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Η ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 
Θ Φιλοςοφία 

Με αυτιν τθν Ερευνθτικι Εργαςία επιχειρείται, να γεφυρωκοφν οι διδακτικοί 
ςτόχοι τθσ Φυςικισ τθσ Αϋ Τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου που αναφζρονται ςτισ μθχανζσ 
εςωτερικισ καφςθσ, με ζνα ηιτθμα τθσ κακθμερινότθτασ των ζφθβων που μετακινοφνται 
ςτθν πόλθ χωρίσ ςυνοδεία και μποροφν να υιοκετιςουν από νωρίσ νζα πρότυπα και νζουσ 
τρόπουσ μετακίνθςθσ. Ταυτόχρονα, όμωσ, γεφυρϊνονται και οι διδακτικοί ςτόχοι τθσ 
Γλϊςςασ (κατανόθςθ-ερμθνεία περιεχομζνου, ζκφραςθ), των Μακθματικϊν (γραμμικζσ 
ςυναρτιςεισ, γραφικζσ παραςτάςεισ), τθσ Χθμείασ (αζριοι ρφποι, αζρια κερμοκθπίου), τθσ 
Τεχνολογίασ (καταςκευζσ), των Μακθμάτων Τζχνθσ (αποτφπωςθ χϊρων, προβολι 
μθνυμάτων με αφίςεσ), των Ξζνων Γλωςςϊν (ορολογία, μεταφράςεισ), τθσ Φυςικισ Αγωγισ 
(ςωματικι άςκθςθ-ευεξία), τθσ Οικονομίασ (καταναλωτιςμόσ).   

Θ Ερευνθτικι Εργαςία α) λαμβάνει υπόψθ τισ πολλζσ και πολυεπίπεδεσ ςυνιςτϊςεσ  
των μετακινιςεϊν μασ αλλά και τισ κρίςιμεσ ςυνζπειζσ τουσ πάνω ςτισ φυςικζσ ςυνκικεσ 
και τουσ πολίτεσ και β) υιοκετεί διδακτικζσ προςεγγίςεισ, μεκόδουσ και τεχνικζσ, ϊςτε οι 
ζφθβοι και οι ζφθβεσ να αςκθκοφν ςτθν «αςτικότθτα», ωσ «άρνθςθ του αρνθτικοφ» και να 
ςυγκροτιςουν μια νζα γενιά πολιτϊν που κα ξζρει να ηει ςτθν πόλθ και να τθν μοιράηεται 
με τουσ άλλουσ. 

Με τθν Ερευνθτικι Εργαςία, θ διδαςκαλία-μάκθςθ κεμελιϊνεται ςτο διάλογο και 
τθ διαβοφλευςθ και οι παιδαγωγικζσ ενζργειεσ των εκπαιδευτικϊν οργανϊνονται 
«βιωματικά», «ομαδο-ςυνεργατικά» και «διερευνθτικά». «Βιωματικά», διότι ακουμποφν το 
περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, ςε όψεισ τθσ 
κακθμερινισ ηωισ των μακθτϊν και μακθτριϊν τουσ και ςτισ πλοφςιεσ και βιωμζνεσ 
εμπειρίεσ τουσ. «Ομαδο-ςυνεργατικά», διότι κάκε γνϊςθ, ςκζψθ, βίωμα και εμπειρία 
τίκεται ςε διάλογο και διαβοφλευςθ ςε μικρζσ ομάδεσ και ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 
«Διερευνθτικά», διότι αξιοποιοφνται ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ και τεχνικζσ που ακολουκοφν 
οι εμπλεκόμενοι επιςτθμονικοί κλάδοι. Με τθ «βιωματικι», «ομαδο-ςυνεργατικι» και 
«διερευνθτικι»  διδαςκαλία-μάκθςθ2, αναδφονται νζα αντικείμενα διαλόγου, νζα νοιματα 
και νζεσ ιδζεσ, εντοπίηονται διαφοροποιιςεισ, προκφπτουν αντιπαρακζςεισ, επιχειροφνται 
ςυνκζςεισ και με αυτό τον τρόπο αναπτφςςεται ο κριτικόσ και αυτοκριτικόσ ςτοχαςμόσ3 των 
εφιβων και ενεργοποιείται θ ςυμμετοχι τουσ ςτο δθμόςιο βίο, με ςυνειδθτά 
επεξεργαςμζνεσ προτάςεισ, δεςμεφςεισ, ςυνεργαςίεσ και διεκδικιςεισ.  
 

Οι Δραςτθριότθτεσ 
Οι δραςτθριότθτεσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ εξελίςςονται κυκλικά α) από τθ 

ςχολικι τάξθ -όπου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςυνομιλοφν, ανταλλάςςοντασ απόψεισ, 
ςκζψεισ και εμπειρίεσ, με βάςθ τα «πλαίςια προβλθματιςμοφ» ι και επιλεγμζνα κείμενα β) 
ςτο πεδίο -όπου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςυλλζγουν μαρτυρίεσ που διευκρινίηουν 
πτυχζσ «των πλαιςίων προβλθματιςμοφ» και τισ καταγράφουν με μολφβι και χαρτί ςε 
ςθμειϊςεισ ι «ηωντανά» ςε καςετόφωνα, ςε φωτογραφίεσ και ςε βίντεο και γ) ςτθ ςχολικι 
τάξθ -όπου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ  ςχολιάηουν και οργανϊνουν τισ μαρτυρίεσ και 
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επεξεργάηονται τα δεδομζνα, ϊςτε να αναδυκεί ςταδιακά θ ςυνολικι και πλοφςια εικόνα 
τθσ πραγματικότθτασ με πυρινα το κζμα τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, πάνω ςτο οποίο οι 
μακθτζσ και οι μακιτριεσ διαλζγονται και διαβουλεφονται. 
 

Θ Εςωτερικι Συνοχι 
Για να ζχει θ Ερευνθτικι Εργαςία μιαν εςωτερικι ςυνοχι και να ςυγκροτεί νόθμα 

για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, οι δραςτθριότθτεσ εκτυλίςςονται ςταδιακά και 
μεκοδικά μζςα από τζςςερισ φάςεισ4: 
ξεκινοφν από τθν Πρώτθ Φάςθ -«Εγώ και τα τροχοφόρα»-, κατά τθν οποία οι μακθτζσ και 
οι μακιτριεσ τοποκετοφν τον εαυτό τουσ ςτο κζμα, 
ςυνεχίηουν ςτθ Δεφτερθ -«Σα τροχοφόρα και οι μετακινοφμενοι ςτθν πόλθ»-, κατά τθν 
οποία το κζμα αποκτά τισ χωρικζσ ςυντεταγμζνεσ τθσ πόλθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν 
και ςυνδζεται με τθν κακθμερινι ηωι των ίδιων και των ςυμπολιτϊν τουσ,  
προχωροφν ςτθν Σρίτθ Φάςθ «Η πολιτικι γφρω από τα τροχοφόρα», κατά τθν οποία 
ζρχονται ςτο προςκινιο οι κρατικζσ δραςτθριότθτεσ που διαςφαλίηουν τθ μεταφορικι 
λειτουργία τθσ πόλθσ, ωσ δθμόςιο αγακό και  
ολοκλθρώνονται με τθν Σζταρτθ -«Κριτικι και αυτοκριτικι προςζγγιςθ-οι Άλλοι, 
Προτάςεισ, Δράςεισ»-, κατά τθν οποία οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ εκφζρουν κριτικό λόγο 
για τα τεκταινόμενα ςε τοπικό, εκνικό, ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο και αυτοκριτικό 
λόγο απζναντι ςτισ δικζσ τουσ επιλογζσ και ςτα δικά τουσ πρότυπα, ενϊ, ταυτόχρονα, 
ςτρζφουν το βλζμμα τουσ ςτουσ «άλλουσ», ςτουσ κιγόμενουσ, ςε όλα τα μικθ και πλάτθ 
τθσ γθσ. Θ εςωτερικι αυτι ςυνοχι αποτυπϊνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 

Δ ΚΡΙΣΙΚΗ-ΑΤΣΟΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ, ΟΙ 

«ΆΛΛΟΙ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α ΕMΕΙ ΚΑΙ ΣΑ ΣΡΟΧΟΦΟΡΑ                                                                  

 

Γ Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΑ ΣΡΟΧΟΦΟΡΑ                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β Η ΠΟΛΗ, ΟΙ ΠΟΛΙΣΕ, ΣΑ ΣΡΟΧΟΦΟΡΑ  

 
 

                                                             
4 Σχίηα, 2008β 

Α1  
«ΠΟΤ ΠΗΓΑΙΝΩ ΚΑΙ ΠΩ» 

Β1  
«ΟΙ ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΟΙ 
ΠΟΛΙΣΕ» 

 

Α1  
«ΔΕΙΞΣΕ ΜΑ ΠΩ 
ΜΕΣΑΚΙΝΕΙΣΕ» 

Β2  
«ΟΙ ΕΠΟΧΟΤΜΕΝΟΙ ΣΑ  
ΑΣΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
ΠΟΛΙΣΕ» 

 

Β1  
«Η ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 
ΚΑΙ ΣΑ ΑΛΟΓΑ ΠΟΤ ΜΑ 
ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΝ» 

 Β3  
«Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 
ΜΑ … Ε ΣΡΟΧΟΤ» 

 

Γ3  
«ΟΙ ΘΕΜΙΚΟΙ 
ΤΝΟΜΙΛΗΣΕ, ΑΠΟ ΣΟ 
ΣΟΠΙΚΟ ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ» 

 

Γ1  
«ΟΙ ΠΟΛΙΣΕ ΜΙΛΟΤΝ ΓΙΑ 
ΣΑ ΜΕΑ ΜΑΖΙΚΗ 
ΜΕΣΑΦΟΡΑ» 

 Γ2  
«ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΝΙΣΩΕ 
ΣΗ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΗΝ 
ΠΟΛΗ» 

 

Δ1  
«ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ» 

 
Δ2  
«ΑΤΣΟΚΡΙΣΙΚΗ ΣΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΑ» 

 

Δ3  
«ΑΚΗΕΙ ΑΣΙΚΟΣΗΣΑ-
ΠΟΛΙΣΕΙΟΣΗΣΑ» 

 



 
Το Ραιδαγωγικό Εργαλείο 

Κατά τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ςτθν τάξθ, οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ ςυνεργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ (7-8 ατόμων) γφρω από τα «Χαρτόνια 
Εργαςίασ». «Χαρτόνια Εργαςίασ»5, αποκαλοφμε τα χαρτόνια, πάνω ςτα οποία οι μακθτζσ 
και οι μακιτριεσ «εποπτικοποιοφν» (με ςχιματα, ςκίτςα, εικονίδια, φωτογραφίεσ και 
ςχόλια) το «χϊρο τθσ ηωισ» μζςα ςτον οποίο κα προςεγγίςουν το κζμα τουσ.  

Με αυτόν τον τρόπο, ςτθν ουςία, τα παιδιά δθμιουργοφν «τεχνιματα»-
τοιχογραφίεσ τθσ ηωισ ςτθν πόλθ με πυρινα «Το αυτοκίνθτο» («τεχνιματα-μοντζλα 
παιδαγωγικοφ χαρακτιρα»)6, με «καλλιτζχνεσ»-δθμιουργοφσ τουσ εαυτοφσ τουσ, με 
ςυμβοφλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ και με τθν κοινι προςδοκία να «μάκουμε να ηοφμε 
ςτθν πόλθ μασ».  

Η ςθμαςία των «Χαρτονιών Εργαςίασ» είναι πολλαπλι7:  
α) δίνουν υπόςταςθ ςτθν ομάδα, αφοφ αποτυπϊνουν τισ αποφάςεισ ι τισ επιλογζσ τθσ 
αναφορικά με το αντικείμενο τθσ ςυνομιλίασ  
β) υπογραμμίηουν τθ ςυμβολι κάκε μακθτι και μακιτριασ ςτθ διαμόρφωςι του, αφοφ τα 
παιδιά που ςυνεργάηονταν αφινουν πάνω του, τα ίχνθ τθσ ςκζψθσ τουσ  
γ) είναι  ςυνεργατικά δθμιουργιματα, αφοφ μεταςχθματίηουν είτε αςφνδετα μεταξφ τουσ 
ςτοιχεία (καρτελάκια ι εικόνεσ) είτε διαφορετικζσ παρατθριςεισ των μακθτϊν-
ςυνομιλθτϊν, ςε κάτι νζο (μια εποπτεία-τζχνθμα) που ζχει νόθμα για τα παιδιά τθσ ομάδασ 
 δ) αποτελοφν για τον εκπαιδευτικό ζνα εργαλείο αξιολόγθςθσ τθσ ςκζψθσ των μακθτϊν και 
αυτοαξιολόγθςθσ τθσ δικισ του παιδαγωγικισ ςκζψθσ, αφοφ τον βοθκοφν να οργανϊςει 
καλφτερα τθν επόμενθ ςυνάντθςι του με τα παιδιά και  
ε) αξιοποιοφνται, προκειμζνου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να αναηθτιςουν, να 
ανακαλφψουν και ερμθνεφςουν κριτικά τισ ανκρϊπινεσ επιλογζσ γφρω από τθν αυτοκίνθςθ 
και τισ ςυνζπειζσ τθσ πάνω ςτον άνκρωπο και τισ φυςικζσ ςυνκικεσ. 

Σα «Χαρτόνια Εργαςίασ» κάκε ομάδασ, παρουςιάηονται ςτθν ολομζλεια. Ζτςι, 
ολοκλθρϊνεται θ ςυνεργαςία των μακθτϊν ςτισ μικρζσ ομάδεσ, αφοφ κάκε παρουςίαςθ 
προχποκζτει τθ ςυνόψιςθ των ςκζψεων και των αποφάςεων των μελϊν τθσ. Ταυτόχρονα, 
όμωσ, ενεργοποιοφν ερωτιματα από τθν πλευρά περιςςότερων ακροατϊν-παρατθρθτϊν 
και οδθγοφν ςτθ δθμιουργικι επανάλθψθ του εγχειριματοσ: ςε νζουσ κφκλουσ 
παρατθριςεων από τθν πλευρά κάκε μακθτι και μακιτριασ, ςε νζεσ ςυνομιλίεσ ςτισ 
μικρζσ ομάδεσ, νζα περιςςότερο διειςδυτικά τεχνιματα και, εντζλει, ςε νζα περιςςότερο 
ώριμα νοιματα για το «τι, πϊσ και γιατί» του κζματοσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ.  

Θ πιο ενδιαφζρουςα, όμωσ, ςθμαςία που ζχουν τα Χαρτόνια Εργαςίασ, είναι το ότι 
μποροφν να τα παρατθροφν και να ςυηθτοφν γι’ αυτά τα ίδια τα παιδιά και, με αυτόν τον 
τρόπο, να παρατθροφν τθ ςκζψθ τουσ να αναπτφςςεται και να ωριμάηει. Κα λζγαμε, ότι τα 
«Χαρτόνια Εργαςίασ»-τεχνιματα ςυνεξελίςςονται ςε επαναδρομικι ςχζςθ με τουσ μακθτζσ 
ωσ ςυνομιλθτζσ, με τθ μάκθςθ ωσ ςυνομιλία και με το ςυνολικό εγχείρθμα ωσ ζνα «δίκτυο 
ςυνομιλιϊν-διαβουλεφςεων».  
 
 

Τα Μζςα 
Τα μζςα που απαιτοφν οι δραςτθριότθτεσ είναι χαρτόνια (κανςόν ι χαρτί του 

μζτρου λευκό ι μπεη, διαςτάςεων όχι μικρότερων από 50cmΧ70cm), μαρκαδόροι, κόλλεσ, 
φωτογραφικζσ μθχανζσ και μθχανζσ βιντεοςκόπθςθσ. Εξαιρετικά χριςιμεσ υποδομζσ κα 
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μποροφςαν να αναδειχκοφν το εργαςτιριο των Η/Τ του ςχολείου και οι διαδραςτικοί 
πίνακεσ.  

Με τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και το «action power point» που ςυνοδεφει 
τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, κα μποροφν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να 
«ηωντανεφουν» τισ τοιχογραφίεσ τθσ ηωισ ςτθν πόλθ τουσ με κίνθςθ, χρϊματα, ιχουσ, λόγο 
και διαλόγουσ, ςτισ μικρζσ ομάδεσ. Ενϊ με τουσ διαδραςτικοφσ πίνακεσ κα προχωροφν ςε 
δθμιουργικζσ ςυνκζςεισ και αναςυνκζςεισ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ.  

Επιπλζον, με τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και το «action power point» που 
ςυνοδεφει τισ δραςτθριότθτεσ του Σχεδίου Εργαςίασ, κα μποροφν οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ να εφαρμόηουν κεωρθτικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που διδάχτθκαν ςε 
επιμζρουσ μακιματα, πάνω ςε «αςκιςεισ» ι «ζρευνεσ» επί του πραγματικοφ. Κα μποροφν, 
να αναρτοφν τα θλεκτρονικά τουσ δθμιουργιματα -αποτυπϊματα τθσ δικισ τουσ ηωισ και 
τθσ ηωισ των ςυμπολιτϊν τουσ- και τισ ζρευνζσ τουσ, ςε ιςτοςελίδεσ και να επικοινωνοφν με 
τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ άμεςα και χωρίσ φραγμοφσ. Κα μποροφν, τζλοσ, να ενεργοποιοφν 
ευρείσ διαλόγουσ και διαβουλεφςεισ, να αναηθτοφν ςυμμαχίεσ και να αποκτοφν φίλουσ ςτθ 
βάςθ κοινϊν οραμάτων για τθν παιδεία και τθν κοινωνία και κα ανακαλφπτουν 
δθμιουργικζσ διεξόδουσ ςτθ ηωντάνια και ςτθ νεανικι τουσ ορμι. 
 
