
IO2 Θέμα: Πώς να ενδυναμώσουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή των κοινοτήτων τους

Οργανισμός: ALDA - European Association for Local Democracy

Σχέδιο μαθήματος

Τίτλος Πολίτες/Πολιτική και Δημοκρατική Συμμετοχή
Σύνδεση με το
Παραδοτέο (IO)
1

Παραδοτέο (IO)1 = ανάλυση αναγκών των κοινοτήτων και των ενδιαφερομένων μερών στην κοινοτική ανάπτυξη και
δέσμευση. Ο στόχος του IO1 ήταν, για τους εταίρους, να μοιραστούν τη γνώση και την τεχνογνωσία τους σχετικά με την
εργασία στο πεδίο με τις κοινότητες μέσω ερευνών, συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης. Τα συμπεράσματα που
εξάγονται στην έκθεση ανάλυσης PIECE, που επισημοποιήθηκε από όλους τους εταίρους, επιβεβαιώνουν πώς οι
κοινοτικοί εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από αυτήν την εκπαιδευτική εμπειρία για να μπορέσουν να αυξήσουν την
εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των κοινοτήτων στην
Ευρώπη.
Για αυτούς τους λόγους, θεωρήθηκε από την κοινοπραξία και την έρευνα που έγινε, ότι θα ήταν επωφελές για τους
κοινοτικούς εργαζόμενους το εκπαιδευτικό υλικό ανάπτυξης σχετικά με το «πώς να ενδυναμωθούν οι πολίτες να
συμμετέχουν στη δημόσια ζωή των κοινοτήτων τους».

Αποτελέσματα - Εκμάθηση ακαδημαϊκού και διδακτικού υλικού για την κατανόηση βασικών και ειδικών εννοιών δημιουργίας και
εφαρμογής μεθόδων συμμετοχικής διαδικασίας.

- γνώση συγκεκριμένων παραδειγμάτων εφαρμογής συμμετοχικών μεθόδων από τους ενεργούς πολίτες στις
κοινότητές τους·

- συγκεκριμένα και συμβουλές σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συμμετοχικών μεθόδων για τη συμμετοχή
του πληθυσμού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες της τοπικής κοινότητας.

Μάθημα Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών
αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Ανακάλυψη και εφαρμογή μεθόδων συμμετοχικής διαδικασίας για πρωτοβουλίες
πολιτών και εθελοντισμό, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική ένταξη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Σε βάθος μελέτη
μιας συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης ως παράδειγμα εφαρμογής των εννοιών που μαθαίνονται για μελλοντική
αναφορά.

Θέματα Συμμετοχή πολιτών, συμμετοχική διαδικασία και μέθοδοι στη θεωρία και την πρακτική



Δεξιότητες που
καλύπτονται

- συλλογική εργασία.
- καθορισμός στόχου/προσανατολισμός επίτευξης.
- επίλυση προβλήματος.
- ανάλυση των τομέων προτεραιότητας.
- ενδυνάμωση των συμμετεχόντων μέσω ηγεσίας και δεξιοτήτων.
- αξιολόγησης της προόδου για το έργο που επιτελέστηκε.

Διάρκεια 3.30 ώρες μάθημα και πρακτικές δραστηριότητες.
Προετοιμασία Για τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: οι εκπαιδευτές θα βασίσουν τη διδασκαλία και τις δραστηριότητές τους στην εμπειρία που

απέκτησαν τα χρόνια που ασχολούνται με έργα και πρωτοβουλίες σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών και τη
δημοκρατία. Για να είναι σε θέση να παρέχουν μια πλήρη και λεπτομερή εκπαίδευση, οι εκπαιδευτές της ALDA θα
ενσωματώσουν επίσης κάποιο υλικό από διεθνείς μελέτες και ιδρύματα. Η προστιθέμενη αξία της εκπαίδευσης θα είναι η
ιστορία και η εμπειρία της συμμετοχής κάθε οργανισμού στις συμμετοχές των πολιτών και της δημοκρατίας και η εξήγηση
της δημιουργίας και της εξέλιξης της συμμετοχικής διαδικασίας, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να
κατανοήσουν με απλό τρόπο την επιτυχή εφαρμογή του μεθόδους συμμετοχικών διαδικασιών σε πραγματικό πλαίσιο.
Για ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Δεν απαιτείται προετοιμασία.



