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Πρόλογος
Η 4η εκπαιδευτική ενότητα του προγράμματος D3 βασίζεται στα περιεχόμενα των
εκπαιδευτικών ενοτήτων 1-3 του προγράμματος κατάρτισης δασκάλων D3. Τα προς επίλυση
προβλήματα σχετίζονται και με εκείνα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων
ενοτήτων, π.χ. θέματα που αφορούν την ταυτοποίηση δεδομένων, τη συλλογή, τη δημιουργία
περιεχομένου, την αξιολόγηση των πηγών δεδομένων και την παρουσίαση των δεδομένων. Η
εκπαιδευτική ενότητα συγκεφαλαιώνει στοιχεία από προηγούμενες ενότητες, αλλά θα μπορούσε
ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και ανεξάρτητα (αν και αυτό δεν συνιστάται).
Επίσης, κατά τη διάρκεια της ενότητας θα εξεταστεί και η «επίλυση προβλημάτων».
Ο βασικός άξονας της ενότητας είναι η ανάγκη να αλλάξουμε τις πόλεις μας ώστε να ταιριάζουν
στον σημερινό τρόπο ζωής μας και επιπλέον να προσαρμοστούν στις ανάγκες των κοινοτήτων
στην μετά COVID-19 εποχή. Το προτεινόμενο πλαίσιο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η
υιοθέτηση της έννοιας της πόλης των 15 λεπτών του Carlos Moreno, η οποία έχει υιοθετηθεί
και από την Anne Hidalgo, τη δήμαρχο του Παρισιού, και άλλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο
(συμπεριλ. της Βαρκελώνης) δίνοντας την ευκαιρία να επανεκκινήσουμε και να εξετάσουμε πώς
θα μπορούσαμε να αλλάξουμε ορισμένες πτυχές της καθημερινής μας ζωής όχι μόνο προς όφελος
μας, αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Η ιδέα, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, απέκτησε
λίγων λεπτών διασημότητα, καθώς έχει τραβήξει το ενδιαφέρον. Τα ανοικτά δεδομένα μπορούν
να χρησιμεύσουν για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αυτών των προσεγγίσεων σε
συγκεκριμένους τομείς.
Βασικός στόχος: Ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων με τη
χρήση ανοικτών πηγών δεδομένων.

Στόχοι αυτής της ενότητας
● Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την προώθηση της ενεργού και
δημιουργικής εμπλοκής των μαθητών με το γνωστικό αντικείμενο.
● Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο παιδαγωγικών
στρατηγικών που ενισχύουν τις εγκάρσιες δεξιότητες των μαθητών, τη
βαθιά σκέψη και τη δημιουργική έκφραση.
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● Η στροφή της μάθησης προς νέο, ρεαλιστικό περιεχόμενο, το οποίο θα
οδηγεί τους μαθητές σε πρακτικές δραστηριότητες, επιστημονική
έρευνα ή επίλυση σύνθετων προβλημάτων, ή την αύξηση της ενεργού
συμμετοχής των μαθητών σε σύνθετα θέματα με διάφορους τρόπους.
Όλοι, οπουδήποτε και αν ζούμε, αποτελούμε μέρος του «προβλήματος» που θα
προσπαθήσουμε να επιλύσουμε: δηλαδή του πώς να ζούμε πιο βιώσιμα.
Η ενότητα αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως αυτόνομη ενότητα, αλλά είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των τριών προηγούμενων ενοτήτων του μαθήματος.
Η ενότητα θα αξιοποιήσει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλες ενότητες επιτρέποντας
στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες και τα εργαλεία τους
για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του ψηφιακού τους κόσμου.
Οι εκπαιδευτικοί θα διενεργήσουν την έρευνά τους αλληλεπιδρώντας:
a) Με εκπαιδευτικό υλικό
b) Με άλλους μαθητές
c) Με τους συναδέλφους τους
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Εισαγωγή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Μελέτη της πρακτικής εφαρμογής της έννοιας της «πόλης των 15 λεπτών» στην περιοχή σας.

