
Πρόγραμμα TAKE IT CPD : ενότητα 7
Ενθάρρυνση του σχεδιασμού δράσης και της ενίσχυσης

Δημιουργήθηκε από: INFODEF, ES



Στόχος
Να παράσχει στους εκπαιδευόμενους τα εργαλεία που θα τους
επιτρέψουν να σχεδιάσουν δράση και να ενισχύσουν τους
εαυτούς τους (και άλλους ανθρώπους) με σκοπό την αλλαγή,
εντοπίζοντας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων,
σκιαγραφώντας παράγοντες επιρροής και αναλύοντας τα
πλαίσια AFI (Νοοτροπία – Συντονιστές – Υποδομές) και REDuse
(Απόρριψη, Έγχυση, Διάχυση).



Γνώση

Επίδειξη της γνώσης των 
διαφορετικών επιπέδων λήψης 
αποφάσεων και τρόποι 
προσέγγισης.

Δεξιότητες Αρμοδιότητες & Αυτονομίες

Προσδιορισμός των επιπέδων των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων 
και του ρόλου τους στις πολιτικές 
και στα προγράμματα για την 
κλιματική αλλαγή.

Καθορισμός των πιθανών 
στρατηγικών για την προσέγγιση 
των υπευθύνων λήψης 
αποφάσεων με στόχο την 
πρόταση και την παρότρυνση της 
υλοποίησης συγκεκριμένων 
δράσεων.



Γνώση Δεξιότητες Αρμοδιότητες & Αυτονομίες

Επεξήγηση των 3 βασικών συνόλων 
παραγόντων επιρροής (κίνητρα, οδηγοί 
τρόπου ζωής, καθοριστικοί 
παράγοντες).

Ανάλυση του πλαισίου Νοοτροπίας –
Συντονιστών – Υποδομών (AFI) ως 
προσέγγιση καθοδήγησης πολιτικής 
από την κορυφή προς τη βάση (που 
προκύπτει από τους καθοριστικούς 
παράγοντες).

Επεξήγηση του πλαισίου Απόρριψης, 
Έγχυσης, Διάχυσης (REDuse) που 
υποστηρίζει τη συμμετοχή από τη 
βάση προς την κορυφή από άτομα, 
οικογένειες και κοινότητες.

Ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης 
για την ενίσχυση των ατόμων 
προκειμένου να αναλάβουν 
δράση και να προκαλέσουν τη 
συμμετοχή της κοινότητας στην 
αλλαγή.

Επίδειξη γνώσης στρατηγικών για 
την ενίσχυση των ατόμων 
προκειμένου να αναλάβουν 
δράση.



ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη 
που παρουσιάζει τις βασικές 
πραγματικές και εννοιολογικές 
πληροφορίες σχετικά με τα θέματα 
αυτής της ενότητας, για να σας 
παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Επίπεδα λήψης αποφάσεων
Η δράση για την κλιματική αλλαγή προϋποθέτει να γνωρίζουμε σε ποιον πρέπει να
αναφερόμαστε.
Λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό πλαίσιο, υπάρχουν καθορισμένα τμήματα που θα
φροντίζουν για οτιδήποτε σχετίζεται με το περιβάλλον σε περιφερειακό, επαρχιακό
και δημοτικό επίπεδο.
Εάν δεσμευόμαστε να αναλάβουμε δράση για την κλιματική αλλαγή, είναι
σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος είναι υπεύθυνος και για τι πράγμα, προκειμένου να
απευθύνουμε ιδέες ή προτάσεις σχεδίων.



Παράγοντες επιρροής
Υπάρχει η συναίνεση ότι, για να έχουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές και
πρακτικές βιώσιμου τρόπου ζωής, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το
συγκεκριμένο πλαίσιο ώστε να αντιληφθούμε γιατί οι άνθρωποι καταναλώνουν και
τι διαμορφώνει τις σχετικές συμπεριφορές τους. Αυτή η κατανόηση του
συγκεκριμένου πλαισίου μπορεί να προκύψει μέσω τριών αλληλένδετων
υποκείμενων παραγόντων του τρόπου ζωής: i) των κινήτρων ii) των οδηγών και iii)
των καθοριστικών παραγόντων.



