαχθεί 
διαδικασίες για το θέμα αυτό. Επιπλέον, επισημαίνεται η σημασία της υποστήριξης των τοπικών αρχών για την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών έργων με προσανατολισμό στην κοινότητα, καθώς και της επαρκούς χρηματοδότησης.

Τέλος, η στάση και η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι αρκετά ενθαρρυντικές, 
καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να αναγνωρίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, την 
οποία βιώνουμε όλο και πιο έντονα σε διάφορα μέρη του κόσμου τις τελευταίες δεκαετίες - τουλάχιστον αυτή 
είναι η αντίληψη των οργανώσεων-εταίρων του έργου. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης διακρατικής συνάντησης του έργου, οι εταίροι συζήτησαν τις ακόλουθες πτυχές της 
κοινοτικής εκπαίδευσης: Η προσωπική ταύτιση και εμπλοκή των πολιτών με το εκάστοτε θέμα θα μπορούσε να 
προσδιοριστεί ως ιδιαίτερα επωφελής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες κοινοτικής εκπαίδευσης. Δεν επωφελείται 
μόνο η κοινότητα από τις διαδικασίες κοινοτικής εκπαίδευσης διαμορφώνοντας τον κοινό ζωτικό χώρο, αλλά η 
συμμετοχή έχει επίσης θετικές πτυχές για τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Κατά τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες 
έχουν την ευκαιρία ενός ανοικτού διαλόγου με εκπροσώπους των κοινοτήτων, της διοίκησης καθώς και της 
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πολιτικής και μπορούν να υπερασπιστούν τις ανησυχίες τους. Η κοινότητα νοείται εδώ ως ένα „εργαστήριο 
μάθησης“ στο οποίο οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να εκφράσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Με αυτόν 
τον τρόπο, οι συμμετέχοντες βιώνουν, για παράδειγμα, τις δυνατότητες αποτελεσματικότητάς τους, η οποία με τη 
σειρά της μπορεί να έχει θετική επίδραση στην αυτοπεποίθησή τους και στην ευημερία τους στην κοινότητα. 

Εκτός από τις θετικές πτυχές, οι οποίες παρατίθενται εδώ μόνο ενδεικτικά, οι εταίροι του έργου συζήτησαν 
επίσης ορισμένες προκλήσεις, όπως η ανάγκη να βρεθεί αντιστοιχία μεταξύ ατομικών και κοινοτικών στόχων. Η 
συμμετοχή σε διαδικασίες κοινοτικής εκπαίδευσης μπορεί επίσης να είναι συντριπτική για τους εμπλεκόμενους, εάν 
οι δικές τους προσδοκίες δεν είναι σε αρμονία με τις δυνατότητες υλοποίησης. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερη ευαισθησία 
εκ μέρους των συντονιστών της διαδικασίας, των οποίων καθήκον είναι, μεταξύ άλλων, να αποσαφηνίζουν τις 
προσδοκίες, να καθορίζουν ρεαλιστικούς κοινούς στόχους και να διασφαλίζουν ότι τα καθήκοντα κατανέμονται 
μεταξύ των συμμετεχόντων με τρόπο προσανατολισμένο στις αρμοδιότητες.
 
Οι εταίροι συζήτησαν επίσης ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα της διαδικασίας, όπως η ιδανική διάρκεια, όπου 
σημείωσαν ότι πρόκειται για μια δια βίου διαδικασία και δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς στην αρχή, διότι 
εξαρτάται από την κοινότητα και τους στόχους των διαδικασιών. Τέλος, στο πλαίσιο των αξιών της ΚΑ, οι εταίροι 
ανέφεραν την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, καθώς και την εφαρμογή 
της λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά έθιμα, τους πολιτισμούς και τις συνθήκες ζωής.

3.3. Ίδιαιτερότητες για κάθε χώρα του έργου

Η κοινοτική εκπαίδευση γενικά βασίζεται πάντα σε γενικές συνθήκες, οι οποίες διαφέρουν σε αρκετές λεπτομέρειες 
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτές οι ιδιαιτερότητες των χωρών στις γενικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν 
να σχεδιαστούν οριακά από τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, επηρεάζουν την πιθανότητα επιτυχούς 
εφαρμογής των μεθόδων. Θα πρέπει να αναφερθούν πριν αποφασίσετε αν θα εφαρμόσετε τις μεθόδους όπως 
ακριβώς περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες ή αν θα τις προσαρμόσετε. Μερικά παραδείγματα σχετικών γενικών 
συνθηκών που συζητήθηκαν από τους εταίρους του έργου:

Νομικοί και διοικητικοί όροι
Οι διοικητικές αρμοδιότητες των κοινοτήτων (σε σχέση με άλλες δημόσιες αρχές) σε θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και σε άλλα θέματα κοινοτικής εκπαίδευσης είναι διαφορετικές 
στις ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα, αν έχετε τις αρχές λήψης αποφάσεων που χρειάζεστε σε τοπικό 
επίπεδο ή αν πρέπει να ενσωματώσετε στο έργο σας αρχές λήψης αποφάσεων από διαφορετικά διοικητικά 
επίπεδα και εταίρους συνεργασίας, επηρεάζει τη δημιουργική ελευθερία και την ταχύτητα υλοποίησης των 
τοπικών ομάδων πρωτοβουλίας.

Ο βαθμός συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας των πολιτών
Η εθελοντική δέσμευση είναι, στις χώρες των εταίρων του έργου, σε διαφορετικό βαθμό επίσημα οργανωμένη 
σε εθελοντικές εταιρείες ή οργανώσεις. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, οι πιθανότητες να ενεργοποιηθούν 
άτομα για νέα έργα ΚΕ εξαρτώνται επίσης από τον βαθμό επισημοποίησης της εθελοντικής δέσμευσης 
και θα πρέπει να είναι χαμηλότερες σε χώρες με υψηλό επίπεδο επισημοποιημένου εθελοντικού τομέα και 
υψηλότερες σε χώρες με χαμηλό επίπεδο επισημοποιημένου εθελοντικού τομέα.

Ή επικοινωνία-συμπεριφορά των ανθρώπων
Στον πυρήνα της η κοινοτική εκπαίδευση είναι πάντα μια διαδικασία επικοινωνίας. Η εμπειρία των εταίρων 
του έργου δείχνει ότι η επικοινωνιακή συμπεριφορά, η νοοτροπία των ανθρώπων, έχει σημαντική επίδραση 
να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι για να γίνουν μέρος μιας επικοινωνιακής διαδικασίας για κοινοτικά θέματα. 
Σε χώρες με συγκρατημένη επικοινωνιακή νοοτροπία, μπορεί να μην αρκεί η πρόσκληση των ανθρώπων. 
Ίσως χρειαστεί να εφαρμόσετε πρόσθετα στοιχεία ενεργοποίησης για να μπορέσετε να ξεκινήσετε μια 
δυναμική διαδικασία επικοινωνίας.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ιδιαιτερότητες και την έννοια της κοινοτικής εκπαίδευσης, τα ακόλουθα 
αποσπάσματα από ερωτηματολόγια που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου δίνουν μια ιδέα για το πώς 
περιγράφουν την κοινοτική εκπαίδευση οι άνθρωποι.
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Τι εννοείτε με τον όρο κοινοτική εκπαίδευση; (Παραδείγματα)

 ● „... μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να συνεργαστούν προκειμένου να έχουν μια καλύτερη, πιο δραστήρια 
και υγιή ζωή. Ακόμα κι αν φυτέψετε ένα δέντρο, εργαστείτε εθελοντικά ή μαζέψετε τα σκουπίδια, όλα αυτά 
θα ωφελήσουν όλη τη κοινότητα, όχι μόνο εσάς. Μας διδάσκει πώς να είμαστε λιγότερο ναρκισσιστές και 
να σκεφτόμαστε το καλό του πλανήτη και των γύρω μας‘‘. (Ρουμανία)

 ● „Μια „νέα“ μορφή εκπαίδευσης, παρόμοια με την Εκπαίδευση του Πολίτη, η οποία βοηθά τους ανθρώπους 
να αλλάξουν την αντίληψή τους για το τι μπορούν πραγματικά να κάνουν στην κοινότητα, για τα οφέλη 
που θα μπορούσαν να έχουν οι ενέργειές τους, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε περιφερειακό, εθνικό ή και 
διεθνές επίπεδο“. (Ρουμανία)

 ● „Μέσω της κοινοτικής εκπαίδευσης, επιτυγχάνεται όχι μόνο η προσωπική ανάπτυξη ως άτομο, αλλά και η 
ανάπτυξη της κοινότητας, που σχετίζεται με τις προσωπικές και επαγγελματικές ευκαιρίες, με τις τοπικές 
επιχειρήσεις και την προστασία του περιβάλλοντος“. (Ρουμανία)

 ● „ΚΕ σημαίνει για μένα ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, την κοινωνική τάξη, 
την ηλικία μπορούν να μάθουν και να συνεισφέρουν σε πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα. Η ΚΕ πρέπει 
επίσης να είναι ένα εργαλείο που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους 
στην κοινωνία. Να τους δίνει ένα διαρκές συναίσθημα και κίνητρο για να φροντίζουν τη ζωή τους και να 
μάθουν να εκτιμούν τις δικές τους ικανότητες. Να κατανοούν ότι όλοι ζουν εδώ και τώρα, ότι υπάρχουν 
κοινωνικές και ιστορικές ρίζες από τις οποίες έχουμε εξελιχθεί και ότι διαμορφώνουμε το περιβάλλον για 
τις μελλοντικές γενιές“. (Αυστρία)

 ● „πρωτοβουλίες (αυτο)εκπαίδευσης ατόμων και ολόκληρων κοινοτήτων, καθώς και τοπικών ομάδων 
συμφερόντων που προσανατολίζονται στην πραγματική ζωή, διορθώνουν ανισορροπίες, προωθούν τη 
συνοχή, εστιάζουν στο κοινό καλό και το περιβάλλον, σέβονται τους ανθρώπους και την κοινωνία και, 
με τον τρόπο αυτό, μπορούν να ενημερώνονται από επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες σε διαδικασίες 
καθώς και να λαμβάνουν επαγγελματικές συμβουλές“. (Αυστρία)

 ● „Ακούγοντας τον όρο κοινοτική εκπαίδευση, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατάρτισης 
των πολιτών μιας συγκεκριμένης κοινότητας σε ένα αντικείμενο που θα διευκολύνει την καθημερινή τους 
ζωή“. (Ελλάδα)

 ● „Με τον όρο κοινοτική εκπαίδευση καταλαβαίνω ότι αναφέρεται στην κοινοτική εκπαίδευση, σε ομάδες με 
κοινά χαρακτηριστικά και προγράμματα για κοινές εκπαιδευτικές ανάγκες“. (Ελλάδα)

Ποια εικόνα σας έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεστε την κοινοτική εκπαίδευση; (Παραδείγματα)

 ● „Φαντάζομαι ανθρώπους από όλο τον κόσμο, όπως διάφορες ομάδες, ΜΚΟ, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά 
σε τοπικές και περιφερειακές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να 
γίνουν αυτόνομοι και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου διαμονής τους και, από μια προοπτική, 
ολόκληρου του περιβάλλοντος“. (Ρουμανία)

 ● ‚‘Φαντάζομαι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, η οποία συμμετέχει τακτικά σε διάφορες δραστηριότητες 
της κοινότητας- μια ομάδα εθελοντών που μαζεύουν τα σκουπίδια και φροντίζουν το περιβάλλον και τον 
περίγυρό τους.“ (Ρουμανία)

 ● Η εικόνα που προκύπτει μπορεί να είναι πολύ διαφορετική: „Ένας πράσινος κύκλος κλείνει“, ή „Ένα πάρκο, 
ένα πικνίκ μέσα στο πράσινο, άνθρωποι μιλάνε, πίνουν καφέ ή τρώνε παγωτό. Υπάρχει πολύ γέλιο“, το 
„λουλούδι της ζωής“ ή „flipcharts και αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και βόλτες στη φύση, ελευθερία, γνώση, 
ομάδα ανθρώπων που έχουν ένα κοινό ενδιαφέρον“ - Αυστρία

 ● „Μια ομάδα ανθρώπων όλων των ηλικιών που είναι πρόθυμοι να μάθουν και φυσικά έναν ταλαντούχο 
εκπαιδευτικό. Πιστεύω ότι η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού-δασκάλου είναι αυτή που μπορεί να καθορίσει 
αν μια κοινοτική εκπαίδευση είναι επιτυχής ή όχι“. (Ελλάδα)

 ● „Οι πολίτες μιας κοινότητας συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που θα ωφελήσει τις 
ευάλωτες ομάδες και την κοινωνία στο σύνολό της“. (Ελλάδα)
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3.4. Εμπειρίες & καλές πρακτικές παραδείγματα

Ή αυστριακή εμπειρία | „Κοινοτικός κήπος Kollitschkeusche“

Το έργο „Κοινοτικός Κήπος Kollitschkeusche“ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της „Πρωτοβουλίας: Κοινότητα του 
ζωτικού χώρου“. Η Πρωτοβουλία: Kärntner Bildungswerk και της αντίστοιχης κοινότητας.

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της κοινότητας στην πρωτοβουλία και, κατά συνέπεια, για τη λήψη 
χρηματοδότησης είναι η εφαρμογή μιας διαδικασίας συμμετοχής των πολιτών στην τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη. Οι στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι:

 ● Αποτελεσματική τοπική ανάπτυξη και διαμόρφωση: Ενεργός συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής.
 ● Κοινωνική δικτύωση σε τόπους, κοινότητες και περιφέρειες: Προώθηση και υποστήριξη της προσωπικής 

δέσμευσης προς την κοινότητα με έμφαση στην ευθύνη των πολιτών για το περιβάλλον διαβίωσής τους, 
καθιερώνονται και επεκτείνονται.

α αποτελέσματα των προηγούμενων διαδικασιών συμμετοχής των πολιτών (δηλαδή οι ανησυχίες και οι επιθυμίες 
των πολιτών) λαμβάνονται υπόψη και αναζητούνται άτομα που θα ήθελαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν από 
κοινού μέτρα/έργα για τα θέματα αυτά. Στην περίπτωση της καλής πρακτικής, η επιθυμία για έναν κοινόχρηστο 
και εποπτευόμενο κήπο εμφανίστηκε ήδη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
 
ΚΎΡΊΑ ΘΈΜΑΤΑ ΤΉΣ ΚΟΊΝΟΤΊΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΉΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ

 ● Ενημερωτική εκδήλωση για το θέμα του „κοινοτικού κήπου“ στην κοινότητα
 ● Αναζήτηση ενδιαφερομένων, ανθρώπων που θέλουν να συμμετάσχουν στο έργο
 ● Σχεδιασμός, ανάπτυξη και κατασκευή κοινοτικού κήπου
 ● Χρήση του κοινοτικού κήπου και συνεπώς αναζωογόνηση της τοπικής ζωής
 ● Βιώσιμη ανάπτυξη ενός δικτύου εθελοντικών φορέων
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ΣΤΌΧΟΊ ΤΉΣ ΚΟΊΝΟΤΊΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΉΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ

 ● Ίδρυση και εφαρμογή του κοινοτικού κήπου στην κοινότητα
 ● Αναζωογόνηση της κοινοτικής ζωής
 ● Ενθάρρυνση και ενίσχυση της εθελοντικής εργασίας και δημιουργία κοινωνικών δικτύων

ΔΊΚΤΥΟ ΔΊΕΡΓΑΣΊΏΝ

 ● Διαμεσολαβητής της διαδικασίας: εκπαιδευτής ενηλίκων από το Kärntner Bildungswerk.
 ● Συμμετέχοντες: 5 από τα περίπου 15 άτομα που παρακολούθησαν την ενημερωτική εκδήλωση, 

ενεργοποιήθηκαν για την πρώτη συνάντηση εργασίας. Στην περαιτέρω πορεία της διαδικασίας, από 2 έως 
7 άτομα συμμετείχαν στις αντίστοιχες συναντήσεις εργασίας.

 ● Ενδιαφερόμενα μέρη: δήμαρχος και το κέντρο συντήρησης του δήμου
 ● Εταίρος συνεργασίας: (Ο „Κήπος της Λίθινης Εποχής“ ενσωματώθηκε στον κοινοτικό κήπο Kollitschkeu-

sche, ο οποίος προήλθε από ένα άλλο έργο και αποτελεί μέρος του κοινοτικού κήπου από την αρχή του)
 ● Χορηγός: Καρινθία (50% του κόστους)
 
ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ 

Μετά τη διαδικασία συμμετοχής των πολιτών, συνάντηση επαφής με τον δήμαρχο ή τον δήμο (1) για την 
ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και της τρέχουσας κατάστασης (2) μετά τη διαδικασία αυτή. Στη βάση αυτή 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια ενημερωτική εκδήλωση (3) με θέμα τους κοινοτικούς κήπους. Οι δυνητικά 
ενδιαφερόμενοι εγκρίθηκαν εκ των προτέρων από εμάς και την κοινότητα και η ίδια η ενημερωτική εκδήλωση 
προγραμματίστηκε μετά την τελετή απονομής των πιστοποιητικών στους νικητές των „Ανθοολυμπιακών Αγώνων 
της Καρινθίας“ (διαγωνισμός για τις πιο όμορφες ανθοσυνθέσεις από ιδιώτες και δήμους). Κατά την εκδήλωση, 5 
άτομα προσλήφθηκαν για μια πρώτη συνάντηση εργασίας για την κατασκευή ενός κοινοτικού κήπου. Περαιτέρω-
Επιπλέον, οι δυνητικοί συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη διαδικασία εκπαίδευσης της κοινότητας μέσω 
διαφόρων άρθρων σε περιφερειακές εφημερίδες (4), καθώς και μέσω άμεσης προσωπικής επαφής (5).