Ο κάθε μαθητής ζει σε μια συγκεκριμένη αστική
περιοχή διαφορετικού μεγέθους. Ορισμένοι ζουν σε
πόλεις. Οι πόλεις είναι περίπλοκοι χώροι και ενίοτε
δημιουργούν προβλήματα εξ αιτίας του μεγέθους
τους σε όσους ζουν σε αυτές.
Ο Carlos Moreno εξέτασε πώς αυτές οι μεγαλύτερες
περιοχές μπορούν να οργανωθούν σε μικρότερες
«γειτονιές», όπου ο καθένας θα έχει πρόσβαση σε
ό,τι χρειάζεται σε ακτίνα 15 λεπτών από το σπίτι
του, γεγονός που ακυρώνει την ανάγκη να διασχίζει
την πόλη και προωθεί μια προσέγγιση
προσανατολισμένη στην κοινοτική αντίληψη των
υπηρεσιών, δηλ. την απασχόληση και τη μείωση της
ανάγκης για υπερβολικές μετακινήσεις.
Η πόλη των 15 λεπτών έχει σχεδιαστεί για να
επιλύσει μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλες οι μεγάλες αστικές περιοχές και να
μειώσει τις επιπτώσεις τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση:
να εξηγείτε την έννοια της πόλης των 15 λεπτών
να εξετάζετε τις πόλεις στις οποίες αρχίζει να εφαρμόζεται, καθώς και τη σύνδεση με
τα ψηφιακά δεδομένα
● να εκτιμάτε τα οφέλη από την εφαρμογή της σε τοπικό επίπεδο καθώς και ορισμένες
από τις επιπτώσεις της εφαρμογής της στη δική σας περιοχή
● να αρχίσετε να σκέφτεστε πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη δική σας περιοχή και
ποια δεδομένα θα χρειάζονταν.
Αρχίστε να σκέφτεστε πώς θα μπορούσατε να παρουσιάσετε τις ιδέες αυτές στους συναδέλφους
σας καθώς και σε άλλα ακροατήρια, έτσι ώστε να ενθαρρύνετε τη δική σας αστική περιοχή να
εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης ορισμένων στοιχείων της πόλης των 15 λεπτών.
●
●
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ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP
5. Επίλυση προβλημάτων
5.1 Εντοπισμός αναγκών και τεχνολογικές απαντήσεις
5.2 Δημιουργική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ιστοσελίδα για την πόλη των 15 λεπτών: https://www.15minutecity.com/
http://www.moreno-web.net/the-15-minutes-city-for-a-new-chrono-urbanism-pr-carlosmoreno/
Ομιλία του Carlos Moreno στο TED (15 λεπτά - με υπότιτλους σε διάφορες γλώσσες)
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city?language=en

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
•
•

Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο

•

Στους μαθητές μοιράζεται έντυπο υλικό με την περιγραφή του ρόλου / του πλαισίου

•

Mέθοδος ανταλλαγής απόψεων, είτε δια ζώσης είτε online/ψηφιακά π.χ. lino.it
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•

Συνδρομή του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο ArcGIS Online (δωρεάν για τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα) και πρόσβαση για τους μαθητές, καθώς και ένας λογαριασμός που θα λειτουργεί
με το Survey123 for ArcGIS Online.

EΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ
• Άλλα άρθρα και πηγές που δείχνουν πώς η ιδέα της πόλης των 15 λεπτών υιοθετείται σε
συγκεκριμένα μέρη, ίσως και κοντά στη δική σας περιοχή.
• π.χ.
• https://www.bbc.com/worklife/article/20201214-how-15-minute-cities-will-change-theway-we-socialise
• Λογαριασμός του Dan Luscher στο Instagram: https://www.instagram.com/15minutecity/
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1 Η έννοια της πόλης των 15 λεπτών
1.1 Επίπεδο εξερεύνησης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
●

Παρουσιάστε στους μαθητές την έννοια της πόλης των 15 λεπτών και αρχίστε να
εξετάζετε τυχόν σχετικές πηγές ανοικτών δεδομένων.

Εισαγωγή στην έννοια της πόλης των 15 λεπτών
Ερωτήσεις που προκύπτουν:
Πώς θα περιγράφατε το μέρος όπου ζείτε και πού το τοποθετείτε στην ακόλουθη πυραμίδα;

Σκεφτείτε το σπίτι σας. Φανταστείτε μια περιοχή που οριοθετείται από την απόσταση που θα
μπορούσατε να περπατήσετε άνετα, χωρίς βιασύνη, σε δεκαπέντε λεπτά. Κανονικά, η απόσταση
αυτή είναι μεταξύ 1 και 1,5 χιλιομέτρου.
Αυτό
απεικονίζεται στο
Open Street Map χάρη στο ακόλουθο εργαλείο:
https://2kmfromhome.com/1km και λειτουργεί οπουδήποτε εντός της ΕΕ. Αναπτύχθηκε από τον
David Bolger μετά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε ορισμένες χώρες, π.χ. στη Γαλλία:
https://2kmfromhome.com/about.
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π.χ. ένα παράδειγμα από την Ολλανδία.
Απαριθμήστε τις λειτουργικές υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιοχή αυτή.