Νοοτροπία – Συντονιστές – Υποδομές
Η νοοτροπία, οι συντονιστές και οι υποδομές αποτελούν 3 βασικούς καθοριστικούς
παράγοντες που εξηγούν τους τύπους του τρόπου ζωής.
• Η νοοτροπία αποτελεί ένα σύμπλεγμα παραγόντων που συμβάλλουν στον 

προσανατολισμό της αξίας ενός ατόμου και στην πιθανότητα κατανάλωσης. Καθορίζει τις 
προτιμήσεις και τις επιλογές.

• Οι συντονιστές αποτελούν ένα σύνολο παραγόντων που συμβάλλουν στη δυνατότητα 
πραγματοποίησης ορισμένων μοτίβων συμπεριφοράς ή τρόπου ζωής.

• Οι υποδομές αναφέρονται σε κοινωνικο-οικολογικές διεπαφές που υποστηρίζουν τις 
καταναλωτικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνουν τη φυσική υποδομή (για στέγαση, 
κινητικότητα και αναψυχή) και τον σχεδιασμό συστημάτων παροχής (π.χ. τιμολόγηση και 
δυνατότητες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως το νερό και η ενέργεια).



Στοιχεία Απόρριψης, Έγχυσης, Διάχυσης 
Η Απόρριψη, η Έγχυση και η Διάχυση (REDuse) αποτελούν τα τρία βασικά στοιχεία των
παρεμβάσεων ενός βιώσιμου τρόπου ζωής. Είναι ένα πλαίσιο που υποστηρίζει τις
προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή , παροτρύνει τη διενέργεια προγραμμάτων και
δράσεων που ενισχύουν άμεσα τα άτομα και τις οικογένειες στην καθημερινή τους ζωή (και,
έμμεσα, τις κοινότητες), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να κατανοήσουν, να δημιουργήσουν
και/η να προβούν στις πιο βιώσιμες επιλογές τρόπου ζωής.
• Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ στοχεύει σε αλλαγές στην ατομική συμπεριφορά που διαιωνίζουν τις

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην κοινωνία
• Η ΕΓΧΥΣΗ ενθαρρύνει τις συμπεριφορές που έχουν ελάχιστο και/ή θετικό αντίκτυπο
• Η ΔΙΑΧΥΣΗ αναζητά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μέσω της συμμετοχής των

κοινοτήτων σε συλλογική βιώσιμη συμπεριφορά



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο 
από αυτονόητες κάρτες εργασιών, 
ειδικά σχεδιασμένες για να 
παρέχουν παραδείγματα του 
πραγματικού κόσμου και πρακτικές 
πληροφορίες για να αναπτύξετε τις 
δεξιότητές σας.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε τοπικό πλαίσιο: 
ας τους ανακαλύψουμε!
Το Βένετο είναι μια περιοχή της βορειοανατολικής Ιταλίας που
εκτείνεται από τους Δολομίτες έως την Αδριατική Θάλασσα, με
έκταση περίπου 18.345 km² και πληθυσμό περίπου 4.906
εκατομμύρια (2019 - Eurostat). Η Βενετία είναι η περιφερειακή
της πρωτεύουσα. Ποιος επιβλέπει τη λήψη περιβαλλοντικών
αποφάσεων σε αυτήν την περιοχή; Σε ποιο επίπεδο; Ας το
ανακαλύψουμε μέσα από τον παρακάτω πίνακα:



Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε τοπικό πλαίσιο: ας τους ανακαλύψουμε!

Επίπεδο Τμήμα Προφίλ του υπεύθυνου Τομέας αρμοδιοτήτων

Περιφερειακό

Προστασία της 
επικράτειας και του 
περιβάλλοντος της 
περιοχής του Βένετο

Σύμβουλος για το περιβάλλον, 
την πολιτική προστασία και τον 
ειδικό νόμο για τη Βενετία.

Σχεδιασμός για την προστασία του περιβάλλοντος· προστασία του 
εδάφους και του αέρα· ολοκληρωμένος κύκλος νερού· οχύρωση 
του εδάφους· αποκατάσταση και δάση· σπήλαιο· μεταλλικά και 
ιαματικά νερά· μετατροπή του βιομηχανικού κέντρου της 
Μαργκέρα· ειδικός νόμος για τη Βενετία· πολιτική προστασία και 
πρόληψη δασικών πυρκαγιών· ιδιαιτερότητα της επαρχίας 
Μπελούνο.