 

Θ Αξιολόγθςθ 
Τα δθμιουργιματα, οι «αςκιςεισ», ι «ζρευνεσ» και όλεσ οι πρωτοβουλίεσ των 

μακθτϊν και μακθτριϊν, αποτυπωμζνα ςτα θλεκτρονικά αρχεία του action power point (με 
περιςςότερεσ τθσ μιασ διαφάνειεσ για κάκε δραςτθριότθτα), κα αποτελοφν, επιπλζον, 
εργαλεία για τθν αξιολόγθςι τουσ, με κριτιρια τθ ςαφινεια, τθν ευρθματικότθτα, τθν 
καλαιςκθςία, τθν ευρφτθτα των εφαρμογϊν και τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν τθσ ομάδασ. 
Ενϊ, κάκε επιπρόςκετθ πρωτοβουλία των μακθτϊν και των μακθτριϊν που κα διειςδφει ι 
κα προεκτείνεται διερευνθτικά ι εκφραςτικά ςε όψεισ, εκφάνςεισ ι εφαρμογζσ τθσ 
Ερευνθτικισ Εργαςίασ, κα κεωρείται ωσ «προςωπικό δθμιοφργθμα» και κα οδθγεί ςτθν 
ατομικι του αξιολόγθςθ. Κα λζγαμε, ότι όςθ ςθμαςία και βαρφτθτα χρειάηεται να ζχει μια 
προςωπικι διείςδυςθ ι προζκταςθ ςε όψεισ, εκφάνςεισ ι εφαρμογζσ τθσ Ερευνθτικισ 
Εργαςίασ ςτθν αξιολόγθςθ ενόσ μακθτι ι μιασ μακιτριασ άλλθ τόςθ και, ίςωσ, 
μεγαλφτερθ χρειάηεται να ζχει θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ και θ βοφλθςθ τθσ ενεργοφ 
ςυμμετοχισ του ι τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ τθσ, ςτο διάλογο και τθ διαβοφλευςθ ςτο 
πλαίςιο τθσ ομάδασ. Άλλωςτε, όλοι μασ ζχουμε ςυνειδθτοποιιςει, ιδιαίτερα ςτθ ςφγχρονθ 
ςυγκυρία, ότι «θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τον άλλο» είναι το ίδιο απαραίτθτθ, όςο και τα 
πιο «δυνατά» επιςτθμονικά «credits».  

 
  

ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ:  
Α) Ευκφσ εξαρχισ, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά που κα επιλζξουν αυτιν τθν Ερευνθτικι  
Εργαςία, κα ςυνειδθτοποιιςουν, ότι οι δραςτθριότθτεσ ζχουν χωρικζσ ςυντεταγμζνεσ. 
Εμείσ, τοποκετιςαμε τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ακινα, ςτθν πόλθ όπου ηοφμε, ςτθν πόλθ 
που γνωρίηουμε, ςτθν πόλθ που κα κζλαμε να τθν κάνουμε καλφτερθ. Οι εκπαιδευτικοί και 
τα παιδιά όλων των άλλων πόλεων, όπου και αν βρίςκονται, δε χρειάηεται παρά να 
ςχεδιάςουν το ςκαρίφθμα ι να τοποκετιςουν το χάρτθ τθσ δικισ τουσ πόλθσ ςτα χαρτόνια 
εργαςίασ. Δε χρειάηεται παρά να «αποκόψουν» από τισ διαφάνειεσ του «action power 
point» τουσ δικοφσ μασ χάρτεσ, για να «ειςάγουν» ςτθ κζςθ τουσ το χάρτθ τθσ δικισ τουσ 
πόλθσ και να τον ηωντανζψουν με τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ.  
Β) Για να ξεκινιςει το παιδαγωγικό εγχείρθμα, κα χρειαςτεί, αρχικά, να δθμιουργθκοφν 
μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ τρεισ εςτίεσ, όπου κα ςυνεργάηονται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε 
ομάδεσ, γφρω από το χαρτόνι εργαςίασ, κάκε μια.  
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Γ) Οι εκπαιδευτικοί, κάκε φορά, κα εκτυπϊνουν και κα δίνουν ςτισ ομάδεσ άλλοτε 
 α) τα «πλαίςια προβλθματιςμοφ» και τα εικονίδια, τα οποία κα βοθκοφν τα παιδιά, 
προκειμζνου να δθμιουργιςουν το τζχνθμά τουσ, άλλοτε  
β) τα επιλεγμζνα προσ ςυηιτθςθ κείμενα και τα «πλαίςια προβλθματιςμοφ», τα οποία κα 
βοθκοφν τα παιδιά να οργανϊνουν τισ ςκζψεισ τουσ, να τισ μοιράηονται με τουσ άλλουσ, να 
τισ καταγράφουν ςτο χαρτόνι εργαςίασ και να επιχειροφν τθ δθμιουργία ενόσ ςυνοπτικοφ 
κειμζνου ι ενόσ «χάρτθ ιδεϊν-νοθμάτων» που κα αποκρυςταλλϊνει το «λόγο» τθσ ομάδασ, 
αναφορικά με το προσ ςυηιτθςθ κείμενο.  
Δ) Κάκε δραςτθριότθτα κα ολοκλθρϊνεται με τθν παρουςίαςθ είτε του τεχνιματοσ είτε του 
ςυνοπτικοφ κειμζνου των ομάδων ςτθν ολομζλεια, όπου κα γίνεται ςυηιτθςθ, κα 
ανταλλάςςονται απόψεισ και, αν χρειάηεται, κα επαναλαμβάνεται θ ςυνεργαςία ςτισ 
ομάδεσ για να προχωριςουν τα παιδιά ςε νζα τεχνιματα ι νζα κείμενα, περιςςότερο 
διειςδυτικά  και επινοθτικά.     
Ε) Για να ςυνεργαςτοφν οι εκπαιδευτικοί με τα παιδιά ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, δε 
χρειάηεται παρά να αντιγράψουν το action power point ςτα ζγγραφα τριϊν θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν του ςχολικοφ εργαςτθρίου και να τα ενκαρρφνουν, να δουλζψουν πάνω ςτισ 
πρότυπεσ διαφάνειεσ, αλλάηοντάσ τεσ  ι να δθμιουργιςουν νζεσ, με υλικά που κα βρίςκουν 
ζτοιμα (διαφάνειεσ με εικονίδια ι clipart) ι κα αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο.  
τ) Θ ολομζλεια τθσ τάξθσ, μπορεί να γίνεται με τθ βοικεια του διαδραςτικοφ πίνακα, 
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία που μόλισ περιγράψαμε. Αν το ςχολείο δε διακζτει πίνακα 
διαδραςτικό, θ ολομζλεια μπορεί να γίνει με τθ βοικεια μιασ απλισ οκόνθσ και ενόσ 
projector.  
Ζ) Για τισ εργαςίεσ πεδίου, κα λζγαμε, ότι κάποιεσ κα γίνονται προγραμματιςμζνα για το 
ςφνολο του Τμιματοσ. Κάποιεσ άλλεσ, όμωσ, κα γίνονται από τουσ μακθτζσ και τισ 
μακιτριεσ, κακϊσ μετακινοφνται ςτθν πόλθ τουσ, ζχοντασ κατά νου τθν Ερευνθτικι τουσ 
Εργαςία και φροντίηοντασ να παρατθροφν και να ςυγκεντρϊνουν τισ «μαρτυρίεσ» που 
χρειάηονται.  
Η) Για τθν αξιολόγθςθ, τζλοσ, οι εκπαιδευτικοί κα βρουν περιςςότερο αναλυτικά ςτοιχεία 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιγραφισ των δραςτθριοτιτων τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ.    
 

 
 
 
 
 
 

Σχιμα 1. Το χωρικό αποτφπωμα  
τθσ Σχολικισ Τάξθσ 
Ομάδεσ, Ολομζλεια 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Α ΕΜΕΙ ΚΑΙ ΣΑ ΣΡΟΧΟΦΟΡΑ 
 
 

A1) ΔΕΙΞΣΕ ΜΑ «ΠΩ» ΜΕΣΑΚΙΝΕΙΣΕ 
 
τόχοι: Να ςυνδζςουμε το κζμα με τθ ηωι των μακθτϊν και των μακθτριϊν μασ και να τουσ 
δϊςουμε τθ δυνατότθτα να αυτενεργιςουν (αρχζσ μάκθςθσ: εγγφτθτα ςτθ ηωι, 
αυτενζργεια)8. Να κερδίςουμε το ενδιαφζρον τουσ, ϊςτε να ςυμμετζχουν ςτθ διαδιαςία 
χωρίσ επιφυλάξεισ και με δθμιουργικι περιζργεια. Να τουσ εξοικειϊςουμε με μια εφαρμογι 
των νζων τεχνολογιϊν, το power point, θ οποία είναι ευχάριςτθ αλλά και χριςιμθ για να 
παρουςιάηουν ςε άλλουσ μια ςυλλογικι ι ατομικι εργαςία.      
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
               ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ ΚΑΛ ΣΤΟΝ Θ/Υ 

 
Κάκε μζρα πθγαίνεται από το ςπίτι ςτο ςχολείο και ςτα φροντιςτιρια. 

Υπάρχουν,  όμωσ, και τα Σαββατοκφριακα για να πάτε ςτουσ φίλουσ ςασ ι ςτα 
μαγαηιά, ςτο γιπεδο ι ςτισ πλατείεσ για καφζ,  ςτο ςινεμά, ςτο κζατρο ι ςε 

ςυναυλίεσ, ςε κάποιο fast food ι όπου αλλοφ ςυχνάηουν οι νζοι και οι νζεσ τθσ 
θλικίασ ςασ.  

Φτιάξτε πάνω ςτο χαρτόνι εργαςίασ τθσ ομάδασ ςασ το ςκαρίφθμα τθσ πόλθσ ςασ 
ι κολλιςτε πάνω του τον πολεοδομικό χάρτθ τθσ περιοχισ ςασ και δείξτε μασ «ποφ 

πθγαίνετε και πϊσ».  
Στο χαρτόνι εργαςίασ, κα κζλαμε να αναγνωρίςουμε κακζναν από εςάσ με ζνα 

μικρό ςκίτςο ι clipart και να το δοφμε να ηωντανεφει με ςχόλια και διαλόγουσ.   
* 

Κάνετε το ίδιο ςτισ διαφάνειεσ του action power point.  
Χρθςιμοποιιςτε τα εικονίδια που ςασ δίνουμε ι αναηθτιςτε άλλα 

από το διαδίκτυο. Αν κζλετε, βάλτε ςτισ διαφάνειεσ δικζσ ςασ μικρζσ 
φωτογραφίεσ.  

Κάποιεσ άλλεσ διαφάνειεσ κα ςασ οδθγιςουν να ομαδοποιιςετε τα ςτοιχεία που 
ςυγκεντρϊςατε, να δθμιουργιςετε γραφθματα. Μθν ξεχάςετε να αντικαταςτιςετε τον 

πολεοδομικό χάρτθ τθσ Ακινασ, με τον αντίςτοιχο τθσ δικισ ςασ πόλθσ.  
* 

ΜΜθθνν  ξξεεχχάάςςεεττεε,,  νναα  ππααρροουυςςιιάάςςεεττεε  τταα  χχααρρττόόννιιαα  εερργγααςςίίαασσ  ςςττθθνν  οολλοομμζζλλεειιαα,,  νναα  αακκοοφφςςεεττεε  ττιισσ  

ππααρροουυςςιιάάςςεειισσ  ττωωνν  άάλλλλωωνν  οομμάάδδωωνν  κκααιι  νναα  ςςυυηηθθττιιςςεεττεε  γγιιαα  τταα  κκααλλφφττεερραα  ςςττοοιιχχεείίαα  κκάάκκεε  μμιιαασσ  

ααππόό  ααυυττζζσσ..    ΤΤοο  ίίδδιιοο  κκαα  κκάάννεεττεε  κκααιι  μμεε  ττιισσ  δδιιααφφάάννεειιεεσσ  ττοουυ  aaccttiioonn  ppoowweerr  ppooiinntt..        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Ματςαγγοφρασ, 2000, Γιαννοφλθσ, 1993, Χρυςαφίδθσ, 1996 



Β Η ΠΟΛΗ, ΟΙ ΠΟΛΙΣΕ, ΣΑ ΣΡΟΧΟΦΟΡΑ  
 
 

Β1)  «Η ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΑ ΑΛΟΓΑ ΠΟΤ ΜΑ 

ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ»       

 
τόχοσ: Να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ, προκειμζνου να επιχειριςουν 
μια ςυνολικι «κζαςθ» τθσ πόλθσ τουσ, με πυρινα το κζμα που προςεγγίηουν. Να τουσ 
εξοικειϊςουμε με τθ δθμιουργία «εποπτειϊν» (αρχι μάκθςθσ: εποπτεία9) που γεφυρϊνουν 
δυο εικόνεσ του κόςμου μασ10, τθν εικόνα τθσ επιςτιμθσ με τθν εικόνα που βιϊνουν ςτθν 
κακθμερινότθτά τουσ οι ζφθβοι και οι ζφθβεσ. Να τουσ προςφζρουμε δυνατότθτεσ, ϊςτε να 
αςκθκοφν (δουλεφοντασ πάνω ςτισ διαφάνειεσ του power point) ςτθν επίλυςθ 
προβλθμάτων τθσ πραγματικότθτασ που ςυνδζονται με τισ ςυνζπειεσ τθσ μεταφορικισ 
λειτουργίασ τθσ πόλθσ όπωσ: α) «από ποφ» ειςάγουμε το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο 
που χρθςιμοποιοφμε, «ποια πορεία» ακολουκοφν και «ποια περιβαλλοντικά προβλιματα» 
δθμιουργοφν κατά τθ διαδρομι τουσ β) «πόςθ ενζργεια» καταναλϊνουν τα τροχοφόρα που 
χρθςιμοποιοφμε ςε ςχζςθ με τθν ιπποδφναμι τουσ και «πόςα gr/km  διοξειδίου του 
άνκρακα» εκπζμπουν γ) «πϊσ ςυνδζονται οι ρφποι» των αυτοκινιτων που «κινοφν» τθ ηωι 
ςτθν πόλθ  με τουσ τφπουσ των καυςίμων τουσ και τισ φυςικζσ ςυνκικεσ δ) «πϊσ 
δθμιουργείται» το, ονομαηόμενο, φαινόμενο του κερμοκθπίου και θ κλιματικι αλλαγι  και 
ε) «πϊσ» εφράηουμε τα ςυμπεράςματά μασ ςε γραφιματα πολλαπλϊν τφπων (μζςω του 
power point). Να τουσ υποςτθρίξουμε, ϊςτε να διαβάηουν και να προβλθματίηονται από 
δθμοςιεφματα του «τφπου». Να ανοίξουμε τθν παιδαγωγικι διαδικαςία ςτο πεδίο, όπου 
ξετυλίγεται θ ηωι τουσ και να τουσ  φζρουμε ςε επαφι με τα τεκταινόμενα ςε ςχολεία 
άλλου τφπου (τα Σεχνικά Λφκεια). Να ςτρζψουμε το βλζμμα τουσ  ςε άλλουσ ανκρϊπουσ, 
άλλων λαϊν, ςε άλλα μικθ και πλάτθ τθσ γθσ, να ςυγκρίνουν τα δικά τουσ μζςα 
μετακίνθςθσ με τα δικά μασ  και να προβλθματιςτοφν. Να διατθριςουμε ηωντανά και να 
ενδυναμϊςουμε το ενδιαφζρον και τθν περιζργειά τουσ. 
 
Το αυτοκίνθτο -αγαπθμζνοσ ςυνοδοιπόροσ και για άλλουσ, πιο φανατικοφσ τθσ οδιγθςθσ, 
προζκταςθ του χεριοφ τουσ- ζχει γενζκλια! Ζγινε 125 χρονϊν και παρά το γεγονόσ ότι… 
πολυκαίριςε, ζναν και πλζον αιϊνα πάνω ςτθ γθ, κανείσ δεν μπορεί να πει ότι το βαρζκθκε.  
Αντικζτωσ και παρά τισ εκάςτοτε οικονομικζσ κρίςεισ μια από τισ οποίεσ διερχόμαςτε και 
τϊρα, εξακολουκεί να είναι ο αδιαφιλονίκθτοσ «βαςιλιάσ» των μετακινιςεϊν μασ.  
Ιταν τζλθ Λανουαρίου του 1886 όταν ο μθχανικόσ Καρλ Μπεντσ, από το 
Μάνχαϊμ, παρουςίαςε τθν εφεφρεςι του ςτθν υπθρεςία ευρεςιτεχνίασ:  
Ιταν ζνα όχθμα με τρεισ τροχοφσ το οποίο είχε μθχανι εςωτερικισ 
καφςθσ 0,8 ίππων, με τελικι ταχφτθτα 18 χιλιομζτρων τθν ϊρα. 
Τθν ίδια ακριβϊσ περίοδο ζνασ άλλοσ ονειροπόλοσ καταςκευαςτισ -
επιβεβαιϊνοντασ τθ ριςθ ότι τα «μεγάλα πνεφματα ςυναντϊνται»- o 
Γκότφριντ Ντάιμλερ, δθμιουργεί ζνα όχθμα με τζςςερισ τροχοφσ, που 
ζμοιαηε περιςςότερο με αλογάμαξα και λιγότερο με αυτοκίνθτο. 

Μζχρι το 1908 το αυτοκίνθτο ιταν ζνα είδοσ πολυτελείασ για πολφ- 
πολφ πλοφςιουσ. Τότε ο Χζνρυ Φόρντ άλλαξε τα δεδομζνα με τθν 
παρουςίαςθ του μοντζλου «Τ», ανοίγοντασ νζεσ προοπτικζσ για τθν 
αμερικανικι βιομθχανία. Τα εργοςτάςια ςτθν Αμερικι ζβαλαν μπροσ 

                                                             
9 Ματςαγγοφρασ, 2000, Γιαννοφλθσ, 1993 
10 Καςτοριάδθσ, 1985, Κουηζλθσ, 1997, Κουλαϊδισ, 1994 



τισ μθχανζσ, διπλαςίαςαν τα μεροκάματα των εργατϊν, μείωςαν το ωράριο εργαςίασ και το 
αυτοκίνθτο ζγινε προϊόν μαηικισ παραγωγισ.  
Μζχρι το 1927 θ εταιρεία «Φορντ» είχε πουλιςει 15 εκατομμφρια αυτοκίνθτα τφπου «Τ». 
Ρερίπου μια δεκαετία μετά, θ Γερμανία φιλοδοξεί να μπει ςτο «παιχνίδι» τθσ μαηικισ 
παραγωγισ, χάρθ ςτον Αυςτριακό μθχανικό Φζρντιναρντ Ρόρςε, ο οποίοσ ςχεδίαςε το 
«αυτοκίνθτο του λαοφ», το «Φόλκςβαγκεν», γνωςτότερο ωσ «ςκαραβαίο», που ζχει 
τετρακίνθτο αερόψυκτο κινθτιρα. Ωςτόςο, ο πόλεμοσ φζρνει πίςω τα ςχζδια των γερμανϊν 
για μια οργανωμζνθ και παραγωγικι αυτοκινθτοβιομθχανία. 
Το 1945, θ Γερμανία ςτθν προςπάκειά τθσ να αναγεννθκεί μζςα από τισ ςτάχτεσ, που 
άφθςε πίςω το χιτλερικό κακεςτϊσ, ξεκινά και πάλι τισ παραγωγικζσ μθχανζσ ςτο 
Βόλφςμπουργκ. Τζςςερα χρόνια μετά ςτο εργοςτάςιο τθσ πόλθσ θ παραγωγι φτάνει τα 
50.000 «Φόλκςβαγκεν». Σιμερα ςτθ Γερμανία, όπωσ επιςθμαίνει θ Deutschewelle, ζχουν 
απομείνει μόνο τρεισ από τουσ δεκάδεσ καταςκευαςτζσ του μεςοπολζμου. Ρρόκειται για 
τον όμιλο «Φολκςβαγκεν», κυγατρικζσ του οποίου είναι θ «Άουντι» και θ «Ρόρςε»- τθ 
Μπε-Εμ-Βε και τον όμιλο Ντάιμλερ. 