Tο ακόλουθο «σύννεφο λέξεων» προσφέρει μερικά παραδείγματα, σε περίπτωση που οι μαθητές
δεν είναι σίγουροι, και μπορεί κανείς να το παρουσιάσει ή να το χρησιμοποιήσει ως βάση για άλλες
που θα προκύψουν μέσα από τη συζήτηση των μαθητών. Λάβετε υπόψη σας ότι από αυτές τις
υπηρεσίες άλλες είναι πρωτεύουσας και άλλες ήσσονος σημασίας.
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Συζητήστε τι υπάρχει και τι ΔΕΝ υπάρχει εδώ. Ποιες υπηρεσίες θα ήθελαν περισσότερο οι μαθητές
να έχουν σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από το σπίτι τους;
Επίσης, λάβετε υπόψη σας ότι το ποδήλατο μικραίνει τις αποστάσεις που μπορεί κανείς να
διανύσει από το σπίτι, χωρίς να χρειάζεται αυτοκίνητο ή δημόσιο μέσο μεταφοράς.
Παρουσιάστε αυτή τη γελοιογραφία του Chaz Hutton @instachaaz
Πόσο ρεαλιστική είναι; Τι επιδιώκει;
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Πηγή: https://www.instagram.com/p/CCGe9C_hB7r/

Ως οδηγός: κανονικά μπορεί κανείς να περπατήσει περί το 1 με 1,5 χλμ. σε 15 λεπτά.
Τι έχουν υιοθετήσει άλλες πόλεις;
Πώς θα επηρεαστούν οι νέοι και η ζωή τους στην μετά COVID-19 εποχή;

Έρευνα:
-

-

-

Πόσους κατοίκους έχει ο οικισμός όπου ζείτε;
Πώς οριοθετείται η περιφέρεια του οικισμού σας, υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων;
Π.χ. στα στοιχεία της απογραφής περιλαμβάνονται άτομα που ζουν σε γειτονικά χωριά ή
άτομα που ζουν στην ίδια την πόλη;
Πώς εντοπίζετε τις λειτουργικές υπηρεσίες; Π.χ. οι χάρτες Google εμφανίζουν τις
επιχειρήσεις που έχουν πληρώσει για να συμπεριληφθούν στο χάρτη ή έχουν εγγραφεί
στο Google: https://smallbusiness.withgoogle.com/ - ποιοι άλλοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι
υπηρεσιών υπάρχουν;
Πόσο διασυνδεδεμένη είναι η περιοχή σας με το δίκτυο δημόσιων μεταφορών;

Κάθε μέρα, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν τα Google Maps για να
βρίσκουν τοπικές επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που πραγματοποιούν μια
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τοπική αναζήτηση θα επισκεφθούν ένα κατάστημα σε ακτίνα οκτώ χιλιομέτρων δεν αποτελεί
έκπληξη μιας και πάνω από το 40% όλων των αναζητήσεων στο Google χρησιμοποιούνται για την
αναζήτηση τοπικών επιχειρήσεων.

Εμβαθύνοντας περισσότερο στην έννοια της πόλης των 15 λεπτών:
Το 15λεπτο πλαίσιο της πόλης του Carlos Moreno αναδεικνύει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά παρουσιάστε τα, έτσι ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τα ακόλουθα:
Εγγύτητα: Τα πράγματα πρέπει να είναι κοντά.
Διαφορετικότητα: Οι χρήσεις γης πρέπει να είναι μεικτές, έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλη
ποικιλία αστικών ανέσεων σε κοντινή απόσταση.
Πυκνότητα: Χρειάζονται αρκετοί άνθρωποι για να υποστηρίξουν μια ποικιλία επιχειρήσεων
σε μια μικρή περιοχή. Ας σημειωθεί ότι δεν απαιτείται πυκνότητα επιπέδου Μανχάταν,
όπως αποδεικνύεται σε πολλές γειτονιές χαμηλής δόμησης του Σαν Φρανσίσκο ή άλλων
πόλεων των ΗΠΑ.
Γενικευμένη παρουσία: Οι γειτονιές αυτές πρέπει να είναι τόσο διαδεδομένες ώστε να είναι
διαθέσιμες και προσιτές σε όποιον θέλει να ζήσει σε μια τέτοια.
Πόσα από τα παραπάνω ισχύουν για τις περιοχές όπου ζουν οι μαθητές;
Ποιες αλλαγές θα χρειαστούν για την εφαρμογή της έννοιας της πόλης των 15 λεπτών στην
πραγματική ζωή.
Πρέπει να πούμε ότι για πολλές πόλεις, η ιδέα των 15 λεπτών αποτελεί έργο «North Star». Ένα έργο
North Star δεν είναι παρά ένας μεγαλύτερος συνολικός στόχος που μας επιτρέπει να στοιχίσουμε
πίσω απ’ αυτόν άλλους μικρότερους, εφικτούς στόχους. Με άλλα λόγια, δεν είναι άμεσα εφικτός,
λειτουργεί όμως ως πυξίδα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
●
●
●
●
●
●