Αυτή η φάση ενεργοποίησης ακολουθήθηκε από 
μια φάση εργασίας διάρκειας 1,5 έτους με συνολικά 
14 συναντήσεις εργασίας (6) από 2 έως 7 άτομα η 
καθεμία, μέχρι που τελικά ο κοινοτικός κήπος άνοιξε το 
καλοκαίρι του 2018. Κάθε συνάντηση υποστηριζόταν 
από έναν διευκολυντή της διαδικασίας με τη μορφή 
συντονισμού και τεκμηρίωσης. Όλες οι τεκμηριώσεις 
(7) και τα πρακτικά συνοψίζονταν σε ένα „ημερολόγιο“ 
και αποστέλλονταν στους συμμετέχοντες καθώς και 
στον δήμαρχο στη συνέχεια.

Μετά την επίσημη διαδικασία (η οποία έληξε 
με την τελευταία συνάντηση) η επαφή με τους 
συμμετέχοντες διατηρήθηκε και καθιερώθηκε 
περαιτέρω συνεργασία. Επιπλέον, η ομάδα ίδρυσε 
τη δική της ένωση, η οποία έγινε επίσης μέλος του 
Kärntner Bildungswerk. Ήδη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του κοινοτικού κήπου, προέκυψε η επιθυμία των 
συντελεστών να ανακαινίσουν σε επόμενο στάδιο το σπίτι, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του κήπου. Ένα άλλο 
μέλημα ήταν και εξακολουθεί να είναι η οργάνωση τοπικών προσφορών προκειμένου να απευθυνθούν σε ακόμη 
περισσότερους πολίτες.

Το 2020, η ένωση αποφάσισε να μετατραπεί σε „Örtliches Bildungswerk“ (εθελοντικά οργανωμένη εκπαιδευτική 
ένωση), επειδή οι δραστηριότητες υπερβαίνουν τον απλό κοινοτικό κήπο. Οι εθελοντικά οργανωμένοι εκπαιδευτικοί 
σύλλογοι είναι σημεία επαφής για τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, 
πλατφόρμες για εθελοντική εργασία και φορείς υλοποίησης διαφόρων δραστηριοτήτων. Συνεργάζονται με το 
γραφείο του Kärntner Bildungswerk και υποστηρίζονται ενεργά στα σχέδιά τους. Επιπλέον, υπάρχει περαιτέρω 
συνεργασία με μεμονωμένους φορείς σε άλλα έργα, π.χ. συνεργασία με έναν φορέα στο έργο με τίτλο „Ή φύση 
στον κήπο“
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ΕΠΊΤΥΧΉΜΕΝΟΊ ΣΤΟΧΟΊ

 ● Εγκαίνια του κοινοτικού κήπου
 ● Από τότε, ο κήπος χρησιμοποιείται από τους πολίτες
 ● Η κοινότητα έχει αναζωογονηθεί.
 ● Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα δίκτυο και ίδρυσαν μια ένωση.
 ● Ο κήπος χρησιμεύει ως τόπος συνάντησης και εκπαίδευσης (ακόμη και το χειμώνα πραγματοποιούνται 

τακτικές συναντήσεις σε τοπικά πανδοχεία).

ΠΡΟΚΛΉΣΕΊΣ ΚΑΤΆ ΤΉ ΔΊΆΡΚΕΊΑ ΤΉΣ 
ΚΟΊΝΟΤΊΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΉΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ

Μια πρόκληση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ήταν η διατήρηση και η προσέλκυση συμμετεχόντων 
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του κήπου. Οι 
ίδιοι οι συμμετέχοντες συχνά απογοητεύονταν και 
αποθαρρύνονταν όταν στις συναντήσεις εργασίας 
συμμετείχαν μόλις πέντε ή λιγότερα άτομα. Κατά το 
1ο μισό της διαδικασίας υπήρξε μια μέρα όταν μόνο 2 
άτομα εμφανίστηκαν στη συνάντηση εργασίας. Εδώ η 
παρακινητική εργασία του συντονιστή της διαδικασίας 
ήταν πολύ σημαντική.

Μια δεύτερη πρόκληση στη διαδικασία θα μπορούσαν 
να είναι οι επιφυλάξεις ενός ιδιαίτερου γείτονα. Αλλά τα προβλήματα αποφεύχθηκαν έξυπνα με την προσωπική 
πρόσκληση του στις συναντήσεις εργασίας, την προσφορά ενός παρτεριού στον κήπο και την οργάνωση 
ορισμένων συναντήσεων εργασίας στο εστιατόριό του. Εδώ έγινε σαφές πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη οι επιφυλάξεις και να εμπλέκεται άμεσα η γειτονιά σε τέτοια έργα.
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ΟΊ ΠΊΟ ΣΉΜΑΝΤΊΚΈΣ ΠΤΥΧΈΣ ΤΉΣ ΕΠΊΤΥΧΊΑΣ

 ● Σύνδεση με παρόμοια θέματα (βλ. ενημερωτική βραδιά στο πλαίσιο τελετής απονομής βραβείων)
 ● Συμμετοχή και εξέταση των ενδιαφερομένων μερών (υποστηρικτών και αντιπάλων)
 ● συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές ικανότητες
 ● Ανοιχτός και ενσυναισθητικός τρόπος επικοινωνίας
 ● Τακτική ενημέρωση των πολιτών για τις δραστηριότητες (διαφανής διαδικασία)
 ● Πόρσβαση από άλλους συμμετέχοντες
 ● Ορατά & μετρήσιμα αποτελέσματα
 ● Συνέχιση των δραστηριοτήτων μετά το τέλος του έργου
 ● Παιδαγωγική πτυχή: το αποτέλεσμα είναι ένας παιδαγωγικός τόπος.

ΔΊΆΔΟΣΉ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ & ΔΉΜΟΥΣ

Στο έργο του κοινοτικού κήπου, όπως και στην Πρωτοβουλία: Είναι πολύ σημαντικό να συνδεθεί με τις επιθυμίες και 
τις ανησυχίες των πολιτών. Η μεταφορά αυτού του σχεδίου σε άλλους δήμους έχει νόημα μόνο στην περίπτωση που 
οι πολίτες εκεί ενδιαφέρονται επίσης για την ίδρυση ενός κοινοτικού κήπου.

Ως παράδειγμα καλής και βιώσιμης πρακτικής, το έργο παρουσιάστηκε σε διάφορες περιστάσεις και δημοσιεύτηκε 
αρκετές φορές στο περιοδικό του Kärntner Bildungswerk.

ΆΛΛΕΣ ΠΤΥΧΈΣ ΣΧΕΤΊΚΈΣ ΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ

Έργα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας: Οι κοινοτικές και κοινοτικές εκπαιδευτικές διαδικασίες ενδιαφέρονται έντονα 
για την ανάληψη θεμάτων του πληθυσμού, την ενεργοποίηση των ανθρώπων και τελικά την επίτευξη των ακόλουθων 
αποτελεσμάτων:

 ● Ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής ταυτότητας
 ● Συμμετοχή και ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου της κοινότητας
 ● Βαθύτερη εμπλοκή με το περιβάλλον διαβίωσης της οικείας κοινότητας
 ● Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις
 ● Ενεργός συμμετοχή σε μέτρα για την εκπόνηση και την υλοποίηση αναπτυξιακών βημάτων
  - Ενεργή συμμετοχή στην τοπική ανάπτυξη και το σχεδιασμό
 ● Καλό κλίμα για την εθελοντική εργασία - έχουν δημιουργηθεί δομές εθελοντισμού
 ● Ενθαρρύνεται, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων στην κοινότητα/

περιοχή.
 ● Αύξηση της ποιότητας ζωής στην κοινότητα
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Ή ελληνική εμπειρία| „Geo-Ergon Παιδεία“

Η εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Η γνώση 
σχετικά με το φαινόμενο αυτό βοηθά τους πολίτες κάθε κοινότητας να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, τους ενθαρρύνει να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και τους βοηθά 
να προσαρμοστούν σε αυτό που αποτελεί ήδη μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ένας από τους κύριους σκοπούς του ΚΕΑΝ είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Έχει υλοποιήσει μια σειρά 
δραστηριοτήτων για το θέμα αυτό, από ανταλλαγές και μαθήματα κατάρτισης μέχρι στρατηγικές συνεργασίες, 
έρευνες, εκδηλώσεις και συνέδρια. Το ΚΕΑΝ δημιούργησε το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι για το περιβάλλον 
και έχει διοργανώσει εκατοντάδες εκδηλώσεις παιχνιδιού χρησιμοποιώντας την επιδαπέδια έκδοσή του για 
την ευαισθητοποίηση παιδιών, νέων και ενηλίκων. Η κυκλική οικονομία, η κλιματική αλλαγή, οι αστικοί χώροι 
πρασίνου, η πράσινη οικονομία και επιχειρηματικότητα, η ανακύκλωση και ένας φιλικός προς το περιβάλλον 
τρόπος ζωής βρίσκονται στον πυρήνα των ενδιαφερόντων της. Διοργανώνει τουλάχιστον 10 εθελοντικές 
εκδηλώσεις καθαρισμού και συντήρησης ετησίως, υλοποιεί εργαστήρια για την ανακύκλωση και την κηπουρική 
για παιδιά δημοτικού, εκπαιδευτικές εκδρομές σε δημόσιους χώρους πρασίνου και πάρκα και συμμετέχει με 
διάφορες εκδηλώσεις στην Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ και σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Ο οργανισμός 
διαθέτει μέλη και ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων εμπειρογνωμόνων για το θέμα.

ΣΧΕΤΊΚΆ ΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ

Το ευρωπαϊκό έργο „Geo-Ergon Paideia“ που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, ξεκίνησε το 
2016, ως συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Σχολείου και 
Δήμων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Γερμανία, με στόχο 
την εκπαίδευση μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ώστε να γίνουν μελλοντικοί οικοκαλλιεργητές.

Σκοπός του έργου ήταν η υλοποίηση μιας βιώσιμης 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων - ερευνητικών κέντρων, δήμων και 
σχολείων, προκειμένου να ενισχυθεί η έννοια της γεωργικής 
εκπαίδευσης και της βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές μέσω μιας ολοκληρωμένης διεπιστημονικής 
προσέγγισης.

Το επίκεντρο ήταν η προσέλκυση μαθητών πριν φτάσουν στο 
επίπεδο της επιλογής ενός συγκεκριμένου προγράμματος 
σπουδών/κατεύθυνσης μαθημάτων κατά τη διάρκεια του 
λυκείου.

ΚΎΡΊΕΣ ΔΡΑΣΤΉΡΊΌΤΉΤΕΣ ΤΉΣ ΚΟΊΝΟΤΊΚΉΣ 
ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΉΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ

Το πρόγραμμα κατάρτισης οργανώθηκε με τις ακόλουθες διακρατικές μαθησιακές δραστηριότητες:

 1 Ανοιχτά μαθήματα „Start-up Farm“ σε μαθητές του Γυμνασίου Γέρακα στην Ελλάδα
 2 Ανοιχτά μαθήματα „Start-up Farm“ σε μαθητές του Γυμνασίου Adrian V. Radulesku στη Ρουμανία
 3 Εργαστήριο βιωματικής μάθησης στο Saarbrücken (Γερμανία) μέσω μιας επίσκεψης μελέτης στο ερευνητικό 

ινστιτούτο IZES και στο απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO Bliesgau.

ΣΤΌΧΟΣ ΤΉΣ ΚΟΊΝΟΤΊΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΉΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ

Στόχος του έργου ήταν να παρακινήσει τους νέους να ασχοληθούν με τον γεωργικό τομέα, παρέχοντάς τους 
εμπειρία, εκπαίδευση, βιωματική μάθηση, γνώσεις και δεξιότητες. Η χρήση των νέων τεχνολογιών έρχεται μέσα 
από την αλληλεπίδραση με εταίρους από διαφορετικές χώρες. Οι δράσεις του έργου επικεντρώθηκαν στους 
μαθητές, αλλά και στους δασκάλους και τους γονείς τους, με τη συνεργασία των τοπικών αρχών και κοινοτήτων 
και των ενδιαφερόμενων φορέων.

Οι δικαιούχοι αυτού του έργου ήταν 200 μαθητές από σχολεία και πανεπιστήμια από χώρες εταίρους. Γονείς 
μαθητών, ακαδημαϊκοί επαγγελματίες και ερευνητές, νέοι επιχειρηματίες και τοπικές και κυβερνητικές αρχές.
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ΚΎΡΊΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία της κοινοτικής εκπαίδευσης ήταν:

 1 Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές στον αγροτικό τομέα.
 2 Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων για την επαγγελματική ανάπτυξη.
 3 Εισαγωγή των μαθητών σε βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας.
 4 Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης προς μια έννοια βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης.
 5 Ιδέες για την ανάπτυξη ενός νέου θερινού σχολείου για την οικολογική γεωργία.
 6 Αύξηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών και της θετικής τους στάσης απέναντι στην ίδρυση 

της δικής τους γεωργικής επιχείρησης.
 7 Μεταφορά γνώσεων και εμπειριών που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, μεταξύ των εταίρων του 

έργου και των ενδιαφερομένων μερών.
 

ΤΟΝ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Η διαδικασία αξιολόγησης (ενδιάμεση αξιολόγηση και, αντίστοιχα, ετήσια αξιολόγηση του έργου) αποκαλύπτει 
έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπο στο μέρος του έργου που αφορά τις κοινότητες:

 ˃ οι αντίστοιχες κοινότητες έγιναν πιο ανοιχτές και δεκτικές
 ˃ οι πολίτες άρχισαν να συζητούν περισσότερο για το τι πρέπει να γίνει και τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι
 ˃ βρίσκονται σε μια σύγχρονη επικοινωνιακή πορεία, δείχνοντας μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα θέματα των 

πολιτών
 ˃ οι συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων παρακολουθούνται σε τακτική βάση και οι πολίτες καταθέτουν 

προτάσεις για συζητήσεις και λύσεις.
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Ή ρουμανική εμπειρία | „Πρώτα οι πολίτες „

Το εθνικό πρόγραμμα „Πρώτα οι πολίτες“ ξεκίνησε το 2005, ως συνεργασία μεταξύ της Ένωσης Γερμανικών 
Λαϊκών Πανεπιστημίων - πρόγραμμα Ρουμανία και του Ιδρύματος Friedrich Ebert Romania.

ΣΤΌΧΟΊ ΤΉΣ ΚΟΊΝΟΤΊΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΉΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η εκπαίδευση των πολιτών ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της κοινότητας. 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο γενικός σκοπός, το έργο επικεντρώθηκε σε 4 κύριους στόχους:

 ● Η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου κοινοτικών διαμεσολαβητών σε 40 περιοχές,
 ● Εκπαίδευση και συνεχής επιμόρφωση των κοινοτικών διαμεσολαβητών,
 ● Ενημέρωση των πολιτών από τις 40 κοινότητες για τη συμμετοχική δημοκρατία,
 ● Εκπαίδευση των πολιτών σε βασικές δεξιότητες για την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή της κοινότητας.

Άμεσοι δικαιούχοι του έργου:

 ● 40 άτομα που θα επιλεγούν από τις 40 τοποθεσίες και θα μάθουν πώς να διεξάγουν συζητήσεις με τους 
πολίτες και πώς να τους εμπλέκουν,

 ● απλούς πολίτες από 40 περιοχές από διάφορους νομούς της Ρουμανίας,
 ● Οι τοπικές δημόσιες αρχές όλων των περιοχών και των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στη συνεργασία με 

τους άμεσους δικαιούχους.

ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ 

 1 Έναρξη του έργου και επιλογή των κοινοτήτων και των υπευθύνων σε κάθε περιοχή. Από την πρώτη στιγμή 
υπήρξε επιλογή κριτηρίων για τις τοποθεσίες, έτσι ώστε να υπάρχει ίση αναλογία μεταξύ μεγάλων πόλεων, 
μικρών πόλεων και κοινοτήτων, προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του έργου. Όπως αναμενόταν, 
το έργο είχε μεγαλύτερη επιτυχία στις μικρές πόλεις και τις κοινότητες.

 2 Συλλογή πληροφοριών και ανατροφοδότηση σχετικά με τις ανάγκες και το άνοιγμα των πολιτών όσον 
αφορά τη δημοκρατία

 3 Εκπαίδευση των τοπικών συντονιστών σε δύο εθνικά σεμινάρια
 4 Οργάνωση και ανάπτυξη τοπικών σεμιναρίων με/για το σε όλες τις περιοχές που
  περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. 3ετές πρόγραμμα (περίπου 10 σεμινάρια ανά έτος),
 5 Ενδιάμεση αξιολόγηση και αντίστοιχα ετήσια αξιολόγηση 
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Κατά τη διάρκεια του πρώτου σεμιναρίου 
οι συμμετέχοντες:

 ● έχουν εντοπίσει τις αρμοδιότητες του τοπικού 
διαμεσολαβητή και έχουν συνειδητοποιήσει το 
ρόλο τους στην υλοποίηση του έργου,

 ● έχουν μάθει μεθόδους συμμετοχής των 
πολιτών στην επίλυση των προβλημάτων 
της κοινότητας (δημόσιες συνεδριάσεις, 
επιτροπές διαβούλευσης με τους πολίτες, 
ομάδες πρωτοβουλίας, δημόσιες ακροάσεις και 
συζητήσεις):

 ● εξοικειώθηκε με το νομικό πλαίσιο για τη 
συμμετοχική και αντιπροσωπευτική

 ● τη δημοκρατία, τους νόμους για την ελεύθερη 
πληροφόρηση και τη διαφάνεια της δημόσιας 
διοίκησης, τα δικαιώματα των πολιτών:

 ● έλαβαν πληροφορίες για τους ρόλους, τις 
ευθύνες και τις αρμοδιότητες των δημοσίων 
υπαλλήλων, για το τοπικό συμβούλιο και το 
δημαρχείο, το νομαρχιακό συμβούλιο και τη 
νομαρχία,

 ● έχουν ενημερωθεί για τα βήματα κατάρτισης 
των τοπικών προϋπολογισμών.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 ● έμαθαν τις μεθόδους επικοινωνίας με τους 
πολίτες

 ● απέκτησαν δεξιότητες επικοινωνίας με ομάδες,
 ● εξοικειώθηκαν με τα βήματα και τα μέσα 

παρουσίασης,
 ● απέκτησαν ικανότητες κατάρτισης,

Fo
to

cr
ed

it:
 e

ur
o-

ed
.ro

Fo
to

cr
ed

it:
 e

ur
o-

ed
.ro



⁛ σελίδα Ⅰ 21

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, ο εθνικός συντονιστής παρακολουθεί τις δραστηριότητες του 
έργου, συναντάται με τους κοινοτικούς συντονιστές και παρέχει συμβουλές για την οργάνωση και τη διεξαγωγή 
τοπικών σεμιναρίων.

Πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε τοπικό σεμινάριο προσφέρει την ευκαιρία μιας μοναδικής εμπειρίας εργασίας και 
διεξαγωγής μιας τέτοιας εκδήλωσης. Ακόμη και αν κάθε σεμινάριο έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, στο τέλος ενός 
συνήθως διήμερου σεμιναρίου τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 ● Ενημέρωση των πολιτών (20-30 πολίτες είναι συνήθως παρόντες) σχετικά με τη συμμετοχική δημοκρατία, 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών και το νομικό πλαίσιο, καθώς και την άσκηση των εργαλείων 
της συμμετοχικής δημοκρατίας,

 ● Έναρξη της τοπικής ομάδας πρωτοβουλίας - GIL,
 ● Η GIL εκπονεί ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στην 

κοινότητα και έχουν επιλεγεί από τους συμμετέχοντες.

ΚΎΡΊΑ ΘΈΜΑΤΑ ΤΉΣ ΚΟΊΝΟΤΊΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΉΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ

Ορισμένα θέματα των τοπικών σεμιναρίων: „Συμμετοχική Δημοκρατία“, „Η ανάπτυξη της συμμετοχικής 
δημοκρατίας και το κλείσιμο των συμπράξεων“, „Συμμετοχή των πολιτών στη ζωή της τοπικής κοινότητας“, „Ο 
πολίτης, η κοινωνία των πολιτών και η τοπική δημόσια διοίκηση“ , „Η τοπική δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία 
των πολιτών“, „Ενημερωθείτε και συμμετέχετε - Είναι η κοινότητά σας!“, „Εκπαίδευση των πολιτών και μέθοδοι 
για τη συμμετοχή τους στην επίλυση των προβλημάτων της κοινότητας“, κ.λπ.

ΔΊΚΤΥΟ ΔΊΕΡΓΑΣΊΏΝ

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια, πολίτες διαφορετικών ηλικιών και προερχόμενοι από διαφορετικά κοινωνικά 
στρώματα, συμμετέχουν ενεργά στα σεμινάρια- έτσι, εξασκούν τα εργαλεία της συμμετοχικής δημοκρατίας, 
εντοπίζουν τα προβλήματα των κοινοτήτων και καταρτίζουν σχέδια δράσης για την επίλυση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων που εντοπίζονται. Τέλος, συγκροτείται μια Ομάδα Τοπικής Πρωτοβουλίας (GIL) με σκοπό να 
συντονίσει την εφαρμογή των αντίστοιχων σχεδίων στην πράξη.
 
Πρέπει να αναφερθεί η άριστη συνεργασία μεταξύ του GIL και της αντίστοιχης τοπικής δημόσιας διοίκησης.
Οι κοινοτικοί διαμεσολαβητές και τα μέλη του GIL από άλλες τοποθεσίες του δικτύου καλούνται να 
συμμετάσχουν σε τοπικά σεμινάρια, προκειμένου να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές από τις κοινότητες 
από τις οποίες προέρχονται.

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΉΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ ΚΕ

Ακολουθούν ορισμένα από τα πρακτικά αποτελέσματα, πιθανές αφορμές για νέες πρωτοβουλίες:

 ● στην Κραϊόβα - καθαρισμός των περιοχών της πόλης και προγράμματα εκπαίδευσης των πολιτών,
 ● στο Cluj - διοργάνωση συναντήσεων σχετικά με τις βέλτιστες λύσεις για τις μονάδες θέρμανσης 

διαμερισμάτων,
 ● στο Fălticeni - αποκατάσταση πάρκου και παιδικής χαράς,
 ● στη Mândra - καθαρισμός και εξυγίανση τάφρων, 

αλλά και κλάδεμα δέντρων και εξασφάλιση 
προστασίας από παράσιτα,

 ● στη Σουτσεάβα - φωτεινοί σηματοδότες 
στη διασταύρωση „Curcubeul“, οικολογική 
εξυγίανση του πάρκου „Şipote“, αποκατάσταση 
παιδικής χαράς δίπλα στο νηπιαγωγείο „Prichin-
delul“,

 ● στην Drajna - ορχιδέα φρούτων,
 ● στο Belin - πόσιμο νερό για το σχολείο Belin-Va-

le,
 ● στο Izvoarele - καθαρισμός της κοιλάδας του 

ποταμού.
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ΑΞΊΟΛΌΓΉΣΉ ΤΉΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ

 ● Κάθε χρόνο, κατά την ετήσια αξιολόγηση του 
έργου, η- re είναι ένα ανταλλαγή εμπειριών 
με εκπροσώπους όλων των περιοχών και 
οργανώνονται γραφεία παρουσιάσεων για την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.

 ● Η διαδικασία αξιολόγησης (Ενδιάμεση 
αξιολόγηση και επαναληπτικά ετήσια  
αξιολόγηση του έργου) αποκαλύπτει έναν 
ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπο στο κομμάτι του 
έργου που αφορά τις κοινότητες:

   ●● οι αντίστοιχες κοινότητες έγιναν πιο ανοιχτές 
και δεκτικές,

   ●● οι πολίτες άρχισαν να συζητούν περισσότερο 
για το τι πρέπει να γίνει και τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι- βρίσκονται σε μια σύγχρονη επικοινωνιακή 
πορεία, δείχνοντας μεγαλύτερη ενδιαφέρον για τα θέματα των πολιτών,

   ●● οι συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων παρακολουθούνται σε τακτική βάση και οι πολίτες υποβάλλουν 
προτάσεις για συζητήσεις και λύσεις.

ΠΡΟΚΛΉΣΕΊΣ ΚΑΤΆ ΤΉ ΔΊΆΡΚΕΊΑ ΤΉΣ ΚΟΊΝΟΤΊΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΉΣ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑΣ

 ● επιλογή καλών συντονιστών,
 ● δίκτυο που έχει δημιουργηθεί,
 ● τη νοοτροπία των εκπροσώπων της Τοπικής Δημόσιας Διοίκησης.

ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΉΣΉ

Το έργο συνεχίζεται ακόμη και μετά την παύση της χρηματοδότησης από την DVV-international, μέσω κονδυλίων 
που λαμβάνονται από το Ίδρυμα Friedrich Ebert και από τοπικές πηγές χρηματοδότησης.

ΔΊΆΔΟΣΉ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ ΚΑΊ ΚΟΊΝΌΤΉΤΕΣ

Επιπλέον, το έργο υλοποιήθηκε στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, σε 20 τοποθεσίες, και πάλι με την οικονομική 
υποστήριξη του Ιδρύματος Friedrich Ebert και στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας με την υποστήριξη της 
DVV International.

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας αξιολόγησης του έργου, γίνεται ανταλλαγή εμπειριών με εκπροσώπους 
όλων των χώρων και οργανώνονται παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου.
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4. ΜΕΘΟΔΟΊ ΚΟΊΝΟΤΊΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΉΣ ΓΊΑ ΤΉΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ  
 ΤΟΥ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΊ ΤΟΥ ΚΛΊΜΑΤΟΣ

Η κλιματική αλλαγή και οι στρατηγικές προσαρμογής στις σχετικές προκλήσεις ως ένα επίκαιρο και συναισθηματικό 
θέμα προσφέρει την ευκαιρία να εντοπιστεί η πιθανή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών με τη συμμετοχή 
των πολιτών, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια των 
αναπτυξιακών προοπτικών.

Η διατήρηση του περιβάλλοντος και η προστασία των φυσικών πόρων είναι ένας από τους κύριους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη μείωση της φτώχειας και τη διασφάλιση της ειρήνης και της ανθρώπινης 
ασφάλειας. Ένα άθικτο περιβάλλον με γόνιμα εδάφη, πόσιμο νερό και καθαρό αέρα αποτελεί θεμελιώδη 
προϋπόθεση για μια υγιή ζωή χωρίς πείνα, καθώς και για κάθε είδους οικονομική πρόοδο. Οι φυσικές καταστροφές, 
όπως ξηρασίες, πλημμύρες ή κατολισθήσεις, προκαλούν μεγάλη ζημιά, ιδίως όταν το περιβάλλον είναι ήδη 
υποβαθμισμένο και δεν μπορεί πλέον να παρέχει προστατευτική λειτουργία.

Υπό το πρίσμα της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, είναι ζωτικής σημασίας να μειωθούν οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και να διασφαλιστεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν θα θέσουν σε 
κίνδυνο την πρόοδο της βιώσιμης ανάπτυξης. Ομοίως, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι αναμενόμενες 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο σχεδιασμό των έργων. Στην ειδική έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5°C που δημοσιεύθηκε το 2018 από την IPCC, η Διακυβερνητική Επιτροπή 
για την Κλιματική Αλλαγή ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
που προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από 1,5°C. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν οι 
σοβαρές συνέπειες που περιγράφονται στην έκθεση, οι οποίες προκύπτουν από την υπερθέρμανση του πλανήτη 
κατά 2°C.

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η ρύπανση πλήττουν ιδιαίτερα τις φτωχότερες και πιο ευάλωτες ομάδες στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς είναι αυτές που εξαρτώνται άμεσα από τους φυσικούς πόρους. Κατά μέσο όρο, 
ο κίνδυνος να υποστούν επιπτώσεις στην υγεία τους από αρνητικές περιβαλλοντικές συνθήκες είναι δέκα φορές 
υψηλότερος από ό,τι οι Ευρωπαίοι. Η περιορισμένη ή ενίοτε μηδενική πρόσβαση σε νερό, γη και ορυκτά αποτελεί 
την πιο κοινή πηγή συγκρούσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί την πλήρη δέσμευση των εθνικών θεσμών και του 
τοπικού πληθυσμού. Η παγκόσμια διάσταση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης απαιτεί αυξημένη παγκόσμια 
συνεργασία. Η βάση γι‘ αυτό είναι μια σειρά πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως οι συμβάσεις του 
Ρίο για τη βιοποικιλότητα (CBD), η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), 
η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της υποβάθμισης του εδάφους 
(UNCCD) και η συμφωνία του Παρισιού.
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3 Καλή υγεία και ευημερία
Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας μέχρι 
τέλους.

4 Ποιοτική εκπαίδευση

Εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς 
και ισότιμης εκπαίδευσης και προώθηση ευκαιριών δια βίου 
μάθησης για όλους.

11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
Να καταστήσουμε τις πόλεις και τους οικισμούς χωρίς 
αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες.

12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή Εξασφάλιση βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής.

13 Δράση για το κλίμα
Αναλάβετε επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.

16 Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

Προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για 
βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για 
όλους και οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και χωρίς 
αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα.

4.1. ΣΒΑ σχετικοί με το έργο

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, 
παρέχει ένα κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη, τώρα και στο μέλλον. 
Στο επίκεντρό της βρίσκονται οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι αποτελούν επείγουσα έκκληση 
για ανάληψη δράσης από όλες τις χώρες - αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες - σε μια παγκόσμια εταιρική σχέση. 
Αναγνωρίζουν ότι ο τερματισμός της φτώχειας και άλλων στερήσεων πρέπει να συμβαδίζει με στρατηγικές που 
βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, μειώνουν την ανισότητα και τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη - και 
παράλληλα αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και εργάζονται για τη διατήρηση των ωκεανών και των δασών 
μας.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της 
προστασίας του κλίματος και να προωθήσει την αλλαγή προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Οι εταίροι του έργου 
στοχεύουν στην ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των πολιτών προκειμένου να εργαστούν για βιώσιμες λύσεις στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε περιοχής, υπό την έννοια της διατήρησης της ποιότητας ζωής παρά τις αυξημένες 
προκλήσεις που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι του έργου συνέλεξαν μεθόδους εκπαίδευσης της κοινότητας σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή και την αειφορία. Η ομορφιά των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι ότι ο καθένας μπορεί 
να συνεισφέρει και κάθε συνεισφορά, μικρή ή μεγάλη, θα έχει αντίκτυπο στον κόσμο μας. Οι παρακάτω Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σχετίζονται άμεσα με τους στόχους του έργου, καθώς είναι απαραίτητοι για την 
ομαλή λειτουργία των βιώσιμων κοινοτήτων. Εργαζόμενοι με τις τοπικές κοινότητες, είδαμε τον αντίκτυπο, τόσο 
τον αρνητικό αντίκτυπο της αλλαγής του περιβάλλοντος και της αυξανόμενης ανισότητας, αλλά και τον θετικό 
αντίκτυπο των στόχων και πώς συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για τους κατοίκους των τοπικών 
κοινοτήτων. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το γεγονός και να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς την επίτευξη των 
στόχων, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας.
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1 ΥΨΗΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
11
12
13

Αύξηση της διαθεσιμότητας θρεπτικών 
τροφίμων, ενίσχυση των κοινοτικών 
δεσμών, μείωση των διανυθέντων 
χιλιομέτρων, δημιουργία ενός πιο 
βιώσιμου συστήματος.

X

2 ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΔΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΣ

11
13

Ανοιχτό για όλες τις ιδέες για 
την προστασία του κλίματος στο 
περιβάλλον διαβίωσης

X

3 ΧΑΜΗΛΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ/
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

11 
13

Οραματιστείτε τη βιωσιμότητα 
(θετική ή αρνητική) στο δικό σας 
περιβάλλον διαβίωσης.

X

4 ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
4
11 
13

Κοινές δραστηριότητες στον τομέα 
της βιωσιμότητας για τη συμβίωση 
σε μια κοινότητα

X

5 ΜΕΣΑΙΟ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ  4 
11

Δημιουργία κοινοτήτων φιλικών 
προς κάθε ηλικία και κοινωνική 
συνοχή σε όλες τις ηλικιακές 
διαφορές

X

6 ΥΨΗΛΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
4
11 
16

Μακροπρόθεσμες συμπράξεις 
μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων 
με στόχο μια πιο βιώσιμη κοινότητα

X

7 ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ

4
11
16

ευαισθητοποίηση, παροχή 
πληροφοριών σχετικά με το βιώσιμο 
θέμα, συζήτηση για την προστασία 
του περιβάλλοντος και του κλίματος

X

8 ΥΨΗΛΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΓΙΑ & ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

4
11

ευαισθητοποίηση, παροχή 
πληροφοριών σχετικά με το βιώσιμο 
θέμα, συζήτηση για την προστασία 
του περιβάλλοντος και του κλίματος

X

9 ΥΨΗΛΟ REPAIR CAFÉ
11 
12
13

εξοικονόμηση πόρων, επισκευή από 
κοινού αντί για απόρριψη X

10 ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 11 
13

ευαισθητοποίηση και οπτικοποίηση 
της βιωσιμότητας στο ίδιο το 
περιβάλλον διαβίωσης

X

11 ΧΑΜΗΛΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 4
11

ευαισθητοποίηση για τις 
προηγούμενες δραστηριότητες και 
αύξηση των αποτελεσμάτων

X

12 ΜΕΣΑΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 11

ευαισθητοποίηση για περαιτέρω 
δράσεις, παροχή ερεθισμάτων για 
μακροπρόθεσμη δέσμευση

X

4.2. Μέθοδοι κοινοτικής εκπαίδευσης

Το ακόλουθο κεφάλαιο συνοψίζει 12 μεθόδους κοινοτικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται κυρίως στις 
διαδικασίες κοινοτικής εκπαίδευσης των εταίρων του έργου.
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 1. ΚΟΊΝΟΤΊΚΉ ΚΉΠΟΥΡΊΚΉ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ: 

 ● Στόχος 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
 ● Στόχος 12 - Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
 ● Στόχος 13 - Δράση για το κλίμα

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Ένας κοινοτικός κήπος κομμάτι γης που καλλιεργείται συλλογικά από 
μια ομάδα ανθρώπων. Οι κοινόχρηστοι κήποι χρησιμοποιούν είτε ατομικά 
είτε κοινόχρηστα αγροτεμάχια σε δημόσια ή ιδιωτική γη, ενώ παράγουν 
φρούτα, λαχανικά ή/και φυτά που καλλιεργούνται για την ελκυστική τους 
εμφάνιση.

Διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων/οργανισμών ενεργοποιούνται για 
την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Ο Κοινοτικός Κήπος είναι μια ενεργή μέθοδος. Η κηπουρική σε δημόσιο 
χώρο είναι ορατή στους άλλους και μπορεί να προσκαλέσει σε συμμετοχή.

Ο Κοινοτικός Κήπος μπορεί επίσης να είναι μια μέθοδος εφαρμογής, όταν 
η κοινοτική κηπουρική εφαρμόζεται ως στόχος μιας ομάδας.

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

Ομάδα-στόχος: Τοπικοί πολίτες του δήμου
Αριθμός συμμετεχόντων: το απαιτούμενο μέγεθος της ομάδας εξαρτάται 
από τη διαθέσιμη έκταση του κήπου. Η εβδομαδιαία συντήρηση πρέπει να 
είναι επιβεβαιωμένη. Εταίροι συνεργασίας:
 ● Τοπικές αρχές
 ● Επαγγελματίες κηπουροί ή αγρότες
 ● Σχολεία
 ● ΜΚΟ

ΣΤΟΧΟΙ

 ● Μετασχηματισμός δημόσιων χώρων
 ● Ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού
 ● Προώθηση πιο υγιεινού τρόπου ζωής
 ● Καθαρισμός του περιβάλλοντος
 ● Να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά και να οικοδομήσουμε  
  ισχυρότερες κοινότητες
 ● Ευκαιρίες για μάθηση
 ● Ανακούφιση από το άγχος και αύξηση της ευεξίας
 ● Δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα που δεν διαθέτουν δικό τους κήπο
   (π.χ. στην πόλη) να καλλιεργούν τα δικά τους φρούτα και λαχανικά.

ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ Μεγάλη χρονική περίοδος
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ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 

 ● Αναζήτηση κατάλληλου οικοπέδου σε προσβάσιμο μέρος
 ● Συνεργαστείτε με επαγγελματίες κηπουρούς
 ● Οργάνωση των υπηρεσιών κήπου
 ● Σχεδιασμός του κήπου στον ετήσιο κύκλο (φύτευση, συγκομιδή)
 ● εκδηλώσεις ειδικά για τον κήπο (εισροές, εργαστήρια ...) για το  
  άνοιγμα στον έξω κόσμο και την προσέλκυση νέων συντελεστών
 ● Τακτικές συνεδριάσεις
 ● Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας
 ● Συμφωνία με τις τοπικές αρχές

ΚΟΣΤΟΣ 

 Πιθανά κόστη:
 ● Ενοικίαση κήπου (ωστόσο, ο στόχος είναι να λάβετε δωρεάν χώρο  
  από την κοινότητα των προνομιούχων ατόμων)
 ● Παροχή νερού
 ● Εξοπλισμός
 ● Προμήθειες κήπου (σπόροι, χώμα)

ΑΝΆΓΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ

 ● Αρμοδιότητες για το συντονισμό των ομάδων φροντίδας
 ● Τακτικότητα των συναντήσεων για όλους τους συμμετέχοντες 
  και τις καριέρες των κηπουρών
 ● Κατανομή των αποδόσεων των καλλιεργειών

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

Οι κοινοτικοί κήποι μπορούν να μετριάσουν ορισμένα από τα προβλήματα 
που μαστίζουν τις αστικές περιοχές. Μπορούν να αποτελέσουν ευεργετική 
προσθήκη σε πολλές κοινότητες, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα θρεπτικών 
τροφίμων, ενισχύοντας τους δεσμούς της κοινότητας, μειώνοντας τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους, μειώνοντας τα χιλιόμετρα διατροφής και 
δημιουργώντας ένα πιο βιώσιμο σύστημα που βασίζεται επιπλέον στην 
αυτοοργάνωση και την ενδυνάμωση της κοινότητας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): Βάσει της εμπειρίας, συνιστάται επαγγελματική 
υποστήριξη της διαδικασίας. Στην Καρινθία, το Kärntner Bildungswerk είναι 
διαθέσιμο για αρχικές έρευνες. Πληροφορίες για όλη την Αυστρία: https://
gartenpolylog.org 

Ελλάδα (ΚΕΑΝ): Ο οργανισμός υλοποιεί προγράμματα με κηπουρική, 
οικολογικές καλλιέργειες σχολικών κήπων και εθελοντισμό για 
κοινοτικούς κήπους εδώ και πολλά χρόνια.

Ρουμανία (ASOCIATIA): Αυτός ο οπωρώνας ήταν μια συνεργασία μεταξύ 
των πολιτών, της εκκλησίας που έδωσε το χώρο για τον κήπο, των 
επαγγελματιών, των σχολείων, της δημόσιας διοίκησης και διαφόρων 
νέων, ενηλίκων και ηλικιωμένων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος CEduP επισκεφθήκαμε τον κοινοτικό κήπο 
στην Drajna μαζί με τους εταίρους μας και δοκιμάσαμε περισσότερες 
μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης αυτής
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 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΉ ΊΔΕΩΝ ΣΤΉΝ ΚΟΊΝΟΤΉΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ: 

 ● Στόχος 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 
 ● Στόχος 13 - Δράση για το κλίμα

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
ένα συγκεκριμένο θέμα και τη συλλογή ιδεών από τους πολίτες για την 
επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

Λευκοί πίνακες τοποθετημένοι σε ανοιχτούς χώρους με πολύ κόσμο 
σε όλη την κοινότητα (σχολεία, σούπερ μάρκετ, τράπεζες κ.λπ.). Κάθε 
μέρα υπάρχει μια ερώτηση στον πίνακα σχετικά με τα προβλήματα 
της κοινότητας ζητώντας τη γνώμη των ανθρώπων. Όλοι καλούνται 
να γράψουν σε όλους τους πίνακες και στο τέλος κάθε ημέρας ένα 
συγκεκριμένο άτομο συγκεντρώνει όλες τις απαντήσεις (φωτογραφία).

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ καλά σε συνδυασμό με 
τη μέθοδο „Κουτί ιδεών“, δεδομένου ότι πολλοί πολίτες αισθάνονται πιο 
άνετα να βάζουν τις προτάσεις τους σε ένα κουτί, το οποίο τους παρέχει 
μεγαλύτερη άνεση και μπορούν να γράψουν τις απόψεις τους λεπτομερώς. 
Το „Κουτί ιδεών“ μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τον πίνακα.

Είναι σημαντικό η διαδικασία συλλογής να ολοκληρώνεται με μια κοινή 
εκδήλωση όπου θα μπορούν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα (ιδέες) 
και να βρεθούν συνεργάτες για την υλοποίηση αυτών των ιδεών. Η 
εκδήλωση αυτή πρέπει να ανακοινωθεί από την αρχή.

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

 ● Τοπικοί πολίτες
 ● Τοπικές αρχές (η συνεργασία με αρχές που μπορούν να λαμβάνουν
   αποφάσεις είναι πολύ σημαντική και για τη διασφάλιση της εφαρμογής)
 ● Εταίροι συνεργασίας όπως: σχολεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά
   ιδρύματα, ΜΚΟ (ιδιαίτερα σημαντικό για τη θέση του πίνακα/κουτιού).

ΣΤΟΧΟΙ

 ● Ευαισθητοποίηση των πολιτών για κοινοτικά θέματα/εκδηλώσεις
   και διαβούλευση μαζί τους
 ● Ενημέρωση των πολιτών για τα ανοικτά θέματα
 ● Συλλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις, ιδέες, σκέψεις
 ● Απόκτηση πολιτών που θα ήθελαν να συμμετέχουν ενεργά στη
   διαμόρφωση του περιβάλλοντος διαβίωσής τους
 ● Πρόσκληση σε μια συγκεκριμένη εναρκτήρια εκδήλωση για μια
  περαιτέρω κοινοτική εκπαιδευτική διαδικασία

Fo
to

cr
ed

it:
 N

d3
00

0/
iS

to
ck

ph
ot

o

ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ



⁛ σελίδα Ⅰ 29

ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ

2-3 φορές την εβδομάδα

Περίπου ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης, μπορεί να 
συνεχίσει να είναι διαθέσιμη για ιδέες πολιτών και μετά από αυτό.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 

 ● Εύρεση κατάλληλων θέσεων για πίνακα/κουτί
 ● Βρείτε τρόπους για να ενημερώνετε τους ανθρώπους σχετικά με τη
   συλλογή ιδεών
 ● Τακτική συλλογή ιδεών
 ● Δημιουργήστε διάφορους πίνακες/κουτιά με ελκυστικό και
   εντυπωσιακό σχεδιασμό
 ● Ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους της κοινότητας
 ● Πρόσκληση και πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ιδεών
 ● δημόσιες σχέσεις
 ● οργάνωση μιας εκδήλωσης ως αφετηρία για περαιτέρω
   δραστηριότητες/διαδικασίες με βάση τις ιδέες που έχουν συγκεντρωθεί

ΚΟΣΤΟΣ 

Πιθανά κόστη:
 ● Γραφικά σχέδια
 ● Κόστος υλικών για τα κιβώτια
 ● Δαπάνες εκτύπωσης (ενημερωτικό υλικό, φύλλα με ερωτήσεις...)
 ● Πίνακες
 ● Δείκτες
 ● Κουτιά, στυλό

ΑΝΆΓΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ

Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι πολίτες ότι οι ιδέες όχι μόνο 
συλλέγονται, αλλά:
 ● η γνώμη τους θα ληφθεί υπόψη
 ● προσκαλούνται σε εκδήλωση για να συζητήσουν για τα ευρήματα
 ● οι πολίτες καλούνται ενεργά να τις εφαρμόσουν
Συνιστάται εκ των προτέρων να συζητηθεί το σχέδιο με την κοινότητα 
και να διευκρινιστεί σε ποιο βαθμό υπάρχει προθυμία συμμετοχής και 
υποστήριξης της υλοποίησης των ιδεών.

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

Ανοιχτό για όλους να γράψουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους για 
περιβαλλοντικά θέματα της κοινότητας. Η μέθοδος αυτή είναι ένας 
εξαιρετικός τρόπος για να επιστήσει την προσοχή και να ευαισθητοποιήσει 
το κοινό για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Οι ερωτήσεις μπορούν να 
στοχεύουν σε θέματα κλιματικής αλλαγής, στρατηγικές προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή και άλλα παρόμοια.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): Οι τοπικές εκπαιδευτικές ενώσεις ως εθελοντικές 
οργανώσεις-μέλη του Kärntner Bildungswerk βρίσκονται στις περισσότερες 
περιοχές της χώρας και θα μπορούσαν ενδεχομένως να αναλάβουν τη 
φροντίδα των κιβωτίων ιδεών.

Ελλάδα (ΚΕΑΝ): ΚΕΑΝ σε δράσεις που υλοποίησε με φοιτητές και 
ερευνητικές ομάδες στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης χρησιμοποίησε αυτή 
τη μέθοδο, τοποθετώντας έναν πίνακα στην είσοδο του κτιρίου όπου 
συγκεντρώνονταν ιδέες για συζήτηση στις συναντήσεις.

Ρουμανία (ASOCIATIA): Asociatia Euro Adult Education χρησιμοποίησε τη 
μέθοδο του Box of ideas στο πλαίσιο του Citizen First, σε περισσότερες 
κοινότητες, και η μέθοδος είχε καλά αποτελέσματα.
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 3. ΚΊΝΉΜΑΤΟΓΡΆΦΉΣΉ/ΦΩΤΟΓΡΆΦΉΣΉ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΤΉΣ ΚΟΊΝΟΤΉΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:  

 ● Στόχος 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 
 ● Στόχος 13 - Δράση για το κλίμα

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

DΗ μέθοδος „Η κοινότητα των ταινιών/φωτογραφιών των νέων“ δείχνει 
πώς οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρακινήσουν 
τους νέους να ασχοληθούν εποικοδομητικά με το περιβάλλον διαβίωσής 
τους. Προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να δημιουργήσουν μικρά 
ντοκιμαντέρ που ασχολούνται με τον κόσμο της ζωής τους, τις ανησυχίες 
και τις ανάγκες τους και να εξετάσουν κριτικά τις δομές του περιβάλλοντος 
διαβίωσής τους.

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

Κατ‘ αρχήν, η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε νέους, αλλά μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί σε ενήλικες ή σε μια συγκεκριμένη ομάδα, για παράδειγμα, 
ηλικιωμένων που έχουν διαφορετική άποψη για το περιβάλλον διαβίωσης.

Τα σχολεία είναι κατάλληλοι εταίροι συνεργασίας. Το έργο μπορεί να 
ενταχθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στα μαθήματα της τεχνολογίας 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Επιπλέον, μπορούν επίσης να 
συμμετέχουν μαθητές από πρώην προγράμματα αλλαγής και εθελοντές 
από προγράμματα της ΕΕ.

ΣΤΟΧΟΙ

 ● Να δώσουμε στους νέους την ευκαιρία να υψώσουν τη φωνή τους 
   και να παρουσιάσουν την άποψή τους για τα πράγματα
 ● Θέτει ερεθίσματα για τη διαμόρφωση της συνύπαρξης στην κοινότητα
 ● Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των νέων
 ● Ενθαρρύνετε να είστε δραστήριοι
 ● Θέματα και προβλήματα της τοπικής κοινότητας έρχονται στο φως

ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ

 ● Εργαστήρια στην αρχή
 ● Χρόνος γυρισμάτων, περίπου 2 εβδομάδες
 ● Εργαστήριο 2
 ● Παρουσίαση των αποτελεσμάτων: μία βραδιά
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

 ● Εργαστήριο: ανάπτυξη ερωτήσεων και θέματος, δημιουργία ιδέας
   και σεναρίου, συζήτηση θεμάτων πνευματικών δικαιωμάτων
 ● Φάση λήψης: οι νέοι χρησιμοποιούν τη δική τους φωτογραφική 
  μηχανή ή κινητά τηλέφωνα, καθώς είναι ήδη εξοικειωμένοι με
   αυτές τις συσκευές.
 ● Ημέρα επεξεργασίας: επεξεργασία, προετοιμασία και οριστικοποίηση
   των αποτελεσμάτων
 ● Παρουσίαση: Η ταινία και οι φωτογραφίες παρουσιάζονται στο κοινό.

ΚΟΣΤΟΣ 

Τα εργαστήρια θα πρέπει να συνοδεύονται από επαγγελματίες, ώστε να 
μπορούν να δείξουν στους νέους την τεχνολογία για την επεξεργασία 
των ταινιών και των φωτογραφιών τους.
Πιθανά κόστη:
 ● Δαπάνες προσωπικού (τεχνικός, παιδαγωγός)
 ● τεχνικός εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό)
 ● έξοδα για την παρουσίαση (αίθουσα, τροφοδοσία, προσκλήσεις)

ΑΝΆΓΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ

Το θέμα και τα ερωτήματα πρέπει να καθοριστούν και να προσδιοριστούν 
με σαφήνεια μαζί με τους νέους. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ένα βασικό 
θέμα ως προσανατολισμός. Κάθε κοινότητα μπορεί να παρουσιάσει τα 
θέματα που την αφορούν, ώστε τα θέματα να βασιστούν σε αυτά.

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

Το θέμα της βιωσιμότητας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους νέους. Το 
να γίνεις ενεργός για το δικό σου περιβάλλον διαβίωσης αποτελεί κίνητρο, 
επειδή τα αποτελέσματα είναι πολύ αισθητά και ορατά. Ιδιαίτερα βιώσιμα 
μέρη σε μια κοινότητα ή μέρη όπου οι περιβαλλοντικές αμαρτίες γίνονται 
ορατές μπορούν να αποτυπωθούν φωτογραφικά ή κινηματογραφικά 
- ενδεχομένως σε συνδυασμό με έναν διαγωνισμό και μια έκθεση των 
αποτελεσμάτων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): Natur im Garten“ (Η φύση στον κήπο), η οποία προωθεί 
την αειφόρο κηπουρική σε δημόσιους χώρους πρασίνου καθώς και σε 
ιδιωτικούς κήπους. Οι δήμοι που κάνουν χρήση των διαβουλεύσεων για 
τον αειφόρο σχεδιασμό θα μπορούσαν να παρακινήσουν τους νέους να 
επιλέξουν τους δημόσιους χώρους πρασίνου ως αντικείμενο αυτής της 
μεθόδου, ώστε να δουν πού υπάρχει ανάγκη για δράση από την άποψη 
των νέων.

Ελλάδα (ΚΕΑΝ): Ένα στο κέντρο της Αθήνας (ξεκίνησε ως κέντρο 
νεολαίας), ένα στο Δήμο Ηρακλείου στο κτίριο του κοινωνικού 
παντοπωλείου και ένα στην πόλη των Ιωαννίνων. Σε όλα τα κέντρα 
ενθαρρύνουμε τους εθελοντές να καταγράφουν τις δραστηριότητες και 
να αποτυπώνουν καλές πρακτικές

Ρουμανία (ASOCIATIA): Στο έργο ERASMUS+ „Covid 19 Youth Thea-
tre“ χρησιμοποιήσαμε αυτή τη μέθοδο, όπου οι νέοι μεταξύ 14- 24 ετών 
εκπαιδεύτηκαν στη μέθοδο εργασίας του εκπαιδευτικού θεάτρου και στο 
πώς θα μπορούσαν να κινηματογραφούν για να παρουσιάσουν δράσεις 
της κοινότητας.

Επίσης, γενικά στα σεμινάρια αξιολόγησης χρησιμοποιούμε τη 
φωτογράφηση για να παρουσιάσουμε τα έργα ή τις δράσεις που έχουν 
γίνει.
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 4. ΚΟΊΝΟΤΊΚΈΣ ΣΥΝΟΜΊΛΊΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:  

 ● Στόχος 04 - Ποιοτική εκπαίδευση
 ● Στόχος 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 
 ●  Στόχος 13 - Δράση για το κλίμα

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Στη „συζήτηση της κοινότητας“, ξεχωριστοί άνθρωποι (από διαφορετικές 
ομάδες - ευάλωτοι, νέοι, ηλικιωμένοι, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι 
και Τρανς άτομα) από μια κοινότητα, οι οποίοι δεν συναντιούνται (ή δεν 
συναντιούνται πλέον) στην καθημερινή ζωή, μαζεύονται σε ένα δωμάτιο 
για να συζητήσουν θέματα και να ανταλλάξουν ιδέες. Η εστίαση αφορά 
τη κοινότητα και ένα συγκεκριμένο θέμα ή τη μελλοντική ανάπτυξη της 
κοινότητας γενικά. Οι πολίτες μπορούν να συνεισφέρουν τις προτάσεις 
και τις ιδέες τους, αλλά ενθαρρύνονται να δεσμευτούν στα επόμενα 
βήματα.