Σύμβουλος για την επικράτεια, 
τον πολιτισμό και την ασφάλεια

Εδαφικός και πολεοδομικός σχεδιασμός· περιβαλλοντική και 
πολιτιστική κληρονομιά και προστασία του τοπίου· πάρκα και 
προστατευόμενες περιοχές· τοπική Αστυνομία - Ασφάλεια· 
πολιτισμός, ψυχαγωγία και αθλητισμός· αθλητικό κέντρο· ενετική 
ταυτότητα.

Επαρχιακό Περιβάλλον –
Περιβαλλοντικές Πολιτικές

Υπεύθυνος τομέα Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση για τις επιχειρήσεις 
(νερό, αέρας, έδαφος και υπέδαφος)· μεγάλες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις (νερό, αέρας, έδαφος και υπέδαφος· και 
εκπαίδευση· πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης.

Δημοτικό Περιβάλλον Σύμβουλος Οικονομικός και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, περιβάλλον, 
παράκτια ιδιοκτησία, αθλητισμός, κοινοτικές πολιτικές.



Τι συμβαίνει με το τοπικό σας 
πλαίσιο;
• Χρησιμοποιήστε ως παράδειγμα 

τον προηγούμενο πίνακα
• Εστιάστε στο τοπικό σας πλαίσιο
• Αναζητήστε τα τμήματα, τα 

προφίλ και τους τομείς 
αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με 
τη διαχείριση περιβάλλοντος

• Δημιουργήστε τον τοπικό σας 
πίνακα

Επικοινωνήστε με το 
σωστό άτομο

• Δημιουργήστε μια λίστα με τις δράσεις 
εναντίον της κλιματικής αλλαγής που θα 
εφαρμόζατε στο τοπικό σας πλαίσιο

• Συνδέστε κάθε ενέργεια με το 
τμήμα/προφίλ που πρέπει να 
επικοινωνήσετε για να προτείνετε 
συγκεκριμένες ενέργειες

• Επιλέξτε τουλάχιστον 1 ή 2 ενέργειες και 
επικοινωνήστε με το αρμόδιο 
τμήμα/προφίλ



Παράγοντες τρόπου ζωής/κατανάλωσης: επιλέξτε 
μερικούς!
Ο τρόπος ζωής και η κατανάλωση επηρεάζονται από ορισμένους
βασικούς παράγοντες που έχουμε περιγράψει προηγουμένως ως
κίνητρα, οδηγούς και καθοριστικούς παράγοντες. Προκειμένου
να έχετε μια σαφή κατανόηση αυτής της έννοιας, αξίζει να τη
μεταφράσετε σε ένα συγκεκριμένο (και γιατί όχι, προσωπικό)
πλαίσιο.



Τα Κίνητρά σας

• Δημιουργήστε μια λίστα με 
κίνητρα που σας οδηγούν να 
προβείτε σε συγκεκριμένες 
ενέργειες ή να πάρετε ορισμένες 
αποφάσεις

Οι Οδηγοί σας

• Δημιουργήστε μια λίστα με τις 
περιστάσεις (οδηγούς) που 
υποστηρίζουν τα κίνητρα που μόλις 
αναφέρατε (π.χ. οδηγούς όπως το 
προσωπικό εισόδημα, οι αξίες, η 
κουλτούρα, η πίεση των 
συνομηλίκων κ.λπ.)



Οι Καθοριστικοί σας 
Παράγοντες 

• Δημιουργήστε μια λίστα με τους 
καθοριστικούς σας παράγοντες, 
έχοντας κατά νου ότι σχετίζονται 
αυστηρά με τα κίνητρα και τους 
οδηγούς σας (οι καθοριστικοί 
παράγοντες είναι οι παράγοντες 
που επιτρέπουν στα κίνητρα και 
τους οδηγούς να μετατραπούν σε 
δράση)

Οι Βιώσιμες Εναλλακτικές 
σας
Τώρα που έχετε την προσωπική σας 
λίστα κινήτρων, κινήτρων και 
καθοριστικών παραγόντων που 
χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής σας, 
δημιουργήστε μια λίστα βιώσιμων 
επιλογών που σας επιτρέπουν να 
διατηρήσετε τον ίδιο τρόπο ζωής 
ελαχιστοποιώντας τις 
περιβαλλοντικές σας επιπτώσεις όσο 
το δυνατόν περισσότερο.