Ενότητα 4

Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο
Στους μαθητές μοιράζεται έντυπο υλικό με την περιγραφή του ρόλου/του πλαισίου
Mέθοδος ανταλλαγής απόψεων, είτε δια ζώσης είτε online/ψηφιακά π.χ. lino.it
https://2kmfromhome.com/1km
PPT με εικόνες από τις δραστηριότητες

Επίλυση προβλημάτων

12

https://ukdataexplorer.com/european-translator/ - Ευρωπαϊκός μεταφραστικός χάρτης του
James Trimble, εάν απαιτείται η μετάφραση λέξεων σε σύννεφα λέξεων/χάρτες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ευέλικτο χρονοδιάγραμμα - περίπου 2 ώρες είναι αρκετές για την ολοκλήρωση της εργασίας.

1.2 Επίπεδο εξειδίκευσης
Γίνετε άριστος στην επικοινωνία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Όπως το 1.2, αλλά με πρόσθετες οδηγίες και δραστηριότητες αμέσως μετά την εξοικείωση των
μαθητών με την έννοια των 15 λεπτών:
Ορισμένες ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν στους μαθητές σε έναν πίνακα flipchart ή κάτι
παρόμοιο:
●

Τι γνώμη έχετε για τον τόπο όπου ζείτε;

●

Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί ο τόπος στον οποίο ζείτε;

●

Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για τη βελτίωση του τόπου όπου ζείτε;

●

Πώς χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά δεδομένα στην οργάνωση διαφόρων πτυχών της ζωής
στον τόπο όπου ζείτε; Πώς θα μπορούσατε να μάθετε ποια ψηφιακά δεδομένα
χρησιμοποιούν οι τοπικοί οργανισμοί;

●

Πόσο μεγάλη αισθάνεστε την εμπλοκή σας στον τόπο όπου ζείτε;

Αντίγραφο της ομιλίας TED θα μπορούσε να διατεθεί στους μαθητές με στόχο την συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων. Μπορείτε να την κατεβάσετε ως PDF σε πολλές γλώσσες.
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city/transcript?language=en
(Σχετικά αποσπάσματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των μαθητών σύνδεση με σύνολα δεδομένων)
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Ορισμός της πόλης των 15 λεπτών
Ενδεχομένως, εισαγωγή των μαθητών στη σταθερά Marchetti, η οποία αναπτύχθηκε από τον Carlos
Marchetti: σχετίζεται με τη μετακίνηση από/προς την εργασία και υποδηλώνει ότι υπάρχει μια
απόσταση που οι άνθρωποι χαίρονται να διανύουν ξοδεύοντας, κατά κανόνα, μικρό απόθεμα
χρόνου.
Επίσης, θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε βαθύτερα την ιδέα του «15λεπτου» περιπάτου και πώς
μπορεί να ποικίλλει.
Η έννοια της «ελκυστικότητας του περιπάτου» έχει περιγραφεί από τον αρχιτέκτονα Steve Mouzon
εδώ:
https://www.originalgreen.org/blog/2012/walk-appeal.html
Το Λονδίνο διαθέτει μια εργαλειοθήκη σχεδιασμού περιπάτων, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει
πηγή έμπνευσης: http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
●

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

●

Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο

●
●

Στους μαθητές μοιράζεται έντυπο υλικό με την περιγραφή του ρόλου/του πλαισίου
Mέθοδος ανταλλαγής απόψεων, είτε δια ζώσης είτε online/ψηφιακά π.χ. lino.it

●

Αντίγραφο της ομιλίας TED θα μπορούσε να διατεθεί στους μαθητές με στόχο την
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Μπορείτε να την κατεβάσετε ως PDF σε πολλές
γλώσσες.
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city/transcript?language=en

●
●

Ενότητα 4
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●

Άρθρο του Ed Glaeser: https://www.city-journal.org/cities-and-pandemics-have-longhistory

●

Πίνακας Pinterest: https://www.pinterest.co.uk/geoblogs/15-minute-city/

●

Ορισμός της πόλης των 15 λεπτών:
https://www.cnu.org/publicsquare/2021/02/08/defining-15-minute-city

●

http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ευέλικτο χρονοδιάγραμμα - περί τις 2 - 4 ώρες είναι αρκετές για την εργασία αυτή. Δυνατότητα
παράτασης για τις ομάδες που θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο.