Δραστηριότητες

Χρόνος
(Περίπου) -
3.30 ώρες

εκπαίδευση
ς

Συγκεκριμένος
μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα/Άσκηση Αξιολόγηση
μαθήματος

Υλικά

25 λεπτά Πρώτη
αλληλεπίδραση με
τους συμμετέχοντες
στην εκπαίδευση.
Στιγμή αρχικής
ενασχόλησης για να
γνωριστούμε και να
ξεκινήσουμε μια
διδακτική
διαδικασία,
εμπλοκή σε
πρακτικές
δραστηριότητες και
εκπαιδευτικές
γνώσεις

Εισαγωγική δραστηριότητα - πραγματοποιείται από τον Project
Manager/Εκπαιδευτή, υπεύθυνο για το υλικό της εκπαίδευσης και της
υλοποίησης.

Διαδικτυακά - Εισαγωγική δραστηριότητα μέσω Zoom είναι οποιαδήποτε
εικονική δραστηριότητα ή ερώτηση που βοηθά τα απομακρυσμένα μέλη της
ομάδας να αισθάνονται άνετα και να συνδέονται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια
εικονικών συναντήσεων στο Zoom. Οποιαδήποτε δραστηριότητα για την
αύξηση του επιπέδου ενέργειας των συμμετεχόντων με τη συμμετοχή τους. Η
διασκέδαση και το γέλιο θα τονώσει επίσης το επίπεδο προσοχής των
μαθητών, θα τονώσει τη δημιουργικότητα και θα καταρρίψει τυχόν εμπόδια
μεταξύ των ανθρώπων ή/και του θέματος της εκπαίδευσης.
“Η εργασία από το σπίτι είναι μια αποτυχία!” - "Η εργασία από το σπίτι είναι
μια αποτυχία!" - Πιθανότατα να έχετε βιώσει ή να έχετε κάνει πολλές βλακείες
από τότε που ξεκινήσατε να εργάζεστε από το σπίτι. Και το ίδιο έχουμε
όλοι. Έτσι, κατά την έναρξη των συναντήσεων Zoom, αφιερώστε ένα λεπτό
για να συζητήσετε την πιο μεγάλη αποτυχία σας.

Δια ζώσης - Paper Airplane Game: Είναι ένα από εκείνα τα εισαγωγικά
παιχνίδια που λειτουργούν μόνο για προσωπικές συναντήσεις. Πρώτα,
περάστε χρωματιστά φύλλα χαρτιού στα μέλη της ομάδας σας και ζητήστε
τους να γράψουν ένα ενδιαφέρον γεγονός για τον εαυτό τους. Στη συνέχεια
ζητήστε τους να φτιάξουν ένα χάρτινο αεροπλάνο. Μόλις είναι έτοιμα, κάθε
μέλος της ομάδας θα πετάξει το χάρτινο αεροπλάνο του στην άλλη πλευρά
του δωματίου. Στη συνέχεια, επιλέξτε τα χάρτινα αεροπλάνα, διαβάστε τα
δυνατά και βάλτε τους να μαντέψουν ποιου χάρτινου αεροπλάνου είναι.

Ζητήστε από
όλους τους
συμμετέχοντες
στην εκπαίδευση
να συμμετέχουν
στις
δραστηριότητες
γνώσης και την
εισαγωγική
δραστηριότητα
που θα είναι
μέρος της
αξιολόγησης. Θα
είναι σημαντικό
να
διασφαλίσουμε
ότι όλοι θα έχουν
την ευκαιρία να
συμμετάσχουν
και να μιλήσουν.
Να μην υπάρχει
εχθρικό
περιβάλλον
.