ΑΝΑΤΘΚΘΚΕ 31-1-2011 από directNEWS.gr 

 
 

 «ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ ΚΑΛ ΣΤΟ ΡΕΔΛΟ 

 
Διαβάςτε το κείμενο που ςασ δίνουμε. Είναι ζνα κείμενο που αποκρυςταλλϊνει 

τα πρϊτα βιματα τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ και τον ενκουςιαςμό με τον 
οποίο υποδζχτθκαν οι άνκρωποι τθν ελευκερία τθσ αυτοκίνθςθσ. 

Ασ παρατθριςουμε, λοιπόν, αυτοφσ τουσ «βαςιλιάδεσ» των μετακινιςεϊν μασ, 
ξεκινϊντασ από τθν πόλθ μασ. 

Σχεδιάςτε το ςκαρίφθμα τθσ πόλθσ ςασ  πάνω ςτο χαρτόνι εργαςίασ ι τοποκετιςτε πάνω 
του τον πολεοδομικό χάρτθ τθσ περιοχισ ςασ. Στο ςκαρίφθμα ι ςτο χάρτθ ςασ, κα κζλαμε 
να δοφμε ςυμβολικά (με εικονίδια ι ςκιτςάκια που κα βρείτε ςτο action power point) όλα 

τα δομικά τθσ ςτοιχεία (κτίρια, δρόμουσ, δθμόςιουσ ανοιχτοφσ χϊρουσ, υποδομζσ).  
Φροντίςτε, όμωσ, να επικεντρωκείτε ςε εκείνα που ςχετίηονται ςτενά με τθ μεταφορικι 

λειτουργία τθσ πόλθσ ςασ: ςτα βενηινάδικα, ςτισ αντιπροςωπείεσ αυτοκινιτων και 
ανταλλακτικϊν, ςτα ςυνεργεία αυτοκινιτων, ςτα αμαξοςτάςια, ςτα ΚΤΕΟ, ςτουσ χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ κ.α. Μθν ξεχάςετε τα αυτοκίνθτα κάκε τφπου που κυκλοφοροφν ςτθν πόλθ ςασ 
αλλά και τα βυτιοφόρα υγρϊν καυςίμων και τα άλλα τροχοφόρα.    

Θ ςυνολικι εικόνα κα παρουςιάηει τθν πόλθ ςασ με πυρινα τθ μεταφορικι τθσ λειτουργία, 
κάτω από μια «μακροςκοπικι» παρατιρθςθ ι ςαν να τθ βλζπατε από ψθλά. 

Ηωντανζψτε τθν εικόνα, με ςχόλια και διαλόγουσ μεταξφ εποχοφμενων ι 
εποχοφμενων και πεηϊν.  

Αν κζλετε να γίνει θ εικόνα ςασ πιο πλοφςια και πιο «ρεαλιςτικι», 
περπατιςτε ςτθν πόλθ, εντοπίςτε και φωτογραφίςτε όλα τα παραπάνω 

ςτοιχεία και ενςωματϊςτε τα ςτο ςκαρίφθμα ι ςτον χάρτθ ςασ.  
  * 

Ενϊ, όμωσ, οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ πολλαπλαςίαηαν τα κζρδθ τουσ και οι εποχοφμενοι 
απολάμβαναν το πάκοσ τθσ αυτοκίνθςθσ, οι επιςτθμονικζσ ζρευνεσ εντόπιηαν τα πρϊτα 

ανθςυχθτικά ςθμάδια: τθν αικαλομίχλθ, το νζφοσ ςτισ μεγαλουπόλεισ του κόςμου και τθν 
αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ μασ.  

Σιμερα, γνωρίηουμε ότι ςθμαντικό ρόλο ςτθν εμφάνιςθ όλων των παραπάνω ςυνεπειϊν 
ζχει διαδραματίςει και θ ραγδαία αφξθςθ τθσ χριςθσ των αυτοκινιτων. Των μθχανϊν 

εςωτερικισ καφςθσ που λειτουργοφν, εκπζμποντασ (εκτόσ άλλων) διοξείδιο του άνκρακα 
και αποβάλλοντασ κερμότθτα ςτο περιβάλλον. 



Ρροςκζςτε, λοιπόν, ςτα χαρτόνια εργαςίασ τθσ ομάδασ ςασ τισ ςυνζπειεσ που ιδθ 
αναφζραμε, τα καυςαζρια, τουσ καφςωνεσ ςτθν πόλθ ςασ, το νζφοσ, τθν αικαλομίχλθ. 

* 

ΣΣαασσ  κκυυμμίίηηοουυμμεε,,  όόττιι  τταα  χχααρρττόόννιιαα  εερργγααςςίίαασσ  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  ςςαασσ,,  κκαα  τταα  ππααρροουυςςιιάάηηεεττεε  

ςςττθθνν  οολλοομμζζλλιιαα  ττοουυ  ΤΤμμιιμμααττοοσσ..  ΤΤοο  ίίδδιιοο  κκαα  κκάάννεεττεε  κκααιι  μμεε  ττιισσ  δδιιααφφάάννεειιεεσσ  ττοουυ  aaccttiioonn  ppoowweerr  

ppooiinntt..      
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Ετοιμαςτείτε, τϊρα, να δουλζψετε ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι.  

 Μεταφζρετε τθ μακροςκοπικι εικόνα τθσ πόλθσ ςασ από τα χαρτόνια 
εργαςίασ ςε μια διαφάνεια του action power point. Αξιοποιιςτε τα εικονίδια 

που ςασ δίνουμε ι προςκζςτε τισ δικζσ ςασ φωτογραφίεσ. Ηωντανζψτε τθν 
εικόνα με κινιςεισ και ςχόλια.   

Μθν ξεχάςετε να προςκζςετε και τισ ςυνζπειεσ. Εμείσ, ζχουμε προςαρμόςει κατάλλθλα τθν 
κίνθςθ, ς’ αυτιν τθ διαφάνεια. Εςείσ, μπορείτε να κάνετε μια άλλθ επιλογι και να μασ 

παρουςιάςετε μια εικόνα πιο ηωντανι και πιο ενδιαφζρουςα. Κυρίωσ, όμωσ, περιμζνουμε 
να δοφμε τα ςχόλια και τουσ διαλόγουσ που κα επινοιςετε.  

*  
Μείνετε, ακόμα ςτισ διαφάνειεσ του action power point, για να δείτε το βθματιςμό ς’ 

αυτόν τον επιχειρθματικό κλάδο κάποιων ελλθνικϊν εταιριϊν, ςτισ αρχζσ του 
προθγοφμενου αιϊνα. ‘Ζναν Βθματιςμό που διακόπθκε κάτω από τθν πίεςθ τθσ γιγαντιαίασ 

μεγζκυνςθσ τθσ ευρωπαϊκισ και παγκόςμιασ αυτοκινθτοβιομθχανίασ. 
*  

Σκεφτείτε, τϊρα και ςχεδιάςτε μια ενδεικτικι διαδρομι του πετρελαίου από μια πετρελαιο-
παραγωγικι χϊρα μζχρι τα διυλιςτιρια πετρελαίου τθσ χϊρασ μασ και των βυτιοφόρων 

βενηίνθσ μζχρι το πρατιριο τθσ περιοχισ ςασ.  
Ράρτε ιδζεσ από τθ διαδρομι που ζχουμε ετοιμάςει εμείσ. Συμπλθρϊςτε τουσ 

περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ τθσ διαδρομισ 
του υγροφ αυτοφ καυςίμου.  

Αν ζχετε κζφι, ςυμπλθρϊςτε ςτθν αντίςτοιχθ διαφάνεια του action power point τθν πορεία 
του φυςικοφ αερίου από τθ χϊρα άντλθςισ του μζχρι το αμαξοςτάςιο τθσ ΕΚΕΛ ι των ΚΤΕΛ 

τθσ Ρόλθσ ςασ (αφοφ πρϊτα διερευνιςετε αν υπάρχουν κάποια που λειτουργοφν με 
φυςικό αζριο). 

Μπαίνοντασ ςτο google.gr και πατϊντασ ςτισ «εικόνεσ» κα βρείτε πλικοσ φωτογραφιϊν και 
χαρτϊν. Για ςκιτςάκια, ςυμπλθρϊςτε «clipart».   

* 
Επιςκεφτείτε το πλθςιζςτερο ΚΤΕΟ και πλθροφορθκείτε για τθ ςχζςθ τθσ 

ιςχφοσ του κινθτιρα (hp) με τθν κατανάλωςθ καυςίμου, με το κόςτοσ του και 
με τα καυςαζρια που εκπζμπει.  

Αναηθτιςτε παρόμοιεσ πλθροφορίεσ από τουσ μακθτζσ ενόσ ΕΡΑ.Λ. τθσ 
περιοχισ ςασ, ςτο οποίο λειτουργεί τμιμα μθχανολογίασ-θλεκτρολογίασ. Στα εργαςτιρια 

του ΕΡΑ.Λ. κα δείτε μοντζλα κινθτιρων και ενδιαφζρουςεσ προςομοιϊςεισ.  
Αν είςτε μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Ακινασ, επιςκεφτείτε το πλθςιζςτερο αμαξοςτάςιο τθσ 

Ε.ΚΕ.Λ. Εκεί, κα μάκετε για τθν ιςχφ των λεωφορείων Diesel (πετρζλαιο) και CNG, 
(ςυμπιεςμζνο φυςικό αζριο) και για τθ ςχζςθ τουσ με τα καφςιμα και το κόςτοσ τουσ.  
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Τϊρα, είςτε ζτοιμοι να απαντιςετε ςτο ερϊτθμα «πόςα άλογα χρειάηεται ζνα 
ζλλογο». Διαλζξτε ζνα από τα αυτοκίνθτα που ζχουμε τοποκετιςει ςτισ 

διαφάνειεσ του action power point, ι βρείτε άλλα, με τον τρόπο που ςασ 
αναφζραμε παραπάνω. Φανταςτείτε ότι τα αυτοκίνθτα αυτά, ςασ μεταφζρουν 
κάκε μζρα ςτθ δουλειάσ ςασ, θ οποία απζχει 15 km από το ςπίτι ςασ. Με βάςθ τα ςτοιχεία 
κάκε αυτοκινιτου, βρείτε πόςα «άλογα» ςασ μετακινοφν και υπολογίςετε τθν κακθμερινι 

κατανάλωςθ βενηίνθσ και τισ εκπομπζσ αερίων καφςθσ.  
Τϊρα, κάνετε ακριβϊσ τουσ ίδιουσ υπολογιςμοφσ, υποκζτοντασ ότι όλοι μετακινιςτε με το 

αςτικό λεωφορείο τθσ επόμενθσ διαφάνειασ.  
 

Μικρζσ πολιτικζσ για μια μεγάλθ πόλθ (απόςπαςμα) 
Ρολυετείσ μετριςεισ ςτθν Ακινα ζχουν δείξει ότι θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο κζντρο 
τθσ πόλθσ φτάνει ζωσ και 100C ςτθ διάρκεια του καλοκαιριοφ. Θ κερμοκραςιακι αυτι 
αφξθςθ ςυντελεί ςτον διπλαςιαςμό τθσ απαραίτθτθσ ενζργειασ για τον κλιματιςμό των 
κτιρίων. Με βάςθ τισ μετρθμζνεσ κερμοκραςίεσ διαπιςτϊκθκε ότι μόνο ςτο Αιγάλεω το 
πρόςκετο κόςτοσ εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ του κλιματιςμοφ από τθ κερμοκραςιακι αφξθςθ, 
είναι ςε τρζχουςεσ τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ περίπου 430 ευρϊ ανά οικογζνεια. 
Οι πολίτεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ κατοικοφν ςε ακατάλλθλα κτίρια 
και είναι ευπακείσ ςτα ακραία κλιματικά φαινόμενα και τισ υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ. Μασ διαφεφγει ότι μόνο το 8% των πολιτϊν χαμθλοφ 
ειςοδιματοσ κατοικοφν ςε κτίρια με μόνωςθ και διπλά υαλοςτάςια, 
ενϊ το ποςοςτό ςτα υψθλά ειςοδιματα είναι 63%. Μετριςεισ τθσ 
εςωτερικισ κερμοκραςίασ ςε 60 τζτοιεσ κατοικίεσ ςτθν Ακινα το 
καλοκαίρι του 2007 ζδειξαν ότι περίπου για το μιςό καλοκαίρι θ εςωτερικι κερμοκραςία 
ιταν άνω των 340C, ενϊ θ κερμοκραςία ζφτανε μζχρι τουσ 420C. Μετρικθκαν διαςτιματα 
145 διαδοχικϊν ωρϊν άνω των 340C. Κατά τθ διάρκεια κάκε καφςωνα θ μζςθ κερμοκραςία 
των κτιρίων αυξανόταν κατά 1-1,50C. Στο τζλοσ κάκε καφςωνα θ εςωτερικι κερμοκραςία 
ζφτανε περί τουσ 380C. Δεδομζνθσ τθσ αφξθςθσ τθσ εμφάνιςθσ των καυςϊνων, κακϊσ και 
εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ο πλθκυςμόσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ αποτελεί το 
πρϊτο κφμα των κλιματικϊν μεταβολϊν. Αν θ διάρκεια του καφςωνα επιμθκυνκεί κατά 1-2 
μζρεσ, οι ςυνζπειεσ κα είναι τραγικζσ. 
Μπορεί να βελτιωκεί το μικροκλίμα; Αςφαλϊσ. Ζχει γίνει και γίνεται ςυνεχϊσ ςε πολλζσ 
μεγάλεσ πόλεισ του κόςμου και μάλιςτα από ζλλθνεσ επιςτιμονεσ. «Ρϊσ»; Με τθν αφξθςθ 
του αςτικοφ πραςίνου, με χριςθ ψυχρϊν υλικϊν, με μείωςθ τθσ κερμότθτασ που εκλφεται 
από τα αυτοκίνθτα. Απαιτείται μια ςυνολικι ςτρατθγικι βελτίωςθσ του μικροκλίματοσ ςτθν 
πόλθ, που όμωσ προχποκζτει ζνα ολοκλθρωμζνο επιςτθμονικό ςχζδιο όπου κάκε μζτρο 
ζχει μελετθκεί και αξιολογθκεί. Εμπειρικζσ και αποςπαςματικζσ παρεμβάςεισ τοπικοφ 
χαρακτιρα, χωρίσ ολοκλθρωμζνθ διάςταςθ, ελάχιςτα ςυνειςφζρουν, ζςτω και αν 
φαινομενικά είναι προσ τθν ορκι κατεφκυνςθ. 
Εμείσ τι κάνουμε; Χτίηουμε τον Ελαιϊνα, χτίηουμε το Ελλθνικό, χτίηουμε τθν ανατολικι 
Αττικι. Κάκε τετραγωνικό νζου κτιρίου, κάκε τετραγωνικό αςφάλτου απαιτεί 5-6 
τετραγωνικά πραςίνου για να αντιςτακμιςτεί θ επιβάρυνςθ ςτο μικροκλίμα. Μικρζσ 
πολιτικζσ για μια μεγάλθ πόλθ. 
                                                Μάνκοσ ανταμοφρθσ: Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, υπεφκυνοσ τθσ 

Ομάδασ Φυςικισ Κτιριακοφ Περιβάλλοντοσ 
ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ,  01/03/2008 
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Διαβάςετε και ςχολιάςετε το κείμενο «Μικρζσ πολιτικζσ για μια μεγάλθ πόλθ» 
που αναφζρεται ςτουσ καφςωνεσ που πλιττουν τθν Ακινα αλλά και πολλζσ 

άλλεσ πόλεισ τθσ χϊρασ μασ και όλου του πλανιτθ. 
Το πρόβλθμα «καφςωνεσ ςτισ πόλεισ» είναι μια από τισ ςυνζπειεσ του, 

ονομαηόμενου, «φαινομζνου του κερμοκθπίου», το οποίο ευκφνεται επιπλζον 
για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τθν ξθραςία, τισ πλθμμφρεσ, τθν υποχϊρθςθ τθσ 

βλάςτθςθσ και τθσ γεωργικισ παραγωγισ, τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ, το λιϊςιμο των πάγων και 
άνοδο τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ και τθν εξαφάνιςθ ειδϊν.  

Στθ δθμιουργία του, ονομαηόμενου, φαινομζνου του κερμοκθπίου και ςτθν «κλιματικι 
αλλαγι», ςυντελεί -από κοινοφ με όλεσ τισ άλλεσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ- το 

αυτοκίνθτο, το οποίο ωσ μθχανι εςωτερικισ καφςθσ λειτουργεί, απελευκερϊνοντασ 
κερμότθτα ςτο περιβάλλον (δεφτερο κερμοδυναμικό αξίωμα) και διοξείδιο του άνκρακα 

ςτθν ατμόςφαιρα. 
* 

Δείτε τισ διαφάνειεσ του action power point που ακολουκοφν και 
αποτυπϊνουν ςυμβολικά το φαινόμενο του κερμοκθπίου.  

Ραρακολουκιςτε τθν προςαρμοςμζνθ κίνθςθ των εικονιδίων και ςυντονίςτε 
με αυτιν, δικά ςασ ςχόλια που κα προςκζςετε για να διαβάςει κάποιοσ «πϊσ» 

δθμιουργείται το φαινόμενο του κερμοκθπίου. 
*  

Επειδι, όμωσ, εκτόσ από τθν κλιματικι αλλαγι που κεωρείται ωσ μια από τισ πιο κρίςιμεσ 
ςυνζπειεσ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ, υπάρχει και θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, μείνετε λίγο 

ακόμα ςτο action power point.  
Στθν επόμενθ διαφάνεια ζχουμε μετατρζψει ζνα «ευφάνταςτο» δθμοςίευμα για τουσ 

ρφπουσ ςε «καρτοφν». Εςείσ, μπορείτε να ςκεφτείτε κάτι άλλο.  
Μθ διςτάςετε, λοιπόν, να προχωριςτε ςτθ δθμιουργία μιασ άλλθσ διαφάνειασ, με το δικό 

ςασ «καρτοφν», όπου οι ρφποι κα ζχουν εκτόσ από ονόματα και μορφζσ.  
Και, μθν παραλείψετε, τθ διαφάνεια που ςυςχετίηει τουσ ρφπουσ με τουσ τφπουσ των 

τροχοφόρων. 
*   

Στισ δυο τελευταίεσ διαφάνειεσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ, κα δείτε «πϊσ» μετακινοφνται 
ςυνάνκρωποί μασ κάπου αλλοφ. Και, μάλιςτα, ςε χϊρεσ εξαιρετικά πλοφςιεσ ςε κοιτάςματα 

πετρελαίου.  
Αναηθτιςτε ςτο διαδίκτυο και άλλεσ παρόμοιεσ εικόνεσ, προςκζςτε τεσ ςε μια άλλθ 
διαφάνεια του action power point και ςτείλτε μθνφματα ςτουσ ςυνομθλίκουσ ςασ.  