Ενότητα 4
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2 Τι υπάρχει σε απόσταση 15 λεπτών από τη γειτονιά
σας;
2.1 Εισαγωγή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εξερευνήστε τι είναι διαθέσιμο σε
απόσταση 15 λεπτών από τη
γειτονιά του σπιτιού/του σχολείου
των μαθητών – σε οποιαδήποτε κι
αν επιλέξετε να εστιάσετε για τη
δραστηριότητα.
Οι
μαθητές
πρέπει
να
προσδιορίσουν ποιες καθημερινές
ανάγκες μπορούν να καλύψουν σε
απόσταση 15 λεπτών από το σπίτι
τους. Το διάγραμμα είναι κι αυτό
από τον Carlos Moreno
-

εργασία
ψώνια
περίθαλψη
μαθήματα
διασκέδαση
διαβίωση

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:
●

να ενημερώνετε για την έννοια της πόλης των 15 λεπτών

●

να μελετάτε τη βιωσιμότητα μιας αστικής περιοχής.

Εξετάστε τον τρόπο διεξαγωγής έρευνας σχετικά με τις απόψεις των κατοίκων όσον αφορά την
εισαγωγή της νέας αυτής έννοιας (σ’ αυτό το σημείο η κοινοποίηση της ιδέας αποκτά σημασία).

Ενότητα 4
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ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP
5. Επίλυση προβλημάτων
5.1 Εντοπισμός αναγκών και τεχνολογικές λύσεις
5.2 Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
●

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

●

Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο

●

Στους μαθητές μοιράζεται έντυπο υλικό με την περιγραφή του ρόλου/του πλαισίου

●

Μέθοδος ανταλλαγής απόψεων, είτε δια ζώσης είτε online/ψηφιακά π.χ. lino.it

Ενότητα 4
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2.2 Δραστηριότητες
2.2.1 Επίπεδο εξερεύνησης
Μελέτη της περιοχής
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ
Μελέτη της περιοχής
Τι στοιχεία υπάρχουν για την περιοχή, έτσι ώστε να εξεταστούν οι πρακτικές δυνατότητες της
έννοιας της πόλης των 15 λεπτών;
Ποιος συλλέγει στοιχεία;
Πώς αποθηκεύονται τα στοιχεία, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμα;
Δώστε δείγματα στοιχείων προς επεξεργασία

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
●

Χάρτες και εικόνες της περιοχής

●

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2-4 ώρες

2.2.2 Επίπεδο εξειδίκευσης
Μελέτη της περιοχής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Όπως και στο επίπεδο της εξερεύνησης - αλλά με μεγαλύτερη διερεύνηση του βαθμού συμμετοχής,
όσον αφορά την κίνηση στην περιοχή.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
● Πρόσβαση στο διαδίκτυο
● Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο

Ενότητα 4
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●
●

Στους μαθητές μοιράζεται έντυπο υλικό με την περιγραφή του ρόλου/του πλαισίου
Mέθοδος ανταλλαγής απόψεων, είτε δια ζώσης είτε online/ψηφιακά π.χ. lino.it

●

Εξοπλισμός λήψης βίντεο: smartphone ή πρόσθετες κάμερες, εάν υπάρχουν

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
2-4 ώρες + χρόνος επιτόπιας εργασίας (συμπεριλ. της προετοιμασίας)
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3 Σχεδιασμός της αλλαγής στην περιοχή σας
3.1 Εισαγωγή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Μετά την εξερεύνηση της περιοχής, είναι καιρός να προγραμματίσετε κάποιες αλλαγές.
Η Μελβούρνη έχει αναπτύξει αυτό που αποκαλείται «γειτονιά των 20 λεπτών».

Δημιουργήστε μια λίστα ελέγχου για την περιοχή στην οποία εργάζεστε και σχεδιάστε ένα
ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο αυτό πρέπει να αναπτυχθεί με τη βοήθεια κάποιου εργαλείου, όπως το
Survey123 το οποίο καταγράφει αυτόματα τις απαντήσεις.

