
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

6η Μαθητική Περιβαλλοντική Συνάντηση 

«Η πόλη που ονειρεύομαι!» 

20 Απριλίου 2018, ώρες 8.30 – 13.30 

Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 

Οι μαθητές εκφράζουν τις προσδοκίες τους  

για μια Βιώσιμη Πόλη 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου σε  

συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος - 

Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων) υλοποιεί για 6η συνεχή χρονιά το 6ο Μαθητικό 

Περιβαλλοντικό Συνέδριο για τη Βιώσιμη Πόλη,  στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού δικτύου με 

τίτλο «Βιώσιμη Πόλη, η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» που συντονίζει.  

Μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων από διαφορετικές πόλεις ή γειτονιές της ίδιας πόλης, 

μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους και εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής ή φορέων 

ενεργών πολιτών, συζητούν για ζητήματα που τους αφορούν στη πόλη τους, ανταλλάσουν 

απόψεις, ιδέες, συνεργάζονται, και προτείνουν ιδέες και δράσεις που εμφορούνται από 

την αντίληψη του ενεργού πολίτη, την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, από τις 9.00 ως τις 

13.30, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. 

Βασικός στόχος της εκδήλωσής φέτος που έχει τίτλο «Η πόλη που ονειρεύομαι!» είναι η 

ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη στους κατοίκους της πόλης που είναι ακόμη 

μαθητές/τριες και να προσφέρει μια θετική εμπειρία ενεργούς συμμετοχής σε 

δημοκρατικές διαδικασίες διαλόγου. Επιζητούμε να δώσουμε τον λόγο στα παιδιά, να 

ακούσουμε τις ανάγκες, τους προβληματισμούς, τα οράματα τους και να τα βοηθήσουμε 

να εκφράσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους για δράσεις που θα αλλάξουν την κοινή 

ζωή στην πόλη μας. Φέτος με τον γενικό τίτλο «Η πόλη που ονειρεύομαι!» τα παιδιά θα 

προσεγγίσουν ιδέες όπως το άνοιγμα του σχολείου στη γειτονιά, η μετακίνηση στην πόλη, 

η προσβασιμότητα της πόλης, ο τουρισμός για νέους, ο ενεργός πολίτης, ο διαδικτυακός 

ενεργός πολίτης και η διεκδίκηση του ελεύθερου χώρου. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουν 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, τις εμπειρίες, τα συμπεράσματα, τις ιδέες και 

τις προτάσεις τους, στους συμπολίτες τους. 

Στόχος της συνάντησης είναι η ενδυνάμωση των μαθητών και η συνειδητοποίηση ότι 

σημαντικές αλλαγές δεν έρχονται μόνο από τους δημόσιους φορείς αλλά και τους ίδιους 

τους πολίτες όταν αυτοί συνεργάζονται και ενώνουν τις δυνάμεις τους! Στόχος επίσης είναι 

η γνωριμία, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τους 

θεσμικούς φορείς της πόλης. 

Το συνέδριο γίνεται με τη συνεργασία των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των 

Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής 

https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli/drastiriotites


Θεσσαλονίκης, του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης ΔΕ Ημαθίας και 

Χαλκιδικής και του ΚΠΕ Κιλκίς. 

Φέτος συμβάλλουν με τις εμπειρίες τους στην υλοποίηση του συνεδρίου εκπρόσωποι 

υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Πρασίνου, Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας, 

Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας, Αντιδημαρχία Τουριστικής Ανάπτυξης, Δ/νση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης),  η  Μητροπολιτική Αναπτυξιακή  Θεσσαλονίκης, αλλά και φορέων, 

ενώσεων και πρωτοβουλιών ενεργών πολιτών της πόλης όπως το Tοpio, η Πανελλήνια 

Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης (Παράρτημα Κ. Μακεδονίας), 

η Γειτονιά της Αλεξάνδρου Σβώλου, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών Περιφερειακή 

Ένωση Κ. Μακεδονίας, ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, η Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών 

Παράρτημα Μακεδονίας – Θράκης, το Youthnest και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. 

