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Περιγραφή Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο Placemaking 

και στο The City at Eye Level στη Θεσσαλονίκη 
 
Ημερομηνία:  

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 

 

Προτεινόμενη Διάρκεια: 

10.00 - 15.30 (ή 16.00) 
 

Η έννοια, η χρήση και η οικειοποίηση του Δημόσιου και Ανοιχτού Χώρου, καθώς και οι               

συνέπειες τις οικονομικής κρίσης στο αστικό τοπίο είναι μερικές από τις προκλήσεις που             

αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές πόλεις σήμερα. Αυτές συνδέονται είτε με τη διαχείριση           

μεγάλων έργων αναβάθμισης περιοχών και αναπλάσεων, είτε με την αντιμετώπιση          

καθημερινών ζητημάτων του αστικού χώρου που σχετίζονται με την οικονομική κρίση ή            

την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης των πολιτών.  

Ποιος είναι ο αντίστοιχος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων σχεδιασμού            

και λήψης αποφάσεων; Ποία είναι η θέση και ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων και της               

κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση του δημόσιου και ανοιχτού χώρου; Πώς μπορούν            

να δημιουργηθούν και να δραστηριοποιηθούν ομάδες διαχείρισης του αστικού τόπου,          

όπως για παράδειγμα ενός δρόμου, και από ποίους?  

Το παρόν εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο θα εξετάσει τα αποτελέσματα του          

προγράμματος REMEDIO στη Θεσσαλονίκη, “φιλτράροντάς” τα μέσα από την προσέγγιση          

Placemaking και τη μεθοδολογία του The City at Eye Level (Η Πόλη στο Ύψος των               

Ματιών). 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε αυτό το ημερίσιο, εισαγωγικό εργαστήριο που           

διεξάγεται από την STIPO, την ομάδα που δημιούργησε το The City at Eye Level, να               

μάθετε στην πράξη αλλά και να εμπνευστείτε για το πως μπορείτε να δημιουργήσετε             

ιδανικούς δρόμους και τόπους ανοιχτούς για όλους τους ανθρώπους. 

Μάθετε για: 

● Το Placemaking: πως να μετατρέψετε το Δημόσιο και Ανοιχτό Χώρο σε Τόπο, όπου 

οι άνθρωποι θέλουν να βρίσκονται και να ζουν. 

● Την Πόλη στο Ύψος των Ματιών (The City at Eye Level): πως να δημιουργήσετε 

δρόμους και τόπους στην ανθρώπινη κλίμακα. 

● Τη διαχείριση Τόπου και Δρόμου: δημιουργία συμμαχιών και συνεργασιών για την 

ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών. 

● Παραδείγματα περιπτώσεων από τον κόσμο και διεθνείς πρακτικές. 

● Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες από 

διαφορετικά πεδία και οργανισμούς. 
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Μάθετε από: 

τον Hans Karssenberg, εταίρο, εκπαιδευτή και placemaker στους Stipo international, 

εμπνευστή του The City at Eye Level. 

Το City at Eye Level ξεκίνησε από τη STIPO και τους συνεργάτες της συμπεριλαμβάνοντας 

επαγγελματίες ηγέτες στο placemaking, αρχιτέκτονες και πολεοδόμους. 

Μέσα από το δίκτυο μας ανά τον κόσμο μπορούμε να βοηθήσουμε τις πόλεις να 

αναπτύξουν στρατηγικές για μια πόλη φιλική προς το ανθρώπινη κλίμακα που βασίζεται 

στο ανθρώπινο σώμα. (City at Eye Level). 

Οι κύριοι συνεργάτες μας είναι οι εξής: Project for Public Spaces, Gehl Architects, Future 

of Places, UN-Habitat, Copenhagenize and the FAU PUCRS University στο Porto Alegre. 

 

Η STIPO στοχεύει στη βελτίωση στη ζωή στην πόλη μέσω βιώσιμων και υπεύθυνων             

προσεγγίσεων και εργαλείων. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε, ότι η διεθνής μας εμπειρία             

και πρακτική είναι δυνατή μόνο μέσω συνεργασιών με τοπικούς φορείς και επαγγελματίες.            

Για να εξασφαλίσουμε τη συνάφεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τις τοπικές συνθήκες            

και πρακτικές, καθώς και για ουσιαστική ενεργοποίηση των τοπικών ανθρώπινων δικτύων,           

για τη διοργάνωση και συντονισμό του εργαστηρίου συνεργαζόμαστε με την κα Σοφία            

Κούκουρα, Μηχανικό Χωροταξίας και Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με         

μεταπτυχιακό στην Αστική Γεωγραφία, η οποία πρόσφατα συνεργάστηκε με την STIPO           

στην Ολλανδία. 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα: 

10.00 - 11.00: The City at Eye Level Introduction and Discussion 

11.00 - 12.30: Learn by Doing, the “Eye Level Game” on the REMEDIO Thessaloniki axis 

12.30 - 13.15: Group Work based on Eye Level Game observations and analysis 

13.15 - 13.45: Presentation on Street- and Place-Management 

13.45 - 14.15: Group Work on a proposal for Street- and Place-Management Model 

14.15 - 15.00: Reflection: Group Presentations and Discussions 

15.00 - 15.30: Round-up and Conclusions: Next Steps for a. REMEDIO project and b.              

Local Stakeholders 

OR 

15.00 - 16.00: Build your Own Toolkit to take back home 
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* Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά. 

Μάθετε περισσότερα για: 

Το The City at Eye Level εδώ: https://thecityateyelevel.com 

Τους STIPO εδώ: www.stipo.nl  

Μάθετε περισσότερα για τα εργαστήρια και τα επιμορφωτικά σεμινάρια που          

προσφέρουμε και διοργανώνουμε διεθνώς εδώ:  

https://thecityateyelevel.com/about-2/upcoming-masterclasses-and-events/  
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