Ενότητα 4
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση:
•

να παρουσιάζετε ευκαιρίες για την εφαρμογή της έννοιας της πόλης των 15 λεπτών στη
δική σας περιοχή.

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGCOMP
5. Επίλυση προβλημάτων
5.1 Εντοπισμός αναγκών και τεχνολογικές λύσεις
5.2 Δημιουργική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Data Ethics Canvas - μια υπενθύμιση του ρόλου του ψηφιακού
αποτυπώματος στην ανάπτυξη οποιουδήποτε πόρου, ιδιαίτερα
στην περίπτωση συλλογής δεδομένων για άλλους ανθρώπους.
https://theodi.org/article/the-data-ethics-canvas-2021/

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενότητα 4

•

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

•

Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο

•

Στους μαθητές μοιράζεται έντυπο υλικό με την περιγραφή του ρόλου/του πλαισίου

•

Mέθοδος ανταλλαγής απόψεων, είτε δια ζώσης είτε online/ψηφιακά π.χ. lino.it
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ
Μελβούρνη – γειτονιές των 20 λεπτών – περισσότερες λεπτομέρειες
https://www.planmelbourne.vic.gov.au/current-projects/20-minute-neighbourhoods

3.2 Δραστηριότητες
3.2.1 Επίπεδο εξερεύνησης
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓH
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ιδανικά, η δραστηριότητα αυτή θα απαιτήσει επιτόπια έρευνα για τη συλλογή κάποιων
πρωτογενών δεδομένων ή θα περιλάβει συλλογή δευτερογενών δεδομένων.
Περίπατοι - μελέτη του τρόπου με τον οποίο μπορούν οι πόλεις να δώσουν τα κατάλληλα κίνητρα.
Επίσης, αξιοσημείωτη είναι και η αυξημένη χρήση ηλεκτρονικών σκούτερ, με αρκετές πόλεις να
καθιερώνουν δοκιμαστικά συστήματα ενοικίασης. Οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς
στον περίπατό τους.
Μελετήστε επίσης την μορφολογία του εδάφους της περιοχής σας: τις ανηφορικές και κατηφορικές
διαδρομές που πρέπει να διανύουν οι ποδηλάτες.
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Πηγή: http://content.tfl.gov.uk/the-planning-for-walking-toolkit.pdf
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εξετάσετε κατά πόσο μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή τα
σχέδια αυτά στη δική σας περιοχή.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
●

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

●

Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο

●

Στους μαθητές μοιράζεται έντυπο υλικό με την περιγραφή του ρόλου/του πλαισίου

●

Mέθοδος ανταλλαγής απόψεων, είτε δια ζώσης είτε online/ψηφιακά π.χ. lino.it

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Κατά κάποιο τρόπο εξαρτάται από τη μορφή της δραστηριότητας που επιλέγετε να
χρησιμοποιήσετε.

Ενότητα 4

Επίλυση προβλημάτων

23

3.2.2 Επίπεδο εξειδίκευσης
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αναπτύσσει τις ιδέες που περιλαμβάνει το επίπεδο εξειδίκευσης.
Σε αυτή την ενότητα είναι πιθανό να απαιτηθεί εργασία επί του πεδίου.
Χρησιμοποιήστε εργαλεία, όπως το Survey123 και το ArcGIS Online, για να παρουσιάσετε τα
ευρήματα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
•

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

•

Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο

•

Στους μαθητές μοιράζεται έντυπο υλικό με την περιγραφή του ρόλου/του πλαισίου

•

Mέθοδος ανταλλαγής απόψεων, είτε δια ζώσης είτε online/ψηφιακά π.χ. lino.it

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
4 ώρες – συν τον χρόνο που απαιτείται για μία ή περισσότερες εξορμήσεις
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4 Παρουσίαση/κοινοποίηση των σχεδίων σας για την
περιοχή σας
4.1 Εισαγωγή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την παρουσίαση ιδεών για τον τρόπο προσαρμογής της
περιοχής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κάτοικοί της θα έχουν πρόσβαση σε τοπικές υπηρεσίες,
ενώ η ανάγκη χρήσης αυτοκινήτου θα μειώνεται.
Κατά τον σχεδιασμό της επικοινωνίας, θα πρέπει να εξετάσετε ορισμένες βασικές ερωτήσεις:

•

•

Γιατί θέλετε να επικοινωνήσετε με την κοινότητα;

•

Σε ποιον θέλετε να απευθυνθείτε;

•

Τι θέλετε να επικοινωνήσετε;

•

Πώς θέλετε να το επικοινωνήσετε;

•

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε και τι πρέπει να κάνετε για να
χρησιμοποιήσετε αυτά τα μέσα επικοινωνίας;

Μόλις διευκρινίσετε αυτά τα ζητήματα, η κοινοποίηση των στοιχείων σας θα γίνεται πιο
αποτελεσματικά και βιώσιμα, ενώ θα καταφέρετε να επιτύχετε ευκολότερα τους αρχικούς
σας στόχους (Nicoletti, 2017-2019).

