Καταγραφή χώρου αςτικοφ πραςίνου (πάρκο, πλατεία, χώροσ πραςίνου κτλ)
(Kατεβάςτε την εφαρμογή δωρεάν ςτο κινητό ςασ από εδώ: http://greenspaces.gr/)
Οδόσ, Πόλη
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Χαρακτηριςτικά (ςημειώςτε με X)
Άφκονο πράςινο

Σκίαςθ

Παγκάκια

Φωτιςμόσ

Παιδικι χαρά

Χϊροι ακλθτιςμοφ

Πόςιμο νερό

Τουαλζτεσ

Κατοικίδια

Περίφραξθ

Χϊροι εςτίαςθσ

Πρόςβαςθ ςε ΑΜΕΑ

Σχόλια

Στθν επόμενθ ςελίδα, ακολουκοφν διευκρινιςεισ για τα κριτιρια. Για χριςθ του εκπαιδευτικοφ μόνο.
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Ποςότθτα πραςίνου. Είναι ικανοποιθτικι θ βλάςτθςθ; Υπάρχουν δζντρα και επαρκισ
φυςικι ςκίαςθ;
Ποιότθτα πραςίνου. Εκ πρϊτθσ όψεωσ βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ; Φιλοξενεί
ςθμαντικά είδθ βιοποικιλότθτασ ι κεωρείσ ότι παίηει ςθμαντικό ρόλο ωσ αςτικό
οικοςφςτθμα;
Επαφι με τθ φφςθ. Ζρχεται ο πολίτθσ ςε επαφι με τθ φφςθ, όταν βρίςκεται ςτο χϊρο;
Κοινωνικι αποδοχι. Τον επιςκζπτονται οι πολίτεσ; Μπορείσ να νιϊςεισ όμορφα
βριςκόμενοσ ςτον χϊρο; Μπορεί να ςυνειςφζρει κετικι ςτθν ψυχικι ι ςωματικι υγεία;
Υπερτοπικότθτα. Αποτελεί ι κα μποροφςε να αποτελεί πόλο ζλξθσ όχι μόνο για τθ
γειτονιά; (μόνο 0-1)
Θόρυβοσ. Δεν βρίςκεται ςε κορυβϊδθ ςθμείο; Ή αν βρίςκεται, ο κόρυβοσ περιορίηεται
λόγω βλάςτθςθσ ι καλισ χωροκζτθςθσ; (μόνο 0-1)
Κριτήρια Καθαριότητα
Είναι κακαρό; Δεν υπάρχουν ςκουπίδια ι αν υπάρχουν είναι λίγα;
Δεν υπάρχουν βανδαλιςμοί ςτο χϊρο; Δεν υπάρχουν ςπαςμζνεσ υποδομζσ και tagging ι
αν υπάρχουν ζχουν περιοριςμζνθ ζκταςθ;
Δεν υπάρχουν περιττϊματα ηϊων; Δεν κυκλοφοροφν ι δεν παρατθριςατε αδζςποτα
κατοικίδια;
Υπάρχουν επαρκείσ κάδοι απορριμμάτων; (μόνο 0-1)
Δεν παρατθρείτε ι υποπτεφεςτε ότι ςτο χϊρο γίνεται χριςθ ναρκωτικϊν; (μόνο 0-1)
Η κατάςταςι του λειτουργεί κετικά (2), αδιάφορα (1) ι αρνθτικά (0) ςτθν επιςκεψιμότθτα
του χϊρου;
Κριτήρια Υποδομζσ
Ποςότθτα υποδομϊν. Ζχει βαςικά ςτοιχεία όπωσ παγκάκια, ςκίαςθ τεχνθτι ι φυςικι,
παιδικι χαρά, δυνατότθτα άκλθςθσ;
Ποιότθτα υποδομϊν. Με μια πρϊτθ ματιά, βρίςκονται ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ οι
υποδομζσ;
Κοινωνικι αποδοχι και ςυμμετοχι. Τον επιςκζπτονται οι πολίτεσ; Μποροφν να
αναπτφξουν αρκετζσ δραςτθριότθτεσ ςτο χϊρο (από ξεκοφραςθ και αναψυχι ζωσ
άκλθςθ); Ο χϊροσ ευνοεί τθν αίςκθςθ τθσ γειτονιάσ ι/και τθσ κοινότθτασ;
Σχεδιαςμόσ. Είναι λειτουργικόσ ο ςχεδιαςμόσ, δθλαδι κεωρείτε ότι υπάρχει ςυνοχι ςτον
τρόπο που ζχει δθμιουργθκεί; Ο χϊροσ βελτιϊνει ι ζχει κετικι επίδραςθ ςτον
περιβάλλοντα χϊρο και ςτθ γειτονιά;
Προςβαςιμότθτα και αςφάλεια. Είναι εφκολθ θ πρόςβαςθ ςτο χϊρο και οι πολίτεσ
μποροφν να νιϊκουν αςφαλείσ να τον επιςκεφκοφν και να μείνουν εκεί για αρκετό
διάςτθμα; Υπάρχει φωτιςμόσ και μπορεί να είναι επιςκζψιμοσ το βράδυ;