Δράσεις REDuse: συμμετοχή του εαυτού μας
Το πλαίσιο REDuse αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο λόγω της
πρακτικής και ολιστικής προσέγγισής του. Επιπλέον, είναι
ευέλικτο: μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε δράση, απόφαση,
πτυχή της ζωής μας.
Μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας πλαίσιο REDuse που
αντανακλά τον τρόπο ζωής μας και τονίζει πιθανά σημεία
βελτίωσης.



Το δικό μου REDuse

• Σκεφτείτε τον τρόπο ζωής σας
• Δημιουργήστε έναν πίνακα 

τοποθετώντας στην 1η στήλη 
ορισμένους τομείς του τρόπου ζωής 
(π.χ. τρόφιμα, κινητικότητα, 
καταναλωτικά αγαθά κ.λπ.) και στην 
1η γραμμή τα 3 στοιχεία του πλαισίου: 
Απόρριψη, Έγχυση, Διάχυση

• Συμπληρώστε τον πίνακα σύμφωνα με 
τις πτυχές του τρόπου ζωής σας ή 
αυτές που θα επιθυμούσατε να 
υπάρχουν

Κοινοποίηση του REDuse

• Κοινοποιήστε το πλαίσιο REDuse 
στους συναδέλφους σας

• Ζητήστε την ανατροφοδότησή τους
• Ενθαρρύνετέ τους να 

δημιουργήσουν τον δικό τους 
πίνακα REDuse



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα 
ελέγχου με σημεία που θα σας 
βοηθήσουν να αναπτύξετε 
περαιτέρω τις αξίες και τις 
συμπεριφορές για την παροχή 
εκπαίδευσης ενηλίκων στον 
πραγματικό κόσμο σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή.
.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



Εφαρμόστε στην πράξη τις δεξιότητές σας στον 
προγραμματισμό δράσης ξεκινώντας από ένα πλαίσιο κοντά 
σας (π.χ. χώρο εργασίας, κοινωνικό περιβάλλον κ.λπ.)

Χρησιμοποιήστε τις εργασίες που έχετε διεξάγει στο 
παρελθόν για να εξασκηθείτε και να αλληλεπιδράσετε με τους 
ανθρώπους, δοκιμάζοντας την αντίδρασή τους και τη 
νοοτροπία τους σχετικά με την ανταπόκριση και τη συμμετοχή 
τους



 Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να αναπαράγουν τις ίδιες 
δράσεις με άλλα άτομα στο δίκτυό τους, ενεργοποιώντας ένα 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα

 Προσπαθήστε να εφαρμόσετε στον οργανισμό σας μια 
δραστηριότητα που σχετίζεται με την περιβαλλοντική ευθύνη 
που θα επαναλαμβάνεται με την πάροδο του χρόνου (π.χ. μία 
φορά την εβδομάδα / τον μήνα) με τη συμμετοχή των 
συναδέλφων σας (παρότρυνση της ενάρετης συμπεριφοράς)



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια 
λίστα σχετικών διαδικτυακών 
πηγών, οργανωμένων με βάση 
τα θέματα της ενότητας.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣ

ΕΩΝ

https://www.open.edu/openl
earn/ocw/mod/oucontent/vie
w.php?id=8553&printable=1

Εισαγωγή στη 
λήψη 
περιβαλλοντικώ
ν αποφάσεων



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΕΠΙΡΡΟΗΣ

https://www.oneplanetnetwo
rk.org/sites/default/files/a_fra
mework_for_shaping_sustaina
ble_lifestyles_determinants_a
nd_strategies_0.pdf

Ένα πλαίσιο για 
τη διαμόρφωση 
βιώσιμου 
τρόπου ζωής



REDuse

https://www.researchgate.net/publi
cation/344313248_A_Literature_Revi
ew_of_Sustainable_Behaviours_Asse
rted_in_the_Context_of_Everyday_Li
fe_in_Cities_Revisao_da_Literatura_
Sobre_Comportamentos_Sustentavei
s_no_Contexto_da_Vida_Urbana_Qu
otidiana_httpconve

Μια Βιβλιογραφική 
Ανασκόπηση των 
Βιώσιμων 
Συμπεριφορών. 
Υποστηρίζεται στο 
Πλαίσιο της 
Καθημερινής Ζωής 
στις Πόλεις



«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παρουσίαση αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί
θεώρηση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»

2019-1-BE01-KA204-050400
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