Πώς μπορείτε να αναπτύξετε ένα σχέδιο επικοινωνίας;

Σχήμα 1 Ανακτήθηκε από: Nicoletti, V., DiMenSion - Interacting through digital technology
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Κατά τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να έχετε κατά νου τα ακόλουθα:
●
●
●
●
●

Να αποσαφηνίζετε το μήνυμά σας
Να αξιολογείτε τους πόρους σας
Να λαμβάνετε υπόψη σας πιθανά εμπόδια και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Να αναλύετε τον τρόπο αξιοποίησης πιθανών δεσμών με άλλα άτομα και μέσα
ενημέρωσης
Να οργανώνετε ένα σχέδιο επικοινωνίας και να αποφασίζετε πώς θα το παρακολουθείτε
και θα το τροποποιείτε, ούτως ώστε να επιτυγχάνετε τα αποτελέσματά σας.

Να θυμάστε ότι το μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο: είναι
γλώσσα, καθώς και αντανάκλαση της διάθεσής σας και η παρουσίασή της μέσω ενός
συγκεκριμένου σχεδιασμού.
Ένα μήνυμα αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά (Nicoletti, 2017-2019):
●

Περιεχόμενο: το ακροατήριό σας επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του μηνύματός σας

●

Γλώσσα: μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέσο. Εξετάστε τη δυνατότητα μετάφρασης σε
άλλες γλώσσες για να διευρύνετε τον αντίκτυπο.

●

Διάθεση: ελέγξτε τη διάθεσή σας, διατηρήστε θετικό τόνο, μην μεταδίδετε αρνητικά
συναισθήματα

●

Σχεδιασμό: αυξήστε την προβολή του μηνύματός σας, αξιοποιώντας τα μέσα που
προσφέρουν μεγαλύτερη προβολή, συμπεριλ. των κοινωνικών δικτύων, ιστότοπων,
πόστερ, ενημερωτικών δελτίων.

Στην ακόλουθη δράση παρουσιάζεται πώς με τη βοήθεια ενός animation ένας δρόμος μπορεί να
μεταμορφωθεί και να γίνει πιο φιλικός για ποδηλάτες και όχι μόνο:
https://www.bikeitalia.it/2021/04/02/come-trasformare-unautostrada-urbana-in-una-viaresidenziale-un-video-lo-spiega-bene/
https://twitter.com/i/status/1377639082587684864
Η απομάκρυνση από το αυτοκίνητο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ιδέας της πόλης των 15
λεπτών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:
● να ενημερώνετε για τους στόχους της πόλης των 15 λεπτών
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να λαμβάνετε υπόψη σας τις πρακτικές απαιτήσεις της καθιέρωσής της στην περιοχή
την οποία έχει μελετήσει ο μαθητής.
Παρουσιάστε ορισμένα από τα ευρήματα με τη βοήθεια των ανοικτών δεδομένων και των
δεδομένων που συλλέχθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές.
●

ΠΛΑΙΣΙΟ DIGICOMP
5. Επίλυση προβλημάτων
5.1 Εντοπισμός αναγκών και τεχνολογικές λύσεις
5.2 Δημιουργική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (κατά περίπτωση)
Βλ. Ενότητα 1 για σχετικούς ιστότοπους και υλικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
●

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

●

Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο

●

Στους μαθητές μοιράζεται έντυπο υλικό με την περιγραφή του ρόλου/του πλαισίου

●

Mέθοδος ανταλλαγής απόψεων, είτε δια ζώσης είτε online/ψηφιακά π.χ. lino.it

●

CANVA / Tableau - προτιμώμενος κατάλογος (βλ. D3 TOOLKIT για κατάλογο
προτεινόμενων εργαλείων)