Για εισαγωγικές
δραστηριότητες
μέσω Zoom
μπορείτε να
βρείτε
περισσότερα
παραδείγματα σε
αυτόν τον
σύνδεσμο:
https://blog.vant
agecircle.com/z
oom-icebreaker
s/
Για δια ζώσης
εισαγωγικές
δραστηριότητες
θα χρειαστείτε
μόνο κάποια
χρωματιστά
χαρτιά και στυλό,
μολύβια.

https://blog.vantagecircle.com/zoom-icebreakers/
https://blog.vantagecircle.com/zoom-icebreakers/
https://blog.vantagecircle.com/zoom-icebreakers/
https://blog.vantagecircle.com/zoom-icebreakers/


1 ώρα και
15 λεπτά

Κάντε μια σύντομη
εισαγωγή για την
ιστορία, τους
στόχους και τις
δραστηριότητες-
Ο ειδικός
μαθησιακός στόχος
θα ήταν να δοθεί
μια εκπαιδευτική
βάση στους
συμμετέχοντες
σχετικά με τη
συμμετοχή των
πολιτών στις
κοινότητες και τις
συμμετοχικές
μεθόδους
.

Εισαγωγή - Παρουσίαση των εκπαιδευτών και της οργάνωσης και της
εμπειρίας τους. Στη συνέχεια, το άτομο θα εισαγάγει το θέμα της
«Συμμετοχικής Δημοκρατίας» - από την αξιολόγηση στις λύσεις. Δίνοντας μια
επισκόπηση του θεωρητικού υποβάθρου και των πρακτικών δραστηριοτήτων
για την επιτυχία της πλήρους εμπλοκής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.
Πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων/μαθημάτων θα
ξεκινήσουμε μια διαδικτυακή δημοσκόπηση - χρησιμοποιώντας την ψηφιακή
διαδραστική πλατφόρμα MENTIMETER.com - ερώτηση στους συμμετέχοντες
πάνω στις γνώσεις τους, τις σκέψεις τους και τα πιστεύω τους σε σχέση με το
τι είναι ο πολίτης και η δημοκρατική συμμετοχή.

Ιστορία - Ιστορικές πληροφορίες θα δοθούν στους συμμετέχοντες για να
κατανοήσουν καλύτερα τους πολίτες και τη δημοκρατική συμμετοχή.

Θεωρία - Το εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί στους συμμετέχοντες και θα
εξηγηθεί.
Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

- Σκοποί και Στόχοι. - Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής Συμμετοχής. - Πώς να
συμμετάσχετε (το διαφορετικό επίπεδο συμμετοχής, βήματα στη
διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, διατομεακά εργαλεία και
μηχανισμοί για τη συμμετοχή των πολιτών)· - Εργαλειοθήκη

Παρουσίαση - Μια παρουσίαση PowerPoint presentation θα συνοδεύσει
όλες τις εκπαιδευτικές και διδακτικές δραστηριότητες και θα δώσει στους
συμμετέχοντες τα οπτικά εργαλεία για να παρακολουθήσουν το μάθημα.

Οι συμμετέχοντες
θα κληθούν να
απαντήσουν σε
ορισμένες
ερωτήσεις για να
επιβεβαιώσουν
την εκμάθηση
των βασικών
εννοιών των
μαθημάτων. Η
δραστηριότητα
αξιολόγησης θα
γίνει στο
Mentimeter.com
με διαδραστικό
τρόπο

Διδακτικό και
εκπαιδευτικό
υλικό αντλημένο
από την εμπειρία,
των εκπαιδευτών,
για την
προώθηση της
χρηστής
διακυβέρνησης
και της
συμμετοχής των
πολιτών σε
τοπικό επίπεδο
σε ολόκληρη την
Ευρώπη και όχι
μόνο.
Άλλοι πόροι που
χρησιμοποιούνται
για την
προετοιμασία του
εκπαιδευτικού
υλικού είναι ο
«Κώδικας καλής
πρακτικής για τη
συμμετοχή των
πολιτών στη
διαδικασία λήψης
αποφάσεων»
από το
Συμβούλιο της
Ευρώπης
(δωρεάν online:
https://rm.coe.int/
code-of-good-pra
ctice-civil-particip
ation-revised-301

https://www.mentimeter.com/
https://rm.coe.int/code-of-good-practice-civil-participation-revised-301019-en/168098b0e2
https://rm.coe.int/code-of-good-practice-civil-participation-revised-301019-en/168098b0e2
https://rm.coe.int/code-of-good-practice-civil-participation-revised-301019-en/168098b0e2
https://rm.coe.int/code-of-good-practice-civil-participation-revised-301019-en/168098b0e2