Στα ςυμπτϊματα του ςφγχρονου πολιτιςμοφ μασ, πρϊτθ κζςθ κατζχει ο ατομικιςμόσ και θ 
αδιαφορία για τουσ άλλουσ.  

Ζνα δικό ςασ, μικρό βιμα αντίςταςθσ ς’ αυτό το ςφμπτωμα, κα είχε μεγάλθ ςθμαςία. 
 
 

Β2) «ΟΙ ΕΠΟΧΟΤΜΕΝΟΙ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΕ» 
 
τόχοσ: Να ανοίξουμε τθν παιδαγωγικι διαδικαςία ςτο πεδίο όπου ξετυλίγεται θ ηωι τθσ 
πόλθσ ςε «τροχοφσ και να υποςτθρίξουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ, ϊςτε να 
κυκλοφοριςουν με τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ, ωσ ερευνθτζσ και να καταγράψουν  τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των εποχοφμενων ςτα αςτικά λεωφορεία, ςυμπολιτϊν τουσ. Να 
τουσ δϊςουμε τθ δυνατότθτα να «δουν» τουσ εποχοφμενουσ ωσ πρόςωπα-πολίτεσ, με τθν 
δικι του -κακζνασ και κάκε μια- ιδιαίτερθ φυςιογνωμία, τθ ςυμπεριφορά τουσ, τα 
ςυναιςκιματα που τουσ διακατζχουν, τισ αντιδράςεισ τουσ απζναντι ςε κάκε τι που 
διαδραμοτίηεται ςτο «μικρόκοςμο» ενόσ Μζςου Μαηικισ Μεταφοράσ.  Να τουσ δϊςουμε τθ 
δυνατότθτα (μζςω των διαφανειϊν του power point) να  παρουςιάςουν τα ςυμπεράςματά 



τουσ πάνω ςε καλαίςκθτουσ πίνακεσ και ςε γραφιματα και να μιλιςουν για τουσ 
ςυμπολίτεσ τουσ με ευρθματικότθτα, ευαιςκθςία και κατανόθςθ. 
 
ΑΣΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ. ΣΑ ΠΡΟΣΙΜΟΤΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
Πολίτεσ θλικίασ 18-45 χρόνων, υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου, είναι κυρίωσ (ποςοςτό 43%) αυτοί 
που χρθςιμοποιοφν τισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ Θεςςαλονίκθσ για να κάνουν τα ψϊνια τουσ, επειδι δεν 
οδθγοφν ι για οικονομικοφσ λόγουσ. Σο 35% των επιβατϊν είναι θλικίασ 36-45 ετϊν, το 13% είναι 46-
55 ετϊν και το 9% είναι 56 ετϊν και άνω.  

                              Σου Φϊτθ Κουτςαμπάρθ, (Μαρ 23, 2008, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)       
Τα παραπάνω ςτοιχεία προκφπτουν, μεταξφ άλλων, από ζρευνα που πραγματοποίθςε 
ομάδα ζξι μακθτϊν τθσ Γϋ τάξθσ του 1ου Ρειραματικοφ Γυμναςίου Κεςςαλονίκθσ, ςτο 
πλαίςιο προγράμματοσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ με κζμα “Ecomobility: Οικολογικι 
μετακίνθςθ, ςυνειςφορά ςτο περιβάλλον”. Θ ζρευνα, με επιβλζπουςα τθν κακθγιτρια 
Λίλιαν Χοϊδά, ζγινε με τθ διανομι 114 ερωτθματολογίων. 
 Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ, οι χριςτεσ των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν είναι ςε ποςοςτό 63% 
γυναίκεσ και 37% άνδρεσ, ενϊ αντίςτοιχα 33% των γυναικϊν και 63% των ανδρϊν δεν 
χρθςιμοποιοφν ποτζ αςτικό λεωφορείο. 
 Το 46% των ερωτθκζντων διλωςε ότι χρθςιμοποιεί τα αςτικά λεωφορεία για τα ψϊνια, το 
30% για να μεταβεί ςτθν εργαςία του, το 20% για ψυχαγωγία και το 4% για τθ μεταφορά 
παιδιϊν. Πςον αφορά το μορφωτικό τουσ επίπεδο, από τθν ζρευνα προκφπτει πωσ ποςοςτό 
38% των χρθςτϊν αςτικισ ςυγκοινωνίασ είναι απόφοιτοι λυκείου, 38% απόφοιτοι ΤΕΛ-ΑΕΛ, 
19% απόφοιτοι γυμναςίου και 5% απόφοιτοι δθμοτικοφ. 
Το 27% των ερωτθκζντων διλωςε ότι χρθςιμοποιεί τθν αςτικι ςυγκοινωνία επειδι δεν 
οδθγεί, το 18% για να ςυμβάλλει ςτθ λφςθ του κυκλοφοριακοφ προβλιματοσ, το 15% για 
οικονομικοφσ λόγουσ, το 14% επειδι δεν υπάρχουν κζςεισ ςτάκμευςθσ και το 26% για 
οικολογικοφσ λόγουσ. 
 
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟ ΡΕΔΛΟ   

 
Διαβάςτε το κείμενο που ςασ δίνουμε και ετοιμαςτείτε να κάνετε τθ δικι ςασ 

διαφορετικι ζρευνα ςτθ δικι ςασ πόλθ.  
Κάνετε διαδρομζσ με τα Λεωφορεία ςε ϊρεσ αιχμισ και ενδιάμεςα. Ρριν 

ξεκινιςετε, δείτε τισ διαφάνειεσ του action power point. Κα ςασ βοθκιςουν:  
Να παρατθριςετε και να καταγράψετε θλικίεσ επιβατϊν -«ζφθβοι και 

ζφθβεσ», «ενιλικεσ», «θλικιωμζνοι»- και να τισ ςυνδυάςετε με μορφζσ ςυμπεριφοράσ 
διαφορετικϊν χαρακτιρων, όπωσ:  «ο αδιάφοροσ», «ο επικριτικόσ», «ο αλλθλζγγυοσ», «ο 

επικετικόσ»-   
Να ςθμειϊςετε α) εκφράςεισ που φανερϊνουν «κοφραςθ»-«κλίψθ», «κζφι»-«διάκεςθ 
επικοινωνίασ», «άγχοσ», «απομόνωςθ» β) παρουςιαςτικό που φανερϊνει «πλοφτο» και 

«φτϊχεια» γ) διαλόγουσ που  φανερϊνουν ζλλθνεσ και μετανάςτεσ.  
Να εντοπίςετε τισ αντιδράςεισ των επιβατϊν, λεκτικζσ ι ςωματικζσ που φανερϊνουν 
«αδιαφορία», «δυςπιςτία», «ανταπόκριςθ», «επικετικότθτα», απζναντι ςε ςωματικά 

ανιμπορουσ επιβάτεσ (θλικιωμζνουσ, εγκφουσ), ςε αλλοδαποφσ, ανκρϊπουσ που πουλοφν 
μικροπράγματα (μαντιλάκια, ςτυλό) ι είναι πλανόδιοι οργανοπαίκτεσ.  

Να διερευνιςετε τθν οδικι ςυμπεριφορά του οδθγοφ, το φφοσ και τθ διάκεςι του, τισ 
αντιδράςεισ του ςε γεγονότα που διαδραματίηονται μζςα και ζξω από το λεωφορείο. 

*  
Φωτογραφίςτε ςτιγμιότυπα, πρόςωπα και καταςτάςεισ -με τθ ςυναίνεςθ των επιβατϊν και 

του οδθγοφ του λεωφορείου. Φωτογραφίςτε και τουσ εαυτοφσ ςασ, ωσ «ερευνθτζσ».  
   



 
«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ 

 
Συμβουλευτείτε τισ παρατθριςεισ ςασ και ομαδοποιιςετε τα χαρακτθριςτικά, τισ 

ςυμπεριφορζσ, τουσ «τφπουσ» των επιβατϊν και των οδθγϊν, κακϊσ και τισ 
αντιδράςεισ απζναντι ςε κάκε πλανόδιο «ειςβολζα». Επιχειριςτε να δϊςετε τθ 

δικι ςασ ερμθνεία για τα ευριματά ςασ ι απλά να τα ςχολιάςετε.  
Με τισ φωτογραφίεσ ςασ, δθμιουργιςτε «άλμπουμ» και τοποκετιςτε τα ςτο 

χαρτόνι εργαςίασ τθσ ομάδασ ςασ, όπου κα ζχετε φροντίςει να υπάρχει ο πολεοδομικόσ 
χάρτθσ τθσ περιοχισ ςασ. Μθν ξεχάςετε να τοποκετιςετε και τα ςχόλιά ςασ. 

 
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ 

 
Ανατρζχοντασ ςτισ διαφάνειεσ του action power point, κα βρείτε ζτοιμουσ 

πίνακεσ για να ενςωματϊςετε όλα τα παραπάνω ςτοιχεία και να 
δθμιουργιςετε γραφιματα. 

Κα βρείτε, επίςθσ, διαφάνειεσ για να δθμιουργιςετε θλεκτρονικά «άλμπουμ», δίνοντασ 
κίνθςθ, ειςάγοντασ ιχουσ και -αν κζλετε- τα ερμθνευτικά ςχόλια που κάνατε ςυνομιλϊντασ 

ςτισ ομάδεσ ςασ.   
Μθν ξεχνάτε ότι με το action power point κα μιλιςετε για τουσ ςυμπολίτεσ ςασ, μζςω του 
διαδικτφου. Επιςτρατεφςτε τθ φανταςία, το χιοφμορ, τθ ηωντάνια ςασ. Τζλοσ, μθν ξεχάςετε 

να αντικαταςτιςετε το δικό μασ χάρτθ, με το χάρτθ τθσ δικισ ςασ πόλθσ. 
  

 

Β3)  «Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ ΜΑ …. Ε ΣΡΟΧΟΤ» 
 
 

τόχοσ: Να ςτρζψουμε το ενδιαφζρον των μακθτων και των μακθτριϊν μασ ςτο παρελκόν 
τθσ πόλθσ τουσ, ζτςι όπωσ αυτό «κφλιςε ςε τροχοφσ». Να τουσ υποςτθρίξουμε, ϊςτε να 
ανατρζξουν ςε αρχεία και ςε μαρτυρίεσ ςυμπολιτϊν τουσ και να δθμιουργιςουν δικά τουσ 
περιγραφικά και κριτικά κείμενα, «ηωντανεμζνα» με φανταςία ςτο power point.  Να τουσ 
βοθκιςουμε να καταγράψουν (πάνω ςτισ διφάνειεσ του power point) το παρελκόν τθσ 
μεταφορικισ λειτουργίασ τθσ πόλθσ τουσ με αρικμοφσ, πίνακεσ και γραφιματα. Να τουσ 
προτρζψουμε, ϊςτε να «μιλιςουν» (μζςω των διαφανειϊν του power point) για τθν πόλθ 
τουσ, αναπτφςςοντασ τα ταλζντα τουσ και αξιοποιϊντασ τα μζςα τθσ γενιάσ τουσ, όπωσ:  
«you tube», «twiter», «video» κ.α. Να τουσ ενκαρρφνουμε, να φανταςτοφν το μζλλον τθσ 
πόλθσ τουσ, με επίκεντρο τθ μεταφορικι τθσ λειτουργία και τισ επιφάνειεσ κυκλοφορίασ 
πεηϊν και οχθμάτων και να το αποτυπϊςουν ςε μακζτεσ ι ςτισ διαφάνειεσ του power point. 

 
Ακινα και δθμόςια ςυγκοινωνία 
Στισ 18 Σεπτεμβρίου του 1834, θ Ακινα ανακθρφςςεται πρωτεφουςα τθσ χϊρασ. Ζμοιαηε 
τότε με χωριό 7.000 περίπου κατοίκων. Οι λίγεσ ςυνοικίεσ τθσ βρίςκονταν γφρω από το 
λόφο τθσ Ακρόπολθσ, ενϊ ςθμερινά κεντρικά ςθμεία, όπωσ θ οδόσ Σταδίου και θ πλατεία 
Ομονοίασ ιταν ρζματα και χωράφια εκτόσ πόλεωσ. Θ ζκταςι τθσ δεν ξεπερνοφςε το ζνα 
δζκατο του ςθμερινοφ εςωτερικοφ δακτυλίου. Θ μεγαλφτερθ διαδρομι που μποροφςε να 
γίνει ςτθν Ακινα ιταν 1,5 km. Με τα πόδια καλυπτόταν ςε 20ϋ.  
Σιμερα, ςτισ ϊρεσ αιχμισ, θ ταχφτθτα των αυτοκινιτων ςτο κζντρο τθσ Ακινασ είναι αρκετά 
χαμθλότερθ από τθν ταχφτθτα που ανζπτυςςαν οι ιππιλατεσ άμαξεσ το 19ο αιϊνα. Το 1972 



θ μζςθ ταχφτθτα των λεωφορείων ιταν 22 km/h και, τϊρα, μζςα ςτισ λεωφορειολωρίδεσ 
είναι μόλισ 21 km/h. Θ Ακινα ξεκίνθςε με περπάτθμα, ςυνζχιςε με δθμόςια ςυγκοινωνία 
μζχρι και τθ δεκαετία τουϋ60, τθν εγκατζλειψε και τϊρα επιςτρζφει ςε αυτιν.  

Ρθγι: «Από τα Ραμφορεία ςτο Μετρό», εκδόςεισ Μίλθτοσ, Ακινα 2007 

 
ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ 

ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟ ΡΕΔΛΟ ΚΑΛ ΣΤΟΝ Θ/Υ 
 

Ξζρουμε, ότι δεν ςυνθκίηετε να βλζπετε τον κόςμο πάνω ςε αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ 
αλλά μζςα ςτθν ζνταςθ, το ςφυγμό, το φωσ, τα χρϊματα και τθν κίνθςθ των γεγονότων που 
τρζχουν με ταχφτθτα γφρω ςασ. Υποκζτουμε, όμωσ, ότι ςασ αρζςουν οι ιςτορίεσ, ςτισ οποίεσ 

πρωταγωνιςτζσ είςαςτε εςείσ. Οι ιςτορίεσ που ςασ λζνε οι δικοί ςασ, από τα πρϊτα, 
παιδικά ςασ χρόνια. 

Πμωσ, δεν μασ διθγοφνται ιςτορίεσ μόνο οι άνκρωποι αλλά και οι πόλεισ. Και από τισ πιο 
ωραίεσ ιςτορίεσ των πόλεων, είναι αυτζσ που μιλοφν για τθ ηωι των πολιτϊν τουσ. Εςείσ, με 

αυτιν τθ δραςτθριότθτα, κα βρείτε ιςτορίεσ που κυλοφςαν ςε τροχοφσ, για να κινθκεί θ 
οικονομία, για να αναπτυχκεί θ κοινωνικότθτα και οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, για να 

καλυφκοφν οι ανάγκεσ και οι επικυμίεσ των ανκρϊπων που ζηθςαν μιαν άλλθ εποχι. Κα 
βρείτε ιςτορίεσ για τα αυτοκίνθτα που, διαςχίηοντασ τουσ δρόμουσ, μετζφεραν τουσ 

πολίτεσ, ζδιναν δουλειά ςε κάποιουσ από αυτοφσ, ενορχιςτρωναν τον ρυκμό και τον παλμό 
τθσ πόλθσ ςασ. 

Είναι ιςτορίεσ όμοιεσ με αυτζσ που κα «γράψετε» και εςείσ, κακϊσ κα μεγαλϊνετε, κα 
ςυμμετζχετε ςτα τεκταινόμενα και κα αλλάηετε το φφοσ, τισ φόρμεσ, τθν όψθ και τον παλμό 

ςε κάκε τι που υπάρχει αυτιν τθ ςτιγμι. 
* 

Διαβάςτε, λοιπόν, το μικρό κείμενο που ςασ δίνουμε και δείτε τισ αςπρόμαυρεσ 
και ελαφρά κιτρινιςμζνεσ από τον καιρό φωτογραφίεσ ςτισ διαφάνειεσ του 

action power point. Μθν παραλείψετε να δείτε και ζνα χαρακτθριςτικό βίντεο 
από τθν ελλθνικι ταινία «Θ κεία από το Σικάγο».  

 Αναηθτιςτε και εςείσ αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ ςυγκεντρωμζνεσ ςτα 
άλμπουμ των ςυμπολιτϊν ςασ (ςυγγενϊν, φίλων και γειτόνων), ςκθνζσ από τισ παλιζσ 

ελλθνικζσ ταινίεσ που γυρίςτθκαν ςτθν πόλθ ςασ και προςωπικζσ ιςτορίεσ ανκρϊπων που 
ηουν ςτθν πόλθ ςασ και φυλάςςουν  ίχνθ του παρελκόντοσ ςτθ μνιμθ τουσ.  

* 
Πταν τελειϊςετε, πείτε μασ τισ ιςτορίεσ που βρικατε και δείξτε μασ το 

οπτικοακουςτικό ςασ υλικό μζςα από τισ δικζσ ςασ διαφάνειεσ που κα τισ 
ενςωματϊςετε ςτο action power point.  

Φτιάξτε μια ταινία μικροφ μικουσ που να κινείται ανάμεςα ςτο χκεσ και το 
ςιμερα. Ροφ ξζρετε, μπορεί να κρφβετε μζςα ςασ τον ταλαντοφχο ςκθνοκζτθ του αφριο…. 

*     
Δείτε  τα ςτοιχεία που ζχουμε ςυγκεντρϊςει για τθν Ακινα ςτισ διαφάνειεσ που 

ακολουκοφν, αναηθτιςτε αντίςτοιχα για τθ δικι ςασ πόλθ και δθμιουργιςτε γραφιματα.  
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ 

 
Ρροςπακιςτε, τϊρα, να ςκεφτείτε τθν πόλθ ςασ μετά από χρόνια.  

Γίνετε για λίγο οι μθχανικοί, οι πολεοδόμοι, οι αρχιτζκτονεσ και οι τεχνικοί του 
αφριο. Ρϊσ κα αλλάηατε τουσ δρόμουσ και τα πεηοδρόμια; Ροφ κα 

δθμιουργοφςατε χϊρουσ ςτάκμευςθσ;  
Ροια μορφι κα είχαν τα τροχοφόρα και ποια καφςιμα κα τα τροφοδοτοφςαν;  



Αφιςτε τθ φανταςία ςασ να ξεδιπλωκεί ελεφκερθ. Ράρτε ιδζεσ από το διαδικτυακό χϊρο 
και δείξτε μασ τθν πόλθ να τρζχει ςε άλλουσ ρυκμοφσ, ςε άλλεσ λεωφόρουσ, με άλλα μζςα, 

φτιαγμζνα από άλλα υλικά. 
* 

Μθν ξεχνάτε, όμωσ, τουσ προβλθματιςμοφσ του ςιμερα. Τα αναπάντθτα ερωτιματα και τισ 
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν πολλοί ςυνάνκρωποί μασ.   