Η εργαλειοθήκη DOUGHNUT ECONOMY της Kate Raworth μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμη.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ (κατά περίπτωση)
Ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων - Tableau
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4.2 Δραστηριότητες
4.2.1 Επίπεδο εξερεύνησης
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ανάπτυξη παρουσίασης των ιδεών που μελετήθηκαν, όσον αφορά ένα συγκεκριμένο
ακροατήριο.
● Ακροατήριο
● Σκοπός
Και τα δύο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Προσδιορίστε τους κατάλληλους φορείς στους οποίους πρέπει να κοινοποιηθούν τα σχέδια - και οι
οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση της περιοχής και τον τρόπο με τον οποίο διοικείται σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
●

Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο

●

Στους μαθητές μοιράζεται έντυπο υλικό με την περιγραφή του ρόλου/του πλαισίου

●

Mέθοδος ανταλλαγής απόψεων, είτε δια ζώσης είτε online/ψηφιακά π.χ. lino.it

●

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Μισή έως μία ημέρα για την προετοιμασία συνεδρίασης περίπου μίας ώρας, συμπεριλ. των
ερωτήσεων των παρατηρητών.

4.2.2 Επίπεδο εξειδίκευσης
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Όπως το επίπεδο εξερεύνησης - αλλά με ορισμένες επιπλέον επιλογές οι οποίες θα μπορούσαν να
περιλαμβάνουν:
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●
●
●

Επανεξέταση της επιτυχίας των τρόπων επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν
Εντοπισμός περαιτέρω φορέων.
Κοινοποίηση του αποτελέσματος με τη χρήση οπτικοακουστικού ή ηχητικού υλικού και
ευρεία κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
● Υπολογιστής/κινητό τηλέφωνο
●

●

Στους μαθητές μοιράζεται έντυπο υλικό με την περιγραφή του ρόλου/του πλαισίου

●

Μέθοδος ανταλλαγής απόψεων, είτε δια ζώσης είτε online/ψηφιακά π.χ. lino.it

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Όπως το επίπεδο εξερεύνησης - αλλά με επιπλέον πεδίο εφαρμογής, ανάλογα με την κατεύθυνση
που θα δώσουν οι μαθητές στη δραστηριότητα.

4.2.3 Δραστηριότητες επέκτασης
Τα αποτελέσματα αυτής της ενότητας μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για εφαρμογή σε
άλλα σημεία των αποτελεσμάτων του έργου.
Οι μαθητές μπορεί να εμπνευστούν για την υλοποίηση κάποιων ιδεών που συζητήθηκαν και να
επικοινωνήσουν τα ευρήματά τους σε διάφορους τοπικούς φορείς.
Το τελικό κριτήριο επιτυχίας του D3 είναι ότι οδηγεί σε ανάληψη πραγματικής πρακτικής
δράσης, η οποία πιστώνεται στους μαθητές που ασχολήθηκαν με το υλικό του μαθήματός μας.
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5 Κριτική στην πόλη των 15 λεπτών
ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΤΟ ΙΔΙΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ 15 ΛΕΠΤΩΝ.
Κριτική στην πόλη των 15 λεπτών:

Κεντρικό ρόλο στη διεύρυνση αποτελεί η άσκηση κριτικής της προσέγγισης η οποία δεν έχει γίνει
καθολικά αποδεκτή. Αναμφίβολα, αποτελεί περισσότερο διεύρυνση των υφιστάμενων πλαισίων
παρά μια εντελώς νέα ιδέα - όπως έχει αναφερθεί, άλλες πόλεις έχουν υιοθετήσει παρόμοιες ιδέες
σε μια προσπάθεια να γίνουν πιο «βιώσιμες» (θα μπορούσε να γίνει μια γόνιμη συζήτηση με τους
μαθητές για τη διερεύνηση του όρου «βιώσιμη»).

Ορισμένες ιδέες μπορεί να προκύψουν από το ακόλουθο άρθρο:
https://www.cnu.org/publicsquare/2021/01/25/15-minute-neighborhood-gets-its-15minutes-fame
«Το θεωρώ περισσότερο ως μια «πλαισίωση» των πολεοδομικών εννοιών, παρά μια έννοια
σχεδιασμού ή μια μετρική από μόνη της. Όπως επισημαίνεις, έχει επικρατήσει επειδή είναι κάτι
που ο μέσος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει - όλοι ζουν τη ζωή τους μέσα από τη μετρική του
χρόνου και θέλουν να ζουν εκεί όπου τα πράγματα που χρειάζονται είναι κοντά και εύκολα
προσβάσιμα. Αυτό καθιστά την πολεοδομία προσωπική υπόθεση».
Kit Krankel McCullough
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