019-en/168098b0
e2).
Υλικό: εργαλεία
για πρόσβαση
στο
Mentimeter.com
(τηλέφωνο ή
φορητός
υπολογιστής)

1 ώρα Εφαρμογή της
έννοιας που
μάθαμε κατά το
πρώτο μέρος της
εκπαίδευσης. Οι
συμμετέχοντες θα
κληθούν να
αλληλεπιδράσουν
με ενεργό τρόπο και
να βάλουν την
οπτική, τις σκέψεις
και την εμπειρία
τους στην πρακτική
συζήτηση.

Πρακτική Δραστηριότητα - Πριν ξεκινήσουν οι πρακτικές δραστηριότητες, οι
συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν σε μια άλλη
δημοσκόπηση/ερωτήσεις που αφορούν θέματα συμμετοχής των πολιτών. Η
απάντηση θα είναι το αρχικό/βασικό θέμα για την έναρξη των πρακτικών
συζητήσεων.

επιλογή ανάμεσα σε 2 δραστηριότητες:
1) World cafè method - η μεθοδολογία World Café είναι μια απλή,

αποτελεσματική και ευέλικτη μορφή για τη φιλοξενία ομαδικού
διαλόγου. Κάθε στοιχείο της μεθόδου έχει συγκεκριμένο σκοπό και
αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες αρχές σχεδιασμού. Κάθε γύρος
ξεκινά με μια συγκεκριμένη ερώτηση που σχετίζεται με τον γενικό
σκοπό της εκδήλωσης, στην περίπτωσή μας πώς να ενισχύσουμε τη
συμμετοχή των πολιτών. Οι ίδιες ερωτήσεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για περισσότερους από έναν γύρους ή μπορούν να
βασιστούν η μία πάνω στην άλλη. Η επιλογή των ερωτήσεων είναι
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της εκδήλωσης. Γενικά, είναι
χρήσιμο να διατυπώνονται οι ερωτήσεις σε θετική μορφή και ανοιχτή
μορφή για να επιτραπεί μια εποικοδομητική συζήτηση. Εάν οι
συμμετέχοντες δεν βρουν ότι οι ερωτήσεις για συζήτηση που
εμπνέουν την εκδήλωση είναι απίθανο να είναι επιτυχής, μπορεί
επομένως να είναι καλό να αναπτύξετε την ερώτηση μαζί με μερικούς
από τους προβλεπόμενους συμμετέχοντες.

2) Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε διαφορετικές αίθουσες Zoom
(πίνακες). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες

Πρακτική
δραστηριότητα
που
χρησιμοποιείται
συχνά από την
ALDA για να
διεκδικήσει
απόψεις,
διαφορές,
ομοιότητες σε
διαφορετικά
θέματα,
επιτρέποντας
μια συνεχή
αλληλεπίδραση
μεταξύ των
συμμετεχόντων.
Εάν χρειαστεί,
οι εκπαιδευτές
θα παρέμβουν
για να
εξασφαλίσουν
ότι η συζήτηση
θα συνεχιστεί

Δια ζώσης:
στυλό, χαρτιά και
πίνακας με
μαρκαδόρους
Διαδικτυακά:
πλατφόρμα που
επιτρέπει
διαφορετικά
δωμάτια και
διαμοιρασμό
οθόνης

https://rm.coe.int/code-of-good-practice-civil-participation-revised-301019-en/168098b0e2
https://rm.coe.int/code-of-good-practice-civil-participation-revised-301019-en/168098b0e2
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf


συζητούν τις ερωτήσεις στο τραπέζι τους, πριν προχωρήσουν σε νέο
τραπέζι/ομάδα για κάθε νέο γύρο.