Δθμιουργιςτε μια πόλθ που κα κινείται και κα ηει, χωρίσ να αφινει κανζναν ςτο 
περικϊριο. Χτίςτε τθν πόλθ ςασ πάνω ςε διαφάνειεσ ι ςε μακζτεσ, ζτςι όπωσ κα κζλατε να 

«κινείται» ςτο τζλοσ του αιϊνα μασ. Ενκαρρφνετε τουσ ςυμμακθτζσ ςασ που ζχουν 
καλλιτεχνικζσ τάςεισ. Ρεριμζνουμε να μασ αιφνιδιάςετε ευχάριςτα με τισ δθμιουργίεσ ςασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γ Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΑ ΣΡΟΧΟΦΟΡΑ 
 
 

Γ1) «ΟΙ ΠΟΛΙΣΕ ΜΙΛΟΤΝ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΑ ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ» 
 

τόχοσ: Να δϊςουμε ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ τθ δυνατότθτα να φζρουν ςτο 
προςκινιο το λόγο των ςυμπολιτϊν τουσ για τα Μζςα μαηικισ Μεταφοράσ, διεξάγοντασ μια 
ζρευνα γνϊμθσ και να τον παρουςιάςουν (μζςω των διαφανειϊν του power point), με 
«άλμπουμ» και video. Να τουσ ενκαρρφνουμε, να ςτρζψουν το βλζμμα τουσ ςτουσ 
ςυμπολίτεσ τουσ με αναπθρίεσ, να κατανοιςουν τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν και να 
διεκδικιςουν το δικαίωμα τθσ αξιοπρεποφσ μετακίνθςισ τουσ ςτθν πόλθ.      

 
Οδόσ Ακαδθμίασ, αφετθρία λεωφορείων. Είναι 2.30 μεςθμζρι Ρζμπτθσ και περιςςότερα 
από 130 άτομα αναμζνουν το λεωφορείο 222 το οποίο εκτελεί τθ διαδρομι Ακαδθμίασ - 
Ρανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου. Θ αναμονι είναι μεγαλφτερθ από 20 λεπτά. Οι πρϊτεσ 
φωνζσ ακοφγονται από τουσ επιβάτεσ. «Σι κα γίνει επιτζλουσ; Περιμζνουμε τόςθ ϊρα» λζει 
ο κ. Γ. Ραπακϊςτασ. Θ απάντθςθ του υπαλλιλου του Ο.Α.Σ.Α. είναι ςαφισ: «Και τι κζλετε 
να ςασ κάνουμε; Σο λεωφορείο ζχει κακυςτεριςει διότι ςτθν οδό Παπαδιαμαντοποφλου 
ζχει μπλοκάρει ο δρόμοσ από παράνομθ ςτάκμευςθ αυτοκινιτων». Ζνασ άλλοσ επιβάτθσ 
αναλαμβάνει το... κεωρθτικό μζροσ του προβλιματοσ. «Σο αυτοκίνθτο οι Ζλλθνεσ το ζχουν 
περάςει για ςαμάρι. Όχι για εργαλείο. Σο παίρνουν ςτθ δουλειά, ςτο περίπτερο, ςτο 
καφενείο και ασ μθν ζχουν ποφ να ςτακμεφςουν».  
Το προθγοφμενο περιςτατικό είναι ενδεικτικό τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί κακθμερινά 
ςτουσ δρόμουσ τθσ Ακινασ, ςτισ αφετθρίεσ και ςτισ ςτάςεισ των λεωφορείων και των 
τρόλεϊ. Δρόμοι όπωσ θ λεωφόροσ Κθφιςιάσ, θ λεωφόροσ Βαςιλίςςθσ Σοφίασ, θ Μεςογείων, 
θ Κατεχάκθ, θ λεωφόροσ Αλεξάνδρασ, θ Ρατθςίων κ.ά. είναι μερικζσ από τισ «πλθγζσ» του 
κυκλοφοριακοφ ςτθν Αττικι.                                                                                                                                              

                                                             Κυριακι 4 Νοεμβρίου 2001 ΕΦΘΜΕΛΔΑ: ΤΟ ΒΘΜΑ 
 
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘ ΤΑΞΘ ΚΑΛ ΣΤΟ ΡΕΔΛΟ 

 
Διαβάςτε το παραπάνω κείμενο και ςχολιάςτε το. Αναηθτιςτε ςχετικά δθμοςιεφματα ςτον 

τοπικό ςασ τφπο.  
Μθν αρκεςτείτε, όμωσ, ς’ αυτό. Ρερπατιςτε ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ ςασ. 

Εντοπίςτε τισ ςτάςεισ των Λεωφορείων και τουσ πολίτεσ που τα περιμζνουν. 
Φωτογραφίςτε τισ εικόνεσ που ςασ κάνουν εντφπωςθ. Μιλιςτε με τουσ 

ςυμπολίτεσ ςασ και καταγράψτε τθ γνϊμθ τουσ για τα δρομολόγια και το κόςτοσ 
του ειςιτθρίου. Αξιοποιιςτε, αν κζλετε, το «ενδεικτικό» ςχζδιο ςυνεντεφξεων. 

 
Σχζδιο Συνεντεφξεων 

Ρου πθγαίνετε; ……………………………………………                           
Χρθςιμοποιείτε κακθμερινά τα Μ.Μ.Μ.; …………………………….                     
Ζχετε αυτοκίνθτο Λ.Χ.; ………………………………………………                          
Αν θ απάντθςθ είναι κετικι, ςυνεχίηουμε με τθν επόμενθ ερϊτθςθ  
Για ποιο λόγο προτιμάτε τα Μ.Μ.Μ.;  
Είναι πιο οικονομικό; 
Ράει πιο γριγορα; 
Είναι πιο οικολογικό;  
Άλλο;                  



Σι κα κζλατε να βελτιωκεί ςτα Μ.Μ.Μ.; (ερώτθςθ για όλουσ)  
Στα δρομολόγια: ………………………………………………..  
Στθν κατάςταςθ των λεωφορείων: ……………………. 
Στο κόςτοσ: ………………………………………………………….  
Στα ςτζγαςτρα: …………………………………………………..  
Στθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρίεσ: …………  
Άλλο: …………………………………………………………………..  

 
«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 

ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ ΚΑΛ ΣΤΟΝ Θ/Υ 
 

Δθμιουργιςτε ζνα «άλμπουμ» για κάκε πεδίο τθσ ζρευνάσ ςασ και τοποκετιςτε 
το ςτα χαρτόνια εργαςίασ τθσ ομάδασ ςασ, όπου κα ζχετε αποτυπώςει το 

χάρτθ τθσ πόλθσ ςασ. Ομαδοποιείςτε τισ απόψεισ και τα ςχόλια των ςυμπολιτϊν 
ςασ ςε πίνακεσ και γράψτε μια «αςπρόμαυρθ βίβλο» (τα καλά και τα άςχθμα) τθσ 
μετακίνθςθσ με τα Λεωφορεία. Τοποκετιςτε τθ «βίβλο» ςτα χαρτόνια εργαςίασ. 

* 
Δείτε, τϊρα, τισ διαφάνειεσ που ζχουμε ετοιμάςει για εςάσ ςτο action power 
point. Ενςωματϊςτε φωτογραφίεσ των εαυτϊν ςασ ωσ ερευνθτϊν, ςτα πεδία 

τθσ ζρευνασ. Ρροςκζςτε και τισ «θλεκτρονικζσ βίβλουσ», όπου οι  
φωτογραφίεσ κα εναλλάςςονται, ςυνοδευόμενεσ από μουςικι ι και λόγο.  

Αυτοςχεδιάςτε και επιςτρατεφςτε όλα όςα γνωρίηετε γφρω από τισ νζεσ τεχνολογίεσ. 
ωτιςτε και μάκετε όςα χρειάηεςτε και μπορείτε.   

* 
Ρριν ολοκλθρϊςετε αυτιν τθ δραςτθριότθτα, ςκεφτείτε και μιλιςτε εκ μζρουσ των 
ανκρϊπων με αναπθρίεσ. Των ανκρϊπων,  οι οποίοι -είτε εκ γενετισ είτε εξ αιτίασ 

ατυχθμάτων- δυςκολεφονται εξαιρετικά να κάνουν και τθν πιο απλι για τουσ αρτιμελείσ 
πολίτεσ διαδρομι. 

Ζχουν, άραγε, γίνει ικανοποιθτικά κεςμικά βιματα που κα τουσ διευκολφνουν να βρουν ι 
να ςυνεχίςουν τθ ηωι τουσ ανάμεςά μασ; Ζχουμε, άραγε, ςκεφτεί ότι κάποιεσ από τισ δικζσ 

μασ κακθμερινζσ επιλογζσ μπορεί να τουσ δυςκολεφουν, να τουσ αποκαρρφνουν και να 
τουσ ςτεροφν αναφαίρετα δικαιϊματα;   

Μιλιςτε για τα δικά τουσ δικαιϊματα ςτουσ ςυμμακθτζσ ςασ, ςτουσ γονείσ ςασ, ςτουσ 
γείτονζσ ςασ. Γίνετε θ φωνι τουσ, οι φίλοι τουσ και οι ςφμμαχοί τουσ, ςτον κακθμερινό τουσ 
αγϊνα. Ενεργοποιιςτε κάκε ταλζντο, κάκε ιδζα, κάκε μζςο και με ηωντάνια, φανταςία και 

με αμζριςτθ τρυφερότθτα και ςεβαςμό, ανοίξτε τθν αγκαλιά ςασ. 
Φτιάξτε μια τελευταία διαφάνεια και δείξτε μασ «πϊσ» οι νζεσ τεχνολογίεσ μποροφν να 

αξιοποιθκοφν για να εκφράςουν τα πιο βακιά ανκρϊπινα ςυναιςκιματα.    
 
 
 

Γ2) «ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΤΝΙΣΩΕ ΣΗ 
ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ» 
 
τόχοσ: Να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ, να ερευνιςουν, μζςα από 
αρχεία ι δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ α) αν υπάρχουν ςτθν πόλθ τουσ «ηϊνεσ» που 
ςυγκεντρϊνουν άτομα με παραπλιςια οικονομικά, κοινωνικά ι πολιτιςμικά δεδομζνα και 
β) αν ζχει παρατθρθκεί κάποια μετακίνθςι τουσ κατά τθν αναπτυξιακι πορεία τθσ πόλθσ 
και γ) να δθμιουργιςουν ζνα περιγραφικό και κριτικό κείμενο, ςφμφωνα με ζνα αντίςτοιχο 
για τθν Ακινα και τθν Περιφζρεια Αττικισ. Να τουσ ενκαρρφνουμε, ϊςτε να εκτιμιςουν τισ 
ςυνζπειεσ τθσ ελλιποφσ οργάνωςθσ τθσ μεταφορικισ λειτουργίασ τθσ πόλθσ για τουσ 
«αςκενζςτερουσ», με ζνα «ενδεικτικό» παράδειγμα. Να τουσ βοθκιςουμε, να κατανοιςουν 



τισ πολιτικζσ διαςτάςεισ τθσ μεταφορικισ λειτουργίασ ςτθ χϊρα μασ και να 
ςυνειδθτοποιιςουν τθν πολυπλοκότθτα που χαρακτθρίηει τισ κρατικζσ δραςτθριότθτεσ-
αρμοδιότθτεσ. Να τουσ υποςτθρίξουμε, προκειμζνου να επιχειριςουν μια ςυνολικι 
«κζαςθ» τθσ πόλθσ τουσ, με πυρινα τα αρμόδια -για το κζμα που προςεγγίηουν- κεςμικά 
όργανα. Να τουσ εξοικειϊςουμε ςτθ δθμιουργία «εποπτειϊν» που αφοροφν ςε «κάτι» που 
δεν είναι ορατό με τα μάτια: ςτισ κοινωνικζσ δράςεισ-κοινωνικά ςυςτιματα11. Να 
ενκαρρφνουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ να επικοινωνιςουν με τθν εκτελεςτικι 
εξουςία, ςε τοπικο και εκνικό επίπεδο. Να τουσ ενκαρρφνουμε, προκειμζνου να ςυγκρίνουν 
τισ μελζτεσ πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ μεταφορικισ 
λειτουργίασ των πόλεων ςε άλλεσ χϊρεσ, με τισ μελζτεσ πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηονται για να 
αναλθφκοφν αντίςτοιχεσ δράςεισ ςτθ χϊρα μασ.    
 
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ ΚΑΛ ΣΤΟΝ Θ/Υ 

 
Θ μεταφορικι λειτουργία τθσ πόλθσ και τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ αποτελοφν ζνα 

δθμόςιο αγακό που πρζπει να απολαμβάνουν οι πολίτεσ, μικροί και μεγάλοι.  
Οι πολίτεσ που ξεκινοφν κακθμερινά από το ςπίτι για να πάνε ςτο ςχολείο και ςτθ δουλειά. 
Για να τουσ περικάλψουν ςτα κζντρα υγείασ ι ςτα νοςοκομεία -όταν αρρωςταίνουν- και για 

να διευκετιςουν ηθτιματα που ςυνδζονται με τθ δθμόςια διοίκθςθ.  
Για να επιςκεφτοφν τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα μουςεία, για να πάνε ςτο ςινεμά, 
ςτο κζατρο, ςε ςυναυλίεσ, για να επιςκεφτοφν φίλουσ. Για να κάνουν τα ψϊνια τουσ ςτα 
καταςτιματα, να πιουν καφζ ςτισ πλατείεσ, να απολαφςουν εδζςματα ςτα ταβερνάκια. 

Σκεφτείτε, όμωσ, πόςο χρόνο χρειάηεται κάποιοσ και πόςα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ κα 
αλλάξει, αν θ κατοικία του απζχει πολφ από τον τόπο τθσ κακθμερινισ του εργαςίασ. Ρόςο 
δφςκολο είναι -ιδιαίτερα ςιμερα- να βρει κάποιοσ δουλειά κοντά ςτον τόπο όπου κατοικεί. 
Και πόςο δφςκολο είναι να βρει κάποιοσ κατοικία  -χωρίσ μεγάλο ενοίκιο- κοντά ςε περιοχι, 

όπου υπάρχουν ευκαιρίεσ δουλειάσ. 
Μθν ξεχάςετε τουσ ςυμπολίτεσ ςασ που το αυτοκίνθτο ι το όποιο τροχοφόρο αποτελεί 

εργαλείο τθσ δουλειάσ τουσ και ςκεφτείτε το κόςτοσ των καυςίμων και, ςε κάποιεσ 
ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ το κόςτοσ των διοδίων.   

Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ και των οδικϊν αρτθριϊν, 
λοιπό, δεν μπορεί να μθ ςυνεκτιμά τθν ιδιαίτερθ κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςμικι 

ταυτότθτα των κατοίκων μιασ πόλθσ ι των επιμζρουσ περιοχϊν τθσ. 
* 

Δείτε τισ διαφάνειεσ του action power point, οι οποίεσ αποτυπϊνουν τα 
κοινωνικά, οικονομικά  και πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά των κατοίκων τθσ 

Ρεριφζρειασ Αττικισ ςτο πζραςμα του χρόνου.  
Αν ηείτε κάπου αλλοφ, κα άξιηε να αναηθτιςετε αντίςτοιχα ςτοιχεία και να δθμιουργιςετε 
δικζσ ςασ διαφάνειεσ, οι οποίεσ να αποτυπϊνουν τα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιςμικά 

χαρακτθριςτικά των κατοίκων τθσ δικισ ςασ πόλθσ ι τθσ Ρεριφζρειάσ ςασ.  
Αν, δε, αποφαςίςετε να αναρτιςετε το action power point ςτο διαδικτυακό χϊρο, κα 

δϊςετε τθ δυνατότθτα ςε πάρα πολλοφσ, να γνωρίςουν και τθν πόλθ ςασ, τουσ ςυμπολίτεσ 
ςασ και όλα όςα τουσ απαςχολοφν και ςχετίηονται με το αυτοκίνθτο, καλφτερα. 

  
 
 
 
 

                                                             
11 Καραποςτόλθσ, 1984, Churchman, 1971 



ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟ ΡΕΔΛΟ ΚΑΛ ΣΤΟΝ Θ/Υ 

 
Υποκζςτε ότι το ςπίτι ςασ βρίςκεται ςτο Ραγκράτι και ότι δίπλα ςασ κατοικεί μια οικογζνεια 

οικονομικϊν μεταναςτϊν. 
Θ μθτζρα εργάηεται μια μζρα τθν εβδομάδα ωσ κακαρίςτρια ςε μια εταιρία που βρίςκεται 

ςτο Μαροφςι. Τισ υπόλοιπεσ μζρεσ, εργάηεται ςε ςπίτια που είναι διάςπαρτα ςτθ Γλυφάδα, 
ςτουσ Αμπελόκθπουσ, ςτο Χαλάνδρι, ςτο Φάλθρο.  

Ο Ρατζρασ εργάηεται για μια οικοδομικι εταιρία που δραςτθριοποιείται, κατά περίπτωςθ 
ςε όλεσ τισ περιοχζσ, όπου υπάρχει ανοικοδόμθςθ.  

Το παιδί τουσ είναι μακθτισ τθσ Τρίτθσ Τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου. 
* 

Σκεφτείτε και αποτυπϊςτε τισ κακθμερινζσ τουσ μετακινιςεισ, το κόςτοσ ςε 
χρόνο, χριματα και κοφραςθ ςτθ διαφάνεια του action power point. 

Σκεφτείτε πόςεσ τζτοιεσ οικογζνειεσ οικονομικϊν μεταναςτϊν υπάρχουν ςτο 
πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ πρωτεφουςασ και πόςεσ άλλεσ οικογζνειεσ 

ελλινων αντιμετωπίηουν αντίςτοιχα προβλιματα… 
 

ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Σο παραπάνω πλαίςιο προβλθματιςμοφ είναι «ενδεικτικό». Αν κρατιςετε τθν 
κεντρικι ιδζα και αλλάξετε τον τόπο και τα χαρακτθριςτικά τθσ οικογζνειασ, κα μπορζςετε 
να δθμιουργιςετε μια νζα διαφάνεια. 
 
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ, ΣΤΟΝ Θ/Υ ΚΑΛ ΣΤΟ ΡΕΔΛΟ 

 
Από όςα προθγικθκαν, κα ζχετε ςυνειδθτοποιιςει, ότι το κζμα που προςεγγίηετε δε 

ςυνδζεται μόνο με τα προφανι, όπωσ το Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 
και το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ (Υ.ΡΕ.Κ.Α.).  