 

Συμμετέχουν 300 περίπου μαθητές από 20 σχολεία που κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους υλοποίησαν περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με την πόλη τους: 

4ο Γυμνάσιο Τούμπας, 5ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 31ο 

Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 1ο Γυμνάσιο Συκεών, 3o Γυμνάσιο Συκεών, Καλλιτεχνικό Σχολείο 

Αμπελοκήπων, 2o ΓΕΛ Σταυρούπολης, 2ο ΓΕΛ Πολίχνης, 6o Γυμνάσιο Καλαμαριάς, ΓΕΛ 

Αρναίας, Γυμνάσιο Κασσάνδρας, ΓΕΛ Ν. Μουδανιών, ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών, 4o Γυμνάσιο 

Κομοτηνής, 101ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 18o Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, 12ο 

Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, 14ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης, Νηπιαγωγείο Κληματιάς 

Ιωαννίνων. 

 

Η δράση υλοποιείται πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6, 

Υποέργο 1 (ΛΑΠ)με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον η δράση συνχρηματοδοτείται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, είναι 
φορέας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί από το 1995 στο 
Κορδελιό με σκοπό την προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης 
για την Αειφορία στην σχολική κοινότητα .  
 
Το ΚΠΕ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, επιμορφωτικά 
προγράμματα για εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται για την επίτευξη των στόχων του με 
φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.  

Ιστοσελίδα: http://www.kpe-thess.gr 
 

Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές στα δημιουργικά εργαστήρια στα οποία 

θα πάρουν μέρος είναι:  

 Θέμα  

1 Σχολεία ανοιχτά στη γειτονιά! Με τα κλειδιά στο χέρι… 

http://www.kpe-thess.gr/


2 Δίλημμα: Πάρκο ή Πάρκινγκ;                                                 

3 Προτείνουμε πεζόδρομο!  

4 Με το λευκό μπαστούνι στην πόλη περπατώ!  Πόλη προσβάσιμη σε όλους! 

5 Αν θα μπορούσα τον δρόμο να άλλαζα … / Σχεδιάζουμε μαζί, τον δρόμο ξανά! 

6 Ψάχνοντας τον ενεργό πολίτη! 

7 Με το ποδήλατο στην πόλη! 

8 Μετακινούμαι ανεμπόδιστα στην πόλη με αναπηρικό αμαξίδιο! Πόλη προσβάσιμη σε 

όλους!  

9 Τουρίστας στην πόλη μου! Τουρισμός για νέους 

10 Διαδικτυακός ενεργός πολίτης!  

Παράλληλα στην αυλή του Δημαρχείου θα πραγματοποιούνται πλήθος δημιουργικών 

εργαστηρίων, παρουσιάσεις πόστερ και δρώμενα. 

Σύντομο Πρόγραμμα της συνάντησης 

8.30 - 8.45: Προσέλευση μαθητικών ομάδων. 

9.00 – 10.45: Α Μέρος  

9.00 - 10.45: Αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» Εργαστήρια σε στρογγυλά τραπέζια  

9.00 – 10.45: Στην αυλή του Δημαρχείου. Δημιουργικά εργαστήρια  

10.45 - 11.00: Διάλειμμα  

11.00 – 12.30: Β Μέρος   

11.00 - 12.30: Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης: Χαιρετισμοί, παρουσιάσεις του 

δικτύου και των αποτελεσμάτων των στρογγυλών τραπεζιών  

11.00 - 12.30: Αυλή του Δημαρχείου και Αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης Δημιουργικά 

εργαστήρια και θεατρικά δρώμενα των μικρών παιδιών 

Γ Μέρος: 12.30 – 13.30 Αυλή του Δημαρχείου 

12.30 - 13.00: Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων. Απονομή αναμνηστικών συμμετοχής. 

13.00 - 13.30: Συμμετοχή σε σύντομο κοινό δρώμενο στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου.  

13.30: Λήξη και αποχώρηση 

Πληροφορίες στο τηλ. 2310 707150 



Επισυνάπτεται η αφίσα της εκδήλωσης 

 

 

 

 

  