Ένας συμμετέχων (ο οικοδεσπότης του τραπεζιού) παραμένει και
συνοψίζει την προηγούμενη συνομιλία στους νεοαφιχθέντες
συμμετέχοντες (ένα έγγραφο word διαθέσιμο σε όλους τους
συμμετέχοντες, για κάθε τραπέζι, θα ήταν διαθέσιμο για να συνεχίσει
να παρακολουθεί τις απαντήσεις και τις απόψεις). Μετακινώντας τους
συμμετέχοντες στην αίθουσα, οι συνομιλίες σε κάθε τραπέζι
διασταυρώνονται με ιδέες από άλλα τραπέζια, με αποτέλεσμα μια
συλλογική νοημοσύνη. Στο τέλος της διαδικασίας οι κύριες ιδέες
συνοψίζονται σε μια σύνοδο ολομέλειας και συζητούνται οι
δυνατότητες παρακολούθησης.
Θα γίνει διαχείριση 4 πινάκων:

- Ψηφιοποίηση.
- Πώς να φτάσετε στους «αόρατους».
- Μερίδιο βέλτιστων πρακτικών.
- Σχέσεις με τις τοπικές αρχές.

Το θέμα των πινάκων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

στο κατάλληλο
θέμα.

30 λεπτά Επεξήγηση και
διερεύνηση
επιτυχημένων
ιστοριών
συμμετοχής
πολιτών σε έργα
που υλοποιούνται
για να δείξουν τα
δυνατά σημεία και
τη φιλοδοξία των
δραστηριοτήτων

Μελέτη Περίπτωσης - Επιτυχημένες ιστορίες συμμετοχής πολιτών από την
εμπειρία των εκπαιδευτών.

Μπορούμε να παρουσιάσουμε 4 επιτυχημένες ιστορίες από την εμπειρία της
ALDA
Σύντομη εισαγωγή στο έργο και την υλοποίηση 4 διαφορετικών
δράσεων/έργων.

- «Ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών να προσφέρουν
λύσεις με συμμετοχική δημοκρατία» στη Μολδαβία. Ενδυνάμωση
μετακίνησης συνιδιοκτητών πολυκατοικίας κατοικιών.

Εφαρμογή των
εννοιών της
ενεργού
δημοκρατικής
συμμετοχής των
πολιτών σε
έργα. Να είναι
σε θέση να βρει
ομοιότητες και
διαφορές σε

Επίσημο υλικό
από τους
διαχειριστές
έργων της ALDA
που εργάζονται
για την
υλοποίηση των
καθορισμένων
έργων.
Χρησιμοποιήστε
το PowerPoint,



ενεργούς
δημοκρατικής
συμμετοχής.

- “Ενδυνάμωση της Γειτονιάς”. Αναβίωση Συμβουλίων Γειτονιάς που
τονώνει τη συμμετοχή και τις νέες ιδέες. Εμψύχωση ομάδων
εργασίας, παρακίνηση υποψηφίων, κατάρτιση εκλογικού
προγράμματος και τόνωση της προσέλευσης των ψηφοφόρων για να
δώσει μια νέα ζωή σε ολόκληρη την πόλη του Schio (Ιταλία).

- “Προσοχή”. Τοπική συμμετοχή για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής. Προώθηση μιας συμμετοχικής προσέγγισης για την
εφαρμογή τοπικών πρωτοβουλιών και μέτρων για δράσεις
κατακράτησης νερού που αντιμετωπίζουν την πρόκληση της
κλιματικής αλλαγής·

- “Ίχνος”. Συμμετοχική διαδικασία για την εκ νέου αναγνώριση μιας
υποεξυπηρετούμενης και ευάλωτης γειτονιάς.

σύγκριση με
διαφορετικούς
πολιτισμούς,
γεωγραφίες και
ομάδες-στόχους
.

αναφέρετε άλλο
υλικό που
σχηματίστηκε
κατά την
υλοποίηση των
δραστηριοτήτων
του έργου.
Μπορείτε να
αποκτήσετε
πρόσβαση σε
υλικό από την
επίσημη
ιστοσελίδα της
ALDA:
https://www.alda-
europe.eu/

Απολογισμός/αξιολόγηση - Σύγκριση της δυνατότητας μεταφοράς εννοιών
που μαθαίνονται πρόσφατα στην καθημερινή ζωή και σε εργασιακές
καταστάσεις.