Αντίκετα, φαίνεται κακαρά, ότι θ μεταφορικι λειτουργία τθσ πόλθσ είναι ςτενά δεμζνθ με 
όλεσ τισ άλλεσ λειτουργίεσ τθσ: τθν οικιςτικι, τθν οικονομικι, τθ διοικθτικι και 

αυτοδιοικθτικι, τθ διαςκζδαςθ και τθν αναψυχι, τθν αςφάλεια, τθν περίκαλψθ, τθν 
εκπαίδευςθ κ.α. 

Είναι ςτενά δεμζνθ με τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, με τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, με τισ 
αντικειμενικζσ αξίεσ των ακινιτων που ρυκμίηουν το κόςτοσ αγοράσ ι ενοικίαςθσ κατοικίασ, 
με ηθτιματα αποκζντρωςθσ ι ηθτιματα που αφοροφν ςτουσ οικονομικοφσ μετανάςτεσ που 

ηουν και εργάηονται ςτθ χϊρα μασ.  
Με αυτιν τθν ζννοια, εμπλζκεται με όλο, ςχεδόν, το πλζγμα τθσ διοίκθςθσ και 

αυτοδιοίκθςθσ: τουσ Ο.Τ.Α. και τισ Ρεριφζρειεσ, το Υπουργείο Ανάπτυξθσ, το Υπουργείο 
Εργαςίασ, το Υπουργείο Οικονομικϊν και το Υπουργείο Οικονομίασ, με το Υπουργείο 

Εςωτερικϊν και το Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. 
  * 

Επιχειριςτε να αποτυπϊςετε ςτο χαρτόνι εργαςίασ τθσ ομάδασ ςασ, το πλζγμα 
των κεςμικϊν οργάνων που εμπλζκονται με τθ μεταφορικι λειτουργία τθσ 

πόλθσ και με τουσ μετακινοφμενουσ πολίτεσ.  
Στόχοσ ςασ δεν χρειάηεται να είναι θ ακριβισ αποτφπωςθ αλλά θ αποκάλυψθ 

τθσ δαιδαλϊδουσ πολυπλοκότθτασ που χαρακτθρίηει τισ κρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ-αρμοδιότθτεσ, θ οποία -ςε ζναν βακμό- εξαρτάται από τθν πολυπλοκότθτα 

των φαινομζνων, των γεγονότων και των καταςτάςεων τθσ πραγματικότθτασ.  
Αναφερόμαςτε, όπωσ, κα ζχετε αντιλθφκεί ςτθ γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί τον πολίτθ, 

δεν του επιτρζπει να κατανοεί τα τεκταινόμενα και παρεμποδίηει τον ζλεγχο.          
* 



Ανατρζξτε, τϊρα, ςτο action power point και δείτε ςε μια δικι μασ 
διαφάνεια, τα αρμόδια όργανα και τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ.  

Δείτε, επίςθσ, τα ςυμπεράςματα ερευνϊν που ζχουν γίνει ςε άλλεσ χϊρεσ και 
αναηθτιςτε ςτο διαδίκτυο αντίςτοιχεσ ζρευνεσ που αφοροφν ςτθν Ρεριφζρειά ςασ ι ςτθν 

πόλθ ςασ.  
* 

Επιςκεφτείτε τουσ αρμόδιουσ ςτθν πόλθ ι ςτθν Ρεριφζρειά ςασ, προκειμζνου 
να ρωτιςετε αν ζχουν γίνει αντίςτοιχεσ ζρευνεσ και, κυρίωσ, αν ζχουν λθφκεί 

υπόψθ, κατά τθ χάραξθ τθσ πολιτικισ για τα τροχοφόρα. 
 

 
 

Γ3) «ΟΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΤΝΟΜΙΛΗΣΕ, ΑΠΟ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ» 

 
 

τόχοσ: Να τουσ βοθκιςουμε (μζςω κατάλλθλων υλικϊν που ζχουμε ενςωματϊςει ςτισ 
διαφάνειεσ του power point), ϊςτε να δθμιουργιςουν ζνα περιςςότερο επεξεργαςμζνο 
«τζχνθμα» - ζνα «χάρτθ των κεςμικϊν οργάνων» ι μια «τοιχογραφία» τθσ πολιτικισ 
ςκθνισ-, ξεκινϊντασ από το τοπικό και φτάνοντασ μζχρι το παγκόςμιο επίπεδο. Να τουσ 
υποςτθρίξουμε, ϊςτε να μπορζςουν να παρακολουκοφν τα τεκταινόμενα, να εκφζρουν 
ςχόλια ερμθνευτικά και κριτικά και να ςυνειδθτοποιιςουν, ότι δε νοείται ενεργόσ πολίτθσ, ο 
οποίοσ να αγνοεί «ποιοι» αποφαςίηουν για τθ ηωι όλων μασ, όχι μόνο ςτο τοπικό ι το 
εκνικό επίπεδο αλλά και ςτο ευρωπαϊκό.  Να τουσ δϊςουμε τθ δυνατότθτα, να δουλζψουν 
πάνω ςε μια εφαρμογι των νζων τεχνολογιϊν (ςτισ διαφάνειεσ του power point), θ οποία 
δεν είναι ςτατικι αλλά μπορεί να ενςωματϊνει τισ εξελίξεισ, όπου και όποτε και αν 
εκδθλϊνονται, με μια απλι αντικατάςταςθ των αρκτικόλεξων των φορζων ι τθσ εικόνασ  
των προςϊπων που είναι επικεφαλισ τουσ.  

 
«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 

ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ ΚΑΛ ΣΤΟΝ Θ/Υ 
 

Στθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα προςεγγίςατε τισ κοινωνικο-οικονομικζσ και 
πολιτικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ μετακίνθςθσ ςτθν πόλθ και είδατε ςε μια διαφάνεια 

του action power point τα όργανα τθσ πολιτείασ που είναι αρμόδια να το 
αντιμετωπίςουν.   

Ελάτε, τϊρα, να τοποκετιςουμε αυτά τα κεςμικά όργανα ςτθν πολιτικι ςκθνι 
και ςτισ βακμίδεσ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ (αυτοδιοικθτικισ, κεντρικισ).  

Ελάτε να χαρτογραφιςουμε κάποια από τα κεςμικά όργανα ωσ Νομικά Ρρόςωπα και να 
εντοπίςουμε τα Φυςικά Ρρόςωπα που μιλοφν εξ’ ονόματόσ τουσ.  

Ελάτε, όμωσ, να ςκεφτοφμε και άλλα νομικά πρόςωπα -τα Συνδικάτα, τα Σωματεία και τισ 
Ενϊςεισ Εργαηομζνων- που παίρνουν μζροσ ςτο δθμόςιο διάλογο για τθ μεταφορικι 

λειτουργία τθσ χϊρασ, όταν κάποιο ηιτθμα προκφψει και ενεργοποιεί νομοκετικζσ αλλαγζσ.  
Ελάτε, με άλλα λόγια, να δθμιουργιςουμε το «χάρτθ των κεςμικϊν ςυνομιλθτϊν» για το 

κζμα αυτοφ του Σχεδίου Εργαςίασ, ςτο τοπικό και εκνικό επίπεδο.       
 Αξιοποιείςτε τα καρτελάκια με τα αρκτικόλεξα που ςασ δίνουμε ςτθν αντίςτοιχθ διαφάνεια 

του action power point και δθμιουργιςτε το «χάρτθ των κεςμικϊν ςυνομιλθτϊν» ςτο 
χαρτόνι τθσ εργαςίασ τθσ ομάδασ ςασ.  

Για τα Φυςικά Ρρόςωπα που μιλοφν εξ’ ονόματοσ του δικοφ ςασ Ο.Τ.Α., κα χρειαςτεί να 
αναηθτιςετε τισ φωτογραφίεσ των Δθμάρχων ςασ. Ενϊ, για τα Φυςικά Ρρόςωπα που 

μιλοφν εξ’ ονόματοσ των εμπλεκόμενων Υπουργείων, ζχουμε ιδθ, φροντίςει να 



τοποκετιςουμε τισ φωτογραφίεσ τουσ ςτο action power point. Το ίδιο ζχουμε κάνει και για 
κάποια από τα πρόςωπα που μιλοφν εξ’ ονόματοσ Συνδικάτων, Σωματείων και Ενϊςεων 

των εργαηομζνων ςτα δθμόςια και μθ Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ. 
 

Θ χαρτογράφθςθ των κεςμικϊν ςυνομιλθτϊν, όμωσ, δεν τελειϊνει εδϊ. Αρκεί, να ςκεφτείτε 
ότι τα αυτοκίνθτα (ιδιωτικισ και δθμόςιασ χριςθσ) παράγονται ςτο εξωτερικό. Πτι είμαςτε 

αναγκαςμζνοι ωσ πρόςωπα να αγοράηουμε τα ιδιωτικισ χριςθσ αυτοκίνθτά μασ από 
ενδιάμεςεσ εταιρίεσ εμπορίασ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ χϊρα μασ. Πτι είμαςτε 

αναγκαςμζνοι, ωσ κράτοσ να παραγγζλνουμε τα δθμόςιασ χριςθσ αυτοκίνθτα από άλλεσ 
χϊρεσ. Πτι, εντζλει, θ χριςθ του αυτοκινιτου (ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ ι κάποιου άλλου 

προϊόντοσ ςε κάποια άλλθ) μασ ςυνδζει -ςτο πλαίςιο τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ αγοράσ-  με 
οργανιςμοφσ του ευρωπαϊκοφ και διεκνοφσ εμπορίου και οργανιςμοφσ τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ και ςφγκλιςθσ.  
  

Για να ολοκλθρϊςετε, λοιπόν, το «χάρτθ των κεςμικϊν ςυνομιλθτϊν», αναηθτιςτε 
καρτελάκια με τα αρκτικόλεξα των ευρωπαϊκϊν και παγκόςμιων οργανιςμϊν και 

φωτογραφίεσ των προςϊπων που μιλοφν εξ’ ονόματοσ τουσ, ςτο action power point. 
 

Συνεχίςτε τθν αποτφπωςθ πάνω ςτα χαρτόνια τθσ εργαςίασ τθσ ομάδασ ςασ και δείτε τθ 
ςυνολικι εικόνα. Δείτε τθν εικόνα που χρειάηεται να ζχει κατά νου ο ςφγχρονοσ πολίτθσ 

που με τθν ψιφο του εκλζγει τισ νομοκετικζσ και εκτελεςτικζσ εξουςίεσ ςτθ χϊρα του και 
μζςω αντίςτοιχων διαδικαςιϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και, εντζλει ςτο παγκόςμιο 

επίπεδο. 
* 

Κα είχε ιδιαίτερο ενδιαφζρον, να μεταφζρετε το χάρτθ των κεςμϊν, από τα 
χαρτόνια εργαςίασ των ομάδων ςασ, ςτισ διαφάνειεσ του action power point. 

Εμείσ, ζχουμε δθμιουργιςει, ιδθ, κάποιεσ. Εςείσ, μπορείτε να δουλζψετε 
πάνω ς’ αυτζσ, προςκζτοντασ τα ςχόλιά ςασ.  

Μπορείτε, όμωσ, και να δθμιουργιςετε νζεσ, δικζσ ςασ.  
Οι δομζσ δεν αλλάηουν γριγορα, παρά μόνο κατ’ όνομα. Τα πρόςωπα, όμωσ, αλλάηουν 

πάντα. Αν δουλζψετε ς’ αυτό το Σχζδιο Εργαςίασ, φροντίςτε να ενθμερωκείτε για τα 
πολιτικά δρϊμενα.  

Μθν παραλείψετε να ηωντανζψετε με κίνθςθ και ιχουσ τθν εμφάνιςθ των οργάνων και των 
προςϊπων ςτο «χάρτθ των κεςμικϊν ςυνομιλθτϊν». Κα περιμζνουμε να τισ δοφμε με 

μεγάλο ενδιαφζρον. Κα είναι ζνα «ηωντανό» κομμάτι τθσ ηωισ όλων μασ.  
* 

Έχετε κατά νου, ότι τα ςχόλιά ςασ κα γίνουν πιο ςαφι και πιο διειςδυτικά, αφοφ 
προχωριςετε και ολοκλθρϊςετε και τθν επόμενθ δραςτθριότθτα. Γι’ αυτό, κυμθκείτε να 

επανζλκετε πιο ζτοιμοι και πιο ζτοιμεσ  
 

 
 
 
 

 
 



Δ «ΚΡΙΣΙΚΗ-ΑΤΣΟΚΡΙΣΙΚΗ, ΟΙ «ΆΛΛΟΙ» 

 
Δ1) «ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ» 
 
τόχοσ: Να ανοίξουμε τθν παιδαγωγικι διαδικαςία ςτο πεδίο όπου κεςπίηονται οι νόμοι 
που διζπουν τισ επιμζρουσ ςφαίρεσ τθσ ηωισ μασ (και, ςυνεπϊσ, το ηιτθμα των 
μετακινιςεϊν μασ): ςτθ «Βουλι των Ελλινων». Να ενκαρρφνουμε τουσ μακθτζσ και τισ 
μακιτριζσ μασ (μζςω διαφανειϊν του power point), να γνωρίςουν το πλαίςιο τθσ 
λειτουργίασ τθσ, τισ επιτροπζσ, τισ διδικαςίεσ κοινοβουλευτικοφ ελζγχου και το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλι των Εφιβων». Να τουσ υποςτθρίξουμε, προκειμζνου να 
παρακολουκιςουν τθν πορεία μιασ «Ερϊτθςθσ». Να τουσ ενκαρρφνουμε, να αναηθτοφν και 
να βρίςκουν αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που αφοροφν ςε ηθτιματα που τουσ 
απαςχολοφν.   
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ 

 
Μιλιςτε για τισ δραςτθριότθτεσ και τα ζργα των κρατικϊν φορζων που 

χαράηουν τθν πολιτικι γφρω από τισ μεταφορζσ και τισ υποδομζσ: 
Για τον θλεκτρικό ςιδθρόδρομο, το «μετρό» και τον προαςτιακό, για τα κερμικά 
και θλεκτροκίνθτα λεωφορεία (τρόλεϊ), για το «τραμ» και για τισ ειδικζσ λωρίδεσ 

κυκλοφορίασ (ΛΕΑ, Λεωφορειόδρομοι).  
Για τισ τιμζσ των ειςιτθρίων, τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τουσ και τισ τιμζσ των καρτϊν 

κυκλοφορίασ. Για το ωράριο λειτουργίασ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ και τθ ςυχνότθτα 
των δρομολογίων τουσ.  

Μάκετε για τισ ενϊςεισ των εργαηομζνων και το ρόλο που διαδραματίηουν ςτισ διαδικαςίεσ 
λιψθσ των αποφάςεων. 

Ππου και αν κατοικείτε, τα ηθτιματα των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ ςασ αφοροφν.  
Είναι ηθτιματα εκνικϊν διαςτάςεων που βαρφνουν τον προχπολογιςμό του κράτουσ, 

δθλαδι όλουσ τουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ μασ.  
Άλλωςτε, κάποια ςτιγμι, μπορεί να επιςκεφτείτε τθν πρωτεφουςα με τθν ευκαιρία μιασ 

ςχολικισ εκδρομισ και κάκε ςχετικι πλθροφορία κα ςασ φανεί χριςιμθ. 
* 

Σχολιάςτε τθν επικοινωνία ςασ (ηωντανι ι θλεκτρονικι) με τουσ φορείσ, για το πόςο ςαφείσ 
ιταν οι πλθροφορίεσ που ςασ ζδωςαν, αυτζσ που αφοροφςαν ςτισ αρμοδιότθτζσ τουσ και 

ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. 
Σκεφκείτε, αν είναι εφκολο για τον πολίτθ να ςυλλάβει και να κατανοιςει το ςυνολικό 

πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λειτουργοφν οι φορείσ αλλά και τθ δομι του. Αν είναι εφκολο να 
ςυνειδθτοποιιςει τισ αρμοδιότθτεσ των φορζων ι να παρακολουκιςει τθν πορεία μιασ 

νομοκετικισ ρφκμιςθσ, από τθν αρχικι τθσ διαπραγμάτευςθ μζχρι τθν ψιφιςι τθσ.  
Συγκεντρϊςτε όλα τα ςχόλια και τισ ςκζψεισ ςασ και  

ενςωματϊςετε ςτισ διαφάνειεσ τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ.    
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ ΚΑΛ ΣΤΟ ΡΕΔΛΟ 

 

Και, αφοφ αναφερκικαμε ςτισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, ανατρζξτε ςτο action 
power point και δείτε όλα όςα ζχουμε ςυγκεντρϊςει για τθ Βουλι των 

Ελλινων: για το οργανόγραμμά τθσ, για τισ κοινοβουλευτικζσ ομάδεσ και τισ 



επιτροπζσ  (διαρκείσ, ειδικζσ διαρκείσ, ειδικζσ μόνιμεσ), για τον κοινοβουλευτικό ζλεγχο 
(αναφορζσ, ερωτιςεισ, επίκαιρεσ ερωτιςεισ, επερωτιςεισ, επίκαιρεσ επερωτιςεισ, αιτιςεισ 
κατάκεςθσ εγγράφων, ςυηθτιςεισ με πρωτοβουλία των βουλευτϊν, ςφςταςθ εξεταςτικϊν 

επιτροπϊν).  
* 

Ππου και αν κατοικείτε, αξιοποιείςτε κάκε δυνατότθτα και προγραμματίςτε 
μια επίςκεψθ ςτθ Βουλι. Μθν ξεχνάτε, ότι υπάρχει και το Εκπαιδευτικό 

Ρρόγραμμα «Βουλι των Εφιβων». Το Σχζδιο Εργαςίασ που εφαρμόηετε, ςασ  
προετοιμάηει κατάλλθλα για να πάρετε και εςείσ μζροσ ς’ αυτό.  

Είτε ςτο πλαίςιο του Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ «Βουλι των Εφιβων» είτε 
εκτόσ αυτοφ, αναηθτιςτε τα πρακτικά τθσ ςυηιτθςθσ για ζνα κζμα που ςχετίηεται με τα 

Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ.  
* 

Θ θλεκτρονικι ςελίδα «opengov.gr» κα ςασ βοθκιςει ς’ αυτιν τθν 
αναηιτθςθ. Μάκετε «ποιοι» μίλθςαν, «ποια» ιταν τα επιχειριματά τουσ, 

«ποιοι» ιταν οι αντιδρϊντεσ και με ποιουσ τρόπουσ αντζδραςαν.  
Θ τρζχουςα πραγματικότθτα και οι εκτεταμζνεσ αλλαγζσ και ςτο ηιτθμα των Μζςων 

Μαηικισ Μεταφοράσ, κα ςασ δϊςει πολλά ερεκίςματα, αν αποφαςίςετε να προχωριςετε 
μζχρι τζλουσ αυτιν τθ δραςτθριότθτα.  