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

Τοπικοί πολίτες
Εκπρόσωπος περιφερειακών αρχών, υπουργείων

ΣΤΟΧΟΙ

 ● Ανταλλαγή και δικτύωση πολύ διαφορετικών ανθρώπων ενός
   χωριού που διαφορετικά δεν συναντιούνται σχεδόν καθόλου.
 ● Κατανόηση και ανοχή διαφορετικών απόψεων και ανησυχιών και
   μέριμνα για τις κοινές ανάγκες.
 ● Ενίσχυση της συνειδητοποίησης της ανάληψης προσωπικής ευθύνης 
   και της κοινής ευθύνης για τη μελλοντική ανάπτυξη της κοινότητας.
 ● Διαμόρφωση μέλλον της κοινότητας.
 ● Άνθρωποι από διαφορετικές ομάδες να συνεργάζονται για την  
  ανάπτυξη της κοινότητας

ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ

Απογευματινή συνάντηση για περίπου 2 ώρες- μπορεί να οργανωθεί 
αρκετές φορές.
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ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ



⁛ σελίδα Ⅰ 33

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

 ● Δημόσια ανακοίνωση/πρόσκληση
 ● Σύντομη παρουσίαση του θέματος ή της κατάστασης του δήμου 
   γενικά, ενδεχομένως από τον δήμαρχο. Μπορούν να πάρουν  
  συνέντευξη διάφορα άτομα για να συζητήσουν το θέμα μαζί στη συνέχεια.
 ● Συλλογή προβληματισμών/ιδεών από τους πολίτες
 ● Συγκρότηση ομάδων εργασίας (απαιτείται συντονιστής!)
 ● συγκεκριμένη ημέρα μπορεί να καθοριστεί την εβδομάδα της   
  συνάντησης.

ΚΟΣΤΟΣ 

Πιθανά κόστη:
 ● Δαπάνες προσωπικού (συντονισμός)
 ● Ενοικίαση δωματίου (ή εκμετάλλευση σε εστιατόριο)
 ● θα ήταν ιδανικό ο χώρος να παρέχεται από την κοινότητα  
  (δημαρχείο, πολιτιστικός χώρος)
 ● Catering (ποτά) για τους επισκέπτες
 ● Υλικό όπως flipcharts, στυλό, κάρτες κ.λπ.

ΑΝΆΓΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ

 ● Ημερομηνία και τοποθεσία
 ● Πρόσκληση σε διαφορετικούς ανθρώπους
  => δημόσια αίτηση - mail drop από το δήμο;
  ένα φυλλάδιο μπορεί να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της  
  κοινότητας, ώστε να μπορεί να ενημερωθεί κάθε πολίτης, καθώς  
  ορισμένοι δεν έχουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 ● Για τις συνεντεύξεις πρέπει να βρεθούν και να προσκληθούν  
  συνεργάτες 
 ● Για μια εισήγηση απαιτείται ένας ομιλητής ή μπορεί να ζητηθεί από
   τον δήμαρχο
 ● Απαιτείται συντονιστής

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

Οι συζητήσεις σε κοινότητες είναι πολύ κατάλληλες για θέματα 
βιωσιμότητας, καθώς το θέμα αφορά κάθε πολίτη. Οι κοινές 
δραστηριότητες σε αυτό το θεματικό πεδίο μπορούν να προκύψουν πολύ 
καλά μέσα και για την κοινότητα και τη συμβίωση.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): Το Kärntner Bildungswerk, καθώς και τα ιδρύματα-εταίροι 
στο „Ring Österreichischer Bildungswerke“ ως ομπρέλα, έχουν τοπικές, 
εθελοντικά οργανωμένες εκπαιδευτικές ενώσεις (τα λεγόμενα „Örtliche 
Bildungs- werke“) ή συλλόγους ως τοπικές ομάδες/πρόσωπα επαφής σε 
πολλές κοινότητες, οι οποίες μπορούν να αναλάβουν την οργάνωση και 
θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν το σημείο επαφής για περαιτέρω 
ανησυχίες των πολιτών.

Ελλάδα (ΚΕΑΝ): Το ΚΕΑΝ διαθέτει κέντρα κοινότητας σε 3 διαφορετικούς 
δήμους, ένα στο κέντρο της Αθήνας (ξεκίνησε ως κέντρο νεολαίας), ένα 
στο Δήμο Ηρακλείου στο κτίριο του κοινωνικού παντοπωλείου και ένα 
στην πόλη των Ιωαννίνων.

Ρουμανία (ASOCIATIA): Η Asociatia Euro Adult Education και οι οργανώσεις 
των εταίρων μας χρησιμοποιούν συχνά αυτή τη μέθοδο κοινοτικών 
συζητήσεων ως μέρος όλων των συναντήσεων. Στην πραγματικότητα, 
το κύριο σημείο στην ίδρυση των ομάδων πρωτοβουλίας σε 40 πόλεις/
χωριά της Ρουμανίας ήταν όλοι οι πολίτες από διαφορετικά επαγγέλματα, 
ηλικίες, να συναντιούνται και να συζητούν τακτικά και να βρίσκουν από 
κοινού λύσεις για την κοινότητα και να συμμετέχουν ενεργά.
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 5. ΔΊΑΓΕΝΕΑΚΉ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:  

 ● Στόχος 04 - Ποιοτική εκπαίδευση
 ● Στόχος 04 - Ποιοτική εκπαίδευση

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Οι ανταλλαγές μεταξύ των γενεών αποτελούν σημαντικό μέρος της δια βίου 
μάθησης, όπου οι γενιές συνεργάζονται για να αποκτήσουν δεξιότητες, 
αξίες και γνώσεις.
Το διαγενεακό πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινωνικές δεσμεύσεις και 
αλληλεπιδράσεις, φέρνοντας κοντά τις νεότερες και τις μεγαλύτερες γενιές 
για έναν κοινό σκοπό. Οι έφηβοι συνεργάζονται με τους ηλικιωμένους για 
να κάνουν μαθήματα τεχνολογίας, παρέχοντας συντροφιά ή βοηθώντας 
στις καθημερινές δουλειές, ή οι ηλικιωμένοι καθοδηγούν τους νέους, 
προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών ή διδάσκουν ιστορία.
Τα διαγενεακά προγράμματα είναι κάτι περισσότερο από δραστηριότητες 
που προκαλούν „ευεξία“: ωφελούν ο ένας τον άλλον από τους συμμετέχοντες 
και μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικές ανησυχίες και ζητήματα της 
τοπικής κοινωνίας, όπως:
 ● οικοδόμηση ενεργών και ασφαλέστερων κοινοτήτων,
 ● μείωση της ανισότητας,
 ● μείωση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς,
 ● οικοδόμηση σχέσεων στις κοινότητες,
 ● βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας,
 ● συμβολή στη βελτίωση των κλιματικών προκλήσεων,
 ● αύξηση της ψηφιακής συνδεσιμότητας.

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

 ● Εκπαιδευτικός τομέας (σχολεία, πανεπιστήμια)
 ● Ηλικιωμένοι
 ● Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων
 ● Μέλη της οικογένειας
 ● Εθελοντές, οργανώσεις 
 ● ΜΚΟ

ΣΤΟΧΟΙ

 ● Εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και ανταλλαγή/μεταφορά γνώσεων, 
   δεξιοτήτων, αξιών, ιδεών, εμπειριών μεταξύ των γενεών.
 ● Προώθηση αμοιβαίων σχέσεων μάθησης μεταξύ διαφορετικών γενεών
 ● Οικοδόμηση σχέσεων στις κοινότητες
 ● Ενεργοποίηση ηλικιωμένων  δίνοντας μια αίσθηση σκοπού, ειδικά 
  όταν μοιράζονται την εμπειρία και τις δεξιότητές τους.
 ● Μείωση αίσθησης απομόνωσης των ηλικιωμένων και ενδεχομένως 
  ανακούφιση της πίεσης.

ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ
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ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ

Τακτικές εκδηλώσεις, στην καλύτερη περίπτωση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 

 ● Εύρεση ομάδων νέων και ηλικιωμένων (ποια γενιά- πόσοι 
   συμμετέχοντες)
 ● Εύρεση καλού μέρους για τις δραστηριότητες
 ● Συμφωνία για το είδος των δραστηριοτήτων μεταξύ των γενεών,  
  π.χ. προφορική ιστορία
 ● Η γνωριμία με τους συμμετέχοντες (προηγούμενα χόμπι και  
  επαγγέλματα) θα σας δώσει μια καλύτερη ιδέα για το είδος των 
   δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.
 ● Επιβράβευση επιτυχιών και νέων σχέσεων
 ● Συμφωνία με τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, εάν συντρέχει  
  τέτοια περίπτωση

ΚΟΣΤΟΣ Κόστος για διάφορες εκδηλώσεις

ΑΝΆΓΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ

 ● Είναι συνετό να κανονίσετε συναντήσεις πριν τους συγκεντρώσετε 
   όλους μαζί. Αυτό θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε προκλήσεις όπως:
 ● τους φόβους, τις ανησυχίες και τις ομοιότητες κάθε γενιάς,
 ● ποιες είναι οι διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες,
 ● να βρείτε μια κατάλληλη ώρα και ένα κατάλληλο μέρος για να 
   συναντηθείτε,
 ● αναγνωρίζουν τα διαφορετικά στυλ επικοινωνίας μεταξύ  
  διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.
 ● Ποια εμπόδια μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα;
 ● Πώς να αξιολογηθεί, να μετρηθεί ο αντίκτυπος της διαγενεακής  
  μάθησης και των σχέσεων που οικοδομούνται;
 ● Πώς να διατηρήσετε τις σχέσεις σας;

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

 ● Δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς την τρίτη ηλικία με ιδιαίτερη 
   έμφαση στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον που υποστηρίζει τις 
   κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τις ανταλλαγές και τη συνεργασία 
   μεταξύ διαφορετικών γενεών.
 ● Κατάρριψη των ηλικιακών φραγμών και των στερεοτύπων από τη 
   μία ηλικιακή ομάδα στην άλλη για την προώθηση της κατανόησης, 
   του σεβασμού και της εμπιστοσύνης
 ● Δημιουργία κοινωνικής συνοχής στις κοινότητες
 ● Μοιραστείτε/μεταφέρετε γνώσεις, δεξιότητες σχετικά με μια
   πιο βιώσιμη ζωή (π.χ. πώς μπορείτε να διατηρήσετε τα τρόφιμα, τις
   παραδόσεις).

ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΏΡΕΣ 
ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): για τη διατροφή, την καλλιέργεια τροφίμων, την 
επεξεργασία τροφίμων, τη συντήρηση τροφίμων, την επισκευή ρούχων ή 
άλλων καθημερινών αντικειμένων κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο, οι νεότεροι 
μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τους πόρους με βιώσιμο τρόπο. Από 
την άλλη, υπάρχουν προγράμματα στα οποία οι νέοι βοηθούν τους 
ηλικιωμένους σε τεχνικά ζητήματα (για παράδειγμα, τα λεγόμενα „Digi.
Treff“ - Digi.Meetings).

Ελλάδα (ΚΕΑΝ): προσπαθούμε να εμπλέκουμε ευάλωτες ομάδες, 
όπως ηλικιωμένους σε μονάδες φροντίδας σρτις δραστηριότητες του 
οργανισμού

Ρουμανία (ASOCIATIA): Η Asociatia Euro Adult Education Romania 
πραγματοποίησε περισσότερα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τα 
οποία είχαν ως θέμα την ανταλλαγή μεταξύ των γενεών, με θέματα: μύηση 
των ηλικιωμένων στην εργασία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λαϊκοί 
χοροί μεταξύ των γενεών, πρασίνισμα των πάρκων, διάφορα εργαστήρια 
και σεμινάρια. Μεταξύ των έργων αναφέρουμε το έργο For Age http://www.
euro-ed.ro/proiecte-finalizate/forage-forage-for-later-life-lear- ning-building-on-
european-experience-24
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 6. ΒΊΩΣΊΜΟ ΤΟΠΊΚΟ ΔΊΚΤΥΟ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ: 

 ● Στόχος 04 - Ποιοτική εκπαίδευση
 ● Στόχος 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
 ● Στόχος 16 - Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Κύριος σκοπός είναι η υλοποίηση ενός βιώσιμου στρατηγικού δικτύου 
μεταξύ των σημαντικότερων θεσμικών οργάνων στις περιοχές: 
π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δήμοι, σχολεία, εθελοντές, 
βιβλιοθήκες, εκκλησίες, ΜΚΟ και ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
και της βιώσιμης ανάπτυξης στις τοπικές κοινότητες μέσω μιας 
ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης. Το δίκτυο εξυπηρετεί 
την πληροφόρηση, την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και τη δικτύωση 
εντός μιας περιοχής/χώρας.

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

Εκπαιδευτικοί, καθηγητές, ερευνητές, κοινοτικοί διαχειριστές, 
εκπρόσωποι δήμων, ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, εθελοντές, 
εκπρόσωποι κοινοτήτων, ομάδες τοπικής πρωτοβουλίας. Ο δήμος 
συνιστάται ως εταίρος συνεργασίας!

ΣΤΟΧΟΙ

 ● Δημιουργία σειράς ανοικτών μαθημάτων για περιβαλλοντικά θέματα  
  (διαδικτυακά ή με παρουσία)
 ● Παροχή μαθησιακού περιβάλλοντος για τους σημερινούς 
   και μελλοντικούς οικολογικούς καλλιεργητές στην καινοτόμο 
  επιχειρηματικότητα
 ● Ανάπτυξη ενός δικτύου που θα περιλαμβάνει φοιτητές, ενδιαφερόμενους 
   φορείς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς επαγγελματίες και εθελοντές 
   για την προώθηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον 
   περιβαλλοντικό τομέα στις τοπικές κοινότητες.
 ● Δικτύωση εκπαιδευτικών & ιδρυμάτων στην κοινότητα
 ● Ενίσχυση της συνεργασίας

ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ

Τουλάχιστον 4 συνεδριάσεις ετησίως, εάν απαιτείται και, εάν είναι 
απαραίτητο, έως και 1 ή 2 συνεδριάσεις το μήνα για περίπου 2 ώρες.

ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 

 ● Πρόσκληση τοπικών φορέων/διοργανωτών
 ● Συλλογή προτάσεων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 ● Συμφωνία συνεργασίας
 ● Εκπόνηση, συντονισμός και εφαρμογή ενός σχεδίου περιβαλλοντικής  
  εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης

ΚΟΣΤΟΣ 

Πιθανά κόστη:
 ● Κόστος δωματίου, πιθανές αμοιβές, τροφοδοσία
 ● Υλικό

ΑΝΆΓΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ

 ● Ευθύνη για το συντονισμό
 ● Ευθύνη για την εφαρμογή (εκ περιτροπής)
 ● Τοποθεσίες
 ● Ημερομηνίες

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

 ● Μακροπρόθεσμες συνεργατικές σχέσεις μεταξύ όλων των  
  ενδιαφερομένων
 ● Είναι σημαντικό να παρουσιαστούν τα οφέλη σε όλους τους 
   ενδιαφερόμενους, αλλά είναι επίσης σημαντικό οι εκπρόσωποι  
  του δικτύου να γνωρίζουν ότι όλοι - πολίτες, τοπικοί φορείς και  
  τοπική αυτοδιοίκηση - έχουν τους ίδιους στόχους: να κινηθεί η  
  κοινότητα προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα.

ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΧΏΡΕΣ-ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): Το Kärntner Bildungswerk διαθέτει „Örtliche Bildungswerke“ 
(τοπικές, εθελοντικά οργανωμένες εκπαιδευτικές ενώσεις) ή συλλόγους 
ως τοπικούς συνδέσμους σε πολλές κοινότητες. Σε κάθε αυστριακό 
ομόσπονδο κρατίδιο, υπάρχει ένας φορέας του Ring Österreichischer 
Bildungswerke ως οργανισμός-ομπρέλα που είναι καλά δικτυωμένος και 
μπορεί να χρησιμεύσει ως πρώτο σημείο επαφής. Επαφές: https://ring.bil-
dungswerke.at/mitglieder/

Ελλάδα (ΚΕΑΝ): Έχουμε ένα ισχυρό δίκτυο με διασυνδέσεις-συνεργασίες 
σχεδόν σε κάθε δήμο και κοινότητα καθώς και σε κάθε ίδρυμα και σε 
πολλά ερευνητικά κέντρα.

Ρουμανία (ASOCIATIA): Έχουμε ένα δίκτυο ΜΚΟ, πολιτιστικών κέντρων, 
βιβλιοθηκών, εμπορικών επιμελητηρίων κ.λπ. σε όλη τη Ρουμανία, εδώ 
και περισσότερα από 20 χρόνια και όλα τα έργα και οι δραστηριότητές 
μας αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους.
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 7. ΚΟΊΝΟΤΊΚΉ ΡΑΔΊΟΦΩΝΊΚΉ ΕΚΠΟΜΠΉ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:  

 ● Στόχος 04 - Ποιοτική εκπαίδευση
 ● Στόχος 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
 ● Στόχος 16 - Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Η Κοινοτική Ραδιοφωνική Εκπομπή μετατρέπει τους πολίτες σε 
ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τους προσφέρει τη δυνατότητα να 
ασχοληθούν με προσωπικά τους θέματα, θέματα της κοινότητάς τους 
ή του δήμου τους. Οι κοινοτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μπορούν να 
αναπτυχθούν σε τοπικούς (ελεύθερους) ραδιοφωνικούς σταθμούς ή 
ραδιοφωνικούς σταθμούς από οργανισμούς ή δημοτικές αρχές και να 
δημοσιευθούν από τους σταθμούς αυτούς. Συνήθως, μεταδίδονται ως 
podcasts και μέσω του διαδικτύου. Έτσι, οι κοινοτικές ραδιοφωνικές 
εκπομπές είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητές 
συσκευές ή σε ραδιόφωνα με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
Το περιεχόμενο μπορεί να είναι γεγονότα σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος και του κλίματος, συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, 
παρουσίαση έργων και πρωτοβουλιών, συζητήσεις κ.λπ. Τόσο οι ντόπιοι 
πολίτες όσο και πολίτες από άλλες κοινότητες μπορούν να παράγουν και 
να μεταδίδουν τα δικά τους προγράμματα. Είναι ένας κοινοτικός χώρος 
για να συναντηθούν και να συνεργαστούν οι άνθρωποι, να συζητήσουν 
για προβλήματα και θέματα. Συχνά συνάπτονται συμφωνίες μεταξύ των 
ραδιοφωνικών σταθμών και των ραδιοφωνικών παραγωγών σχετικά με τη 
συχνότητα εκπομπών για μια συγκεκριμένη ζώνη εκπομπής με ορισμένη 
διάρκεια εκπομπής. Σε εργαστήρια, οι ενδιαφερόμενοι ραδιοφωνικοί 
παραγωγοί διδάσκονται τα δημοσιογραφικά, τεχνικά και νομικά βασικά 
στοιχεία της παραγωγής.