Αξιολόγηση του
περιεχομένου
που
παρουσιάζεται
και μαθαίνεται.

30 λεπτά Ανατροφοδότηση/αξιολόγηση - Χορήγηση ερωτηματολογίου για την
αξιολόγηση του υλικού, των παρουσιάσεων και των δραστηριοτήτων που
παρουσίασε η ALDA στους συμμετέχοντες της εκπαίδευσης. Θα ήταν πηγή
βελτιώσεων και ανάπτυξης για τους εκπαιδευτές για μελλοντική αναφορά.

Απόψεις και
χρήσιμες
συμβουλές για
τη βελτίωση της
αλληλεπίδραση
ς, του υλικού και
της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας που
προσφέρεται.

Να ετοιμαστεί
ερωτηματολόγιο
για την
αξιολόγηση των
απαιτούμενων
πληροφοριών.
Η φόρμα Google
είναι η πιο
εύκολη και
γρήγορη λύση.

https://www.alda-europe.eu/
https://www.alda-europe.eu/


Μελέτη Περίπτωσης
Ο σκοπός της μελέτης περίπτωσης είναι να δώσει ένα πραγματικό παράδειγμα των θεμάτων που συζητούνται σε αυτό το κεφάλαιο. Αυτό
επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν με πιο πρακτικό τρόπο.

Χώρα Ιταλία
Τίτλος Ίχνος (Spark)
Οργανισμός ALDA - European Association for Local Democracy
Πηγές

Το υλικό της ALDA που συλλέγεται από το έργο της Νάντιας κατά την (συνεχιζόμενη) υλοποίηση του έργου. Υλικό που
παράγεται περαιτέρω από εκδηλώσεις, ομάδες εστίασης και αλληλεπίδραση με πρωταγωνιστές (πολίτες) και τοπικές
αρχές.

Ποιοι είναι οι
σκοποί και οι
στόχοι της
μελέτης
περίπτωσης;

Η επονομαζόμενη Gruppo Scintilla (Spark Group) είναι μια συμμετοχική διαδικασία που περιλαμβάνει κατοίκους μιας
γειτονιάς της Vicenza (Ιταλία) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το μέλλον της. Το έργο επικεντρώνεται σε μια
πολυπολιτισμική γειτονιά που βρίσκεται κοντά στον Κεντρικό Σταθμό, που αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα που
σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και την παράνομη διακίνηση. Η αρχή μιας συμμετοχικής διαδικασίας είναι ο
συν-σχεδιασμός ενός κοινού οράματος για το μέλλον της γειτονιάς, με τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία από
κοινού σχεδιασμού και την υλοποίηση δραστηριοτήτων στην περιοχή. Στόχος είναι να αυξηθεί το αίσθημα κοινοτικού και
τοπικού διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων που θα έχουν τη δυνατότητα να
υπογράψουν μια αναφορά για τον επαναπροσδιορισμό της γειτονιάς.

Βασικά σημεία
6 ή 7 βασικά
σημεία που
δίνουν μια πολύ
γρήγορη
επισκόπηση του
περιεχομένου.

1 -μια πολύ πολυεθνική γειτονιά που αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και την παράνομη
διακίνηση

2 - συμμετοχική διαδικασία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συν-σχεδιασμός ενός κοινού οράματος

3 - δημόσιες διαβουλεύσεις και συμμετοχή των πολιτών



4 - ομάδες εργασίας και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν στη γειτονιά και την αίσθηση
της κοινότητας

5 - αντίκτυπος στην κοινότητα και σχέσεις με τις τοπικές αρχές

6 - Ο ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ

Λεπτομερής
περιγραφή της
επιλεγμένης
μελέτης
περίπτωσης
Και γιατί επιλέξατε
αυτή τη μελέτη
περίπτωσης