Δείτε ενδεικτικζσ διαφάνειεσ ςτο action power point. Ράρτε ιδζεσ και φτιάξτε μια δικι ςασ.  
Μθν ξεχνάτε, δεν είναι ςτόχοσ θ «ακριβισ» αποτφπωςθ. Αυτό που ζχει ενδιαφζρον και 

ςθμαςία, είναι -ςε ζνα πρϊτο επίπεδο- να εξοικειωκείτε με τθ δομι και τθ λειτουργία τθσ 
νομοκετικισ εξουςίασ και -ςε ζνα δεφτερο επίπεδο- να ςυμμετζχετε κριτικά ςτο δθμόςιο 

βίο και ςτα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δρϊμενα.  
Τζλοσ, δείτε και κάποιεσ από τισ ςυμφωνίεσ μεταξφ των αρμόδιων οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ και των Ενϊςεων Ευρωπαίων Καταςκευαςτϊν Αυτοκινιτων, αναφορικά με μια νζα 

γενιά αυτοκινιτων που κα εκπζμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνκρακα.  
Αν ζχετε να κάνετε επιπλζον ςχόλια, κυμθκείτε να τα ενςωματώςετε ςτισ διαφάνειεσ τθσ 

προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ.     
 

 

Δ2) «ΑΤΣΟΚΡΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΑ»  
 
Στόχοι: Να οδθγιςουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ, ϊςτε να κατανοιςουν τθν 
πόλθ ωσ ζνα κονονιςτικό πλαίςιο που δθμιουργεί τον άνκρωπο, τισ αξίεσ του και τα 
πρότυπα τθσ ηωισ τουσ12. Να τουσ βοθκιςουμε, να τοποκετθκοφν κριτικά  απζναντι ςτισ 
κυρίαρχεσ αξίεσ και τα κυρίαρχα πρότυπα, αναφορικά με τισ μετακινιςεισ μασ και τθ χριςθ 
του αυτοκινιτου.  Να τουσ ενκαρρφνουμε, να δθμιουργιςουν video που κα καυτθριάηουν 
τον ακραίο ατομικιςμό και τθν αδιαφορία για τουσ άλλουσ. Να τουσ ενκαρρφνουμε, να 
διεξάγουν μια ζρευνα, με το ίδιο κεντρικό ερϊτθμα ζρευνασ που διεξιχκθ πριν τζςςερα 
χρόνια (Public Issue, 2007, «Ποιο μεταφορικό μζςο χρθςιμοποιείτε για τισ μετακινιςεισ 
ςασ»), να αποτυπϊςουν τα ςυμπεράςματά τουσ ςε ομοιόμορφα γραφιματα, να τα 
ςυγκρίνουν και να ερμθνεφςουν τισ διαφορζσ, ςυνεκτιμϊντασ ςχετικά δθμοςιεφματα του 
«τφπου» που αφοροφν ςτθ ςφγχρονθ οικονομικι κρίςθ. Να τουσ οδθγιςουμε, να 
επαναλάβουν ζρευνα (Public Issue), αναφορικά με τθ χριςθ του ποδθλάτου ωσ 
μεταφορικοφ μζςου, να αποτυπϊςουν τα ςυμπεράςματά τουσ ςε ομοιόμορφα γραφιματα, 
να τα ςυγκρίνουν, να ερμθνεφςουν τισ διαφορζσ, να τα δθμοςιοποιιςουν ςτον τοπικό τουσ 
«τφπο» και να οργανϊςουν εκδθλϊςεισ προϊκθςθσ του ποδθλάτου, ωσ μεταφορικοφ 
μζςου, δίνοντασ ταυτόχρονα οδθγίεσ για τθν αςφάλεια των ποδθλατϊν και των 

                                                             
12 Σπυριδωνίδθσ, 1991 



ποδθλατιςςϊν. Να τουσ  προτρζψουμε να αποτυπϊςουν τον κόςμο μασ ςε ζνα «τζχνθμα», 
όπου κα τονίηεται θ γιγαντιαία διαφορά ςτουσ τρόπουσ και ςτθν ποιότθτα τθσ μετακίνθςθσ 
των ανκρϊπων, να το ονομάςουν «Εμείσ και οι Άλλοι» και να το αξιοποιιςουν, προκειμζνου 
να ςτείλουν μυνιματα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και δικαιοςφνθσ .     
 
Είδωλο υλικοφ πολιτιςμοφ, ιδιαίτερα αγαπθτό ςτουσ Nεοζλλθνεσ, το αυτοκίνθτο.  
τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 το αυτοκίνθτο ςτθν Ελλάδα ιταν είδοσ πολυτελείασ. 
ιμερα είναι βαςικότατο καταναλωτικό αγακό. Περίπου το 85% των νοικοκυριϊν διακζτει 
τουλάχιςτον ζνα. Οι Ζλλθνεσ φαίνεται να κάνουν 9 φορζσ παραπάνω διαδρομζσ με το 
αυτοκίνθτό τουσ ςε αποςτάςεισ κάτω του ενόσ χιλιομζτρου, ςε ςχζςθ με τουσ Ιταλοφσ και 11 
φορζσ παραπάνω από τουσ Πορτογάλουσ, τουσ Ολλανδοφσ και τουσ Βζλγουσ. τθν Ακινα, 
τθν πόλθ με τισ καλφτερεσ ςυγκοινωνιακζσ υποδομζσ ςτθ χϊρα, οι μιςοί προτιμοφν να 
πθγαίνουν ςτθ δουλειά τουσ με το αυτοκίνθτο, ακόμθ και αν «μποτιλιαρίηονται» ατελείωτεσ 
ϊρεσ...  

Αφιζρωμα: ο Ζλλθνασ και το Αυτοκίνθτο, Wheels & Motors: 27 Μαρτίου, 2008  
 
Η Ελλάδα ζχει αρχίςει να ανταγωνίηεται το... Μονακό ςε πολφ ακριβά 
αυτοκίνθτα. Σθν τελευταία επταετία, ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία 
του υνδζςμου Ειςαγωγζων-Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων, πζραςαν από 
τθ διαδικαςία ταξινόμθςθσ 27 Λαμποργκίνι, 30 Μπζντλεϊ, 67 Λότουσ, 99 
Μαηεράτι, 120 Φεράρι, 1.380 Σηάγκουαρ και 2.269 Πόρςε! τισ... κατά 
κεφαλιν Πόρςε ςυναγωνιηόμαςτε ακόμθ και τισ ΗΠΑ των 300 εκατ. κατοίκων. Σο 2006 
πουλικθκαν εκεί 36.000, τθν ϊρα που ςτθν  Ελλάδα των 11 εκατ. ταξινομικθκαν πάνω από 
500. Οι τιμζσ των αυτοκινιτων αυτϊν αρχίηουν από 64.000 ευρϊ που ζχει μία Λότουσ, μία 
Πόρςε αρχίηει από 66.000 και φτάνει τισ 208.000 ευρϊ, θ Λαμποργκίνι αρχίηει από 212.000 
και φτάνει τισ 353.000 ευρϊ, ενϊ δεν λείπουν και αυτοκίνθτα που κοςτίηουν 373.000 ευρϊ, 
όπωσ θ Μπζντλεϊ και άλλα που ξεκινοφν από 600.000 και αγγίηουν το 1 εκατ. ευρϊ. Από 
τουσ πιο γνωςτοφσ ιδιοκτιτεσ ςοφπερ αυτοκινιτων είναι οι ποδοςφαιριςτζσ τζλιοσ 
Γιαννακόπουλοσ με τθ Φεράρι του και Γιοφρκασ εϊταρίδθσ με Λαμποργκίνι και Φεράρι.  

Forum: Οι Ζλλθνεσ, λάτρεισ των πολυτελϊν Ι.Χ. Πθγι: Ζκνοσ, 09/01/2008 
 
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ ΚΑΛ ΣΤΟ ΡΕΔΛΟ ΚΑΛ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ 

 
Αφιερϊςτε χρόνο, για να διαβάςετε και να ςχολιάςετε τα παραπάνω κείμενα. 
Σκεφκείτε και ςυηθτιςτε για τισ αξίεσ και τα πρότυπα τθσ ςφγχρονθσ ηωισ.  
Δείτε τα «κουίη» και ζνα ςφνκθμα-graffiti ςτισ διαφάνειεσ του action power 

point και ςχολιάςτε τα. 
*  

Ρερπατιςτε ςτθν πόλθ με μια φωτογραφικι μθχανι ι με μια video camera ςτο 
χζρι. Αποτυπϊςτε ςτιγμιότυπα τθσ ηωισ που φανερϊνουν τισ κοινωνικζσ 

ανιςότθτεσ, με ςτοιχείο το «πϊσ» μετακινοφμαςτε ς’ αυτιν.  
Ζχετε όλο το χρόνο ςτθ διάκεςι ςασ για να καταγράψετε εικόνεσ ανκρϊπων 
που ταλαιπωροφνται από το κρφο ι τουσ καφςωνεσ, ενϊ αναηθτοφν τα Μζςα 

Μαηικισ Μεταφοράσ για να πάνε ςτθ δουλειά.  
Και άλλουσ που μετακινοφνται μζςα ςε πολυτελι οχιματα, με κλιματιςμό, ςτερεοφωνικά, 

jpi και άνεςθ, διατυμπανίηοντασ τθν ανωτερότθτά τουσ και τθν αδιαφορία τουσ.  
Ενςωματϊςτε τισ μαρτυρίεσ ςασ ςτο action power point και δϊςτε μασ τθ χαρά να 

απολαφςουμε τθ δθμιουργικότθτα και τα ταλζντα και τισ ευαιςκθςίεσ ςασ.  
*  



Μείνετε ςτο action power point και δείτε ζνα μικρό τμιμα τθσ ζρευνασ «Οι ζλλθνεσ και το 
αυτοκίνθτο» που δθμοςιεφτθκε ςτισ 23/09/2007) και πραγματοποιικθκε για λογαριαςμό 

του περιοδικοφ “Κ” τθσ εφθμερίδασ Θ ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ.  
Από τισ κάρτεσ που ζχουμε επιλζξει, φαίνεται ότι ςτθν πλειοψθφία μασ αποφεφγουμε τα 

Μζςα μαηικισ Μεταφοράσ για τισ μετακινιςεισ μασ.  
Μιπωσ, όπωσ, δεν φταίει μόνο θ εξάρτθςι μασ από το αυτοκίνθτό μασ αλλά ςυντρζχουν 
και άλλοι λόγοι; Δείτε «τι μασ λζνε» οι «Τζςςερισ Τροχοί», ωσ «Συνιγοροι του Διαβόλου» 

και ςχολιάςτε το.  
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ, ΣΤΟ ΡΕΔΛΟ ΚΑΛ ΣΤΟΝ Θ/Υ 

 
Από το 2007, ζτοσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, ζχουν περάςει τρία ολόκλθρα 

χρόνια.  
Μιπωσ ζχει κάτι αλλάξει; Και αν ζχουν, για ποιουσ;  

Δείτε τα δυο κείμενα που ακολουκοφν και ςχολιάςτε τα. 
 

Ράνω από 20.000 πολυτελι Λ.Χ. αυτοκίνθτα πουλικθκαν ςτθν Ελλάδα το 2009, κακϊσ -
παρά τθν οικονομικι κρίςθ- δεν ιταν λίγοι εκείνοι που διζκεςαν ζνα ςοβαρό ποςό για να 
τα αποκτιςουν. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Συνδζςμου Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων 
Αυτοκινιτων, κατά τθ διάρκεια τθσ περαςμζνθσ χρονιάσ εκτόσ των 12 Maserati, των 9 
Bentley και των 8 Lamborghini, ςτθ χϊρα μασ ταξινομικθκαν και 436 Lexus, 424 Porsche, 
106 Jaguar αλλά και 8.800 Mercedes, 6.500 BMW και ςειρά άλλων πολυτελϊν.  
Ωςτόςο οι πωλιςεισ αυτζσ δεν είναι ικανζσ να αντιςτακμίςουν τθ ςυνολικι εικόνα τθσ 
αγοράσ αυτοκινιτου, θ οποία εξακολουκεί να εμφανίηει φφεςθ με τισ ταξινομιςεισ 
καινοφργιων αυτοκινιτων τον Λανουάριο του 2010 να παρουςιάηονται μειωμζνεσ κατά 
20,8% ςε ςχζςθ με τον Λανουάριο του 2008. Οι εκπρόςωποι του Συνδζςμου εκτιμοφν ότι θ 
πτϊςθ κα φτάςει ακόμα και το 40% το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, δεδομζνου ότι οι 
παραγγελίεσ από τισ αρχζσ του ζτουσ μζχρι ςιμερα ζχουν μειωκεί ςτο μιςό. 

ΕΘΝΟΣ ON LINE: «E» 3/2/2010 
 

 
Μείωςθ 25% τθσ κίνθςθσ οχθμάτων ςτθ Κεςςαλονίκθ λόγω κρίςθσ.  
Θ αλματϊδθσ αφξθςθ ςτθν τιμι τθσ βενηίνθσ, που ςχεδόν παντοφ ζχει ξεπεράςει το 1,60 
ευρϊ ανά λίτρο, ςε ςυνδυαςμό με τθ γενικευμζνθ ακρίβεια, τισ μειϊςεισ μιςκϊν, τθν 
ανεργία, αποτελεί τθν αιτία για τον περιοριςμό των μετακινιςεων των Κεςςαλονικζων. Οι 
πολίτεσ κλείδωςαν το Λ.Χ. ςτο πάρκινγκ ι ςτο γκαράη, ενϊ γφριςαν τθν πλάτθ και ςτα ταξί 
που πλζον κάνουν ουρζσ ςτισ πιάτςεσ... 
Οι χρόνοι των διαδρομϊν με Λ.Χ. ι ταξί ζχουν πζςει ακόμα και ςτο μιςό, τα λεωφορεία 
κινοφνται πιο γριγορα, ενϊ θ μείωςθ τθσ κυκλοφορίασ, ςφμφωνα με τον προϊςτάμενο τθσ 
Διεφκυνςθσ Ρραςίνου Κεςςαλονίκθσ, Μάξιμο Ρετρακάκθ, φαίνεται ότι ζχει κετικό 
αντίκτυπο ακόμα και ςτθν ποιότθτα του αζρα. 
Σφμφωνα με το διευκυντι τθσ Τροχαίασ Κεςςαλονίκθσ, Γιϊργο Κάνογλου, οι χρόνοι πολλϊν 
διαδρομϊν ςε κεντρικοφσ δρόμουσ τθσ Κεςςαλονίκθσ ζχουν μειωκεί ακόμα και κατά 50%. 

Μθχανιϊτικα Νζα: Τετάρτθ, 26 Λανουαρίου 2011 

 
*  

Ετοιμαςτείτε, τϊρα, να προςαρμόςετε το γράφθμα τθσ ζρευνασ τθσ Public Issue, 
ςτα ςθμερινά δεδομζνα (2011).  

Κάνετε τθν απλι ερϊτθςθ ςτουσ ςυμπολίτεσ ςασ «με ποιο μεταφορικό μζςο 
μετακινείςτε κακθμερινά» και διορκϊςτε τα ςτοιχεία ςτο γράφθμα που ζχουμε 

ενςωματϊςει ςτθ διαφάνεια του action power point.  



 
 
το άκουςμα τθσ είδθςθσ ότι τα ποδιλατα κα επιτρζπονται ςτο Μετρό 
ανακάρρθςαν οι ποδθλάτεσ. Ωςτόςο, πρόκειται μόνο για ζνα πιλοτικό 
πρόγραμμα που κα τεκεί ςε εφαρμογι από τθν 1θ Μαρτίου. Και, επιπλζον, 
κα επιτρζπονται μόνο δφο ποδιλατα ςτο τελευταίο βαγόνι κάκε ςυρμοφ, 
κάποιεσ μζρεσ και ϊρεσ. 
«Σο μζτρο κα το διαφυλάξουν οι ίδιοι οι ποδθλάτεσ», είπε κατά τθ διάρκεια 
ςυνάντθςθσ που είχε με τον υφυπουργό Τποδομϊν πφρο Βοφγια, ο Γιϊργοσ Αμυράσ. Ο 
δθμοτικόσ ςφμβουλοσ και επικεφαλισ τθσ δθμοτικισ παράταξθσ «Επιμζνουμε Ακινα» 
διλωςε πολφ χαροφμενοσ:  «καταφζραμε αυτό που επί χρόνια φαινόταν ακατόρκωτο, να 
μασ ανοίξει θ πόρτα του Μετρό δοκιμαςτικά. Θα προςπακιςουμε να είμαςτε άψογοι».  
Η πιλοτικι εφαρμογι κα διαρκζςει 4 μινεσ και  κα αξιολογθκεί, με ςτόχο να επεκτακεί.  

Λ. ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ spyropul@enet.g  

 
* 

Το ποδιλατο είναι ζνα μζςο που ταιριάηει ςτθν θλικία ςασ και φαίνεται, ότι τα 
τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο δθμοφιλζσ. Ωςτόςο, δεν ζχουν γίνει 

αρκετά βιματα που κα διευκόλυναν και, ταυτόχρονα, κα προςτάτευαν τουσ 
ποδθλάτεσ και τισ ποδθλάτιςςεσ.  

Οργανϊςτε μια δικι ςασ μικρι ζρευνα για τα ποδιλατα, ωσ μζςα μετακίνθςθσ. 
Δείτε το ερωτθματολόγιο που ςασ δίνουμε. Το βαςίςαμε πάνω ςτο αντίςτοιχο 

τθσ Public Issue για το αυτοκίνθτο. Συγκεντρϊςτε και οργανϊςτε ςε γραφιματα τα 
αποτελζςματά ςασ και ςτείλτε τα, ςτον τοπικό τφπο. 

 
«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 

ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ ΚΑΛ ΣΤΟ ΡΕΔΛΟ 
 

Κακίςτε μπροςτά ςτθν οκόνθ τθσ τθλεόραςισ ςασ.  
Ραρακολουκείςτε τισ διαφθμίςεισ των αυτοκινιτων. Καταγράψτε τισ. Αποκωδικοποιιςτε τα 

μθνφματα που εκπζμπουν.  
Σκεφτείτε ςε «ποια» ενδόμυχθ επικυμία των ανκρϊπων ςτοχεφουν, «ποια» μζςα 

χρθςιμοποιοφν για να γοθτεφςουν. Ρόςα χριματα ξοδεφουν και «τι» προςδοκοφν.  
* 

Δείτε τθ διαφάνεια που ζχουμε τοποκετιςει ςτο action power point, ςε 
προβολι. Θ προςαρμοςμζνθ κίνθςθ που ζχουμε επιλζξει δεν είναι τυχαία. 

Ερμθνεφςτε τθν και προχωριςτε ςε μια άλλθ διαφάνεια, δικισ επιλογισ, δικισ 
ςασ αιςκθτικισ και δϊςτε μασ, με μια δικι ςασ προςαρμοςμζνθ κίνθςθ, τα 

δικά ςασ μθνφματα.     
     