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

 ● Άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τη δημοσιογραφική αντιμετώπιση  
  κοινοτικών θεμάτων.
 ● Άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της   
  κοινότητας μέσω του ραδιοφώνου.
 ● φορείς της κοινωνίας των πολιτών και εκπαιδευτές ενηλίκων που
   θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ραδιόφωνο ως μέσο δημοσίων
  σχέσεων για τα θέματά τους
 ● Φοιτητές, Εθελοντές

ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ
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ΣΤΟΧΟΙ

 ● Ενδυνάμωση του ραδιοφωνικού σταθμού
 ● Συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο για συγκεκριμένα θέματα
 ● Επάρκεια των μέσων ενημέρωσης
 ● Ανάπτυξη ενός μέσου χωρίς εμπόδια ως μέσο οικοδόμησης της 
   κοινότητας
 ● Αντιπροσωπεύει διαφορετικούς πολιτισμούς, σκέψεις, ιδέες
 ● Ευκαιρία για νέους παραγωγούς να δοκιμάσουν στην πράξη τις 
   γνώσεις τους
 ● Ενθαρρύνει τη συμμετοχική δημοκρατία

ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ

Π.χ. 2 εργαστήρια των 5 ωρών το καθένα σε διαστήματα 7-14 ημερών με 
μια πρακτική εξάσκηση στο ενδιάμεσο/μετά, ανάλογα με τη ζήτηση και τη 
συχνότητα μετάδοσης.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

 ● Συμφωνία για τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης και τον τοπικό 
   εταίρο συνεργασίας
 ● Προσέλκυση συμμετεχόντων (5-10)
 ● Οργάνωση της αίθουσας και του τεχνικού εξοπλισμού, ανάλογα με 
   τον αριθμό των συμμετεχόντων (1 εξοπλισμός ανά ομάδα 3 ατόμων).
 ● Εφαρμογή του πλαισίου του εργαστηρίου
 ● Μετάδοση του προγράμματος που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο
 ● Ορισμός ηγετών για κάθε σταθμό για τη διαχείριση της εκπομπής

ΚΟΣΤΟΣ

Πιθανά κόστη:
 ● Αμοιβή για συντονισμό εργαστηρίου 10 ωρών
 ● Αμοιβή για τη μερική διοργάνωση του εργαστηρίου από έναν
   ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό
 ● Κατά περίπτωση, έξοδα αντιγραφής και αποστολής των εγγράφων  
  της αίτησης
 ● Ενοικίαση αίθουσας και τροφοδοσία για 2 ημερομηνίες εργαστηρίων
 ● Ενοικίαση εξοπλισμού

ΑΝΆΓΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ

 ● Διευκρινίστε τη θέση εκπομπής, τη συχνότητα και τη διάρκεια για
   τις μελλοντικές εκπομπές του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού.
 ● Διευκρινίστε τη διαθεσιμότητα τεχνικού εξοπλισμού για τους
   συμμετέχοντες (ψηφιακή συσκευή εγγραφής, μικρόφωνο, φορητός
   υπολογιστής, λογισμικό επεξεργασίας ήχου π.χ. Audacity).

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

Οι ραδιοφωνικές εκπομπές είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την 
ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, για την 
παρουσίαση έργων και πρωτοβουλιών και για την αναφορά διαφόρων θεμάτων 
στον τομέα αυτό ή για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες.

ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΏΡΕΣ-
ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): Στην Αυστρία, υπάρχουν ελεύθεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί 
σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια που έχουν ενωθεί για να σχηματίσουν μια ένωση 
ελεύθερων ραδιοφωνικών σταθμών και να αναλάβουν ο ένας το πρόγραμμα του 
άλλου. Θα πρέπει να σημειωθεί αν υπάρχουν μη δημόσιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην 
αντίστοιχη χώρα που είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, αισθάνονται δεσμευμένοι στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και παρέχουν θέσεις εκπομπής για εθελοντές δημιουργούς 
προγραμμάτων.
Ελλάδα (ΚΕΑΝ): Στο ΚΕΑΝ έχουμε το δικό μας διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, 
τον οποίο χρησιμοποιούμε σε διάφορα προγράμματα προκειμένου να μοιραστούμε 
τις αρχές της ελευθερίας, των ίσων δικαιωμάτων και της διαφορετικότητας.
Ρουμανία (ASOCIATIA): https:// radiocivic.ro/2021/07/07/tips-on-how-to-build-a-com-
munity-radio-in-romania/ Ο κύριος σκοπός του κοινοτικού ραδιοφώνου είναι να δώσει 
φωνή στις διάφορες περιθωριοποιημένες τοπικές ομάδες μέσω του ραδιοφώνου, 
ώστε να μπορούν να εκφράζουν τις ανησυχίες, τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους, 
να προάγουν και να προστατεύουν τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και την κληρονομιά 
τους και να καθορίζουν την ανάπτυξή τους. Για να μπορέσει ένας κοινοτικός 
ραδιοφωνικός σταθμός να εξυπηρετήσει το σκοπό του, τα μέλη της κοινότητας 
πρέπει να συμβάλλουν στις καθημερινές δραστηριότητες του σταθμού, παρέχοντάς 
τους σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες.
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 8. ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΕΣ ΉΜΕΡΕΣ ΓΊΑ & ΑΠΟ ΤΟΠΊΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ: 

 ● Στόχος 04 - Ποιοτική εκπαίδευση
 ● Στόχος 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Οι εκπαιδευτικές ημέρες είναι το ορατό αποτέλεσμα μιας προηγούμενης 
κοινής διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος και εξελίσσεται σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

 ● έρευνα για τις ανάγκες των πολιτών της κοινότητας 
  (για παράδειγμα μέσω μιας έρευνας ενεργοποίησης) 
 ● σχεδιασμός συζητήσεων στο πλαίσιο μιας ομάδας δράσης 
 ● υλοποίηση των εκπαιδευτικών ημερών 
 ● παρακολούθηση και αξιολόγηση (π.χ. μέσω ενός εργαστηρίου 
   παρακολούθησης).

Δημιουργούνται εκπαιδευτικές προσφορές, οι οποίες αφενός 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και αφετέρου αξιοποιούν τις 
γνώσεις και τα ταλέντα της κοινότητας. Οι πολίτες διαμορφώνουν και 
αλλάζουν ενεργά το περιβάλλον διαβίωσής τους.

Η έμφαση δίνεται στη διαδικασία της κοινής ανάπτυξης και λιγότερο στο 
ορατό αποτέλεσμα. Παρ‘ όλα αυτά, η μέθοδος των εκπαιδευτικών ημερών 
είναι πολύ κατάλληλη για να εμπνεύσει τους ανθρώπους για ένα από 
κοινού καθορισμένο θέμα και να τους δικτυώσει για την υλοποίηση ενός 
κοινού εκπαιδευτικού έργου.

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

Όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, ενώσεις, φορείς κ.λπ. από μια 
περιοχή. Πρέπει να συμμετέχει η πλειοψηφία της κοινότητας. Οι τοπικές 
ομάδες φορέων συνιστώνται ως εταίροι συνέργειας.

Αυτό εξαρτάται από τη δραστηριότητα, το έργο.

ΣΤΟΧΟΙ

 ● Να επιτρέπει τη μάθηση του ατόμου μέσω της διαδικασίας
 ● Ενίσχυση της ταύτισης με την κοινότητα
 ● Δικτύωση, ενσωμάτωση και ενδυνάμωση
 ● Εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών και κατοίκων μιας 
   κοινότητας στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση

ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ
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ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ

 ● Διαδικασία: τουλάχιστον έξι μήνες έως ένα έτος, ανάλογα με το έργο,  
  τη δραστηριότητα, το σχέδιο δράσης
 ● Εφαρμογή: λίγες ημέρες
 ● Παρακολούθηση: μισή ημέρα

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 

 ● Σύσταση ομάδας εργασίας
 ● Καθορισμός του θέματος των εκπαιδευτικών ημερών/εβδομάδας
 ● Έρευνα για πιθανές συνεισφορές (έκθεση, θεατρική παράσταση, 
  νεανική ταινία, συζήτηση, παιχνίδια, διαγωνισμοί, στρογγυλά  
  τραπέζια, διαλέξεις κ.λπ.) σχετικά με το κύριο θέμα. Είναι σημαντικό 
   να βρεθεί ένας συνδυασμός συνεισφορών που να απευθύνεται  
  σε όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές ομάδες-στόχους και  
  να προσφέρει σε πολλούς ανθρώπους την ευκαιρία να συμμετάσχουν  
  (προσανατολισμός στους πόρους!).
 ● Έρευνα με πιθανούς ομιλητές και συνεργάτες
 ● Ορισμός του προγράμματος
 ● Κατανομή καθηκόντων κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση
 ● Εφαρμογή των εκπαιδευτικών ημερών/εβδομάδας

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τα έργα, τις 
συνεισφορές και τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν κατά τη διάρκεια 
των εκπαιδευτικών ημερών. Το πολύ-πολύ να συνυπολογιστεί το κόστος 
για εξωτερικούς ομιλητές, διαμεσολαβητές, άλλες εξωτερικές υπηρεσίες 
καθώς και για ενοικίαση αιθουσών, δημόσιες εμφανίσεις, τροφοδοσία 
κ.λπ.

ΑΝΆΓΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ

 ● Συμμετοχή στην Κοινότητα
 ● Πόροι και ικανότητες εντός της κοινότητας
 ● Διαμεσολαβητής(ες) της διαδικασίας
 ● Θέμα των εκπαιδευτικών ημερών/εβδομάδας
 ● Συντελεστές και επίπεδο συμμετοχής

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

Οι εκπαιδευτικές ημέρες είναι πολύ κατάλληλες για την επεξεργασία και 
την εφαρμογή ενός κατευθυντήριου θέματος βιωσιμότητας. Στον τομέα 
της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος, υπάρχουν αμέτρητα 
θέματα μεταφοράς γνώσεων, πρακτικών παραδειγμάτων, δυνατοτήτων 
εφαρμογής, ταινιών, δυνατοτήτων συζήτησης κ.λπ. που θα μπορούσαν να 
αναληφθούν εδώ.

ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΏΡΕΣ 
ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): Το Kärntner Bildungswerk, καθώς και τα ιδρύματα-εταίροι 
από όλα τα ομόσπονδα κρατίδια στο „Ring Österreichischer Bildungswerke“ ως 
ομπρέλα, έχουν τοπικές, εθελοντικά οργανωμένες εκπαιδευτικές ενώσεις 
(τα λεγόμενα „Örtliche Bildungs- werke“) ή συλλόγους ως τοπικές ομάδες/
πρόσωπα επαφής σε πολλές κοινότητες, οι οποίες μπορούν να αναλάβουν 
την υποστήριξη της διαδικασίας μέχρι την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
ημερών/εβδομάδας ή την υλοποίηση της ίδιας της εβδομάδας/ημερών. 
Το στενό δίκτυο των τοπικών εκπαιδευτικών διευκολύνει την εφαρμογή 
της κοινοτικής εκπαίδευσης γενικότερα.

Ελλάδα (ΚΕΑΝ): Η ένωση δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό κοινοτικό 
κέντρο στην Αθήνα, όπου πραγματοποιούνται όλες οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και οι συναντήσεις της κοινότητας.

Ρουμανία (ASOCIATIA): Στο πλαίσιο του έργου „Πρώτα ο πολίτης“, 
σε διάφορες περιοχές της Ρουμανίας, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, 
έχουν συσταθεί ομάδες τοπικής πρωτοβουλίας που έχουν ως στόχο 
να εντοπίσουν τα προβλήματα της κοινότητας, να αναπτύξουν σχέδια 
δράσης και να εμπλέξουν διάφορες κατηγορίες πολιτών στην επίλυση 
των προβλημάτων αυτών. Όλα αυτά τα βήματα, από τον εντοπισμό των 
προβλημάτων έως την επίλυσή τους, έγιναν από τους πολίτες για τους 
πολίτες. Το έργο επαναλήφθηκε στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τη 
Βόρεια Μακεδονία.
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 9. REPAIR CAFÉ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:

 ● Στόχος 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
 ● Στόχος 12 - Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
 ● Στόχος 13 - Δράση για το κλίμα

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Από τη μία πλευρά, ένα Repair Café αφορά την επισκευή ελαττωματικών, εύκολα 
μεταφερόμενων αντικειμένων μαζί με εθελοντές εμπειρογνώμονες. Από την 
άλλη πλευρά, είναι ένας χώρος όπου προσφέρεται βοήθεια για αυτοβοήθεια 
προκειμένου να ξαναμάθει κανείς πώς να επισκευάζει χαλασμένες οικιακές 
συσκευές, λούτρινα ζωάκια ή ρούχα. Τα Repair Café είναι χώροι ανταλλαγής 
ενδιαφερόντων και χρησιμεύουν για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 
κυκλική οικονομία και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, καθώς και για να δείξουν πόσο 
διασκεδαστικό μπορεί να είναι να επισκευάζεις πράγματα. Προσφέρονται 
καφές και αναψυκτικά για κοινωνική ανταλλαγή και αλληλεπίδραση μεταξύ 
των επισκεπτών και των εμπειρογνωμόνων.
Πρόκειται για μια καινοτόμο διαδικασία που συνδυάζει τη χρήση του 
εσωτερικού χώρου και την επεξεργασία επαναχρησιμοποιήσιμων και 
ανακυκλώσιμων υλικών.
Το Repair Café βοηθά στην αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων. Αυτό 
είναι απαραίτητο για να αναζωπυρωθεί ο ενθουσιασμός των ανθρώπων για 
μια βιώσιμη κοινωνία και να εκτιμήσουν την αξία τους.

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

 ● Κοινότητα, δήμος, πόλη
 ● ιδιοκτήτες επιχειρήσεων,
 ● βιομηχανίες ανακύκλωσης, ηλεκτρονικά καταστήματα
 ● τοπικές ενώσεις
 ● ένωση διαχείρισης αποβλήτων
 ● περιοχή του κλιματικού και ενεργειακού μοντέλου

ΣΤΟΧΟΙ

 ● Βοηθώντας τους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους
 ● Ευαισθητοποίηση ενάντια στη νοοτροπία της απόρριψης
 ● Διατήρηση των πόρων
 ● Ευαισθητοποίηση σε θέματα βιωσιμότητας
 ● Ενίσχυση του εθελοντισμού και του κοινοτικού προσανατολισμού
 ● Συμμετοχή
 ● Μεταφορά γνώσεων

ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ

 ● προσωρινή μορφή εκδήλωσης, περίπου 4 φορές το χρόνο για 3-5 ώρες
 ● Μηνιαία εργαστήρια 2 έως 3 ωρών από ειδικό (εθελοντή που δεν 
   εργάζεται πλέον στο πεδίο) σε ντόπιους κατοίκους για την επισκευή 
   ηλεκτρονικών συσκευών

ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

 ● Βρείτε τον κατάλληλο χώρο στην κοινότητα όπου όλοι έχουν πρόσβαση
 ● Βρείτε εθελοντές για να βοηθήσουν στις προετοιμασίες και εθελοντές που 
   μπορούν να επισκευάσουν τα πράγματα την ίδια την ημέρα.
 ● Βρείτε ανθρώπους που θα σας δώσουν ή θα σας δανείσουν εργαλεία ή 
   εξοπλισμό για τη διαδικασία επισκευής.
 ● Μάθετε αν μπορείτε να λάβετε χορηγία από την τοπική κατασκευαστική 
   αγορά, την τοπική επιτροπή ή τον δήμο.
 ● Μάθετε πού μπορείτε να δανειστείτε ένα ελεύθερο δωμάτιο
 ● Ορίστε πόσο συχνά θέλετε να ανοίγει το Repair Café.
 ● Καθώς η όλη ιδέα είναι η κοινή δράση, εμπειρογνώμονες και ειδικοί μπορούν  
  να προσφέρουν εθελοντικά

ΚΟΣΤΟΣ

Πιθανά κόστη:
 ● Τοποθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διευκρίνισης του κόστους ενοικίασης)
 ● Απόκτηση εθελοντών εμπειρογνωμόνων (π.χ. ξυλουργός, ηλεκτρολόγος, ράφτης)
 ● Αίτηση (άρθρα στον Τύπο για ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης) 
   περίπου 6 μήνες πριν από την 1η Ε.Κ.
 ● Παροχή υποδομών (τραπέζια, εργαλεία, καφετιέρα, φλιτζάνια, δήλωση
   αποποίησης ευθύνης, έντυπο εγγραφής κ.λπ.)
 ● Εξαρτάται από τις ενοικιάσεις δωματίων, τα έσοδα από δωρεές που έχουν 
  προγραμματιστεί για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.