Η συμμετοχική διαδικασία στοχεύει στην εκ νέου ανάπτυξη μιας υποεξυπηρετούμενης και ευάλωτης γειτονιάς της
Vicenza. Αφενός πραγματοποιήθηκε μια σειρά από δημόσιες διαβουλεύσεις με στόχο τον προσδιορισμό των
προβλημάτων, τη συλλογή προτάσεων για πιθανή λύση και την ανάπτυξη της αίσθησης ιδιοκτησίας και ευθύνης των
πολιτών απέναντι στο πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, οργανώθηκαν αρκετές τοπικές πρωτοβουλίες για τη
βραχυπρόθεσμη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν στη γειτονιά και τη δημιουργία μιας αίσθησης κοινότητας
(εκδηλώσεις για παιδιά, πάρτι μεταξύ των γενεών με τη συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων, μαθήματα θεάτρου,
πρωτοβουλίες συμμετοχικού προϋπολογισμού , και τα λοιπά.).

Η διαδικασία έχει αναδείξει τις δυσκολίες της γειτονιάς (ασφάλεια, κυκλοφορία και αστική αποσύνθεση) αλλά και τις
μεγάλες ευκαιρίες (τόπος ζωής και διέλευσης, πολυεθνικότητα, αστικό πλαίσιο, περιοχή τροφίμων και μέρη αριστείας) και
προτείνει να καθοδηγήσει το πεπρωμένο αυτής της γειτονιάς προς την ακόλουθη κατεύθυνση: η χρήση ενός θετικού
συνθήματος: THE PLACE TO BE, για να αντιστραφεί το αρνητικό νόημα που αναφέρεται στη γειτονιά με θετική
προοπτική.

Περιγράψτε τις
τοπικές,
περιφερειακές
εθνικές και
διεθνείς
επιπτώσεις

Τοπικές επιπτώσεις: Το έργο αναδεικνύει μέρη και επιχειρήσεις που αποτελούν προστιθέμενη αξία για την περιοχή και
για ολόκληρη την πόλη, μετατρέποντας το αρνητικό στίγμα της περιοχής σε θετικό. Θα χρησιμεύσει ως χάρτης, όχι μόνο
«εμπορικός» αλλά και κοινωνικός, σε αναζήτηση των θετικών της γειτονιάς.



Επίλογος
Πώς πιστεύετε ότι
η έρευνά σας θα
μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί
από τους
επαγγελματίες και
ποια οφέλη θα
μπορούσε να
αποφέρει σε
τοπικές
κοινότητες,
επαγγελματίες και
ομάδες-στόχους;

Πιστεύουμε ότι το να μελετήσετε το έργο Scintilla (Spark) είναι σημαντικό γιατί αντιπροσωπεύει ένα τέλειο παράδειγμα
συμμετοχικής διαδικασίας και συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το έργο γεννήθηκε από μια
έντονη κοινωνική, συναισθηματική και οικονομική ανάγκη από την πλευρά των πολιτών που ζουν στην περιοχή Milano
της Vicenza.
Το Scintilla παρέχει σαφή αντιπροσώπευση για το πώς οι τοπικές οργανώσεις, οι τοπικές αρχές ή/και οι πολίτες μπορούν
να αναλάβουν τα προβλήματα της κοινότητάς τους και να δημιουργήσουν συνοχή για την εξεύρεση αρμονικών λύσεων.
Η διαδικασία του συν-σχεδιασμού και της δημόσιας διαβούλευσης μπορεί να είναι μια εξαιρετική απεικόνιση μιας
μεθοδολογίας συμμετοχικής διαδικασίας ικανής να φιλοξενήσει άτομα από διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιστικά και
οικονομικά υπόβαθρα.
Η ικανότητα συμφιλίωσης των συμφερόντων της κοινότητας με την τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι ένα λεπτό βήμα στη
διαδικασία, αλλά, εάν βασιστεί σωστά, μια μεγάλη προστιθέμενη αξία.

Το μεγαλύτερο όφελος που μπορούν να λάβουν όλοι οι φορείς (κοινότητες, επαγγελματίες και ομάδες στόχοι) από αυτή
την έρευνα είναι η επίγνωση ότι μέσω συμμετοχικών διαδικασιών είναι δυνατό να κάνουν τη διαφορά στις κοινότητές
τους.