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ ΚΑΛ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ 

 
Ζχουμε τθν εντφπωςθ, ότι τϊρα είςαςτε ζτοιμοι να αναρωτθκείτε για τισ 

πραγματικζσ μασ ανάγκεσ. Για αυτζσ που δεν διατίκενται ςε βιτρίνεσ 
καταςτθμάτων, οφτε αποτιμϊνται ςτο χρθματιςτιριο… 

Στρζψτε το βλζμμα ςασ ςε άλλουσ ανκρϊπουσ, άλλουσ λαοφσ και άλλεσ θπείρουσ… 
Ροια είναι θ ποιότθτα τθσ δικισ τουσ ηωισ; Και, πόςο, εςάσ ςασ νοιάηει; 

Δείτε ςτθ διαφάνεια του action power point τθ γιγαντιαία διαφορά ςτον τρόπο και τθν 
ποιότθτα τθσ μετακίνθςθσ των ανκρϊπων ςτον κόςμο. Εμείσ, ονομάςαμε αυτιν τθ 

διαφάνεια «Εμείσ και οι Άλλοι».  
 



Αν αμφιςβθτείτε το «όνειρο» που μετριζται ςε «άλογα», «φινζτςα», ταχφτθτα 
και γόθτρο, αν επιλζγετε τθ φιλία, τθν αξιοπρζπεια, τθν αλλθλεγγφθ, τθν αγάπθ, 

το «μζτρο», το ενδιαφζρον για τουσ ανκρϊπουσ και τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, 
δθμιουργιςτε μια αντίςτοιχθ δικι ςασ διαφάνεια.  

Μιλιςτε, μζςα από τθ διαφάνεια για τουσ άλλουσ και για τον κόςμο που δεν φτάνει να 
είναι βιϊςιμοσ (για τουσ λίγουσ) αλλά ςυμβιωτικόσ…. 

 
  

Δ3) «ΑΚΗΕΙ ΑΣΙΚΟΣΗΣΑ-ΠΟΛΙΣΕΙΟΣΗΣΑ» 
 
 
τόχοσ: Να υποςτθρίξουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ, ϊςτε να αςκθκοφν ςτθν 
«αςτικότθτα»13, με μικρά πρτεινόμενα «δρϊμενα» που κα τουσ κάνουν να χαμογελάςουν 
και κα διαςκεδάςουν «επικοιδομθτικά» τουσ εποχοφμενουσ ςυμπολίτεσ τουσ αλλά και τουσ 
ίδιουσ ι τισ ίδιεσ .  
 

Ο Ζλλθνασ οδθγόσ είναι ζνα φαινόμενο που προκαλεί από 
κοινωνιολογικι, ψυχολογικι και πολιτιςτικι άποψθ. Είναι το άτομο 
που ξεκινάει να οδθγεί πριν τθν ενθλικίωςι του, παίρνει το δίπλωμά 
του γφρω ςτθν ενθλικίωςι του (με λάδωμα ςτθν εξζταςθ) και ςτθν 
ζςχατθ γεροντικι του θλικία εξακολουκεί να ςπζρνει τον τρόμο ςτουσ 
ςυνανκρϊπουσ του, αφοφ δε λζει να ςταματιςει να κυκλοφορεί με το 
αυτοκίνθτό του. 
 
Χαρακτθριςτικά που κάνουν ζναν οδθγό, υποψιφιο για «μακιματα αςτικότθτασ»: 
- Πταν τρακάρει ζχει πάντα δίκιο.   
- Κορνάρει με λφςςα για ψφλλου πιδθμα 
- Μζςα ςτο αυτοκίνθτο κάνει πολλζσ από τισ ανάγκεσ του: τρϊει, πίνει, καπνίηει, τςακϊνεται… 
- Ακοφει μουςικι τόςο δυνατά που τρίηει το ςφμπαν και «φοράει» ςτο αυτοκίνθτό του εξάτμιςθ 
διαςτθμοπλοίου  
- Γεμίηει με ςαχλά παιχνίδια το πίςω κάκιςμα ι το παρμπρίη του αυτοκινιτου του, τα οποία αγοράηει 
από φανάρια και πανθγφρια  
- Ταμπζλεσ, όπωσ «απαγορεφεται το παρκινγκ», «προςοχι ςχολείο», «μθν παρκάρετε, εξαιροφνται 
τα αναπθρικά οχιματα» κ.α. δεν τισ λαμβάνει υπόψθ του. 
- Ενίοτε πίνει και λίγο παραπάνω και αντί το άγχοσ του να είναι θ αςφάλειά του ι θ αςφάλεια των 
άλλων, εκείνοσ ανθςυχεί μθν πζςει ςε αλκοτζςτ και «φάει» κλίςθ!  

 
* 

Υποψιφιοι για μακιματα αςτικότθτασ, δεν είναι μόνο οι οδθγοί των Λ.Χ 
αυτοκινιτων αλλά και οι χριςτεσ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ. Μιλάμε για τουσ  
ενοχλθτικοφσ επιβάτεσ που δθμιουργοφν δυςάρεςτα γεγονότα και καταςτάςεισ ςτουσ 
ςυνεπιβάτεσ τουσ.  

Οι περιςςότεροι από εμάσ φανταηόμαςτε, ότι οι «ενοχλθτικοί» ςυνεπιβάτεσ μασ 
είναι δφςτροποι και εγωκεντρικοί ανκρϊπινοι χαρακτιρεσ. Για πρϊτθ φορά, όμωσ, 
βρεκικαμε μπροςτά ςε μια ομολογουμζνωσ ευφάνταςτθ πρόταςθ, τθν οποία αλιεφςαμε 
από το διαδίκτυο, για το «πϊσ» να γίνεται κάποιοσ «ενοχλθτικόσ» επιβάτθσ «caso pensato». 
Μια πρόταςθ τθν οποία, όμωσ, ποτζ ο ςυντάκτθσ ι ςυντάκτρια δεν τθν ζκανε πράξθ οφτε 
ςκοπεφει να τθν κάνει, όπωσ μασ δθλϊνει με κεφαλαία γράμματα……. 
Εμείσ παρακζτουμε, μια παραλλαγι του «πϊσ» γίνεται κάποιοσ «ενοχλθτικόσ» επιβάτθσ, 
προσ γνϊςθ και μθ ςυμμόρφωςθ….    

                                                             
13 Αραβαντινόσ, 1993 



 
Ο Ενοχλθτικόσ Επιβάτθσ, προσ αποφυγιν 

 
1. Ο Ενοχλθτικόσ που περιμζνει ςτθν αποβάκρα ι ςτθ ςτάςθ, με το που ανοίγουν οι πόρτεσ του 
οχιματοσ, μπουκάρει μζςα ςπρϊχνοντασ και ποδοπατϊντασ τουσ επιβάτεσ που κζλουν να κατζβουν 
και κάκεται αμζςωσ για να μθν του πάρουν οι άλλοι τθ κζςθ. Επειδι, όμωσ, μια κζςθ είναι λίγθ για 
τθν αφεντιά του, απλϊνεται ςε δυο και αν κάποιοσ του ηθτιςει να μαηευτεί δεν το κάνει, πριν του 
ςπάςει τα νεφρα…..  
2. Μπαίνοντασ ςτο λεωφορείο ζνα κρφο πρωινό, ο Ενοχλθτικόσ κα ςτρογγυλοκακίςει όπου βρει και 
κα ανοίξει το παράκυρο. Αν αναγκαςτεί από τθ γενικι κατακραυγι να το κλείςει, κα προςποιθκεί ότι 
ζχει κολλιςει και κα αφιςει τουσ «κρυουλιάρθδεσ» να ωρφονται! 
3. Δεν πρόλαβε ο Ενοχλθτικόσ να αγοράςει εφθμερίδα; Τουσ άλλουσ τι τουσ ζχει; Βρίςκει κάποιον με 
ανοιχτι εφθμερίδα. Στζκεται από πίςω του και αρχίηει να διαβάηει, πλθςιάηοντασ όςο το δυνατό 
περιςςότερο για να γίνει αντιλθπτόσ. 
4. Ο ςωςτόσ Ενοχλθτικόσ φροντίηει να ζχει το πιο διαπεραςτικό και εκνευριςτικό ringtone ςτο κινθτό 
του τθλζφωνο. Ζτςι, ο ιχοσ του κα πλθμμυρίςει τα αυτιά των ςυνεπιβατϊν-κυμάτων του… 
5. Αν ςτο τθλζφωνο είναι κάποιοσ καλόσ φίλοσ, ο Ενοχλθτικόσ κα φροντίςει να μιλάει δυνατά για τα 
πλζον ενοχλθτικά κζματα και με τισ πιο ενοχλθτικζσ εκφράςεισ! 
6. Ακόμα πιο εκνευριςτικό γίνεται το concept (7), αν ο Ενοχλθτικόσ μιλά με ξενικι προφορά. Για 
κάποιο άγνωςτο λόγο, πολφ περιςςότεροι κα δυςφοριςουν για κάποιον αλλοδαπό που κάνει κάτι 
ενοχλθτικό. 
7. Ενοχλθτικζ, πάτα το κουμπί ςε κάκε ςτάςθ, τςαντίηοντασ τόςο τον οδθγό, όςο και τουσ 
υπόλοιπουσ επιβάτεσ. 
8. Ενοχλθτικζ, κουβάλα ζνα ογκϊδεσ αντικείμενο (βαλίτςα, κικθ κικάρασ, κουτί με ςκφλο ι γάτα ι 
μια γιγαντιαία ςακοφλα) και άφθςζ το ςτθ μζςθ του γεμάτου βαγονιοφ ι λεωφορείου. Αν το κάνεισ 
ςωςτά, όλοι κα ςκοντάφτουν πάνω του και εςφ κα το διαςκεδάηεισ… 
 
Επίλογοσ: μια αλθκινι ιςτορία που διαδίδεται από τα απανταχοφ κφματα του Ενοχλθτικοφ.         
Το κφμα Α κάκεται δίπλα ςτο κφμα Β. Σε μια ςτάςθ, μπαίνει μια θλικιωμζνθ κυρία και ηθτάει 
ευγενικά από το κφμα Α να τθσ προςφζρει τθ κζςθ του. Το κφμα Α ςθκϊνεται αδιαμαρτφρθτα για να 
κακίςει θ θλικιωμζνθ κυρία, θ οποία όμωσ δεν είναι παρά ζνασ μεταμφιεςμζνοσ ενοχλθτικόσ. Θ 
επόμενθ κίνθςι του; Ηθτάει από το κφμα Β να ςθκωκεί, για να κακίςει και θ θλικιωμζνθ φίλθ του 
(που κατά πάςα πικανότθτα είναι επίςθσ ζνασ μεταμφιεςμζνοσ ενοχλθτικόσ). 

 
«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 

ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ, ΣΤΟ ΡΕΔΛΟ ΚΑΛ ΣΤΟΝ Θ/Υ 
 

Επινοιςτε τρόπουσ για να κάνετε τουσ «ενοχλθτικοφσ» επιβάτεσ να 
ανακεωριςουν τθ ςτάςθ τουσ.  

Σασ προτείνουμε να γίνετε για λίγο «ενοχλθτικοί», με πολφ μικρά ςε διάρκεια 
δρϊμενα, τα οποία κα ολοκλθρϊνονται με τθν άρνθςι τουσ.  

Επιλζξτε τα πιο ανϊδυνα και τα πιο αςτεία.  
Μθν ξεχάςετε να δθλϊςετε ςτο τζλοσ ςτουσ εποχοφμενουσ, ότι πρόκεςι ςασ ιταν να 
επιςθμάνετε τι «δεν πρζπει να κάνουμε», όταν κυκλοφοροφμε με τα Μζςα Μαηικισ 

Μεταφοράσ…. 
* 

 Καλό κα ιταν, να φτιάξετε μικρά χιουμοριςτικά κόμικσ για τισ πρακτικζσ του Ενοχλθτικοφ, 
να τα τυπϊςετε και να τα μοιράςετε ςτουσ επιβάτεσ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ. Αν 

κάποιοσ αναγνωρίςει τον εαυτό του ςε μερικά από αυτά, ίςωσ αποφαςίςει να αλλάξει. 
*  

Αξιοποιείςτε τα εικονίδια που κα βρείτε ςτισ διαφάνειεσ του action power point, για να 
φτιάξετε αςτεία κόμικσ «για αςκοφμενουσ ςτθν αςτικότθτα οδθγοφσ». 

 
 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
 Α) Βακμόσ από τθν Ερευνθτικι Εργαςία, με βάςθ τθν «ομαδοςυνεργατικότθτα».  
Ο Φάκελοσ που κα κατακζςει το «Τμιμα Ενδιαφζροντοσ», κα αξιολογείται ωσ ςυλλογικό 
δθμιοφργθμα και κα δίνει ςε κάκε μακθτι και κάκε μακιτρια το βακμό που του/τθσ 
αναλογεί και κα προκφπτει από τισ παρατθριςεισ των εκπαιδευτικϊν που κα το 
αναλάβουν. Οι παρατθριςεισ των εκπαιδευτικϊν κα αφοροφν:  
α) ςτθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθ λειτουργία των ομάδων  
β) ςτθν ποιότθτα των δθμιουργθμάτων τουσ ςτα χαρτόνια εργαςίασ  
γ) ςτθν ερμθνεία και το ςχολιαςμό κειμζνων  
δ) ςτθν ςυλλογι, επεξεργαςία, παρουςίαςθ και ερμθνεία των εργαςιϊν πεδίου και  
ε) ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ολομζλειεσ με ςκζψεισ, ιδζεσ και προβλθματιςμοφσ 
ςτ) ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν που κα εξελίςςουν τθν Ερευνθτικι Εργαςία. 
Στθ βακμολογία τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, με βάςθ τθν «ομαδοςυνεργατικότθτα», κα 
ςυνεκτιμάται και θ τελικι παρουςίαςι τθσ.  
 
Β) Βακμόσ με βάςθ τισ «ατομικζσ» ερευνθτικζσ πρωτοβουλίεσ. 
Ο κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ζχει κατά βάςθ «ομαδοςυνεργατικό» 
χαρακτιρα. Με αυτιν τθν ζννοια, δεν μποροφν να γίνουν εργαςίεσ απ’ όπου κα προκφπτει 
θ ατομικι αξιολόγθςθ, πριν ολοκλθρωκεί το εγχείρθμα, αφοφ όλεσ οι ομάδεσ δουλεφουν με 
κοινό «πλαίςιο προβλθματιςμοφ» ι κοινά ερευνθτικά ερωτιματα». Μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του εγχειριματοσ, όμωσ, τα παιδιά: α) κα ζχουν εξοικειωκεί με το βθματιςμό «ξεκινϊ από 
ζνα πλαίςιο προβλθματιςμοφ, αναηθτϊ πρωτογενείσ πλθροφορίεσ ι αναλφω το 
περιεχόμενο κειμζνων, οργανϊνω τισ πλθροφορίεσ ι τα νοιματα (διακρίνω, 
κατθγοριοποιϊ, ιεραρχϊ), εξάγω ςυμπεράςματα και τα ερμθνεφω κριτικά» και β)  κα ζχουν 
δουλζψει ςε δραςτθριότθτεσ που εμπλζκουν τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τα Μακθματικά, τισ 
Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ και τθ Γλϊςςα, τθν Τεχνολογία και τισ Τζχνεσ, αςκϊντασ και 
αναπτφςςοντασ πολλζσ και διαφορετικζσ ικανότθτεσ δεξιότθτεσ και ταλζντα. Με αυτιν τθν 
ζννοια, τα παιδιά κα είναι ςε κζςθ να επιλζξουν, με τθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν τουσ, 
ζνα δικό τουσ μικρό και απλό «πλαίςιο προβλθματιςμοφ» (ςυμβατό με τα ενδιαφζροντά 
τουσ) και να προχωριςουν ςε μικρζσ, απλζσ και πρωτότυπεσ «Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ» είτε 
μόνα τουσ είτε ςε ομάδεσ δφο, τριϊν ι τεςςάρων ατόμων.   
Οι ερευνθτικζσ αυτζσ εργαςίεσ κα μποροφν α) να κινοφνται ςε όποιο από τα πεδία διζτρεξε 
ο κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ και β) να εκφράηονται 
ςε όποια μορφι και με όποιο μζςο επικυμοφν οι ζφθβοι και οι ζφθβεσ ερευνθτζσ και 
ερευνιτριεσ. Ζτςι, κάκε παιδί, από μόνο του ι από κοινοφ με ζνα, δυο ι τρία άλλα, κα 
κατακζτουν ζναν ακόμα Φάκελο, ο οποίοσ κα βακμολογείται από τουσ εκπαιδευτικοφσ.  
Το περιεχόμενο του Ομαδικοφ Φακζλου κα περιλαμβάνει τθν Ζκκεςθ τθσ Ερευνθτικισ 
Εργαςίασ ςε θλεκτρονικι (action power point) ι ζντυπθ μορφι  με όλα τα δθμιουργιματα 
των παιδιϊν και τισ επιμζρουσ ζρευνεσ, τα αποτελζςματα και τθν κριτικι τουσ ερμθνεία 
Το περιεχόμενο του Ατομικοφ Φακζλου κα περιλαμβάνει τθν Ζκκεςθ τθσ Ερευνθτικισ 
Εργαςίασ που κα εκπονθκεί από κάκε μακθτι ι ομάδα δφο ι τριϊν μακθτϊν, ςε 
θλεκτρονικι ι ζντυπθ μορφι  

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ:  ΧΡΗΕΙ, ΚΑΣΑΧΡΗΕΙ, ΚΡΙΕΙ» 
1) Να μελετθκοφν τα πρακτικά τθσ Βουλισ που αφοροφν ςε ερωτιςεισ-επερωτιςεισ αναφορικά με 
τθν οδικι αςφάλεια και να γίνει κριτικι πάνω ς’ αυτζσ και ςτθν πορεία τουσ προσ αλλαγζσ-
βελτιϊςεισ νομοκετικϊν διατάξεων. 



2) Να ςυγκεντρωκοφν «ηωντανζσ» μαρτυρίεσ για τον τρόπο μετακίνθςθσ των πολιτϊν και να 
δθμιουργθκεί ζνα βίντεο που κα τισ παρουςιάηει με κριτικό τρόπο και με ςκωπτικι διάκεςθ, 
επενδυμζνο με ιχουσ και ςχόλια. 
3) Να δθμιουργθκεί ζνα φωτογραφικό άλμπουμ με μουςικι και ςχόλια που κα περιγράφει και κα 
τοποκετείται κριτικά απζναντι ςτθν αδιαφορία των αρτιμελϊν προσ τουσ ανκρϊπουσ με αναπθρίεσ.  
5) Να δθμιουργθκεί ζνα «καρτοφν» που κα παρουςιάηει τθ ςυμμετοχι του αυτοκινιτου ςτο 
φαινόμενο του κερμοκθπίου με ςκίτςα που κα ετοιμάςουν οι ερευνθτζσ και οι ερευνιτριεσ. 
6) Κζμα που κα προκφψει από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ 
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