ΑΝΆΓΚΗ ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ

 ● Ημερομηνία και τοποθεσία
 ● Εμπειρογνώμονες
 ● Δημόσιες σχέσεις
 ● προσκλήσεις
 ● Συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς/συλλόγους/πρωτοβουλίες  
  της κοινότητας

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

Πετάμε τεράστιες ποσότητες στην καθημερινή μας ζωή. Ακόμη και αντικείμενα που δεν έχουν 
πολλά σπασμένα μέσα τους και που θα μπορούσαν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν μετά από 
μια απλή επισκευή. Δυστυχώς, το repai- δαχτυλίδι έχει βγει από τη μόδα με τους περισσότερους 
ανθρώπους. Πολλοί απλά δεν ξέρουν πια πώς να φτιάχνουν τα πράγματα. Ένα Repair Café έχει 
σχεδιαστεί για να φέρει νέα εκτίμηση μέσω της μεταφοράς γνώσεων. Τα αντικείμενα γίνονται 
περισσότερο χρήσιμα μέσω της επισκευής και δεν πετιούνται. Η ποσότητα των βασικών υλικών 
και της ενέργειας που απαιτούνται για την κατασκευή νέων προϊόντων μειώνεται έτσι. Αυτό 
ισχύει και για τις εκπομπές CO2. Αυτό συμβαίνει επειδή το CO2 απελευθερώνεται κατά την 
παραγωγή νέων προϊόντων και κατά την ανακύκλωση καθημερινών αντικειμένων. Στο Repair 
Café, οι άνθρωποι μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται τα αντικείμενα με διαφορετικό τρόπο. Και να τα 
εκτιμούν με έναν εντελώς νέο τρόπο: Το Repair Café συμβάλλει στην αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό 
είναι επειγόντως απαραίτητο, αν οι άνθρωποι θέλουν να υποστηρίξουν μια βιώσιμη κοινωνία. Στο 
επίκεντρο, ωστόσο, το Repair Café θέλει να δείξει ότι η επισκευή είναι επίσης πολύ διασκεδαστική 
και σχετικά εύκολη.Το Repair Café έχει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): Τέτοια δράση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις Κάτω Χώρες το 
2009. Έκτοτε, υπήρξαν πολυάριθμες πρωτοβουλίες και ενώσεις παγκοσμίως που μιμήθηκαν το 
ολλανδικό μοντέλο. Εδώ και χρόνια, παρατηρείται μια σταθερή αύξηση των Repair Cafés στην 
Αυστρία και παγκοσμίως. Οι αποκεντρωμένες καθώς και οι κεντρικές προσφορές ασκούνται ως 
επί το πλείστον σε συνεργασία με τοπικούς φορείς σε κοινοτικό ή δημοτικό επίπεδο. Θα πρέπει 
να επιδιώκεται η συνεργασία με τοπικές ενώσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη εμβέλεια στον πληθυσμό. Μια χαμηλού κόστους άδεια για την προσαρμογή των 
έντυπων μέσων ενημέρωσης είναι διαθέσιμη και συνιστάται στο repaircafe.org.
Ελλάδα (ΚΕΑΝ):  λειτουργεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δ. Νέου Ηρακλείου. Άνθρωποι 
από την τοπική κοινότητα συγκεντρώνουν όλες τις αχρησιμοποίητες ηλεκτρικές συσκευές και 
τις επισκευάζουν προκειμένου να πουληθούν ή να νοικιαστούν. https://ekodishop.gr/ 
Ρουμανία (ASOCIATIA): Ένα παράδειγμα είναι το Cluj, όπου οι πολίτες μπορούν να 
επισκευάσουν οτιδήποτε δωρεάν σε μια καφετέρια. Το κατάστημα προσλαμβάνει εθελοντές με 
σκοπό τη δωρεάν επισκευή οικιακών αντικειμένων. Ανάλογα με τις δεξιότητες του εθελοντή, 
επισκευάζονται πολλά πράγματα, όπως ποδήλατα, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας, 
ρούχα κ.λπ. https://positivenewsromania.com/2016/04/29/cluj-opens-a-repair-cafe-a-place-where-peo-
ple-can-get-free-repairs/
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 10. ΚΟΊΝΟΤΊΚΟΣ ΠΕΡΊΠΑΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:

 ● Στόχος 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
 ● Στόχος 13 - Δράση για το κλίμα

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Στη μέθοδο του „περιπάτου στην κοινότητα“, οι πολίτες καλούνται ως 
ειδικοί του δικού τους περιβάλλοντος να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις 
σκέψεις και τις επιθυμίες τους σχετικά με τα μέρη της κοινότητάς τους 
κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου σε μια μικρή ομάδα (~ 15 άτομα).
Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση, ενός κοινοτικού περιπάτου 
προηγείται μια διαδικασία ανάπτυξης. Οι αλλαγές που προέκυψαν ως 
αποτέλεσμα εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του περιπάτου της κοινότητας 
και παρουσιάζονται σε άλλους πολίτες (εντός και εκτός του έργου). Σε 
κάθε σταθμό, οι συμμετέχοντες αναφέρουν τις (θετικές και αρνητικές) 
εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, γεγονός που επιτρέπει 
την επανεξέταση ολόκληρης της διαδικασίας για άλλη μια φορά.
Η χρήση αυτής της μεθόδου για την αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
εάν η ενεργοποίηση των πολιτών πριν από τη διαδικασία ανάπτυξης 
πραγματοποιήθηκε επίσης μέσω ενός περιπάτου στην κοινότητα. Με 
αυτόν τον τρόπο, η σύγκριση πριν και μετά γίνεται ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη.

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

 ● Τα πρόσωπα αυτά (φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι  
  ενώσεων και οργανώσεων) που έχουν συμμετείχαν σ τ ο 
  προηγούμενες ανάπτυξη διαδικασίες
 ● Κοινοτικοί ενδιαφερόμενοι
 ● Γενικά ανοικτή για όλους τους πολίτες

ΣΤΟΧΟΙ

 ● αποτιμήσει μια προηγούμενη διαδικασία παραγωγής και υλοποίησης 
   ιδεών που στόχευε ειδικά στην ανάπτυξη του τόπου
 ● Συνειδητοποίηση των χώρων/χώρων στην κοινότητα όπου κάτι έχει  
  αλλάξει ως αποτέλεσμα μιας προηγούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας.
 ● Αποκάλυψη περαιτέρω τόπων/χώρων στην κοινότητα που 
   προσφέρουν δυνατότητες για διαδικασίες ανάπτυξης.
 ● Κοινή εικόνα και γνώση των τόπων της κοινότητάς τους
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ΕΠΊΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ
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ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ

 ● Περίπου 0,5 ώρα για να συναντηθούμε μαζί και να καθορίσουμε τη  
  διαδρομή και το πρόγραμμα
 ● Περίπου 2 ώρες για έναν χαλαρό περίπατο
 ● Περίπου 1,5 ώρα περίληψη και συμπέρασμα

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

 ● Συγκἐντρωση συμμετεχόντων
 ● Σύντομος προβληματισμός σχετικά με την προηγούμενη διαδικασία 
   ανάπτυξης στο συμφωνημένο σημείο συνάντησης.
 ● Περπατήστε μέσα στην κοινότητα, όπου η διαδρομή ορίζεται από  
  κοινού - ανάλογα με το πού είναι ορατές οι αλλαγές. Κατά τη διάρκεια  
  του περιπάτου, οι φορείς αναφέρουν τη διαδικασία και την εξέλιξη  
  μέχρι σήμερα.
 ● Κοινός προβληματισμός (π.χ. σε ένα πανδοχείο ή σε ένα πάρκο - πικνίκ):
 ● περίληψη των αποτελεσμάτων του περιπάτου στην κοινότητα
 ● Συλλογή θετικών αλλαγών και καλών εμπειριών, καθώς και βελτίωση  
  της σοφίας hes για μελλοντικές διαδικασίες σχεδιασμού
 ● Σκέψεις σχετικά με περαιτέρω δυνατότητες αλλαγής ή ειδικούς  
  τόπους καθώς και επόμενα βήματα

ΟΣΤΟΣ Πιθανώς ποτά. Σε περίπτωση πικνίκ, ο καθένας φέρνει το δικό του φαγητό.

KLARSTELLUNGS- 
BEDARF

 ● Πώς μπορούν να παρακινηθούν οι φορείς να συμμετάσχουν στον  
  κοινοτικό περίπατο μετά από μια διαδικασία σχεδιασμού;
 ● Υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες σχεδιασμού στην κοινότητα και  
  κίνητρα εκ μέρους των υφιστάμενων φορέων;

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

Η μέθοδος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση στην 
αρχή της αναπτυξιακής διαδικασίας για ένα συγκεκριμένο θέμα - για 
παράδειγμα, για την ανάλυση φιλικών προς το κλίμα και επιβλαβών για το 
περιβάλλον χώρων και πλατειών στην κοινότητα. Μετά από μια διαδικασία 
(ανα)σχεδιασμού, ο ίδιος περίπατος πραγματοποιείται για να γίνουν 
ορατές οι αλλαγές.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΧΏΡΕΣ-ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): Σε ορισμένες πόλεις της Αυστρίας (π.χ. στο Γκρατς) 
υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης πολύ συγκεκριμένων κοινοτικών 
περιπάτων με έμφαση στη βιώσιμη κατανάλωση - ιδίως όσον αφορά τα 
τρόφιμα ή τα είδη ένδυσης. Καταστήματα, πρωτοβουλίες και πολλές 
ευκαιρίες για βιώσιμη κατανάλωση μπορούν να ανακαλυφθούν μέσω 
τέτοιων περιπάτων, οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούνται από ειδικούς 
ή από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Η ευκαιρία αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης ενός δήμου ή 
μιας πόλης. Αν διεξάγεται τακτικά, οι αλλαγές γίνονται ορατές σε βάθος 
χρόνου.

Ελλάδα (ΚΕΑΝ): Στην Αθήνα υπάρχουν διάφοροι δρόμοι που μπορούν 
να ακολουθηθούν για την υλοποίηση του κοινοτικού περιπάτου. Πιο 
συγκεκριμένα σε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με την αναβάθμιση 
μιας βιομηχανικής περιοχής του δήμου Πειραιά, πραγματοποιούνται 
μηνιαίοι περίπατοι στην προς μελέτη περιοχή, όπου κάτοικοι και αρχές 
συζητούν τα προβλήματα και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην 
περιοχή.

Ρουμανία (ASOCIATIA): Συνήθως στα προγράμματά μας, υπάρχει 
η δυνατότητα επίσκεψης στα αποτελέσματα των έργων, ως μορφή 
αξιολόγησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Σε πολλές περιπτώσεις, 
στο πλαίσιο των έργων μας έχουμε ανταλλαγή εμπειριών και καλών 
πρακτικών και μαζί με τους προσκεκλημένους/εταίρους πηγαίνουμε 
και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα επί τόπου, ώστε να έχουμε την 
ευκαιρία να συζητήσουμε συγκεκριμένα και να παρουσιάσουμε αυτά τα 
αποτελέσματα. Αυτή η μέθοδος θα μπορούσε επίσης να είναι μια μέθοδος 
ενεργοποίησης.
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 11. ΨΉΦΊΑΚΉ ΑΞΊΟΛΟΓΉΣΉ

 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ: 

 ● Στόχος 04 - Ποιοτική εκπαίδευση
 ● Στόχος 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Δωρεάν ψηφιακά εργαλεία που καθιστούν εύκολη και διασκεδαστική την 
εκμάθηση και τη διεξαγωγή έρευνας γνώμης σε οποιαδήποτε γλώσσα, η 
οποία μπορεί να κοινοποιηθεί σε οποιαδήποτε ομάδα συμμετεχόντων με την 
προϋπόθεση ότι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Οι „Φόρμες Google“, για παράδειγμα, είναι ένας τρόπος δημιουργίας απλών 
ερωτηματολογίων με ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις. Μια παιγνιώδης παραλλαγή 
των ψηφιακών αξιολογήσεων - ειδικά για παιδιά και νέους - το εργαλείο „Kahoot“ 
είναι κατάλληλο ως δωρεάν πλατφόρμα μάθησης με βάση το παιχνίδι. Το Google 
Forms επιτρέπει επίσης τη μετατροπή των ερωτήσεων ως κουίζ.
Και οι δύο τρόποι (ψηφιακές έρευνες και ψηφιακά παιχνίδια) μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως διαμορφωτικός ή αθροιστικός τρόπος αξιολόγησης.
Υπάρχουν πολλά δωρεάν εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτό το 
πλαίσιο. Ακολουθεί ένας κατάλογος επιλογών/συνδέσμων:

https://kahoot.it/ 
https://docs.google.com/forms/u/0/ 
https://www.surveymonkey.com
https://www.surveylegend.com/?utm_source=gdm&utm_medi-
um=cpc&utm_campaign=survey&gartner=capterra 
https://delighted.com/start?utm_source=capterra&utm_medium=reviewsi-
tes&utm_campaign=survey 
https://www.zonkafeedback.com

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

 ● Τα πρόσωπα αυτά (φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι  
  ενώσεων και οργανώσεων) που έχουν συμμετείχαν σ τ ο 
  προηγούμενες ανάπτυξη διαδικασίες
 ● Κοινοτικοί ενδιαφερόμενοι
 ● Γενικά ανοικτή για όλους τους πολίτες

ΣΤΟΧΟΙ

 ● Αποτίμησης προηγούμενων διαδικασιών παραγωγής και υλοποίησης  
  ιδεών που στόχευαν ειδικά στην ανάπτυξη του τόπου
 ● Συνειδητοποίηση των χώρων στην κοινότητα όπου κάτι έχει αλλάξει  
  ως αποτέλεσμα μιας προηγούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας.
 ● Αξιολόγηση προηγούμενης διαδικασίας εκπαίδευσης στην κοινότητα
 ● Αύξηση της εμπλοκής, των κινήτρων, της ευχαρίστησης και της  
  συγκέντρωσης για τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων (ειδικά  
  σε σχέση με τα ψηφιακά παιχνίδια)
 ● Αναστοχασμός και ανασκόπηση της μαθησιακής προόδου

PARTIZIPATIONSLEVEL
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ
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ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ

Η χρονική προσπάθεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε 
κοινοτική εκπαιδευτική διαδικασία και από το πόσο συχνά χρησιμοποιείται 
λογικά μια αξιολόγηση. Ωστόσο, θα πρέπει να επενδυθεί αρκετός χρόνος 
για τη δημιουργία των ερωτήσεων και τη μεταφορά τους στο επιλεγμένο 
ψηφιακό εργαλείο. Σε κάθε περίπτωση, μετά από μια συγκεκριμένη 
εκδήλωση (σεμινάριο, κατάρτιση, συζήτηση, διάλεξη), ένα εργαλείο 
έρευνας μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε φορά για την αξιολόγηση.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

 ● Δημιουργία ερωτηματολογίου με κατάλληλες ερωτήσεις
 ● Μεταφορά σε ψηφιακό εργαλείο
 ● Εφαρμογή μιας  αρχικής δοκιμής
 ● Προσαρμογή των ερωτήσεων
 ● Αποστολή στους πρώην συμμετέχοντες
 ● Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

ΚΟΣΤΟΣ
Κατά τη χρήση δωρεάν εργαλείων δεν υπάρχει κανένα κόστος εκτός από 
το κόστος του προσωπικού.

ΑΝΆΓΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ

 ● Συχνότητα ψηφιακής αξιολόγησης
 ● Αρμοδιότητες

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

Η ψηφιακή αξιολόγηση εξοικονομεί πόρους, καθώς δεν χρειάζεται να 
εκτυπωθούν και να αποσταλούν ερωτηματολόγια.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): Χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο ειδικά για αξιολογήσεις 
ψηφιακών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν online ή για αξιολογήσεις 
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μετά την πραγματική εκδήλωση.

Ελλάδα (ΚΕΑΝ): στο ΚΕΑΝ είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος που 
χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση συναντήσεων, εκπαιδεύσεων και 
άλλων δραστηριοτήτων χάρη στην ευκολία της.

Ρουμανία (ASOCIATIA): Asociatia Euro Adult Education χρησιμοποιεί επίσης 
αυτή τη μέθοδο, αλλά κυρίως με τους νέους. Μπορώ να διευκρινίσω ότι 
για τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους αυτή η μέθοδος δεν προτιμάται, 
οι άνθρωποι και ειδικά από τις αγροτικές περιοχές προτιμούν να έχουν 
ομάδες εστίασης, εργαστήρια και συναντήσεις για να συζητήσουν πρόσωπο 
με πρόσωπο και να εκφράσουν τη γνώμη τους.
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 12. ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΊΑΣΉΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΉΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ: 

 ● Στόχος 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Τα εργαστήρια παρακολούθησης χρησιμεύουν για την ανάδειξη και 
υλοποίηση θεμάτων, προβληματισμών και ιδεών που τέθηκαν κατά τη 
διάρκεια προηγούμενων μέτρων ενεργοποίησης και υλοποίησης, αλλά δεν 
μπόρεσαν ακόμη να επεξεργαστούν ή να υλοποιηθούν.
Τα εργαστήρια παρακολούθησης βασίζονται στην εμπειρία
 ● ότι κατά τη συλλογή των θεμάτων στο πλαίσιο των διαδικασιών ΚΑ  
  αναφέρονται συνήθως πολλοί και πολύ διαφορετικοί προβληματισμοί
 ● ότι πρέπει να γίνει ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και ότι μόνο ένα  
  μικρό μέρος των θεμάτων μπορεί να εξεταστεί σε μια πρώτη  
  υλοποίηση έργου
 ● και ότι συχνά χρειάζεται μια ώθηση από έξω, ώστε να μην παραμένουν  
  προβληματισμοί και ιδέες που δεν έχουν ακόμη επεξεργαστεί.
Όταν η πρώτη εφαρμογή ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο χρόνος και ο χώρος 
ανοίγουν και πάλι για την επανάληψη των θεμάτων που δεν είχαν εξεταστεί 
μέχρι τότε.
Με αυτόν τον τρόπο, γνωστοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες ότι 
κάθε ανησυχία λαμβάνεται υπόψη και δεν θα παραληφθεί. Στην καλύτερη 
περίπτωση, μπορεί να προκύψει ένα πρόγραμμα εργασίας για μια ομάδα 
εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών για αρκετά χρόνια.
Επιπλέον, η ομάδα σημειώνει τις προηγούμενες „περιόδους εργασίας“, 
υπενθυμίζει τις επιτυχίες, τα προβλήματα και τις εμπειρίες επίλυσης 
προβλημάτων και ευαισθητοποιείται σχετικά με τα δικά της περιθώρια ελιγμών.

ΟΜΆΔΑ-ΣΤΌΧΟΣ & 
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΙ 
ΕΤΑΊΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

Τα άτομα (φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι ενώσεων και 
οργανώσεων) που έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες αναπτυξιακές 
διαδικασίες

ΣΤΟΧΟΙ

 ● Αξιολόγηση μιας προηγούμενης διαδικασίας παραγωγής και  
  υλοποίησης ιδεών.
 ● Ενίσχυση της συνείδησης ότι κάθε ιδέα και κάθε προβληματισμός  
  είναι πολύτιμος και συζητείται σοβαρά για τη σκοπιμότητά του
 ●  Να δοθεί ώθηση για τη συνέχιση της δέσμευσης μετά την ολοκλήρωση  
  της (1ης) φάσης του έργου

ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ / 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ 1 Εργαστήριο περίπου 5 ώρες

PARTIZIPATIONSLEVEL
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

 1. συμφωνία σχετικά με την ημερομηνία, τον τόπο και τη διαδικασία με  
  τους τοπικούς υπεύθυνους της προηγούμενης διαδικασίας.
 2. πρόσκληση των συμμετεχόντων, εγγράφως και, εάν είναι δυνατόν,  
  προσωπικά/τηλεφωνικά
 3. Διαδικασία εργαστηρίου:
  a. Ανακεφαλαίωση της προηγούμενης διαδικασίας, με έμφαση  
   στις επιτυχίες και ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες (π.χ. με  
   ένα μικρό συμβολικό δώρο: σπόρους λουλουδιών/λουλούδια).
  b. Γύρος ανατροφοδότησης των συμμετεχόντων*: Ποια θέματα  
   έχουν επιτύχει καλό αποτέλεσμα, ποιους στόχους έχουμε  
   επιτύχει, ποια πρόσθετα αποτελέσματα έχουμε παρατηρήσει;
  c. Καταγραφές της φάσης του καταιγισμού ιδεών της προηγούμενης  
   διαδικασίας: ποιες ανησυχίες πετύχαμε, ποιες ανησυχίες  
   θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στη συνέχεια, αξιοποιώντας  
   τις προηγούμενες επιτυχίες; Ποιοι θα μπορούσαν να προσληφθούν  
   για να συμμετάσχουν;
Εάν είναι έτοιμη, συμφωνία για το επόμενο μέλημα, τα βήματα υλοποίησης 
και τις αρμοδιότητες.

ΚΟΣΤΟΣ

Πιθανά κόστη:
 ● Αμοιβές για την προετοιμασία και τη διευκόλυνση εργαστηρίων
 ● ενοικίαση δωματίου εάν υπάρχει
 ● catering
 ● ευχαριστήρια δώρα.

ΑΝΆΓΚΗ 
ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ

 ● Πώς μπορούν να παρακινηθούν οι φορείς να συμμετάσχουν στον  
  κοινοτικό περίπατο μετά από μια διαδικασία σχεδιασμού;
 ● Υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες σχεδιασμού στην κοινότητα και  
  κίνητρα εκ μέρους των υφιστάμενων φορέων;

ΠΤΥΧΉ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

Ιδανικά, το εργαστήριο παρακολούθησης αποτελεί το έναυσμα για μια πιο 
μακροπρόθεσμη δέσμευση της κοινωνίας των πολιτών, με την οποία η 
πτυχή της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα επόμενα έργα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Αυστρία (KBW): Σε πολλές κοινότητες της Αυστρίας, οι διαδικασίες 
διεξήχθησαν υπό το πρόσχημα της συμμετοχής των πολιτών. Ζητήθηκε 
η γνώμη των πολιτών για την ανάπτυξη της κοινότητας, αλλά οι ιδέες 
που συλλέχθηκαν συχνά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Αυτό οδήγησε σε 
απογοήτευση και στη συνέχεια σε μείωση της προθυμίας για ενεργό 
συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού. Τα εργαστήρια παρακολούθησης 
διασφαλίζουν ότι το κίνητρο των πολιτών που συμμετείχαν ενεργά στο 
παρελθόν διατηρείται μακροπρόθεσμα.

Ελλάδα (ΚΕΑΝ): Είναι σημαντικό μετά από κάθε δραστηριότητα να 
σχηματίζονται ομάδες προκειμένου να συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα 
και να προωθηθούν οι ιδέες στη φάση της υλοποίησης. Το ΚΕΑΝ μετά 
από κάθε δραστηριότητα, προσπαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο να την 
υλοποιεί με τις ομάδες καθώς στόχος είναι η μετάδοση και η ανάπτυξη 
των αποτελεσμάτων

Ρουμανία (ASOCIATIA): (ενδιάμεση αξιολόγηση και αντίστοιχα ετήσια 
αξιολόγηση) για διάφορα έργα, ιδίως μακροπρόθεσμα. Με αυτή τη 
μέθοδο, οι αντίστοιχες κοινότητες έγιναν πιο ανοιχτές και δεκτικές- οι 
πολίτες άρχισαν να συζητούν περισσότερο για το τι πρέπει να γίνει και τι 
μπορούν να κάνουν οι ίδιοι.
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5. ΠΤΥΧΕΣ ΤΉΣ ΕΠΊΤΥΧΊΑΣ & ΓΕΝΊΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΊΣ

Ο κύριος στόχος της κοινοτικής εκπαίδευσης είναι να δρομολογήσει διαδικασίες που έχουν βιώσιμο και θετικό 
αντίκτυπο σε μια περιοχή/κοινότητα και τελικά στους κατοίκους της. Στην καλύτερη περίπτωση, από την 
κοινοτική εκπαίδευση προκύπτουν βιώσιμα δίκτυα που αναλαμβάνουν και άλλα περιφερειακά ζητήματα και έτσι 
συμβάλλουν διαχρονικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της συνύπαρξης. Το κατά πόσον μια διαδικασία 
κοινοτικής εκπαίδευσης μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και να έχει διαρκή αντίκτυπο εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες. Ακόμη και αν η συνεκτίμηση και η θετική επίδραση αυτών των παραγόντων δεν εγγυάται την επιτυχία, 
αξίζει σίγουρα να τους δοθεί προσοχή από την αρχή και να τους ευαισθητοποιήσουμε.

Οι ακόλουθοι παράγοντες είναι ενδεικτικά παραδείγματα που εξετάστηκαν από τους εταίρους του έργου κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης του έργου και κατονομάστηκαν από τους συμμετέχοντες στα τα ερωτηματολόγια. Δεν 
υπάρχει καμία αξίωση πληρότητας. Ο κατάλογος αποσκοπεί στο να δώσει μια εικόνα των επιπέδων στα οποία 
μπορούν να ταξινομηθούν και να εξεταστούν οι παράγοντες επιτυχίας.

Αναγνώριση: Η εμπειρία στην κοινοτική εκπαίδευση δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν 
αν επηρεάζονται από το θέμα με κάποιο τρόπο ή αν αισθάνονται ότι μπορούν να συμβάλουν με κάποιο τρόπο 
στην επίλυση του προβλήματος. Η ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών αποτελεί επομένως 
κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη είναι η ταύτιση με το θέμα και το αποτέλεσμα, τόσο πιο 
βιώσιμος είναι ο αντίκτυπος της διαδικασίας κοινοτικής εκπαίδευσης.

Περιφερειακές ανάγκες: Συχνά, οι διαδικασίες περιφερειακής ανάπτυξης διαχειρίζονται αρκετά ιεραρχικά από 
ξένους. Η κοινοτική εκπαίδευση, από την άλλη πλευρά, εστιάζει στην αλλαγή εκ των έσω, επειδή οι περιφερειακές 
ανάγκες μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω της εμπλοκής εθελοντών από την περιοχή. Οι πολίτες 
γνωρίζουν ακριβώς τι χρειάζεται για την περιοχή και το περιβάλλον διαβίωσής τους, γνωρίζουν τις περιφερειακές 
αλλά και τις ατομικές ανάγκες των συμπολιτών τους. Το μεγάλο πλεονέκτημα και ταυτόχρονα παράγοντας 
επιτυχίας είναι ότι οι εθελοντές μπορούν να ενεργούν πιο ανεξάρτητα από τους αμειβόμενους υπαλλήλους, οι 
οποίοι υπόκεινται πάντα σε μια κοινοτική ή εταιρική ατζέντα. Για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, πρέπει να έχουμε 
κατά νου ότι οι εθελοντές φορείς είναι συχνά δύσκολο να βρεθούν, ωστόσο, ή χρειάζονται ώθηση για να ενώσουν 
τις δυνάμεις τους.

Κανόνες παιχνιδιού: Παρά τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία με την οποία μπορούν να εργαστούν οι εθελοντές, είναι 
σημαντικό να γνωρίζουν τους „κανόνες του παιχνιδιού“ και να αναπτύξουν επίγνωση των κοινωνικών σχέσεων 
εξουσίας και των τυπικών και άτυπων ιεραρχιών. Για παράδειγμα, ένας παράγοντας επιτυχίας μπορεί να είναι 
η άτυπη συμμετοχή σημαντικών ανθρώπων, η χρησιμοποίησή τους ως διαμεσολαβητών και η ενημέρωση των 
άλλων για την έννοια της κοινοτικής εκπαίδευσης και τα σχέδια της διαδικασίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στα άτομα που λειτουργούν ως αντίπαλοι της ΚΕ. Μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία ή 
την αποτυχία. Μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία (για παράδειγμα, αν μπορούν να εμπλακούν με 
κάποιο τρόπο ή αν μπορούν να προσκληθούν να συμμετάσχουν) ή στην αποτυχία (αν δεν μπορούν να κερδηθούν 
ως συνεργάτες).

Συνεργασία: Η εφαρμογή των διαδικασιών κοινοτικής εκπαίδευσης βασίζεται συχνά στην υποστήριξη. Ένας 
κοινοτικός κήπος, για παράδειγμα, χρειάζεται γη, ένα καφενείο επισκευής μια αίθουσα, η οποία στην καλύτερη 
περίπτωση παρέχεται δωρεάν ή το κόστος αναλαμβάνει ο δήμος. Ως εκ τούτου, συνιστάται από την αρχή η 
συνεργασία με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε μια κοινότητα. Επιπλέον, η συνεργασία με ιδρύματα, 
ΜΚΟ, ενώσεις κ.λπ. έχει νόημα, διότι όσο περισσότερες διαφορετικές ομάδες εμπλέκονται, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η πιθανότητα μιας βιώσιμης υλοποίησης που θα διαμορφώνει το ευρύτερο δυνατό φάσμα αναγκών και 
συμφερόντων.

Αριθμός εθελοντών: Ένα σημάδι ότι μια διαδικασία κοινοτικής εκπαίδευσης είναι επιτυχής και ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες μιας περιοχής/κοινότητας είναι ο αυξανόμενος αριθμός εθελοντών. Αν και ο αριθμός των εθελοντών 
δεν αποτελεί απαραίτητα κριτήριο επιτυχίας - ακόμη και μια μικρή βασική ομάδα μπορεί να επιτύχει σπουδαία 
πράγματα - η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων μπορεί να είναι ένδειξη βιώσιμης επιτυχίας.
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Εφικτοί στόχοι: Είναι χρήσιμο να καθοριστεί ένας σαφής στόχος και μια κοινή αντίληψη μιας διαδικασίας από 
κοινού με όλους τους εθελοντές από την αρχή. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να είναι κατανοητός και, κυρίως, 
εφικτός, διότι στόχοι που τίθενται πολύ υψηλοί μπορούν γρήγορα να οδηγήσουν σε απογοήτευση και απόσυρση. 
Έτσι, ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι ο καθορισμός ενός σαφούς, αυτοκαθοριζόμενου και εφικτού 
στόχου, επειδή οι συμμετέχοντες θέλουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα - συχνά μικρές επιτυχίες στην 
πορεία βοηθούν στη διατήρηση της δέσμευσής τους. Ωστόσο, οι τρόποι επίτευξης του στόχου μπορούν να 
αλλάξουν, γεγονός που απαιτεί ταυτόχρονα κάποια ευελιξία στη διαδικασία.

Κοινωνικές αξίες, κανόνες και ιδανικά: Συνήθως αντιπροσωπεύει επίσης ορισμένες κοινές αξίες, κανόνες 
και ιδανικά. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι αυτές αναπτύσσονται από κοινού κατά τη διαδικασία, ιδίως με την 
αντιπαράθεσή τους με τις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις γύρω από ένα θέμα. Ωστόσο, πρόκειται πάντα για 
τη συμμετοχή των ανθρώπων όταν τα δικά τους συμφέροντα, οι κανόνες και οι αξίες συμβαδίζουν με αυτά της 
κοινότητας.

Τα παρακάτω αποσπάσματα από τα ερωτηματολόγια που διεξήχθησαν συνοψίζουν τα σχόλια σχετικά με τους 
παράγοντες επιτυχίας της κοινοτικής εκπαίδευσης:

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην επιτυχία ενός έργου ΚΕ; (Παραδείγματα)

 ● „Τοπική ηγεσία και ομάδες εθελοντών που είναι προσηλωμένοι στις γενικές αξίες της ΚΕ“
 ● „Σαφές και κατανοητό έργο και οι στόχοι/δραστηριότητές του“
 ● „Προώθηση του έργου και, αν είναι δυνατόν, άλλων παρόμοιων έργων, τα οποία έχουν υλοποιηθεί στο 

παρελθόν και είχαν θετικά αποτελέσματα στις αντίστοιχες κοινότητες“.
 ● „Ότι ένα έργο „υποστηρίζεται“ από τους εμπλεκόμενους / Ένα θέμα που συγκινεί“
 ● „Η ύπαρξη δημόσιων χώρων όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν χωρίς να χρειάζεται να 

καταναλώσουν ΚΑΙ η ύπαρξη ενός προσιτού προσώπου επαφής - μόνο μέσω του εθελοντισμού δεν 
επιτυγχάνεται η  επιθυμητή συχνότητα“

 ● „Η εμπειρία της εκτίμησης είναι πολύ συχνά ο κινητήριος μοχλός για να γίνεις ενεργός“
 ● „Η υποστήριξη της κοινότητας/του δημάρχου“
 ● „Σύντομες επιτυχίες, ενδιάμεσα αποτελέσματα που παρακινούν τους ανθρώπους να συνεχίσουν“
 ● „Αποδοχή μεταξύ του υπόλοιπου πληθυσμού“
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6. ΠΛΉΡΟΦΟΡΊΕΣ

ΑΥΣΤΡΊΑ

 ● Ιστοσελίδα του έργου - Kärntner Bildungswerk - Erasmus+ 
https://bildungswerk-ktn.at/erasmus-bildung-cedup-2/ 

 ● Definiton of Community Education – Ring Österreichischer Bildungswerke - Erasmus+ 
  https://ring.bildungs- werke.at/projekte/publikationen/  
 ● Πληροφορίες και έργα - ÖGUT - Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik- Erasmus+
  https://partizipation.at
 ● Κοινοτική ανάπτυξη - Salzburger Bildungswerk - Erasmus+
  https://www.salzburgerbildungswerk.at/de/gemeindeentwicklung/projekte 

ΕΛΛΑΔΑ

 ● Geo Ergon Paideia 
https://www.geo-ergon-paideia.eu/home-el/  

 ● Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς  
https://common-heritage.eu/ 

 ● OIG Beyond the Garden Παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης  
https://www.kean.gr/oig/  

 ● Επιταχυντής κυκλικής οικονομίας  
https://ekodi.gr/ 

ΡΟΥΜΑΝΊΑ
 ● Ιστοσελίδα έργου - Asociatia Euro Adult Education- Erasmus+ 

http://www.euro-ed.ro/proiecte-in-derulare/educa-ia-comunitara-in-domeniul-protec-iei-mediu- lui-i-
climei-ca-poten-ial-pentru-implicarea-societa-ii-civile-cedup-36

 ● Asociatia Institutul Bucovina 
https://bucovinainstitute.org/ 

 ● Βρετανικό Συμβούλιο Ρουμανίας- Erasmus+ 
https://www.britishcouncil.ro/programe/societate 

 ● Ρουμανία Pozitiva- Erasmus+ 
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/ 

 ● Primaria Drajna, judetul Prahova- Erasmus+ 
https://www.primaria-drajna.ro/

ΔΊΕΘΝΕΣ

 ● Πλατφόρμα αποτελεσμάτων έργου - Erasmus+ 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-AT01-KA204-078053 

 ● Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων- Erasmus+ 
https://eaea.org/why-adult-education-2/active-citizenship-democracy-and-participation/ 

 ● Διεθνές Συμβούλιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ICAE)- Erasmus+ 
http://icae.global/  

 ● DVV - Διεθνές- Erasmus+ 
https://www.dvv-international.de/en/ 
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IMPRINT

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου περί μέσων ενημέρωσης

Ιδιοκτήτης και εκδότης μέσων ενημέρωσης: Kärntner Bildungswerk Betriebs GmbH, Mießtaler Straße 6, 
A-9020 Klagenfurt, FN: 252348a Νομική έδρα Klagenfurt. Εξουσιοδοτημένα όργανα εκπροσώπησης: Διευθύνων 
Σύμβουλος Michael Aichholzer, Τηλ: 0463/53657621- Email: michael.aichholzer@kbw.co.at

Η Kärntner Bildungswerk Betriebs GmbH είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων, είναι μη κομματικός, δεν δεσμεύεται ομολογιακά και είναι αγκυροβολημένος στο δαχτυλίδι των 
αυστριακών Bildungswerke. Μοναδικός ιδιοκτήτης είναι η ένωση Kärntner Bildungswerk, Mießtaler Straße 6, 
A-9020 Klagenfurt.

Εκτύπωση:
Τόπος δημοσίευσης: Klagenfurt, Αυστρία

_________________________

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της 
παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν.

ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ….
….μας αφήσετε σχόλιο;
….προσθέσετε άλλη μέθοδο;
….μάθετε περισσότερα για το έργο;

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω QR κωδικό:
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης


