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Φιλοςοφία 
Με αυτιν τθν Ερευνθτικι Εργαςία επιχειρείται, να γεφυρωκοφν οι διδακτικοί 

ςτόχοι τθσ Χθμείασ τθσ Αϋ Τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου που αναφζρονται ςτο Ρεριοδικό 
Σφςτθμα, με ζνα από τα πιο δθμοφιλι, ςφγχρονα καταναλωτικά αγακά ανάμεςα ςτουσ 
ζφθβουσ και τισ ζφθβεσ, το κινθτό τθλζφωνο. Ταυτόχρονα, όμωσ, γεφυρϊνονται και οι 
διδακτικοί ςτόχοι τθσ Γλϊςςασ (κατανόθςθ κειμζνων, ζκφραςθ, γλϊςςα των μθνυμάτων), 
των Μακθματικϊν (ανάγνωςθ πινάκων, ςυναρτιςεισ, γραφικζσ παραςτάςεισ), τθσ Φυςικισ 
(RF ακτινοβολίεσ), τθσ Τεχνολογίασ (καταςκευζσ), των Μακθμάτων Τζχνθσ (κατανόθςθ και 
αποτφπωςθ τόπων, καλλιτεχνικι ζκφραςθ), των Ξζνων Γλωςςϊν (ορολογία, μεταφράςεισ), 
τθσ Οικονομίασ (καταναλωτιςμόσ).   

Θ προβλθματικι τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ατενίηει  τισ μορφζσ και το φφοσ των 
«πολιτιςμικϊν κυμάτων» ςτο βζλοσ του χρόνου2 και επιδιϊκει να φωτίςει το ςφγχρονο 
πολιτιςμό, ςε αντιπαραβολι με τον πολιτιςμό του «πρϊτου κφματοσ» που ρίηωςε και 
αναπτφχκθκε με πυρινα τθ γθ και δθμιοφργθςε ζναν  κόςμο «φυςικισ οικονομίασ», χωρίσ 
καν κάποια λζξθ για τον καταναλωτι. Επιδιϊκει, δθλαδι, να κζςει ωσ αντικείμενο διαλόγου  
τθν ζκρθξθ που ςυντελζςτθκε κάπου ανάμεςα ςτον 16ο και 17ο αιϊνα και εξαπζλυςε το 
«δεφτερο κφμα». Το νζο πολιτιςμό, ο οποίοσ ζςτειλε τα τρακτζρ ςτα χωράφια και τθ 
γραφομθχανι ςτο γραφείο, δθμιοφργθςε τον κινθματογράφο και τον υπόγειο 
ςιδθρόδρομο, παρζτεινε το χρόνο τθσ ηωισ και ζκανε κτιμα όλων μασ τθν ψθφοδόχο. Ενϊ, 
ταυτόχρονα, εγκατζςτθςε τθν «αγορά» -που κάποτε ιταν ζνα μικρισ ςθμαςίασ, 
περιφερειακό φαινόμενο- ςτο επίκεντρο τθσ ηωισ και τθν ανζδειξε ωσ ζναν παντοδφναμο 
και αυτο-αναπτυςςόμενο οργανιςμό, ο οποίοσ υπερτόνιςε το ατομικό ςυμφζρον και τθν 
ατομικι ευδαιμονία του «αγοράηειν». 

 
 
Σε ζνα πρϊτο, λοιπόν, επίπεδο, με αυτιν τθν Ερευνθτικι Εργαςία, μασ ενδιαφζρει 

να μπορζςουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να κζςουν τα ερωτιματα «ποια είναι θ 
χρθςιμότθτα του κινθτοφ τθλεφϊνου και τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ και γιατί;», «πόςο μασ 
κοςτίηουν ςε πόρουσ και ανκρϊπινθ εργαςία και γιατί;», «πόςα και ποια απορρίμματα 
δθμιουργοφν και γιατί;». Σε ζνα δεφτερο επίπεδο, μασ ενδιαφζρει να δθμιουργιςουμε 
εκείνεσ τισ διδακτικζσ-μακθςιακζσ καταςτάςεισ, απ’ όπου οι ζφθβοι και οι ζφθβεσ κα 
αναδφονται ωσ κριτικοί ερμθνευτζσ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν τθσ ανκρϊπινθσ 
επικοινωνίασ αλλά και φορείσ μετάβαςθσ προσ το μια «βιϊςιμθ» τεχνολογία επικοινωνίασ, 
με όρουσ όχι μόνο περιβαλλοντικοφσ ι οικονομικοφσ αλλά και κοινωνικο-πολιτικοφσ και 
πολιτιςμικοφσ.  

Γι’ αυτό το λόγο, όλεσ οι δραςτθριότθτεσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ 
επικεντρϊνονται ςτθ ςυνεργατικι-ομαδοκεντρικι μάκθςθ. Στθ μάκθςθ που οικοδομεί τθ 
ςχζςθ του μακθτι με τον άλλο, ςυμμακθτι-ςυνάνκρωπο. Στθ μάκθςθ που ςτρζφει το 
βλζμμα ςε εκείνουσ που ςτεροφνται ακόμα και τα πιο βαςικά αγακά ςτθ ςφγχρονθ 
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κοινωνία τθσ αφκονίασ που μοιάηει να αδιαφορεί για τθν πείνα, τθ βία, τισ κακουχίεσ, τθν 
εκμετάλλευςθ και εντζλει για τθν καταπάτθςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων  που 
παρατθρείται ςτο μεγαλφτερο τμιμα τθσ ανκρωπότθτασ. Ρρόκειται για μια Ερευνθτικι 
Εργαςία που ςτρζφει το βλζμμα ςε εκείνουσ που μοχκοφν για τισ πρϊτεσ φλεσ πάνω ςτισ 
οποίεσ οικοδομείται θ ςφγχρονθ ποιότθτα ηωισ και ηουν από τα επικίνδυνα απορρίμματα 
τθσ δικισ μασ καταναλωτικισ φρενίτιδασ. 

Οι παιδαγωγικζσ ενζργειεσ τθσ Ερευνθτικισ  Εργαςίασ οργανϊνονται «βιωματικά», 
«ομαδο-ςυνεργατικά» και «διερευνθτικά». «Βιωματικά»3, 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-μάκθςθ, 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 ςτοχαςμόσ4 των εφιβων και 
ενεργοποιείται θ ςυμμετοχι τουσ ςτο δθμόςιο βίο, με ςυνειδθτά επεξεργαςμζνεσ 
προτάςεισ, δεςμεφςεισ, ςυνεργαςίεσ και διεκδικιςεισ.  

 
 

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» 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) 
επιςτρζφουν ςτθ ςχολικι τάξθ -όπου οι μαρτυρίεσ ςχολιάηονται και οργανϊνονται, 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. 

 
 

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 φάςεισ:  
ξεκινοφν από τθν πρϊτθ φάςθ -«Εγϊ και το κινθτό»-, κατά τθν οποία οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ ςτο κζμα,  
ςυνεχίηουν ςτθ δεφτερθ -«Το κινθτό ςτθν πόλθ»-, κατά τθν οποία το κζμα αποκτά τισ 
χωρικζσ ςυντεταγμζνεσ τθσ πόλθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν και ςυνδζεται με τθν 
κακθμερινι ηωι των ςυμπολιτϊν τουσ,  
προχωροφν ςτθν τρίτθ φάςθ «Θ πολιτικι γφρω από τθν κινθτι τθλεφωνία», κατά τθν 
οποία ζρχονται ςτο προςκινιο οι κρατικζσ δραςτθριότθτεσ που διαςφαλίηουν τθν 
επικοινωνία, ωσ αγακό και  
ολοκλθρϊνονται με τθν τζταρτθ -«Κριτικι και αυτοκριτικι προςζγγιςθ-οι Άλλοι, 
Ρροτάςεισ, Δράςεισ»-, κατά τθν οποία οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ εκφζρουν κριτικό λόγο 
για τα τεκταινόμενα ςε τοπικό, εκνικό, ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο και αυτοκριτικό 
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λόγο απζναντι ςτισ δικζσ τουσ επιλογζσ και ςτα δικά τουσ πρότυπα, κακϊσ 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 ΚΛΤΛΚΘ-ΑΥΤΟΚΛΤΛΚΘ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ,  
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Το Ραιδαγωγικό Εργαλείο 
Κατά τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ςτθν τάξθ, οι μακθτζσ και οι 

μακιτριεσ ςυνεργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ (5-8 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 κινθτό» («τεχνιματα-μοντζλα 
παιδαγωγικοφ χαρακτιρα»)6, με «καλλιτζχνεσ»-δθμιουργοφσ τουσ εαυτοφσ τουσ, με 
ςυμβοφλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ και με τθν κοινι προςδοκία τθν κριτικι ςτάςθ μασ 
απζναντι ςτθ ςφγχρονθ τεχνολογία και ςτθν παντοδυναμία τθσ «αγοράσ».  

 
Θ ςθμαςία των «Χαρτονιϊν Εργαςίασ» είναι πολλαπλι7:  
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Β1  
«ΟΛ ΜΕΤΑΚΛΝΟΥΜΕΝΟΛ 
ΡΟΛΛΤΕΣ» 

 

Α1  
«ΡΟΥ ΡΘΓΑΛΝΩ ΚΑΛ ΡΩΣ» 

Α1  
«TO ΚΛΝΘΤΟ ΡΟΥ ΕΧΩ 
Ι ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΚΑ 
ΘΚΕΛΑ» 

Β3  
«Θ ΚΛΝΘΤΘ ΤΘΕΛΕΦΩΝΛΑ 
ΣΤΛΣ ΔΛΑΡΟΣΩΡΛΚΕΣ ΚΑΛ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΣΧΕΣΕΛΣ» 

 

Β2  
«ΤΑ ΡΟΛΥΤΛΜΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΤΟΥ ΡΕΛΟΔΛΚΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ» 

 

Β1  
«ΕΝΑ ΔΛΚΤΥΟ 
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΡΑΝΩ 
ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΛΘ» 

 Γ2  
«Θ ΚΛΝΘΤΘ ΤΘΛΕΦΩΝΛΑ 
ΚΑΛ Ο ΡΟΛΛΤΘΣ-
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘΣ» 

 

Γ1  
«ΟΛ ΣΡΑΝΛΕΣ ΓΑΛΕΣ ΚΑΛ ΤΑ 
ΟΥΧΕΛΑ ΤΩΝ ΡΟΛΕΩΝ» 

 

Δ2  
«ΝΕΑ ΘΚΘ, ΝΕΑ 
ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΕΣ 
ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ» 

 

Δ1  
«GAGET ΑΡΟ ΡΑΛΔΛΚΟ 
ΛΔΩΤΑ» 

 



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 κινθτι 
τθλεφωνία και τισ ςυνζπειζσ τθσ πάνω ςτον άνκρωπο, ςτισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ και τισ 
φυςικζσ ςυνκικεσ. 

Τα «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 ϊριμα 
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 μποροφςαν να αναδειχκοφν το εργαςτιριο των 
Θ/Υ 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 τθσ Ερευνθτικισ 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 ζρευνεσ, 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», οι «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 του 
Σχεδίου Ζρευνασ, 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».    
 
 
ΣΘΜΕΛΩΣΘ:  
A) Οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά που κα επιλζξουν αυτιν τθν Ερευνθτικι Εργαςία, κα 
ςυνειδθτοποιιςουν -ευκφσ εξαρχισ- 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.  
B) 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.  
Γ) Οι εκπαιδευτικοί, κα χρειάηεται, κάκε φορά, να εκτυπϊνουν και να δίνουν ςτισ ομάδεσ 
είτε 
 α) τα «πλαίςια προβλθματιςμοφ» και τα εικονίδια που πρόκειται να χρθςιμοποιιςουν για 
να δθμιουργιςουν το τζχνθμά τουσ είτε  
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. Εκεί, 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.     



ΣΡΑΠΔΕΗ 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

ΥΑΡΣΟΝΗ

ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ

ΚΟΛΛΑ

ΣΡΑΠΔΕΗ 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

ΥΑΡΣΟΝΗ

ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ

ΚΟΛΛΑ

ΣΡΑΠΔΕΗ 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

ΥΑΡΣΟΝΗ

ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ

ΚΟΛΛΑ

Ζ/Τ

ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΟΘΟΝΗ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
18-24

ΣΡΙΣΗ 
ΟΜΑΔΑ

6-8

ΔΕΤΣΕΡΗ 
ΟΜΑΔΑ

6-8

ΠΡΩΣΗ 
ΟΜΑΔΑ

6-8

ΜΑΘΗΣΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ
1 2 3

Υλικό 
Χαρτόνι 

Χρϊματα 

ΡΛΝΑΚΑΣ 
Θ/Υ, ΟΚΟΝΘ, ΡΟΒΟΛΕΑΣ 

Υλικό 
Χαρτόνι 

Χρϊματα 

Υλικό 
Χαρτόνι 

Χρϊματα 

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.  
Στ) 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.  
Η) 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. 
Θ) 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 ΕΓΩ ΚΑΛ ΤΟ ΚΛΝΘΤΟ ΜΟΥ 
 

A1) «TO ΚΛΝΘΤΟ ΡΟΥ ΕΧΩ Ι ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΚΑ ΘΚΕΛΑ ΝΑ ΑΡΟΚΤΘΣΩ» 
 
Στόχοι: να ςυνδζςουμε το κζμα με τθ ηωι των μακθτϊν και των μακθτριϊν μασ και να τουσ 
προςφζρουμε τθ δυνατότθτα να αυτενεργιςουν (αρχζσ μάκθςθσ: εγγφτθτα του κζματοσ 
ςτθ ηωι, αυτενζργεια)8. Να ενεργοποιιςουμε το ενδιαφζρον τουσ, ϊςτε να ςυμμετζχουν 
ςτθ διαδικαςία χωρίσ άγχοσ και με δθμιουργικι περιζργεια. Να τουσ δθμιουργιςουμε 
ευχάριςτθ διάκεςθ, κακϊσ κα δουλεφουν με ςκιτςάκια και εικονίδια. Να τουσ 
υποςτθρίξουμε, ϊςτε να μασ μιλιςουν για τθ δικι τουσ ςχζςθ με ζνα τόςο δθμοφιλζσ ςτουσ 
ζφθβουσ και τισ ζφθβεσ καταναλωτικό προϊόν και να κάνουν μια μικρι ζρευνα γι’ αυτό. Να 
τουσ βοθκιςουμε να αποτυπϊςουν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τουσ ςε πίνακεσ και 
γραφιματα. Να τουσ ενκαρρφνουμε, ϊςτε να ερμθνεφςουν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ 
τουσ.  Να τουσ εξοικειϊςουμε με μια εφαρμογι των νζων τεχνολογιϊν, το power point, θ 
οποία είναι ευχάριςτθ και χριςιμθ, όταν κζλουμε να παρουςιάςουμε τθ ατομικι ι 
ςυλλογικι εργαςία ςε άλλουσ.  
 

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

 
Σχεδιάςτε το ςκαρίφθμα τθσ πόλθσ ςασ πάνω ςτο χαρτόνι εργαςίασ τθσ ομάδασ ςασ. 

 Τοποκετιςτε μζςα τον εαυτό ςασ, όταν χρθςιμοποιείτε το κινθτό. 
Μιλιςτε για τα κινθτά ςασ και για τισ υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιείτε (sms, mms, e-mail, ..).  
Μιλιςτε και  για τα κινθτά που γνωρίηετε ότι κυκλοφοροφν και κα κζλατε να αποκτιςετε. 

Σθμειϊςτε κάκε τι που λζγεται πάνω ςτο χαρτόνι ςασ με λζξεισ, ςκίτςα ι εικονίδια.  
Ράνω ςτο χαρτόνι εργαςίασ, κα κζλαμε να αναγνωρίςουμε κακζναν από εςάσ με ζνα μικρό 

ςκίτςο ι clipart (από αυτά που κα βρείτε ςτο action power point), να το δοφμε να 
ηωντανεφει με ςχιματα, ςχόλια και διαλόγουσ και να μασ «λζει» πολλά για τθ ςχζςθ ςασ με 

το κινθτό και τθν κινθτι τθλεφωνία.  
*  

Οργανϊςτε μια μικρι ζρευνα για το «πϊσ» χρθςιμοποιοφν τα κινθτά τουσ, οι ςυμμακθτζσ 
ςασ και για τισ δυνατότθτεσ των κινθτϊν που νομίηουν ότι είναι διαςκεδαςτικζσ, 

ενοχλθτικζσ ι επικίνδυνεσ. Χρθςιμοποιείςτε τουσ πίνακεσ που κα βρείτε ςτο action power 
point.  

 
«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
    ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ 

              
Ηωντανζψτε το ςκορίφθμα τθσ πόλθσ ςασ  και τουσ εαυτοφσ ςασ, με κίινθςθ και 

λόγο 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.  
Ομαδοποιιςετε τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν από τθν ζρευνά ςασ και 

αποτυπϊςτε τα ςε πίνακεσ και γραφιματα ςτισ διαφάνειεσ του action power point. 
Ετοιμάςτε τθν παρουςίαςθ τθσ ζρευνασ ςασ για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του 

ςχολείου ςασ και για τουσ γονείσ. 

                                                             
8
 Γιαννοφλθσ, 1993, Χρυςαφίδθσ, 1996 

 



B ΤΟ ΚΛΝΘΤΟ ΣΤΘΝ ΡΟΛΘ 
 

B1) «ΖΝΑ ΔΛΚΤΥΟ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΡΑΝΩ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΛΘ» 
 
Στόχοι: να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να αποκτιςουν μια ςυνολικι κζαςθ 
τθσ πόλθσ τουσ με πυρινα το κινθτό τθλζφωνο και τθν κινθτι τθλεφωνία. Να τουσ 
εξοικειϊςουμε με τθ δθμιουργία «εποπτειϊν» (αρχι μάκθςθ: εποπτεία9) που γεφυρϊνουν 
δυο εικόνεσ του κόςμου μασ10, τθν εικόνα τθσ επιςτιμθσ, με τθν εικόνα που βιϊνουν οι 
ζφθβοι και οι ζφθβεσ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Να τουσ βοθκιςουμε να κατανοιςουν τθ 
«φφςθ» και τθ μορφι των ακτινοβολιϊν που εκπζμπουν τα κινθτά τθλζφωνα και οι κεραίεσ 
τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ, με ςχιματα που εμπλζκουν τουσ εαυτοφσ τουσ κακϊσ τα 
χρθςιμοποιοφν. Να τουσ ενκαρρφνουμε, να διακρίνουν τισ ιονίηουςεσ από τισ μθ ιονίηουςεσ 
ακτινοβολίεσ με απλά ςχιματα και με παραδείγματα από τθν κακθμερινι ηωι. Να τουσ 
ενεργοποιιςουμε, ϊςτε να μελετοφν τα αποτελζςματα επιςτθμονικϊν ερευνϊν, να εξάγουν 
ςυμπεράςματα και να τα επικοινωνοφν ςτουσ ςυνομθλίκουσ τουσ με ςκίτςα και απλοφσ, 
αςτείουσ διαλόγουσ. Να τουσ υποςτθρίξουμε, ϊςτε να κάνουν μια ζρευνα για το «πϊσ» 
χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του ςχολείου τουσ τα κινθτά τθλζφωνα, να 
αποτυπϊςουν τα αποτελζςματα ςε πίνακεσ και γραφιματα και να γράψουν ζνα μικρό 
άρκρο για τθν εφθμερίδα του ςχολείου ι του Διμου τουσ.  

 
Όπσο όιεο νη πόιεηο, έηζη θαη ε δηθή ζαο, κπνξεί λα είλαη «θιεηζηή»-

«πεξηνξηζκέλε» σο πξνο ην ρώξν αιιά είλαη «αλνηρηή»-«απεξηόξηζηε» σο πξνο ηε 

δηαθίλεζε πξντόλησλ, ππεξεζηώλ, ηδεώλ θαη αλζξώπσλ. Έλα από ηα πξντόληα πνπ 

θηάλνπλ ζηελ πόιε ζαο, είλαη ην θηλεηό ηειέθσλν. θεθηείηε, όηη ε θηλεηή 

ηειεθσλία ζπλδέεηαη κε όια ηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία (ηα θηίξηα, ηηο επηθάλεηεο 

θπθινθνξίαο, ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο), ηα δίθηπα ππνδνκήο (δίθηπν ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, δίθηπν απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ) θαη κε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

(νηθηζηηθή, κεηαθνξηθή, νηθνλνκηθή, δηνηθεηηθή-απηνδηνηθεηηθή, πξόλνηα-πγεία, 

αζθάιεηα, ςπραγσγία). Γηα λα μεθηλήζεηε, ινηπόλ, απηήλ ηε δξαζηεξηόηεηα, «δείηε» 

ηελ πόιε ζαο από ςειά. Πξνζπαζήζηε λα ζπιιάβεηε ηε ζπλνιηθή εηθόλα, «ην θηλεηό 

ζηελ πόιε», κέζα από έλαλ «επξπγσληθό» θαθό, από έλα «καθξνζθόπην».  

Ζ «καθξνζθνπηθή» παξαηήξεζε ηεο πόιεο ζαο, ζα ζαο επηηξέςεη λα 

θαηαλνήζεηε ηελ θηλεηή ηειεθσλία, σο κηα γηγαληηαία πνιπεζληθή «βηνκεραλία 

πνηόηεηαο δσήο», ε νπνία αγθαιηάδεη όιεο ηηο πόιεηο-ελδηαηηήκαηα ηεο δσήο. Θα ζαο 

νδεγήζεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε ηηο ζπλέπεηέο ηεο πάλσ ζηνλ άλζξσπν, αλ ζθεθηείηε 

ην θόζηνο θαη ηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο ησλ θεξαηώλ ηεο θαη ησλ ίδησλ 

ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Σηο ζπλέπεηέο ηεο πάλσ ζηηο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο, αλ 

ζθεθηείηε πόζν ζπξξηθλώλεη ηε δσληαλή αλζξώπηλε επηθνηλσλία, δεκηνπξγώληαο ηνλ 

εμαξηεκέλν από ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε άλζξσπν. Θα ζαο νδεγήζεη, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεηε ηηο ζπλέπεηέο ηεο πάλσ ζηε θύζε θαη ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο, αλ 

ζθεθηείηε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο απηνύ ηνπ πξντόληνο θαη ηα απνξξίκκαηα 

πνπ δεκηνπξγεί. Απηήλ, ηε «καθξνζθνπηθή» παξαηήξεζε, πεξηκέλνπκε λα δνύκε 

απνηππσκέλε ζηα ραξηόληα εξγαζίαο, θάησ από ην δηθό ζαο βιέκκα, ηε δηθή ζαο 

δηάζεζε (θξηηηθή, ρηνπκνξηζηηθή) θαη ηηο δηθέο ζαο αηζζεηηθέο επηινγέο.  

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

 



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

 
Σχεδιάςτε ζνα νζο ςκαρίφθμα τθσ πόλθσ ςασ πάνω ςτο χαρτόνι εργαςίασ τθσ ομάδασ ςασ, 

με τουσ ελεφκερουσ δθμόςιουσ χϊρουσ (δρόμοι, πεηοδρόμια, πάρκα, πλατείεσ).  
Ρροςκζςτε τα κτίρια (κατοικίεσ, ςχολεία, νοςοκομεία, δθμαρχείο, καταςτιματα). 

Σθμειϊςτε πάνω ςτο ςκαρίφθμα ςτοιχεία που παραπζμπουν ςτθν κινθτι τθλεφωνία: 
καταςτιματα πϊλθςθσ προϊόντων και κεραίεσ.  

Μθν ξεχάςετε τα δίκτυα που τθν υποςτθρίηουν (δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ, δίκτυο 
ανακφκλωςθσ θλεκτρονικϊν απορριμμάτων).  

* 
Ραρατθριςτε ανκρϊπουσ που χρθςιμοποιοφν το κινθτό ςτο δρόμο, ςτο αυτοκίνθτο, ςτα 

καταςτιματα, ςτισ υπθρεςίεσ, ςτα ηαχαροπλαςτεία.  
Συγκεντρϊςτε μαρτυρίεσ ςε ςθμειωματάρια και φωτογραφίεσ.  

Επινοιςτε ςυνομιλίεσ και μθνφματα που κυκλοφοροφν και ςυνδζονται με τθν επικαιρότθτα 
ι μικρά δρϊμενα που ςχετίηονται με το κινθτό.  

*  
Αν κζλετε να γίνει το χαρτόνι ςασ πιο «ρεαλιςτικό», τοποκετιςτε πάνω του, τον 

πολεοδομικό χάρτθ τθσ πόλθσ ςασ, ηωντανζψτε τον με τισ μαρτυρίεσ που ςυγκεντρϊςατε 
και προςκζςτε ςχόλια. Τζλοσ, αποτυπϊςτε τουσ διαλόγουσ και τα μθνφματα  που 

επινοιςατε πάνω ςε δίκτυα που κα αγκαλιάηουν τθν πόλθ.  
 
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ 

 
Μεταφζρετε, τϊρα, το χάρτθ τθσ πόλθσ ςασ ςε διαφάνεια του action power point. 

Τοποκετιςτε πάνω ςτο χάρτθ όλα τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν κινθτι τθλεφωνία ςτθν 
πόλθ ςασ, κακϊσ και τα μθνφματα και τουσ διαλόγουσ που κυκλοφοροφν πάνω από αυτιν.  

Οι δυνατότθτεσ τθσ προςαρμοςμζνθσ κίνθςθσ που ςασ προςφζρει αυτι θ 
εφαρμογι του Θ/Υ, κα δϊςουν εξαιρετικι ηωντάνια ςτο δθμιοφργθμά ςασ.  
Αν επινοιςατε δρϊμενα, αν τα «παίξατε» και αν τα βιντεοςκοπιςατε, προςκζςτε 

τα, ςε μια επόμενθ διαφάνεια. 
 

 
Το ςφςτθμα κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθρίηεται ςτθν φπαρξθ 
κεραιϊν-ςτακμϊν βάςθσ, οι οποίεσ επικοινωνοφν μεταξφ 
τουσ, ενϊ παράλλθλα μποροφν και διαχειρίηονται τισ κλιςεισ 
που λαμβάνουν από τα κινθτά τθλζφωνα. Κατά τθ διαδικαςία 
αυτι, ςυμβαίνουν τα εξισ: Ρρϊτον: Θ κεραία βάςθσ εκπζμπει 
ακτινοβολία οριηοντίωσ, με κατευκυνόμενθ δζςμθ προσ τθν 
πλθςιζςτερθ κεραία βάςθσ ι και προσ περιςςότερεσ. 
Δεφτερον: Θ κεραία βάςθσ εκπζμπει μικρότερθσ ιςχφοσ ακτινοβολία προσ το ζδαφοσ, ϊςτε 
να είναι δυνατι θ λιψθ του ςιματοσ από το αντίςτοιχο κινθτό τθλζφωνο. Τρίτον: Το κινθτό 
τθλζφωνο εκπζμπει ακτινοβολία τθν ϊρα τθσ ςυνομιλίασ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. 
Τζταρτον: θ ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ που εκπζμπεται από τα ςφγχρονα κινθτά τθλζφωνα 
εξαρτάται από δφο παράγοντεσ: από τθν ευκολία λιψθσ του ςιματοσ που εκπζμπει θ 
«πλθςιζςτερθ» κεραία βάςθσ (όταν υπάρχει πολφ κοντά κεραία βάςθσ τότε το κινθτό 
εκπζμπει μικρι ζνταςθ ακτινοβολίασ) και από τθν ζνταςθ τθσ φωνισ. 

                            Λ.Χ. Μαργαρίτθσ, Κακθγθτισ Κυτταρικισ Βιολογίασ, αδιοβιολογίασ, του 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 



«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ 

 
Ελάτε, τϊρα, να αςχολθκοφμε με τισ ακτινοβολίεσ που ςυνοδεφουν τα κινθτά μασ.  
Διαβάςτε το παραπάνω κείμενο, ςυηθτιςτε το ςτισ ομάδεσ ςασ και δείτε όλοι μαηί 

ςτισ διαφάνειεσ του action power point «τι γίνεται», όταν μιλάμε με κάποιον ςτο κινθτό μασ 
τθλζφωνο. 

* 
Συνεχίςτε με το παρακάτω κείμενο και δείτε ςτο action power point   

τθν ταξινόμθςθ των ακτινοβολιϊν ςε ιονίηουςεσ και μθ ιονίηουςεσ και αντλιςτε 
ςτοιχεία και ιδζεσ για ζξυπνουσ και αςτείουσ διαλόγουσ.  

* 
Μάκετε περιςςότερα για τισ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ για τισ RC ακτινοβολίεσ και 

επιλζξτε ςε «ποιουσ» και «πϊσ» κα μεταφζρετε τισ προτάςεισ του Κακθγθτι που ςυντονίηει 
ανάλογθ ζρευνα ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν.  

Εμείσ, ζχουμε επιλζξει μθνφματα για διάφορεσ κατθγορίεσ πολιτϊν. Εςείσ, μπορείτε 
να επιλζξετε άλλεσ εικόνεσ ι ςκίτςα που κα βρείτε ςτο διαδίκτυο (google, clipart) άλλα 

χρϊματα άλλεσ προςαρμογζσ κινιςεων. Χριςιμο κα ςασ φανεί, επίςθσ, το άρκρο  
«Το κινθτό τθλζφωνο, ο γνωςτόσ άγνωςτοσ» (Κ. Σαμαράσ, Εργαςτιριο 

αδιοεπικοινωνιϊν, Τμιμα Φυςικισ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ). 
  

Τα κινθτά τθλζφωνα ζχουν εξαπλωκεί και ςυνεχίηονται να διαδίδονται παγκοςμίωσ με 
ταχφτατο ρυκμό. Οι χριςτεσ όλων των θλικιϊν πολλαπλαςιάηονται. Πλο και περιςςότερα 
παιδιά, ακόμθ και πολφ μικρϊν θλικιϊν, ζχουν ςιμερα κινθτά τθλζφωνα. Ραράλλθλα 
πολλαπλαςιάηονται και οι «ςτακμοί βάςθσ» τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Πςο μεγαλφτεροσ 
είναι ο αρικμόσ των κινθτϊν τθλεφϊνων τόςο περιςςότεροι ςτακμοί βάςθσ χρειάηονται. 
Δικαιολογθμζνα θ νζα αυτι κατάςταςθ, δθμιουργεί ανθςυχίεσ, αφοφ όλοι γνωρίηουν ότι θ 
κινθτι τθλεφωνία ςτθρίηεται ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία. 
Είναι κατανοθτό ότι κάκε φορά που γίνεται λόγοσ για ακτινοβολία, δθμιουργοφνται 
αιςκιματα ανθςυχίασ. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφοφ  θ ακτινοβολία ζχει ςυνδυαςκεί με τθ 
ραδιενζργεια ι τισ ακτίνεσ Χ που ςίγουρα είναι επικίνδυνεσ.  
Πμωσ θ ακτινοβολία των κινθτϊν τθλεφϊνων και των κεραίων ςτακμϊν βάςθσ, είναι πολφ 
χαμθλότερθσ ςυχνότθτασ και ενζργειασ ςε ςφγκριςθ με τθν ιονίηουςα ακτινοβολία ψθλισ 
ςυχνότθτασ και μεγάλθσ ενζργειασ που χαρακτθρίηει τισ ακτίνεσ Χ, τισ ακτίνεσ γάμμα και τθ 
ραδιενεργό ακτινοβολία.  
Θ ςυχνότθτα των κινθτϊν τθλεφϊνων και των ςτακμϊν βάςθσ κυμαίνεται από 800 MHz ζωσ 
2.000 MHz. Ρρόκειται για μθ ιονίηουςα ακτινοβολία που δεν μπορεί να προκαλζςει ιονιςμό 
οφτε μεταλλάξεισ του DNA που οδθγοφν ςε καρκίνο ι άλλεσ ςοβαρζσ αςκζνειεσ. 
Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε ότι θ ιονίηουςα ακτινοβολία του ιλιου ςτθν οποία 
υποβαλλόμαςτε, ζχει πολφ ψθλότερθ ςυχνότθτα, μεγαλφτερθ ενζργεια και ζχει τθ 
δυνατότθτα να προκαλεί βλάβεσ ςτουσ ανκρϊπινουσ ιςτοφσ. Είναι για αυτό που οι γιατροί 
ςυςτινουν αποφυγι τθσ ζκκεςθσ ςτον ιλιο για τθν πρόλθψθ του καρκίνου του δζρματοσ.  
 

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

 
Διαβάςτε και ςχολιάςτε ςτισ ομάδεσ ςασ, τα δυο κείμενα που ακολουκοφν.  

Οργανϊςτε μια μικρι ζρευνα ςτο ςχολείο ςασ, θ οποία να δίνει τα αντίςτοιχα ςτοιχεία με 
αυτιν που ζχει αναρτθκεί ςτθν alfavita.gr.  



Δείτε το πρότυπο που ζχουμε ενςωματϊςει ςε διαφάνεια του power point και 
ςυμπλθρϊςτε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που κα πραγματοποιιςετε για τα παιδιά του 

Λυκείου ςασ.  
Ετοιμάςτε μια παρουςίαςθ τθσ ζρευνάσ ςασ για για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του 

ςχολείου ςασ και για τουσ γονείσ.  
 
Μελζτθ «Techno Addicts: Young Person Addiction to Technology», Cranfield School of 
Management, Northampton Business School & AJM Associates. 
Θ ζρευνα ζδειξε πωσ το 58% των μακθτϊν και μακθτριϊν χρθςιμοποίθςε 
κινθτό τθλζφωνο μεταξφ 8 και 10 ετϊν. Ράνω από τουσ μιςοφσ μακθτζσ 
(53.2%) διλωςαν πωσ ςπαταλοφν γφρω ςτθ μιςι ϊρα θμερθςίωσ ςτο κινθτό 
τουσ τθλζφωνο, ενϊ το 17% διλωςε πωσ ξοδεφει τουλάχιςτον τρεισ ϊρεσ ςτο 
κινθτό.  
Ράνω από ζνασ ςτουσ πζντε μακθτζσ (20.2%) διλωςε πωσ αφινουν το κινθτό τουσ ανοιχτό 
κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων -παρόλο που απαγορεφεται, ενϊ ςτζλνουν πολλά 
περιςςότερα e-mails από αυτά που λαμβάνουν, με τθν πλειονότθτα να ςτζλνει πάνω από 
20 τθν θμζρα. Ράνω από το ζνα τρίτο (39%) παραδζχτθκε πωσ οι ςυντομεφςεισ των 
κειμζνων καταςτρζφουν τθν ποιότθτα του γραπτοφ τουσ λόγου, και ιδίωσ τθν ορκογραφία. 
 
Alfavita.gr «ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΜΕΚΟΔΟΛ ΧΕΛΑΓΩΓΘΣΘΣ», του Βαςίλθ Λιόςθ  

Οι νζοι θλικίασ από 12 ωσ 18 ετϊν χρθςιμοποιοφν το κινθτό τουσ από 1 ωσ 6 ϊρεσ το μινα. 
Στισ θλικίεσ 16-28 ετϊν, οι 9 ςτουσ 10 ζχουν τουλάχιςτον ζνα κινθτό τθλζφωνο και 
αλλάηουν κινθτό κάκε 13 μινεσ. 
Ο αρικμόσ των γραπτϊν μθνυμάτων που ςτζλνουν τα παιδιά και οι νζοι ανά μινα, 
κυμαίνονται από 100 ωσ 160. 
Για τθν παραπάνω περίπτωςθ τα παιδιά μζχρι 16 ετϊν χρθςιμοποιοφν καρτοκινθτά ςε 
ποςοςτό που ξεπερνά το 90%, θ δαπάνθ τουσ υπολογίηεται ςε 7 κάρτεσ ανανζωςθσ χρόνου 
ομιλίασ το μινα, αξίασ από 35 ωσ 42 ευρϊ. 
Σε ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο διαπιςτϊκθκε ότι οι ϊρεσ 
εναςχόλθςθσ δεν είναι μόνο για ομιλία και αποςτολι μθνυμάτων αλλά και για αποςτολι 
φωτογραφιϊν, φωτογράφθςθ, για θλεκτρονικά παιχνίδια κ.ά. 
Στθ Νορβθγία τα παιδιά πάνω από 14 ετϊν διακζτουν κινθτό τθλζφωνο ςε ποςοςτό 100%, 
ενϊ ςτο Χονγκ-Κονγκ ςτισ θλικίεσ κάτω των 13 ετϊν διακζτουν κινθτό ςε ποςοςτό 25%. 
 
 
 

B2) «ΤΑ ΡΟΛΥΤΛΜΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΟΥ ΡΕΛΟΔΛΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ» 
 
Στόχοι: Να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να προςεγγίςουν ζνα ςθμαντικό 
εργαλείο κατάταξθσ και μελζτθσ των χθμικϊν ςτοιχείων (τον Περιοδικό Πίνακα), με 
αφετθρία το κινθτό τθλζφωνο.  Να τουσ φζρουμε πιο κοντά ςτα ςτοιχεία του Περιοδικοφ 
Πίνακα, ξεκινϊντασ από κάποια (Ni, Co, Pd) που είναι απαραίτθτα για  τθν παραγωγι των 
κινθτϊν τθλεφϊνων. Να κάνουμε πιο ευχάριςτθ τθν εναςχόλθςθ των παιδιϊν με τα 
παραπάνω ςτοιχεία, παραπζμποντασ ςε κόμικσ με αναφορζσ ς’ αυτά. Να ενκαρρφνουμε 
τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ, προκειμζνου να ςυνεχίςουν τθν εξερεφνθςθ του 
Περιοδικοφ Πίνακα, για να καταλιξουν ςτισ «Σπάνιεσ Γαίεσ», αφοφ και ς’ αυτζσ βρίςκονται 
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθ λειτουργία των κινθτϊν τθλεφϊνων. Να τουσ ενεργοποιιςουμε, 
ϊςτε να δουν πολλζσ και διαφορετικζσ μορφζσ του Περιοδικοφ Πίνακα ςε επιλεγμζνεσ 
ςελίδεσ του διαδικτφου και με αφορμι αυτιν τθν περιιγθςθ να τουσ δϊςουμε τθ 
δυνατότθτα να αςκθκοφν ςτθν ξζνθ γλϊςςα που διδάςκονται. Να τουσ προτείνουμε, να 



υιοκετιςουν ζνα ςτοιχείο του πίνακα ωσ το προςωπικό τουσ ςφμβολο κατά τθ διάρκεια 
αυτοφ του Σχεδίου Εργαςίασ και να μασ δείξουν τα «χειροτεχνικά» ταλζντα τουσ.  
 
 
Θ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑ ΧΕΛΑΗΕΤΑΛ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ ΗΩΤΛΚΕΣ ΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
Οι πρϊτεσ φλεσ είναι πολφ ςθμαντικζσ τόςο για τα προϊόντα υψθλισ τεχνολογίασ όςο και 
για τα καταναλωτικά προϊόντα κακθμερινισ χριςθσ, όπωσ τα κινθτά τθλζφωνα, τα 
φωτοβολταϊκά ςυςτιματα λεπτισ ςτρϊςθσ, οι μπαταρίεσ ιόντων λικίου, τα καλϊδια 
οπτικϊν ινϊν, τα ςυνκετικά καφςιμα κ.λπ.  
Σφμφωνα, όμωσ, με ζκκεςθ ομάδασ εμπειρογνωμόνων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (17 
Λουνίου 2010), θ διακεςιμότθτα αυτϊν των υλϊν μειϊνεται ςυνεχϊσ. Με ζναν πρϊτο 
απολογιςμό, καταρτίςτθκε κατάλογοσ με 14 πρϊτεσ φλεσ οι οποίεσ κρίκθκαν «κρίςιμεσ» για 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: αντιμόνιο, βθρφλλιο, κοβάλτιο, αργυραδάμασ, γάλλιο, γερμάνιο, 
γραφίτθσ, ίνδιο, μαγνιςιο, νιόβιο, μζταλλα τθσ ομάδασ του λευκόχρυςου, ςπάνιεσ γαίεσ, 
ταντάλιο και βολφράμιο. 
Ο μεγάλοσ κίνδυνοσ ζλλειψθσ των υλϊν αυτϊν οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι ζνα 
μεγάλο μζροσ τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ προζρχεται από ζναν πολφ μικρό αρικμό χωρϊν: 
τθν Κίνα (αντιμόνιο, αργυραδάμασ, γάλλιο, γερμάνιο, γραφίτθσ, ίνδιο, μαγνιςιο, ςπάνιεσ 
γαίεσ και βολφράμιο), τθ ωςία (μζταλλα τθσ ομάδασ του λευκόχρυςου), τθ Λαϊκι 
Δθμοκρατία του Κονγκό (κοβάλτιο, ταντάλιο) και τθ Βραηιλία (νιόβιο και ταντάλιο).  
Ο κίνδυνοσ επιτείνεται από το γεγονόσ, ότι πολλζσ αναδυόμενεσ οικονομίεσ ςτθρίηουν τθ 
βιομθχανικι τουσ ανάπτυξθ ςε εμπορικά, φορολογικά και επενδυτικά μζτρα, που 
ςτοχεφουν να διαςφαλίςουν τθν αποκλειςτικι εκμετάλλευςθ των πλουτοπαραγωγικϊν 
τουσ πόρων. Ενϊ, ο κίνδυνοσ κορυφϊνεται, κακϊσ από κάκε ζνα εκατομμφριο παλιά 
κινθτά, τα οποία περιζχουν 250 κιλά αςιμι, 24 κιλά χρυςάφι, 9 κιλά παλλάδιο και 9 τόνουσ 
χαλκοφ, μόνο το ζνα τρίτο ανακτάται μζςω τθσ  ανακφκλωςθσ.  
 

 
«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 

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

Διαβάςτε και ςχολιάςτε ςτισ ομάδεσ ςασ, το κείμενο που ςασ δίνουμε.  
Είναι ζνα κείμενο που αναφζρεται ςε ζνα πλικοσ από πολφτιμα ςτοιχεία, τα οποία 

ςυναντάτε ςτον Ρίνακα του Ρεριοδικοφ Συςτιματοσ.  
Είναι τα ςτοιχεία που για εςάσ μπορεί να μοιάηουν αδιάφορα και να ςασ δυςκολεφουν 
αλλά χωρίσ αυτά δε κα μποροφςαν να λειτουργοφν οι «αγαπθμζνεσ ςασ ςυςκευζσ», τα 

«gadgets» που δεν αποχωρίηεςτε με τίποτα. 
* 

Στισ διαφάνειεσ του action power point κα βρείτε τον Ρίνακα του Ρεριοδικοφ Συςτιματοσ, 
κακϊσ και κάποιεσ πλθροφορίεσ για τρία από αυτά: το Li , το Co και το Pd. 

Κάκε ομάδα, ασ επιλζξει από ζνα ςτοιχείο και ασ αςχολθκεί πιο αναλυτικά γι’ αυτό. 
Μπορείτε, να πάρετε ιδζεσ από τισ αντίςτοιχεσ δικζσ μασ διαφάνειεσ και να δθμιουργιςετε 

νζεσ, με κίνθςθ, ςχόλια, διαλόγουσ και μουςικι.  
Μπορείτε, για παράδειγμα, να πάρετε ιδζεσ από τα κόμικσ, όπου πρωταγωνιςτοφν ιρωεσ 

που ζχουν ξεπθδιςει από το Ρεριοδικό Σφςτθμα και ςασ καλοφν να τουσ γνωρίςετε 
καλφτερα. Τα κόμικσ των δικϊν μασ διαφανειϊν είναι ςτα αγγλικά, ζτςι, κακϊσ κα 

δθμιουργείτε τισ δικζσ ςασ και κα ζρχεςτε όλο και πιο κοντά ςτα ςτοιχεία του περιοδικοφ 
ςυςτιματοσ, κα κάνετε ταυτόχρονα και μια ευχάριςτθ εξάςκθςθ ςτθν ξζνθ γλϊςςα που 

διδάςκεςτε. Αν ςτο ςχολείο διδάςκεςτε κάποια άλλθ ξζνθ γλϊςςα, μπορείτε να 
μεταφράςετε τα κόμικσ ς’ αυτιν.   

  *    



Αναηθτείςτε ςτο διαδίκτυο το «teaching the periodic table of elements, comics». Εκεί, κα βρείτε το 
«the Comic Book Periodic Table of the elements». Ρατϊντασ πάνω του, κα ανοίξει ο Ρίνακασ του 

Ρεριοδικοφ Συςτιματοσ με ενεργοποιθμζνα προσ αναηιτθςθ όλα τα ςτοιχεία του.  
Ριςτζψτε μασ, δε κα το μετανιϊςετε. 

 
«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ  

Ασ μείνουμε λίγο ακόμα ςτο Ρεριοδικό μασ Σφςτθμα.  
Δείτε το, άλλθ μια φορά ςτθν επόμενθ διαφάνεια και αςχολθκείτε με κάποιεσ ομάδεσ 

ςτοιχείων: με τα ευγενι αζρια, τα αλκάλια και τα αλογόνα.   
Αςχολθκείτε και με τισ «ςπάνιεσ γαίεσ» χωρίσ τισ οποίεσ το iPad, τα υβριδικά αυτοκίνθτα τα 

κινθτά τθλζφωνα και πολλά άλλα από τα ςφγχρονα τεχνολογικά επιτεφγματα δε κα 
υπιρχαν. Ο Ρίνακα του Ρεριοδικοφ Συςτιματοσ που ζχουμε επιλζξει, ζχει υπομνιματα ςτα 

αγγλικά. Στα αγγλικά είναι γραμμζνα και τα κείμενα τθσ ςελίδασ από ζνα κόμικ για τισ 
Λανκανίδεσ που ακολουκεί. Αξιοποιιςτε, λοιπόν, άλλθ μια ευκαιρία να κάνετε εξάςκθςθ 

ςτθν ξζνθ γλϊςςα που διδάςκεςτε. 
Και, αν αναρωτιζςτε «ποιεσ» χϊρεσ του πλανιτθ μασ είναι πλοφςιεσ ςε «ςπάνιεσ γαίεσ», 

ψάξτε τεσ, ςτον παγκόςμιο χάρτθ που ακολουκεί.  
* 

Αν κζλετε να μείνετε λίγο ακόμα ςτο Ρεριοδικό Σφςτθμα, «μπείτε» ςτθν ιςτοςελίδα, ςτθν 
οποία ςασ παραπζμπουμε με τθν επόμενθ διαφάνεια.  

Κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ ςασ ζνασ Ρίνακασ του Ρεριοδικοφ Συςτιματοσ με πολλζσ 
δυνατότθτεσ που, ζχουμε τθ γνϊμθ, ότι κα ςασ αρζςουν. 

* 
Ελάτε, τϊρα, να μασ δείξετε και «ποιεσ άλλεσ δεξιότθτεσ ζχετε».  

Στθν επόμενθ διαφάνεια, κα δείτε ζναν Ρίνακα του Ρεριοδικοφ Συςτιματοσ, ο οποίοσ 
δείχνει με ποια αγακά ςυνδζεται κάκε ςτοιχείο.  

Ράρτε ιδζεσ από τα δικά μασ  και «αντιγράψτε» όπου νομίηετε (ςε τςάντεσ, τετράδια, 
φόρμεσ) το ςτοιχείο που κα διαλζξετε και κα ςασ αντιπροςωπεφει ςτθ διάρκεια αυτοφ του 

Σχεδίου Εργαςίασ.  
Αφιςτε ελεφκερθ τθ φανταςία ςασ να επιλζξει μορφζσ και χρϊματα.  

* 
Το ξζρετε, ότι υπάρχει ζνα μουςικό ςυγκρότθμα που ονομάηεται «Rare Earth»;  

Δείτε ςτθ διαφάνεια του action power point τα εξϊφυλλα δυο δίςκων τουσ και ακοφςτε το 
τραγοφδι που διαλζξαμε για ςασ από κακζνα.  

Εςείσ, μπορείτε να διαλζξετε κάποιο άλλο και να επενδφςετε μ’ αυτό τθν παρουςίαςθ τθσ 
δουλειάσ ςασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα.    

     
 

B3) «Θ ΚΛΝΘΤΘ ΤΘΛΕΦΩΝΛΑ ΣΤΛΣ ΔΛΑΡΟΣΩΡΛΚΕΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΛΣ» 
 
Στόχοι: Να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να αςχολθκοφν με τθν ουςία τθσ 
κινθτισ (και όχι μόνο) τθλεφωνίασ, με τθν επικοινωνία. Να τουσ ενκαρρφνουμε i) να 
αναηθτιςουν, να μελετιςουν και να ερμθνεφςουν κριτικά, κείμενα ςχετικά με τθν 
επικοινωνία και ii)  να ςκεφτοφν τα λεκτικά και μθ λεκτικά ςτοιχεία τθσ επικοινωνίασ και να 
αναπτφξουν τισ απόψεισ τουσ γι’ αυτά ςτθν κακθμερινι ηωι, ςτισ κοινωνικζσ και 
εργαςιακζσ ςχζςεισ και ςτθν τζχνθ. Να τουσ δϊςουμε τθ δυνατότθτα, να αςκθκοφν ςτθν 
ερμθνεία τθσ «γλϊςςασ του ςϊματοσ», μζςα από ενδιαφζρουςεσ και ευχάριςτεσ 
διαφάνειεσ του action power point.  Να τουσ υποςτθρίξουμε, ϊςτε να αντιλθφκοφν τισ νζεσ 
διαςτάςεισ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςτο ςφγχρονο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό 
γίγνεςκαι. Να τουσ υποςτθρίξουμε, ϊςτε i) να ςυνκζςουν ζνα κείμενο που κα αναφζρεται 



και κα ςχολιάηει κριτικά τισ νζεσ διαςτάςεισ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ αλλά και το ρόλο των 
«κοινωνικϊν δικτφων» αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτεσ επικοινωνοφν και 
αυτό-οργανϊνονται και ii) να επιμελθκοφν τθν παρουςίαςι του ςε αρχείο ppt με λόγο και 
φωτογραφικό υλικό από το διεκνι χϊρο.  
 
 
Επικοινωνία είναι θ «ςυνομιλία» που διεξάγεται ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ για κάποιο 
ςκοπό, φανερό ι κρυφό. Κάκε επικοινωνία, ωςτόςο,  ενζχει λεκτικά αλλά και μθ λεκτικά 
ςτοιχεία. Τα λεκτικά ςτοιχεία τθσ επικοινωνίασ είναι ο λόγοσ (γραπτόσ ι προφορικόσ). Τα μθ 
λεκτικά ςτοιχεία μεταφζρονται μζςα από τισ εκφράςεισ του προςϊπου, τθ ςτάςθ του 
ςϊματοσ και τισ χειρονομίεσ, από τον τόνο τθσ φωνισ, τον τονιςμό και το φφοσ του ομιλθτι. 
Δεν πρζπει, όμωσ, να μασ διαφεφγει, ότι υπάρχουν ζντονα μθ-λεκτικά ςτοιχεία, τα οποία 
διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο και ςε γραπτά (χειρόγραφα) κείμενα, όπωσ θ μορφι τθσ 
γραφισ και θ χωρικι διάταξθ των λζξεων.  
Ωςτόςο, ςφμφωνα με ζρευνεσ, το 55% τθσ επικοινωνίασ κακορίηεται από τθ γλϊςςα του 
ςϊματοσ, το 38% από τον τόνο τθσ φωνισ και μόνο το 7% από το περιεχόμενο ι τισ λζξεισ 
που χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαδικαςία επικοινωνίασ. 
Ο κφριοσ λόγοσ που οι περιςςότεροι ειδικοί υποςτθρίηουν πωσ θ γλϊςςα του ςϊματοσ είναι 
πιο ξεκάκαρθ και ειλικρινισ είναι ότι ο άνκρωποσ δεν ζχει πλιρθ ζλεγχο πάνω τθσ. Ππωσ 
χαρακτθριςτικά ςθμειϊνει θ κ. ιγα- Ρεπελάςθ «όςο πιο κοντά ςτον εγκζφαλο βρίςκεται θ 
περιοχι του ςϊματοσ που ςτζλνει το μινυμα τόςο πιο εφκολα ελζγχεται. Για παράδειγμα 
μποροφμε να χαμογελάμε, ενϊ είμαςτε αγχωμζνοι. Όςο όμωσ απομακρυνόμαςτε, τόςο 
λιγότερο ζλεγχο μποροφμε να αςκιςουμε ςτισ ςωματικζσ μασ αντιδράςεισ. Αν είμαςτε 
λόγου χάρθ αγχωμζνοι, δεν μποροφμε να ελζγξουμε τα χζρια μασ που ιδρϊνουν». 
Υπάρχουν μάλιςτα, ςφμφωνα με τθν ψυχολόγο, και ενδοςωματικά ςιματα, τα οποία 
προδίδουν ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ και δεν μποροφν να ελεγχκοφν με κανζναν τρόπο, 
όπωσ οι χτφποι τθσ καρδιάσ και τα γαςτρικά υγρά.  
  
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ 

 
Διαβάςετε το παραπάνω κείμενο, ςυηθτιςτε και ςχολιάςτε το περιεχόμενό του.  

Ελάτε, τϊρα, να διερευνιςουμε μαηί τθ «γλϊςςα» που δεν λζει ψζματα, μζςα από τισ 
διαφάνειεσ του action power point.  

Ασ αρχίςουμε από τθ «γλϊςςα του ςϊματοσ» δυο αγαπθτϊν κατοικίδιων.  
Αν ζχετε ςκφλο ι γάτα ςτο ςπίτι, είςτε ςίγουροι και ςίγουρεσ, ότι γνωρίηετε «τι ςασ λζει» ι 

«πϊσ νιϊκει».  
Κάντε ζνα τεςτ ςτθν ομάδα ςασ, παρατθρϊντασ τθ διαφάνεια και δείτε τισ ςωςτζσ 

απαντιςεισ «κάνοντασ κλικ» ςτο ςφμβολο «προβολι παρουςίαςθσ» μια και άλλθ μια φορά.  
* 

Το ίδιο γίνεται και με τουσ ανκρϊπουσ. Για τθ «γλϊςςα του προςϊπου» οι ψυχολόγοι, μασ 
λζνε ότι είναι πιο κατανοθτι. Επιχειριςτε, λοιπόν, να επαναλάβετε το τεςτ που κάνατε για 
τα αγαπθμζνα ςασ κατοικίδια, ςε ανκρϊπινα πρόςωπα. Θ διαδικαςία είναι ίδια. Εςείσ, δεν 

ζχετε παρά να κάνετε υποκζςεισ για το «πϊσ» ι «τι» νιϊκουν και να δείτε αν κα 
επιβεβαιωκοφν ι κα διαψευςτοφν.  

Για τθ «γλϊςςα του ςϊματοσ» που είναι πιο περίπλοκθ, κυκλοφοροφν διάφοροι 
ερμθνευτικοί κϊδικεσ.  

 Δείτε, ζναν ερμθνευτικό κϊδικα ςτθ διαφάνεια του action power point που ακολουκεί. και 
επιχειριςτε να φανταςτείτε τι ςασ λζνε τα ςϊματα των ομιλθτϊν που απεικονίηονται ςτισ 

φωτογραφίεσ που ακολουκοφν. 



Επιλζξτε χαρακτθριςμοφσ για τουσ πζντε ομιλθτζσ:  «αμιχανοσ/αμιχανθ», «άνετοσ/άνετθ», 
«ντροπαλόσ/ντροπαλι», «αμιχανοσ που το κρφβει»/»αμιχανθ που το κρφβει», «δικεν 

άνετοσ»/»δικεν άνετθ». 
Συηθτιςτε ςτθν ομάδα ςασ με ποια κριτιρια επιλζξατε τουσ χαρακτθριςμοφσ ςασ.  

Αν το ηιτθμα ςασ ενδιαφζρει, επιχειριςτε να «αποκωδικοποιιςετε» ομιλθτζσ που ακοφτε 
«ηωντανά» ι ςτο «γυαλί» τθσ τθλεόραςθσ, δθμοςιογράφουσ, παρουςιαςτζσ, επιςτιμονεσ, 

πολιτικοφσ, πολίτεσ, γνωςτοφσ ςασ, φίλουσ και άγνωςτουσ.  
Μθν ξεχνάτε, όμωσ, ότι ςυχνά τα δθμόςια πρόςωπα κάνουν «εντατικά μακιματα» για να 

βελτιϊςουν τθ «γλϊςςα του ςϊματοσ».  
Ρροςζξτε, λοιπόν, τα φαινόμενα, κάποιεσ φορζσ απατοφν.   

* 
Αν ςυμφωνείτε, όμωσ, ότι υπάρχουν και «εφγλωττεσ ςιωπζσ», δείτε τισ διαφάνειεσ που 
ακολουκοφν. Εκεί, κα βρείτε κάποιεσ, από ςκθνζσ τθσ ηωισ και του κινθματογράφου.  

Ψάξτε και εςείσ για κάτι ανάλογο. 
 

«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 
ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΟΝ Θ/Υ 

 
Σκεφτείτε και ςυηθτιςτε ςτισ ομάδεσ ςασ, για το «ποιοι» χρειάηονται και «για ποιο λόγο» 

τθν κινθτι τθλεφωνία και «ποιοι» τθν αξιοποιοφν με τον καλφτερο τρόπο. 
 Αποτυπϊςτε πάνω ςτο χαρτόνι εργαςίασ τισ ςκζψεισ, «ακτινωτά» γφρω από τα ερωτιματα, 

χωρίσ να τα ςχολιάηετε. 
Δείτε προςεχτικά όλεσ τισ απόψεισ ςασ και προςπακιςτε να τισ ομαδοποιιςετε και να 

δθμιουργιςετε ξεχωριςτά ςφνολα απόψεων για κάκε ερϊτθμα. Τζλοσ, αφιερϊςτε χρόνο 
για να ςκεφτείτε «πϊσ» κα τισ ιεραρχιςετε.       

Γράψτε, ςτθ ςυνζχεια, ζνα μικρό κείμενο, όπου (με βάςθ τθν ιεράρχθςι ςασ), κα 
περιγράφεται το κινθτό τθλζφωνο, ωσ ζνα αγακό που εξυπθρετεί τον άνκρωπο και τισ 

ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ. 
*  

Αφιερϊςτε, τϊρα, χρόνο για να διαβάςετε και ςυηθτιςετε το κείμενο που ακολουκεί. 
Μιπωσ, κάνατε βιαςτικζσ κρίςεισ για το «ποιοι» χρειάηονται ι «ποιοι» αξιοποιοφν 

καλφτερα τα κινθτά και τθν κινθτι τθλεφωνία.  
Δείτε τισ φωτογραφίεσ που ζχουμε τοποκετιςει ςτισ διαφάνειεσ του action power point και 
ςκεφτείτε, τισ ςυνομιλίεσ ι τα μθνφματα που ςτζλνουν οι χριςτεσ των κινθτϊν τθλεφϊνων 

ςε κάκε μια από αυτζσ. 
*  

Τϊρα, είςτε ζτοιμοι και ζτοιμεσ, όχι μόνο να ανακεωριςετε προθγοφμενεσ ςκζψεισ αλλά 
και να δείτε τθν κινθτι τθλεφωνία κάτω από ζνα νζο πρίςμα: το πρίςμα τθσ 
αλλθλοκατανόθςθσ και του αλλθλοςεβαςμοφ μεταξφ λαϊν και πολιτιςμϊν.  

Είςαςτε, όμωσ, ζτοιμοι και ζτοιμεσ να δείτε τθν κινθτι τθλεφωνία και κάτω από το πρίςμα 
μιασ νζασ «επιχειρθματικότθτασ», ανοιχτϊν οριηόντων και ςυνόρων.  

Ζχουμε τθ γνϊμθ, ότι ςτθ ςφγχρονθ ςυγκυρία και ενόψει τθσ ζνταξισ ςασ ςτο παραγωγικό 
δυναμικό τθσ κοινωνίασ, κα ςασ είναι χριςιμθ. Βλζπετε, οι καιροί αλλάηουν και μασ δίνουν 

χριςιμα παραδείγματα και χϊρεσ που ςυχνά υποτιμοφμε.  
 
 
Ακόμθ και χϊρεσ που διακζτουν μόνο αγροτικι ανάπτυξθ και μποροφςαν μζχρι πρόςφατα 
να εξάγουν μια-δυο πρϊτεσ φλεσ, μποροφν ςιμερα -όπωσ εξθγοφν ειδικοί ςτθν ιταλικι 
εφθμερίδα «Repubblica»- να δθμιουργιςουν ολόκλθρα δίκτυα, ςφγχρονα και αξιόπιςτα, 
μζςα ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα και με όχι υπερβολικό κόςτοσ. Μάλιςτα ςε 
αντίκεςθ με ό,τι είχε ςυμβεί με τθ ςτακερι τθλεφωνία, τα ςυςτιματα αυτά είναι 



ιδιαιτζρωσ εξελιγμζνα, απολφτωσ ψθφιακά και κοςτίηουν λιγότερο. Το επόμενο βιμα κα 
είναι, ςφμφωνα με τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, θ εξάπλωςθ των ςυνδζςεων broad-band για 
τθν ανάπτυξθ του Λντερνετ.  
Πμωσ, και μόνο με τισ φωνθτικζσ κλιςεισ και τθν αποςτολι και λιψθ sms, θ τθλεφωνία 
ζχει φζρει τθν επανάςταςθ ςε ζναν ςθμαντικό τομζα: τον οικονομικό. Κι εδϊ μιλάμε για 
τα χριματα των φτωχϊν. Πςο κι αν ακοφγεται παράξενο, μζςω ενόσ τθλεφϊνου, άνκρωποι 
ςε διάφορεσ χϊρεσ μποροφν να κάνουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ, να ςτζλνουν χριματα ςτουσ 
δικοφσ τουσ μζςω τθσ «κινθτισ τράπεηασ», να αγοράηουν ηϊα ι αγακά, να επικοινωνοφν 
για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν. Ζνα πλιρεσ ςφςτθμα μζςω αποςτολισ κωδικϊν, 
τθλεφωνικά ι με sms, εξαςφαλίηει ςυναλλαγζσ ανάλογεσ με αυτζσ που κάτοικοι των 
αναπτυγμζνων χωρϊν μποροφν να κάνουν μζςω του Διαδικτφου και, ξαφνικά, ο κόςμοσ 
κινείται ξανά για ανκρϊπουσ που υπό διαφορετικζσ ςυνκικεσ όλα κα ιταν ςτάςιμα.  
Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, για κάκε δζκα τθλζφωνα που 
αγοράηονται ανά 100 πολίτεσ ςε μια τυπικά αναπτυςςόμενθ χϊρα, το ΑΕΡ αυξάνεται 
κατά 0,8 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, γεγονόσ που αποδεικνφει τθ βαρφτθτα των 
τθλεπικοινωνιϊν ςτθν αναπτυξιακι πορεία μιασ χϊρασ. Θ πρωτοπορία κατοχυρϊνεται ςτθν 
Κζνυα, θ οποία φαίνεται μάλιςτα ότι ζχει εξελιχκεί ςε πολφ μεγάλο βακμό ςτισ τραπεηικζσ 
ςυναλλαγζσ μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ. 
Είναι ςαφζσ ότι θ ανάπτυξθ δεν μπορεί άλλο να περιμζνει ςτο ακουςτικό τθσ. Ρλθκτρολογεί 
κωδικοφσ αςφαλείασ και τολμά να ανοίξει διάπλατα τα παράκυρά τθσ ςτθν επικοινωνία. 
Κάτι ζχει... ψυλλιαςτεί για τουσ κινδφνουσ κι ακοφει πολλά για τα δεινά αυτοφ του 
ανοίγματοσ. Πμωσ θ πορεία προσ τα πίςω δεν βοικθςε ποτζ, κανζναν. Με ζνα «εμπρόσ» 
άλλαηε ανζκακεν ο κόςμοσ!   
ΡΘΓΘ: javara@enet.gr 

 
 
 

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

 
Συηθτιςτε ςτισ ομάδεσ ςασ για τα «κοινωνικά δίκτυα» που γνωρίηετε και ςκεφτείτε ςε ποια 

από μπορείτε να «μπείτε» με τα κινθτά ςασ τθλζφωνα και μζςω ποιασ εφαρμογισ τουσ.  
Σκεφτείτε και ςυηθτιςτε τι μπορεί να ςθμαίνει θ ζκφραςθ «δικτυωμζνεσ εξεγζρςεισ». 

Αποτυπϊςτε, ςτθ ςυνζχεια -πάνω ςτο χαρτόνι εργαςίασ- τισ ςκζψεισ ςασ, «ακτινωτά» γφρω 
από τισ δυο παραπάνω ζννοιεσ που κα ζχετε γράψει ς’ αυτά.  

Δείτε προςεχτικά όλεσ τισ απόψεισ ςασ και ετοιμαςτείτε να διαβάςτε τα μικρά 
αποςπάςματα από τθν ζντυπθ δθμοςιογραφία που ζχουμε ςυγκεντρϊςει.  

 
 
 

ΑΛΓΥΡΤΟΣ, 2011 
Από τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ αναταραχισ, οι υπθρεςίεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ και τα κινθτά 
τθλζφωνα ιταν τα βαςικά μζςα που χρθςιμοποίθςαν οι διαδθλωτζσ για να οργανϊςουν 
μαηικζσ διαδθλϊςεισ. Μετά από λίγεσ μζρεσ (ςφμφωνα με όςα μεταδίδουν οι ξζνοι 
ανταποκριτζσ και γράφει ςτο Twitter ο εκπρόςωποσ του Στζιτ Ντιπάρτμεντ Ρ.Κρόουλι ): Οι 
υπθρεςίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ άρχιςαν να αποκακίςτανται τουλάχιςτον ςτο Κάιρο. Εκτόσ 
λειτουργίασ εξακολουκεί να είναι το ςφςτθμα αποςτολισ/λιψθσ μθνυμάτων κειμζνου. Στθ 
χϊρα εξακολουκεί να ιςχφει το «μπλόκο» ςτθ χριςθ του Διαδικτφου. Μζχρι τθν 
θλεκτρονικι ςυςκότιςθ τθσ Ραραςκευισ, οι ζμπειροι χριςτεσ του Διαδικτφου ςτθν Αίγυπτο 
μποροφςαν να παρακάμψουν το «μπλόκο» μζςω υπολογιςτϊν proxy, οι οποίοι 
δρομολογοφν ανϊνυμα τθ διαδικτυακι κίνθςθ μζςω άλλων χωρϊν. Πταν όμωσ δεν υπάρχει 
κακόλου Διαδίκτυο, αυτό είναι αδφνατο.» 



ΤΥΝΛΣΛΑ, 2011 
Το ίδιο άλλωςτε ςυνζβθ πριν από λίγεσ μζρεσ και ςτθν Τυνθςία, όπου οι πολυιμερεσ 
διαδθλϊςεισ οδιγθςαν τελικά ςτθν πτϊςθ του κακεςτϊτοσ Μπεν Αλί. 
ΜΛΑΝΜΑ 
Το 2007, θ χοφντα τθσ Μιανμάρ κυριολεκτικά αποςφνδεςε τα καλϊδια που ςυνζδεαν το 
Διαδίκτυο, ςε οριςμζνεσ μεγάλεσ πόλεισ. Αυτό όμωσ δεν εμπόδιςε τουσ διαδθλωτζσ που 
διζκεταν κινθτά τθλζφωνα, οφτε αφοροφςε ολόκλθρθ τθ χϊρα.  

ΤΟ ΒΘΜΑ, 29/1/2011 

* 
Τα «κοινωνικά δίκτυα» ι «κοινωνικζσ δικτυϊςεισ» ζχουν αναπτυχκεί ςε ζναν κόςμο του 

p.c. (personal computer, θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ). 
Διαβάςτε, όμωσ, τι ανακοίνωςε ο Μπιλ Ενγκουγιζν, πρϊθν διευκυντικό ςτζλεχοσ τθσ Apple, 

για τον μετα-pc κόςμο και το «color». 
* 

Ρροσ το παρόν το color, είναι μια δωρεάν εφαρμογι για «ζξυπνα» κινθτά τθλζφωνα 
(iPhone και Android), θ οποία επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ που βρίςκονται ςε κοντινι περιοχι 
να βγάηουν και να ανταλλάςςουν φωτογραφίεσ, βίντεο και κείμενα, ταυτόχρονα, ςε 
πολλαπλά κινθτά τθλζφωνα και ςε πραγματικό χρόνο. 
Κακϊσ θ ανταλλαγι βίντεο και φωτογραφιϊν αποτελεί μια από τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του 
facebook, οι δθμιουργοί του νζου «κοινωνικοφ δικτφου» φιλοδοξοφν να δθμιουργιςουν 
ζνα διαφορετικό είδοσ απομακρφνοντασ τουσ ανκρϊπουσ από τον υπολογιςτι. 
«Αυτι θ μετάβαςθ ςε ζνα μετα-pc κόςμο πρόκειται να αποτελζςει μια τεράςτια 
μεταςτροφι, κακϊσ μοιραηόμαςτε όλο και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςε πραγματικό 
χρόνο», διλωςε ο Ενγκογιζν, ο οποίοσ ζχει ιδθ εξαςφαλίςει περίπου 41 εκατ. δολάρια από 
επενδυτικζσ εταιρίεσ τθσ «Σίλικον Βάλεϊ», για να χρθματοδοτιςει το ζργο του. 
Το color είναι μια δωρεάν υπθρεςία που δεν απαιτεί ονόματα χριςτθ και κωδικοφσ, οφτε 
ςυλλζγει προςωπικά δεδομζνα, όπωσ το facebook. Ο Ενγκογιζν, από τθν πλευρά του, 
ελπίηει ςε ζςοδα μζςω διαφθμίςεων και άλλων υπθρεςιϊν μάρκετινγκ. 
Ο επενδυτισ Μάικ Κροφπκα, που ςτθρίηει χρθματοδοτικά το color, διλωςε: «Οι άνκρωποι 
αρχίηουν να ςυνειδθτοποιοφν ότι, με ςυςκευζσ όπωσ το iPhone, μπορεί κανείσ να κάνει 
πράγματα ςε ζνα κοινωνικό, δίκτυο που δεν κα μποροφςε ποτζ να κάνει με ζνα 
υπολογιςτι». Το color είναι θ όγδοθ επιχείρθςθ που δθμιουργεί ο Ενγκογιζν. 
Ρθγι:   http://www.enet.gr 
 
 

Αφιερϊςτε χρόνο, για να ςυηθτιςετε και να προβλθματιςτείτε γφρω από ζνα κρίςιμο 
ερϊτθμα που κζτει θ re-public.gr και, μάλιςτα, ηθτά από τουσ ενδιαφερόμενουσ να 

κατακζςουν τισ απόψεισ τουσ.  
Πώσ μποροφμε να ορίςουμε το βαθμό επίδραςησ των «κοινωνικών μίντια» ή των 

κοινωνικών δικτυώςεων ςτισ εξεγζρςεισ; 
Γνωρίηουμε καλά, ότι το ερϊτθμα, εκτόσ από κρίςιμο, είναι και δφςκολο να απαντθκεί.  

Αν, όμωσ, το κζμα εντάςςεται ςτα ενδιαφζροντά ςασ, κα μποροφςατε, αναηθτϊντασ πθγζσ, 
να γράψετε ζνα μικρό κείμενο, εςτιάηοντασ όχι τόςο ςτισ απαντιςεισ, όςο ςτθν ανάλυςθ 
του κεντρικοφ ερωτιματοσ ςε μικρότερα, όπωσ: «που» εμφανίςτθκαν, «τι» λζγεται από 
πολιτικοφσ αναλυτζσ, κυβερνθτικοφσ αξιωματοφχουσ, πολιτικά κόμματα, πολίτεσ κ.λπ.  

 
 

 
 
 

 



Γ Θ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΓΥΩ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΛΝΘΤΘ ΤΘΛΕΦΩΝΛΑ 
 

Γ1) «ΟΛ ΣΡΑΝΛΕΣ ΓΑΛΕΣ ΚΑΛ ΤΑ ΟΥΧΕΛΑ ΤΩΝ ΡΟΛΕΩΝ» 
 
Στόχοι: Να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να κατανοιςουν τθν πολιτικι γφρω 
από τθν ανακφκλωςθ των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν αποβλιτων και, ςυνεπϊσ, του 
κινθτοφ τθλεφϊνου. Να τουσ ενκαρρφνουμε να οργανϊςουν μια μικρι ζρευνα για το «τι 
κάνουν τα παλιά τουσ κινθτά», να αποτυπϊςουν τα αποτελζςματα ςε πίνακεσ και 
γραφιματα και να κάνουν μια παρουςίαςθ, αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ του power point.  
Να τουσ βοθκιςουμε, να κάνουν μια ζρευνα πεδίου με ςυνεντεφξεισ, ςε εταιρίεσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθ διαχείριςθ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν αποβλιτων. Να τουσ 
υποςτθρίξουμε, ϊςτε να τοποκετιςουν το ςφνολο των «κοινωνικϊν εταίρων» που 
ςυνεργάηονται γφρω από το ηιτθμα των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν αποβλιτων ςτθν 
παγκόςμια οικονομικο-πολιτικι ςκθνι, ςε μια διαφάνεια του action power point. Να τουσ 
ευαιςκθτοποιιςουμε για τα δικαιϊματα των ανκρϊπων που εργάηονται ςτθ διάλυςθ και 
ςτο διαχωριςμό των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν αποβλιτων ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, 
κάτω από τραγικζσ για τθ ηωι τουσ ςυνκικεσ. Να τουσ ενκαρρφνουμε να αναλάβουν το 
ρόλο των πρεςβευτϊν και των πρεςβειρϊν των ανκρϊπινων δικαιωμάτων ςτθ ςχολικι και 
ευρφτερθ κοινότθτα.  
 
Βιομθχανικά μζταλλα, dotcom και αποδόςεισ 
ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ:  05/04/2007, 00:00, το ΒΘΜΑ 

O ανοδικόσ κφκλοσ των βιομθχανικϊν μετάλλων που άρχιςε τον 
Νοζμβριο του 2001 ζχει οδθγιςει οριςμζνουσ αναλυτζσ να 
παραλλθλίηουν το κλίμα που διαμορφϊκθκε, με αυτό των dotcom 
(«φοφςκα» των μετοχϊν τεχνολογίασ) ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 
ϋ90. Θ ανοδικι τροχιά τα τελευταία πζντε χρόνια ςυντθρικθκε από 
τθν ιςχυρι ανάπτυξθ των αναδυομζνων αγορϊν, τισ κερδοςκοπικζσ 
τοποκετιςεισ πολλϊν επενδυτϊν που κζλθςαν να αποκομίςουν 
κζρδθ από τθν άνοδο αλλά και από τθν ζκδοςθ αρκετϊν ΕΤFs για τα 
οποία δεςμεφεται αντίςτοιχθ ποςότθτα του φυςικοφ προϊόντοσ.  
ETFs (Exchange Traded Funds): πηζηνπνηεηηθά ηίηισλ ηδηνθηεζίαο κεηνρώλ, νκνιόγσλ, real estate, 

εκπνξεπκάησλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ επελδπηηθνύ πξντόληνο κπνξεί λα νκαδνπνηεζεί. Πεγή: 

www.capital.gr 

 
Σπάνια Γαία… ςε βάκοσ 640 μζτρων ςτθν Κίνα ©BELGA/Chen Banggan/ChinaFotoPress 
Από το iPad μζχρι τα υβριδικά αυτοκίνθτα και τα κινθτά τθλζφωνα, 
ςχεδόν κάκε ςφγχρονο τεχνολογικό καφμα απαιτεί υλικά από τισ 
λεγόμενεσ «ςπάνιεσ γαίεσ». Από μια ςειρά ορυκτϊν τεράςτιασ 
ςτρατθγικισ και οικονομικισ ςθμαςίασ, των οποίων μεγαλφτερθ 
εξαγωγζασ παγκοςμίωσ είναι ςιμερα θ Κίνα. Θ πρόςφατθ απόφαςθ του 
Ρεκίνου να περιορίςει τισ εξαγωγζσ προκάλεςε όπωσ είναι φυςικό 
αναταραχι, όμωσ, ςφμφωνα με τον Γερμανό ευρωβουλευτι των 
Ρραςίνων, Reinhard Bütikofer, θ λφςθ είναι προφανισ: θ ανακφκλωςθ. 
Το κζμα των "ςπανίων γαιϊν" (rare earths), τζκθκε ςε ειδικι ακρόαςθ που οργανϊκθκε ςτο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ςτισ 26 Λανουαρίου, με τον πρόεδρο τθσ επιτροπισ Βιομθχανίασ, 
Herbert Reul (Γερμανία, ΕΛΚ) να ςθμειϊνει ότι οι πρϊτεσ φλεσ παραμζνουν κεντρικισ 
ςθμαςίασ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ευρϊπθσ. 
ΡΘΓΘ: www.europarl.europa.eu 

 



(Συνζχεια) Μια ςτρατθγικι για το ηιτθμα των ςπανίων γαιϊν κα ιταν να ανοίξουν τα 
«ορυχεία των πόλεων», οι χωματερζσ που κυριολεκτικά μποροφν να κρφβουν χρυςάφι. 
Ππωσ εξιγθςε ςτθν ακρόαςθ ο Stephan Csoma τθσ Umicore, που εδρεφει ςτισ Βρυξζλλεσ 
και ειδικεφεται ςτθν τεχνολογία υλικϊν, «ζνασ τόνοσ κινθτϊν τθλεφϊνων μπορεί να 
αποδϊςει 300 ζωσ 350 γραμμάρια χρυςοφ» ενϊ θ ίδια «πθγι» μπορεί να καλφψει το ζνα 
πζμπτο των αναγκϊν ςε κοβάλτιο. «Μερικζσ φορζσ διαλζγουμε τθν εφκολθ λφςθ, να 
πετάξουμε τα παλιά και να αρχίςουμε από τθν αρχι», επεςιμανε ςχετικά θ Judith A. 
Merkies (Σοςιαλιςτζσ, Ολλανδία). 
ΡΘΓΘ: www.europarl.europa.eu 

 
O ειςθγθτισ του Ευρωκοινοβουλίου για το κζμα, Γερμανόσ ευρωβουλευτισ, Kαρλ Xζιη 
Φλόρενσ, ςθμειϊνει ότι «χάνουμε πολφτιμεσ πρϊτεσ φλεσ λόγω τθσ παράνομθσ εξαγωγισ 
των ςυςκευϊν εκτόσ Ευρϊπθσ» και, εκτόσ τθσ ςιλικόνθσ που περιζχουν υπογραμμίηει ότι 
«ζνα εκατομμφριο παλιά κινθτά, περιζχουν 250 κιλά αςιμι, 24 κιλά χρυςάφι, 9 κιλά 
παλλάδιο και 9 τόνουσ χαλκοφ». Σφμφωνα δε με τα επίςθμα ςτοιχεία από τα κράτθ μζλθ, 
μόνο το ζνα τρίτο των παλαιϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν περνά από τθν πρζπουςα 
διαδικαςία ανακφκλωςθσ των υλικϊν.  
 

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

 
Διαβάςτε τα δυο παραπάνω κείμενα και ςχολιάςτε τα. Γράψτε, με δυο λόγια, «ποιο ηιτθμα 

κίγουν και με ποια πρόκεςθ.  
Ελάτε, τϊρα, να κάνετε μια μικρι ζρευνα με κεντρικό ερϊτθμα:  

«τι κάνατε τθν παλιά ςυςκευι του κινθτοφ ςασ τθλεφϊνου». 
Δείτε τισ αντίςτοιχεσ διαφάνειεσ του action power point, όπου ζχουμε καταγράψει ζνα 
«ενδεικτικό» παράδειγμα ζρευνασ και προχωριςτε με τα δικά ςασ αποτελζςματα, ςε 

δικοφσ πίνακεσ και δικά ςασ γραφιματα. 
 Αφοφ, βγάλετε τα ςυμπεράςματά ςασ και με βάςθ αυτά, προχωριςτε ςτθν ενθμζρωςθ των 

μακθτϊν και των μακθτριϊν του ςχολείου ςασ, των γονζων ςασ ι και τθσ ευρφτερθσ 
κοινότθτασ.  

 
«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 

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

 
Στθν Ελλάδα, θ Ανακφκλωςθ Συςκευϊν Α.Ε. ζχει οριςτεί ωσ ο υπεφκυνοσ φορζα για τθν 
οργάνωςθ και τθ λειτουργία του Συλλογικοφ Συςτιματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ των 
Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (Α.Θ.Θ.Ε.). Τα θλεκτρονικά μασ 
απόβλθτα είμαςτε υποχρεωμζνοι να τα πθγαίνουμε ςτον διμο που ςυνεργάηεται με τθν 
Ανακφκλωςθ Συςκευϊν, ενϊ μποροφμε όταν αγοράηουμε ζνα νζο θλεκτρονικό να 
επιςτρζφουμε ςτο κατάςτθμα ζνα προσ ανακφκλωςθ (1 προσ 1). 
«Ρου» πάνε, όμωσ, τα προσ ανακφκλωςθ θλεκτρονικά; Ρεριβαλλοντικζσ οργανϊςεισ όπωσ 
θ Greenpeace και το Δίκτυο Δράςθσ Basel διαπιςτϊνουν, ότι θλεκτρονικά απόβλθτα 
προοριςμζνα για ανακφκλωςθ καταλιγουν από τισ πλοφςιεσ ςτισ φτωχζσ χϊρεσ, όπου 
αποςυναρμολογοφνται ι καίγονται εκκζτοντασ τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ ςε τοξικά χθμικά, 
όπωσ ο υδράργυροσ, ο μόλυβδοσ και άλλα.  
«Ροια» είναι θ πολιτικι των μεγάλων πολυεκνικϊν εταιριϊν που τα παράγουν; Οι 
περιςςότερεσ ιςχυρίηονται, ότι απαγορεφουν τθν εξαγωγι θλεκτρονικϊν αποβλιτων ςε 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Ππωσ, και ότι αποκλείουν τισ εταιρείεσ ςυλλογισ, οι οποίεσ δεν 
ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τουσ –ζχουν, όπωσ λζνε, τθ δυνατότθτα να ελζγχουν τθν πορεία 



των θλεκτρονικϊν τουσ αποβλιτων από το ςθμείο εκκίνθςθσ μζχρι τον τελικό προοριςμό 
τουσ (ςυνκικθ τθσ Βαςιλείασ).  
 Δείτε, όμωσ, τθν αποκαλυπτικι ζρευνα τθσ Greenpeace για τθν παράνομθ εξαγωγι, 
ακολουκϊντασ τα ίχνθ των θλεκτρονικϊν αποβλιτων ςτο: ……… 

* 
Επιςκεφτείτε τθν Α.Ε. Ανακφκλωςθ Συςκευϊν, προετοιμαςμζνοι και προετοιμαςμζνεσ να 

μάκετε τθν πορεία των κινθτϊν τθλεφϊνων από το χϊρο τθσ ςυλλογισ τουσ, μζχρι το χϊρο, 
όπου διαλφονται και διαχωρίηονται τα πολφτιμα υλικά τουσ για να ανακυκλωκοφν. 

Εφοδιαςτείτε με ςθμειωματάρια και οπτικοακουςτικά μζςα και ςυγκεντρϊςτε, όςεσ 
περιςςότερεσ μαρτυρίεσ μπορείτε. 

Μθν ξεχάςετε, να ρωτιςετε, «ποιοσ» εγκρίνει και ελζγχει τθ δραςτθριοποίθςθ τθσ εταιρίασ 
ςτθ χϊρα μασ. Αν ζχουν οι εταιρίεσ παραγωγισ των κινθτϊν τθλεφϊνων υποχρεϊςεισ 

αναφορικά με τθν ανακφκλωςι τουσ και «ποιεσ». Από «που» ξεκινοφν και «ποια» πορεία 
ακολουκοφν οι κεςμικζσ ενζργειεσ (εγκρίςεισ, ζλεγχοι) αναφορικά με τθν ανακφκλωςθ των 

κινθτϊν τθλεφϊνων.  
Αφοφ ςυγκεντρϊςετε όλεσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, επιχειριςτε μια επικοινωνία με το 

αρμόδιο Υπουργείο, για να διευκρινίςετε τισ όποιεσ απορίεσ ςασ.  
Τϊρα, προςπακιςτε να τοποκετιςετε το ςφνολο των «κοινωνικϊν εταίρων» που 

δραςτθριοποιοφνται γφρω από το ηιτθμα των Θλεκτρικϊν και Θλεκτρονικϊν Αποβλιτων 
ςτθν παγκόςμια οικονομικο-πολιτικι ςκθνι. 

Στο action power point κα βρείτε μια διαφάνεια με τα απαραίτθτα εικονίδια και τισ 
απαραίτθτεσ φωτογραφίεσ.  

Κα βρείτε, όμωσ, και άλλθ μια που κα φιλοξενιςει τισ ςκζψεισ και τα ςχόλιά ςασ. 
*  

Ρριν ξεκινιςετε, να ςυνεργάηεςτε πάνω ς’ αυτιν τθ διαφάνεια -και με βάςθ τθν εμπειρία 
που αποκτιςατε από αυτιν τθ δραςτθριότθτα- ςκεφτείτε, πόςο είναι εφκολο ςτο ςφγχρονο 
πολίτθ α) να ενθμερωκεί αλλά και να κατανοιςει τθ νομοκεςία που διζπει ζνα προϊόν που 
κουβαλά κακθμερνά μαηί του β) να παρακολουκιςει τθν πολφπλοκθ ςχζςθ τθσ ςφγχρονθσ 
αγοράσ με τισ πολυεπίπεδεσ πολιτικζσ δομζσ γ) να ελζγξει τισ αποφάςεισ και τισ επιλογζσ 

των εκνικϊν πολιτικϊν οργάνων για ζνα ηιτθμα που αφορά ςτθν ποιότθτα τθσ ηωισ του δ) 
να κρίνει τισ αποφάςεισ και τισ επιλογζσ των ευρωπαϊκϊν και παγκόςμιων πολιτικϊν 
οργάνων για ηθτιματα που αφοροφν ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςτον πλανιτθ μασ.  

 
Δείτε το παρακάτω απόςπαςμα μιασ από τισ βραβευμζνεσ δουλειζσ του Αυγερόπουλου.   

Κάκε χρόνο, ζωσ και 50 εκατομμφρια τόνοι θλεκτρονικϊν 
αποβλιτων φορτϊνονται ςε  κοντζινερ και εξάγονται ςτθν Κίνα,  
ϊςτε να ανακυκλωκοφν και να επανενταχκοφν ςτθν αλυςίδα 
παραγωγισ ωσ πρϊτθ φλθ. Εκεί το κόςτοσ, είναι ωσ και τριάντα 
φορζσ χαμθλότερο απ’ ότι ςε ζνα ςφγχρονο κζντρο τθσ Ευρϊπθσ, 
τθσ Αμερικισ ι τθσ Λαπωνίασ και το ςθμαντικότερο, τα μζτρα για 
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ πολφ πιο «χαλαρά». 
ΡΘΓΘ: (Εξάντασ: exandas.ert.gr/en/.../psifiaka-nekrotafeia) 

 
Δείτε και το φωτογραφικό υλικό που ςυγκεντρϊςαμε για εςάσ, ςτο action power point. 

Συγκεντρϊςτε και εςείσ περιςςότερο υλικό. Κα ςιγουρευτείτε, χωρίσ καμιά αμφιβολία, ότι 
τα ανκρϊπινα δικαιϊματα καταπατϊνται κατάφορα. Αν αποφαςίςετε να κάνετε ζνα πρϊτο, 
μικρό αλλά αποφαςιςτικό βιμα και να αντιςτακείτε ςτθν αδιαφορία, ςτθν απάκεια και ςτθ 

ςιωπι, αυτι είναι θ πιο κατάλλθλθ ςτιγμι.     
Οργανϊςτε μια μικρι παρουςίαςθ ςτο χϊρο του ςχολείου ςασ. Επιμελθκείτε με όλθ τθ 
φανταςία ςασ και τθ δθμιουργικότθτά ςασ τισ αντίςτοιχεσ διαφάνειεσ ςτο action power 

point και παρουςιάςτε τισ (μαηί με τθν ζρευνα ςασ) ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του 
ςχολείου ςασ και ςτουσ γονείσ ςασ.  



  

Γ2) «Θ ΚΛΝΘΤΘ ΤΘΛΕΦΩΝΛΑ ΚΑΛ ΟΛ ΡΟΛΛΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  
 
Στόχοι: Να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, να γνωρίςουν τθν περιπζτεια τθσ 
κινθτισ τθλεφωνίασ και να τθν καταγράψουν ςυνοπτικά, επιχειρϊντασ αναλφςεισ, 
κατατάξεισ, ιεραρχιςεισ και μια τελικι αναςφνκεςθ του περιεχομζνου ενόσ κειμζνου. Να 
τουσ ενκαρρφνουμε, να διεξάγουν μια ςειρά ερευνϊν, οι οποίεσ κα ςυνοψίηουν ςε πίνακεσ 
και γραφιματα τισ κατθγορίεσ επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφν (υπθρεςίεσ φωνισ, 
μθνφματα sms, μθνφματα mms), το πλικοσ των κλιςεων, τθ χρεϊςιμθ διάρκεια κ.λπ. Να 
τουσ υποςτθρίξουμε, ϊςτε να κατανοοφν τισ οφειλζσ τουσ ςτισ εταιρίεσ και να τισ ελζγχουν. 
Να τουσ ενκαρρφνουμε, να διερευνιςουν τα προςφερόμενα από τισ εταιρίεσ πακζτα, με 
αφετθρία το ποςό χρθμάτων που διακζτουν και  με βάςθ τθ δικι τουσ προςωπικι χριςθ 
του κινθτοφ.      
 
Θ περιπζτεια τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ ξεκίνθςε αμζςωσ μετά τον Β' Ραγκόςμιο Ρόλεμο, με 
τισ προςπάκειεσ Σουθδϊν, Φιλανδϊν και Αμερικανϊν. Πμωσ, ωσ λθξιαρχικι πράξθ 
γζννθςισ τθσ κεωρείται θ 3θ Απριλίου 1973, όταν ο δόκτωρ Μάρτιν Κοφπερ τθσ 
«Μοτορόλα» περπατοφςε ς' ζνα δρόμο τθσ Νζασ Υόρκθσ, κρατϊντασ  ςτο χζρι του μια 
ςυςκευι φψουσ 25 εκατοςτϊν και βάρουσ 900 γραμμαρίων.  Ιταν το πρϊτο ςφγχρονο 
κινθτό τθλζφωνο με τον κωδικό MotorolaDynaTAC.  
Το πρϊτο αυτοματοποιθμζνο δίκτυο κινθτισ τθλεφωνίασ λειτοφργθςε ςτισ αρχζσ τθσ 
δεκαετίασ του 1980 ςτθ Σκανδιναβία. Μζχρι τα τζλθ τθσ ίδιασ δεκαετίασ τα κινθτά 
τθλζφωνα ιταν ογκϊδθ για να μεταφζρονται ςτθν τςζπθ κι ζτςι ιταν εγκατεςτθμζνα 
κυρίωσ ςε αυτοκίνθτα. Το πρϊτο κινθτό που ζλαβε άδεια ζγκριςθσ ιταν το μοντζλο τθσ 
«Μοτορόλα» DynaTAC8000X, το οποίο υπιρξε θ ναυαρχίδα των, λεγόμενων, κινθτϊν 
πρϊτθσ γενιάσ (1G). 
Στθν Ελλάδα θ κινθτι τθλεφωνία ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ το 1992, με τθν προκιρυξθ 
διαγωνιςμοφ από τθν τότε κυβζρνθςθ για τθ χοριγθςθ δφο αδειϊν. Ο αποκλειςμόσ του 
ΟΤΕ από τθ διαδικαςία αδειοδότθςθσ προκάλεςε κφελλα διαμαρτυριϊν. Θ κυβζρνθςθ 
αντζτεινε τθν αφερεγγυότθτα του οργανιςμοφ (κακυςτεριςεισ ςτισ ςυνδζςεισ ςτακερϊν 
τθλεφϊνων που ζφκανε και τα 15 χρόνια κ.ά.), αλλά και τα οικονομικά οφζλθ, που κα είχε 
από τθ χοριγθςθ των αδειϊν ςε ιδιωτικζσ εταιρείεσ. Τελικά, οι δφο άδειεσ κατακυρϊκθκαν 
ςτθν Panafon (ςιμερα Vodafone), πολυμετοχικι εταιρεία με επικεφαλισ τθν αγγλικι 
Vodafone, και ςτθν ιταλικι Telestet (ςιμερα TIM). 
H ΤΛΜ ξεκίνθςε τθν εμπορικι τθσ εκμετάλλευςθ ςτισ 29 Λουνίου 1993 και θ Panafon τθν 1θ 
Λουλίου του ίδιου χρόνου. Θ Cosmote, ςυμφερόντων ΟΤΕ, ιταν o τρίτοσ παίκτθσ τθσ αγοράσ 
(Λανουάριοσ 1998) και θ Q, εταιρεία του ομίλου Φζςςα, ο τζταρτοσ (19 Λουνίου 2002). H Q 
ςτθ ςυνζχεια εξαγοράςκθκε από τθν TIM (Λανουάριοσ 2006) κι ζτςι ςιμερα 
δραςτθριοποιοφνται τρεισ εταιρείεσ, ΤΛΜ, Vodafone και Cosmote, που είναι θ θγζτιδα ςτο 
χϊρο τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ. 
 
Τουσ πρϊτουσ μινεσ του 1993 τα κινθτά τθλζφωνα λειτουργοφςαν μόνο ςτθν Αττικι και τα 
νθςιά του Σαρωνικοφ. Το κόςτοσ ιταν απαγορευτικό για τουσ πολλοφσ. Οι ςυςκευζσ 
ςτοίχιηαν από 700-1400€, το τζλοσ ενεργοποίθςθσ 85€, το μθνιαίο πάγιο 40€ και το λεπτό 
ομιλίασ 0,25€. Ζτςι, μόνο 1000 ιταν οι ςυνδρομθτζσ τισ πρϊτεσ μζρεσ του Λουλίου. 
Οι εκτιμιςεισ των «ειδικϊν» ζκαναν λόγο για 200.000 ςυνδρομθτζσ μζςα ςε μια δεκαετία. 
Απζτυχαν παταγωδϊσ ςτισ προβλζψεισ τουσ. Δεκατρία χρόνια μετά, λειτουργοφςαν ςτθ 
χϊρα μασ 13.551.000 ςυςκευζσ (Δεκζμβριοσ 2006) που κάλυπταν το 120,5% του ελλθνικοφ 
πλθκυςμοφ, γεγονόσ που κατατάςςει τθν Ελλάδα ςτισ πρϊτεσ κζςεισ παγκοςμίωσ ςε 
αναλογία πλθκυςμοφ και κινθτϊν τθλεφϊνων. 
 

http://www.sansimera.gr/almanac/0304
http://www.sansimera.gr/almanac/2906
http://www.sansimera.gr/almanac/0107
http://www.sansimera.gr/almanac/0107
http://www.sansimera.gr/almanac/0107
http://www.sansimera.gr/almanac/1906


 
«ΡΛΑΛΣΛΟ ΡΟΒΛΘΜΑΤΛΣΜΟΥ» 

ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ ΚΑΛ ΣΤΟΝ Θ/Υ 
 

Αφοφ διαβάςτε τα κείμενα που ςασ δίνουμε,  
φτιάξτε μια διαφάνεια ςτο action power point που κα «μιλάει» για όλα όςα μάκατε με 

ςχιματα, διαγράμματα, εικονίδια και αρικμοφσ.  
Αν ςασ αρζςει θ αρχι που κάναμε, ςυνεχίςτε. Μπορείτε, όμωσ, να φτιάξετε μια άλλθ 

διαφάνεια δικισ ζμπνευςθσ. 
Κυμθκείτε, ότι υπάρχουν ζντονα μθ-λεκτικά ςτοιχεία, τα οποία διαδραματίηουν ςθμαντικό 
ρόλο και ςε γραπτά (χειρόγραφα) κείμενα, όπωσ θ μορφι τθσ γραφισ και θ χωρικι διάταξθ 

των λζξεων. Θ διαφάνεια που κα φτιάξετε, μπορεί να μθν είναι χειρόγραφθ, ωςτόςο, θ 
γραμματοςειρά, θ χωρικι διάταξθ των λζξεων, τα ςχιματα, τα χρϊματα και θ 

προςαρμοςμζνθ κίνθςθ που κα βάλετε, κα μασ πουν πολλά για τθν ομάδα ςασ. 
* 

Οργανϊςτε, τϊρα, άλλθ μια μικρι ζρευνα, για να μάκετε αν ζχετε επιλζξει τθν πιο 
κατάλλθλθ οικονομικά ςφνδεςθ, για τθ χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου που κάνετε.  

Ξεκινιςτε με τα ερωτθματολόγια που κα βρείτε ςτισ αντίςτοιχεσ διαφάνειεσ του action 
power point, τα οποία ανιχνεφουν τισ δυνατότθτεσ του κινθτοφ ςασ τθλεφϊνου που 

αξιοποιείτε πιο ςυχνά. Απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ, δθμιουργιςτε γραφιματα και 
ετοιμαςτείτε να βάλετε τα δικά ςασ ςτοιχεία ςτο παράδειγμα που ςασ δίνουμε ςτισ 

διαφάνειεσ του action power point.  
* 

Ασ υποκζςουμε, τϊρα, ότι διακζτετε 20€ το μινα για να πλθρϊνετε το κινθτό ςασ 
τθλζφωνο και ότι θ εταιρεία κινθτισ τθλεφωνίασ διακζτει δυο προγράμματα ςφνδεςθσ. 

Ρρόγραμμα Αϋ:  Χρζωςθ Ομιλίασ 0,33€/min και Γραπτά Μθνφματα 0,1450€/SMS 
Ρρόγραμμα Βϋ: Χρζωςθ Ομιλίασ 0,45€/ min και Γραπτά Μθνφματα 0,1136€/SMS 

Αν επιλζγατε μόνο υπθρεςίεσ φωνισ ποιο πρόγραμμα κα ςασ ςυνζφερε και ποιοσ κα ιταν 
ο μζγιςτοσ χρόνοσ  που κα ςασ παρείχε αυτό το πρόγραμμα; 

Αν επιλζγατε να ςτζλνετε μόνο γραπτά μθνφματα ποιο πρόγραμμα κα ςασ ςυνζφερε και 
πόςα γραπτά μθνφματα κα ςασ επζτρεπε να ςτζλνετε αυτό το πρόγραμμα; 

Δεν τελειϊςαμε με τα ερωτιματα μασ. Κα κζλαμε, να μασ απαντιςετε και ςτα παρακάτω. 
Αν μιλάτε μία ϊρα το μινα, πόςα γραπτά μθνφματα μπορείτε να ςτζλνετε 

χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα Α και πόςα  χρθςιμοποιϊντασ το Β; 
Και, αν x είναι ο αρικμόσ των λεπτϊν ομιλίασ και  y  ο αρικμόσ των γραπτϊν μθνυμάτων 
που μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε, ξοδεφοντασ 20€, γράψτε μασ μία εξίςωςθ για κάκε 

πρόγραμμα. 

 
Για να εργαςτείτε πάνω ς’ αυτά τα ερωτιματα, ςασ ζχουμε ετοιμάςει κάποιεσ διαφάνειεσ 

ςτο action power point. Βρείτε τισ και «καλι επιτυχία».  
Και μθν ξεχνάτε να εφαρμόηετε, όπου είναι δυνατό, τα Μακθματικά που διδάςκεςτε ςτο 

ςχολείο. Είτε ςασ δυςκολεφουν είτε ςασ γοθτεφουν, πρζπει να τουσ αναγνωρίςετε τθν 
πρακτικι τουσ αξία, ςασ κάνουν «οικονομία».  

 
 
 
   
 
 

 

 



Δ ΚΛΤΛΚΘ-ΑΥΤΟΚΛΤΛΚΘ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ, ΟΛ «ΆΛΛΟΛ» 

 
Δ1) «GAGET ΑΡΟ ΡΑΛΔΛΚΟ ΛΔΩΤΑ» 
 
Στόχοι: Να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να αποκτιςουν γνϊςεισ για τα 
κινθτά τθλζφωνα που αφοροφν ςτθν καταςκευι και τθ λειτουργία τουσ, κακϊσ και να 
αναγνωρίηουν τα μικροςκοπικά μζρθ τουσ και τα ςτοιχεία από τα οποία καταςκευάςτθκαν. 
Να τουσ υποςτθρίξουμε, ϊςτε να μεταφζρουν τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν, δθμιουργϊντασ  
ζνα «υπόμνθμα» ςε μια εικόνα τθσ «καρδιάσ» του κινθτοφ. Να τουσ ενκαρρφνουμε, ϊςτε 
να ζρκουν ςε επαφι με τα Ανϊτατα Λδρφματα, με τα Τεχνικά Λφκεια και τουσ μακθτζσ και 
τισ μακιτριζσ τουσ και με τουσ τεχνικοφσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι τουσ. Να 
τουσ ενεργοποιιςουμε, ϊςτε να ςτρζψουν τθν προςοχι τουσ ςτα παιδιά που εργάηονται 
ςτα ορυχεία και να ςυλλζξουν μαρτυρίεσ -μζςω διαδικτφου-, για τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ 
και τθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτθν παιδικι εργαςία. Να τουσ ενκαρρφνουμε, προκειμζνου να 
ςκεφτοφν, να προβλθματιςτοφν και εκφζρουν το δικό τουσ κριτικό λόγο για το βακφτερο 
νόθμα τθσ «βιϊςιμθσ» ανάπτυξθσ, αφορμϊντασ από το νόθμα τθσ «βιϊςιμθσ» ανκρϊπινθσ 
επικοινωνίασ. Να τουσ υποςτθρίξουμε και να τουσ διακζςουμε όλα τα δυνατά μζςα, 
προκειμζνου να κοινοποιιςουν το λόγο τουσ ςε όλουσ τουσ ζφθβουσ και ζφθβεσ, όπου και 
αν βρίςκονται.  

 
Οι «Τάιμσ» ιλκαν ςε επαφι με τισ μεγάλεσ εταιρείεσ θλεκτρονικϊν- Sony, Νokia, Αpple, 
Λntel, Νintendo, Θ, Dell, Μicrosoft και anasonic- και ηιτθςαν να μάκουν αν 
χρθςιμοποιοφν αυτά τα μεταλλεφματα γνωρίηοντασ ότι το 40% των εργατϊν ςτα ορυχεία 
μπορεί να είναι παιδιά. Οι εταιρείεσ παραδζχκθκαν ότι τα προϊόντα τουσ μπορεί να 
περιζχουν τζτοια μεταλλεφματα, διλωςαν άγνοια όμωσ για τα υπόλοιπα. Το κφκλωμα 
μεταφοράσ των μεταλλευμάτων, είπαν, είναι τόςο πολφπλοκο που είναι αδφνατο να 
εντοπιςτεί θ αφετθρία τουσ. 
 Ρολλζσ οργανϊςεισ όμωσ αμφιςβθτοφν αυτόν τον ιςχυριςμό. Και ςε ςυνεργαςία με τα 
Θνωμζνα Ζκνθ ανακάλυψαν ότι πθγι των επίμαχων μεταλλευμάτων είναι ορυχεία ςτισ 
περιοχζσ του Βόρειου και Νότιου Κίβου. Από τα 200 ςυνολικά ορυχεία που βρίςκονται εδϊ, 
τα μιςά ελζγχονται από τισ παραςτρατιωτικζσ οργανϊςεισ. Υπάρχουν δφο βαςικζσ ζνοπλεσ 
οργανϊςεισ: οι Δυνάμεισ για τθν Απελευκζρωςθ τθσ ουάντασ, επικεφαλισ των οποίων 
είναι οι οργανωτζσ τθσ γενοκτονίασ του 1994, και ο ςτρατόσ του Κονγκό. Οι οργανϊςεισ 
αυτζσ «φορολογοφν» τισ εξορφξεισ, κακοποιοφν τον πλθκυςμό και πλθρϊνουν με 
εξευτελιςτικά ποςά τουσ εργάτεσ. 
 Με βάςθ νόμο που ψιφιςε τον περαςμζνο μινα το αμερικανικό Κογκρζςο, οι εταιρείεσ 
είναι υποχρεωμζνεσ να δθλϊνουν τθν προζλευςθ των μεταλλευμάτων που χρθςιμοποιοφν 
ςτα θλεκτρονικά τουσ μθχανιματα και να μθ χρθςιμοποιοφν μζταλλα που προζρχονται από 
τθ Λαϊκι Δθμοκρατία του Κονγκό. Ππωσ επιςθμαίνουν οι οργανϊςεισ Εnough roject και 
Global Witness, θ προζλευςθ δεν είναι δφςκολο να πιςτοποιθκεί ςτθν αρχι τθσ διαδρομισ. 
Τα πράγματα όμωσ δυςκολεφουν πολφ περιςςότερο όταν τα μεταλλεφματα καταλιγουν 
ςτθν Κίνα, τθν Λνδία, τθν Ταϊλάνδθ ι τθ Μαλαιςία, όπου αναμειγνφονται με άλλα.  
Θ Ραγκόςμια Τράπεηα υπολογίηει ότι οι ζνοπλεσ παραςτρατιωτικζσ ομάδεσ κζρδιςαν το 
2008 από το εμπόριο μεταλλευμάτων 180 εκατ. δολάρια. 
 «Απαιτοφμε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ μασ να βεβαιϊνουν γραπτϊσ ότι χρθςιμοποιοφν 
υλικά τα οποία δεν ζχουν προζλκει από ηϊνεσ ςυγκροφςεων», διλωςε πρόςφατα ο Στιβ 
Τηομπσ τθσ Αpple. «Για να είμαςτε ειλικρινείσ, όμωσ, δεν μποροφν οφτε εκείνοι να είναι 
ςίγουροι».  
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Δείτε ςτθ διαφάνεια του power point το εςωτερικό ενόσ κινθτοφ τθλεφϊνου.  
Ραρατθριςτε προςεχτικά τα μικροςκοπικά μζρθ του και ςκεφτείτε, ότι τα όλα αυτά 

προιλκαν από τθ γθ. Ανιχνεφτθκαν και εντοπίςτθκαν με ιδιαίτερεσ μεκόδουσ, 
κατοχυρϊκθκαν με κάποιεσ αμφιλεγόμενεσ, ςυχνά, διαδικαςίεσ ςε εταιρίεσ εξόρυξθσ και 

βγικαν ςτθν επιφάνεια με τθ ςκλθρι και επικίνδυνθ εργαςία μικρϊν παιδιϊν.  
Αξίηει, νομίηουμε, να κάνετε μια προςπάκεια να γνωρίςετε καλφτερα αυτά τα τόςο 

πολφτιμα για τα κινθτά ςασ τθλζφωνα μικροςκοπικά μζρθ αλλά και τα ςτοιχεία από τα 
οποία καταςκευάςτθκαν.  

Ππου και αν είςτε, μπορείτε να βρείτε ειδικοφσ να ςασ βοθκιςουν. Στο Ρολυτεχνείο, ςτα 
Τεχνολογικά Λδρφματα, ςτα εργαςτιρια των Τεχνικϊν Λυκείων, ςε τεχνικοφσ θλεκτρονικϊν.  

Ρρογραμματίςτε επιςκζψεισ και ρωτιςτε να μάκετε λεπτομζρειεσ. 
Στθ ςυνζχεια, δουλζψτε πάνω ςτθν εικόνα του action power point, ζτςι όπωσ φαίνεται ςτθ 

διαφάνεια που κα βρείτε. 
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Ρθγαίνετε, τϊρα, ςτθν επόμενθ διαφάνεια και δείτε τα παιδιά που δοφλεψαν για να 

εξορυχτοφν από τα βάκθ τθσ γθσ τα πολφτιμα υλικά: οι ςπάνιεσ γαίεσ, το Co, το Li, το Ni, ο 
Cu και πολλά άλλα που χρειάηονται οι νζεσ τεχνολογίεσ.  

Για να αυξιςουν το μερίδιό τουσ ςτθν αγορά, να κινιςουν τον τροχό τθσ οικονομίασ και να 
δθμιουργιςουν τθν πολυπόκθτθ ανάπτυξθ.  

Πλο και περιςςότερα, όμωσ, γεγονότα μασ κζτουν κρίςιμα διλιμματα: μπορεί μια ανάπτυξθ 
να κεωρείται βιϊςιμθ, όταν ςτθρίηεται ςτθν παιδικι εργαςία; Μπορεί να κεωρείται 
βιϊςιμθ όταν καταπατά τόςο κατάφορα και αλφπθτα τα δικαιϊματα των παιδιϊν;  

Αν κάτι από όλα όςα μάκατε ς’ αυτιν τθ δραςτθριότθτα ςασ προβλθμάτιςε, δεν ζχετε παρά 
να καταγράψετε τουσ προβλθματιςμοφσ ςασ και να δθμιουργιςετε ςτθν ομάδα ςασ ζνα 

χαρτόνι εργαςίασ με τίτλο «Εμείσ και οι άλλοι».  
Για να ςτείλετε τα μθνφματα που αναδφκθκαν μζςα από αυτό, το τελευταίο  χαρτόνι 

εργαςίασ, φτιάξτε μια αφίςα. Αξιοποιιςτε το διαδίκτυο για να τθ δθμοςιοποιιςετε, είναι το 
μζςο επικοινωνίασ τθσ γενιάσ ςασ.  Αξιοποιιςτε τα MMS των κινθτϊν ςασ τθλεφϊνων.  

«Αν μθ τι άλλο», το οφείλετε ςτα παιδιά που είδατε ςτισ φωτογραφίεσ και ςε πολλά άλλα 
που δε κα δείτε ποτζ αλλά που ξζρετε, ότι κάπου υπάρχουν και υποφζρουν.     

 
 
Δ2) «ΝΕΑ ΘΚΘ, ΝΕΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΕΣ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ» 
 
Στόχοι: Να ενκαρρφνουμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να μασ μιλιςουν για τον εαυτό 
τουσ και να τοποκετθκοφν κριτικά και αυτοκριτικά απζναντι ςε χαρακτθριςμοφσ και ςχόλια 
που κάνουν οι μεγάλοι, γι’ αυτοφσ και γι’ αυτζσ. Να τουσ βοθκιςουμε να ερμθνεφςουν τθν 
κριτικι που δζχεται θ γενιά τουσ, να ςυνοψίςουν περιεκτικά τα ςυμπεράςματά τουσ και να 
τα παρουςιάςουν εποπτικά, ϊςτε να δίνουν ςτον άλλο τθ ςυνολικι εικόνα, με μια ματιά. 
Να τουσ ενκαρρφνουμε, να μασ μιλιςουν για τον εαυτό τουσ, με ςτίχουσ και ρυκμό. Να 
τουσ υποςτθρίξουμε, ϊςτε να επιχειριςουν μια κριτικι ανάγνωςθ ενόσ κειμζνου και να 
μεταφζρουν το περιεχόμενο και τθν προςζγγιςθ ενόσ αποςπάςματοσ που αφορά ςτουσ 



ενιλικεσ, ςε ζνα μικρό κείμενο που κα αφορά ςυνομθλίκουσ και ςυνομιλικζσ τουσ. Να τουσ 
πλθροφοριςουμε ςχετικά με εφαρμογζσ των κινθτϊν τθλεφϊνων ςτθν πρόλθψθ και τθν 
αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν υγείασ. Να τουσ δϊςουμε τθ δυνατότθτα να 
εξαςκθκοφν ςτα αγγλικά με ανζκδοτα και δθμοςιεφματα του ξζνου τφπου. Να τουσ 
κάνουμε να χαροφν με τισ «τρελζσ ιςτορίεσ» από τα  «helpdesks» των εταιριϊν τθσ κινθτισ 
τθλεφωνίασ και να … τουσ «πάμε ςινεμά», με το κινθτό τθλζφωνο ςε πρωταγωνιςτικό ρόλο.   
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Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, όλο και πιο ςυχνά, ςασ χαρακτθρίηουν, ωσ «απολίτικουσ» και 

«απολίτικεσ», αδιάφορουσ και αδιάφορεσ για τα κοινά, αποςταςιοποιθμζνουσ και 
αποςταςιοποιθμζνεσ από τα ςθμαντικά ηθτιματα  τθσ ηωισ.  

Ενοχλοφν οι «λεκτικζσ» ιδιαιτερότθτεσ, τθσ μεταξφ ςασ επικοινωνίασ.  
Ενϊ, πρόςφατα, προςτζκθκαν ςτθ φαρζτρα τθσ κριτικισ,  τα κινθτά ςασ τθλζφωνα και τα 

μθνφματα  που ανταλλάςςετε μζςω αυτϊν με τουσ φίλουσ και τισ φίλεσ ςασ. 
Υπάρχουν, όμωσ, και άλλοι που ςκζφτονται, ότι γεννθκικατε ςε μια εποχι, όπου υπιρχαν 
τα CD αλλά και το AIDS, ο Michael Jackson ζχει ιδθ γίνει λευκόσ και ο John Travolta ζνασ 

ςτρουμπουλόσ τφποσ. Υπάρχουν άλλοι που ςκζφτονται, ότι ποτζ δεν παίξατε Pac-Man, δεν 
ξζρετε καν πϊσ να ανοίξετε μια τθλεόραςθ χωρίσ το control (ι μιπωσ ξζρετε;) και δεν 
μπορείτε να φανταςτείτε τον υπολογιςτι ςασ με αςπρόμαυρθ οκόνθ. Ζτςι, δεν τουσ 

φαίνεται περίεργο που δεν ζρχεςτε ςτο ςχολείο ι δεν κα πθγαίνετε ςτο Ρανεπιςτιμιο 
χωρίσ το κινθτό ςασ τθλζφωνο.  

* 
Τι λζτε, εςείσ, για εςάσ; Ροια είναι θ δικι ςασ απάντθςθ ςτθν αυςτθρι κριτικι 

μερικϊν και ςτθν κατανόθςθ κάποιων άλλων.  
Συηθτιςτε ςτθν ομάδα ςασ και τισ δυο πλευρζσ. Κα ςασ προτείναμε, να χωρίςετε το χαρτόνι 

ςασ ςε δυο μζρθ. Στο πρϊτο, τοποκετιςτε τα επίκετα «απολίτικοσ-απολίτικθ», 
«αδιάφοροσ-αδιάφορθ», «αποςταςιοποιθμζνοσ-αποςταςιοποιθμζνθ», διερευνιςτε το 

νόθμά τουσ και ςκεφτείτε αν και πόςο ςασ χαρακτθρίηει.  
Στο δεφτερο μζροσ, αντιγράψτε κάποια από τα μθνφματα που υπάρχουν ςτο κινθτό ςασ 

(χωρίσ τον αποςτολζα και τον παραλιπτθ) και ςκεφτείτε «τι» ενοχλεί και «γιατί».  
Στο action power point, κα βρείτε μια διαφάνεια όπου, αφοφ κάνετε μια ςοβαρι 

ανταλλαγι απόψεων, κα μεταφζρετε τα ςυμπεράςματά ςασ με φανταςία και χιοφμορ. Κα 
κζλαμε να μασ κάνετε να προβλθματιςτοφμε και να χαμογελάςουμε. Και μθν ξεχνάτε, ότι το 

«τι λζτε, εςείσ, για εςάσ», μπορείτε να το εκφράςετε με ςτίχουσ και να βάλετε το ρυκμό 
που ςασ αρζςει.  

 
* 

(Αποςπάςματα) 
Τι κι αν θ ομιλία ςτο κινθτό κατά τθν οδιγθςθ, μειϊνει τα ανακλαςτικά περιςςότερο από τθ 
μζκθ; H μζκθ τθσ απεξάρτθςθσ από τα δεςμά τθσ εντοπιότθτασ είναι για πολλοφσ 
προτιμθτζα… «Όπου κι αν είςαι, ό,τι κι αν κάνεισ... είςαι παρϊν».  
… Αποδζςμευςθ λοιπόν από τον τόπο, χειραφζτθςθ από τον περίγυρο, απελευκζρωςθ από 
τα δεςμά των καλωδίων και τον ζλεγχο του τθλεφωνικοφ κζντρου ι... τθσ μαμάσ. Αυτά τα 
προφανι αλλά και πολλά άλλα, ζμμεςα, μασ δίνει θ χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου. Ασ τα 
ψθλαφιςουμε.  
… H βιομθχανικι επανάςταςθ υποχρζωςε τον άνκρωπο να αποδεχκεί ςτθ διαβίωςι του, 
επϊδυνα αντιφατικοφσ όρουσ απόςταςθσ: από τθ μία ζπρεπε να απομακρφνεται κάκε πρωί 
από τουσ οικείουσ του και να ταξιδεφει μακρινζσ διαδρομζσ ωσ τον χϊρο εργαςίασ, από τθν 



άλλθ ζπρεπε να δζχεται το ςτρίμωγμα δίπλα ςε αγνϊςτουσ, είτε ςτα μζςα μεταφοράσ είτε 
ςτα κζντρα εμπορίασ, αναψυχισ και διαςκζδαςθσ είτε ςτον ίδιο τον χϊρο κατοικίασ 
(πολυκατοικίεσ μικροδιαμεριςμάτων).  
…. Πταν, λοιπόν, εμφανίςτθκε θ κινθτι τθλεφωνία, ιταν αναπόφευκτο να διαδοκεί 
αςτραπιαία, ωσ καταλφτθσ απελευκζρωςθσ από τα αςφυκτικά δεςμά τθσ αςτικοποίθςθσ…. 
Ενϊ, θ φιλικότθτα ενόσ τθλεφϊνου χωρίσ καλϊδιο ιταν εξαιρετικά δελεαςτικι για το 
ςφνολο των καταπιεςμζνων κατοίκων των πόλεων, των επαγγελματιϊν που ξοδεφουν τισ 
περιςςότερεσ ϊρεσ ςτον δρόμο, των ξεχαςμζνων ανκρϊπων τθσ απομονωμζνθσ υπαίκρου. 
… Για τουσ κατοίκουσ των μεγαλουπόλεων το πλαίςιο χριςθσ είναι πολφ πιο ςφνκετο. Με 
δεδομζνο τον δυϊςμό τθσ απόςταςθσ που προείπαμε - τόςο κοντά αλλά και τόςο ξζνοι με 
τουσ γφρω - το κινθτό τθλζφωνο χρθςιμοποιείται από τουσ αςτοφσ και ωσ μζςο επαφισ και 
ωσ μζςο αποκάρρυνςθσ τθσ επαφισ. Ο νζοσ κάτοχοσ ενόσ κινθτοφ ανακαλφπτει πολφ 
ςφντομα ότι δεν πιρε απλϊσ «το τθλζφωνο μαηί του» αλλά μια ςυςκευι που τον 
απελευκερϊνει από γνωςτά δεςμά και του επιβάλλει κάποια άλλα, άγνωςτα ωσ τότε. 
… Κινοφμαςτε μεν πιο ελεφκεροι από τθν ανάγκθ φυςικισ παρουςίασ ςε ςυγκεκριμζνουσ 
χϊρουσ, περιπλανιόμαςτε πιο αςφαλείσ και ξζγνοιαςτοι ςτισ αςτικζσ μασ ηοφγκλεσ αλλά 
τϊρα μασ βρίςκουν και όταν δεν το κζλουμε, μασ μιλοφν για κζματα αταίριαςτα με αυτό 
που εκείνθ τθ ςτιγμι κάνουμε, απαιτοφν τθν προςοχι μασ ςε ςτιγμζσ που δεν μποροφμε. …. 
Νιϊκουμε γελοίοι ςτθν παρζα, όταν μασ τθλεφωνεί απρόςμενα «τ' αφεντικό» και 
ςτεκόμαςτε ςοφηα ι αναγκαηόμαςτε να παριςτάνουμε τουσ απακείσ, όταν μασ βρίηει 
κάποιοσ ςτο κινθτό αλλά ζχουμε μπροςτά μασ πελάτθ, ιδρϊνουμε ςαν αχκοφόροι όταν μασ 
παίρνει «το αμόρε» ςε ϊρα ςφςκεψθσ... Ζνα φιλτράριςμα λοιπόν των κλιςεων γίνεται 
απαραίτθτο ι καταλιγουμε με διπλά κινθτά!  

* 
Αυτά, είναι μόνον ο «αφρόσ» των όςων νζων ειςβάλλουν ςτθ ηωι μασ με το κινθτό 
τθλζφωνο. …Ζνα από αυτά τα «νζα», είναι, το ότι μασ επιτρζπει να ηοφμε με προχειρότθτα 
και χωρίσ ςαφι χρονοδιαγράμματα, αφοφ ρευςτοποιεί το χρόνο. 
…. Μπορεί, λοιπόν, αβίαςτα κάποιοσ να καταλάβει «πϊσ» βρζκθκε θ χϊρα μασ να διεκδικεί 
τθν πρωτιά ςτθ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων: θ μικροςκοπικι αυτι ςυςκευι είναι το μαγικό 
ραβδί τθσ προχειρότθτασ! Για όποιον κάνει «δουλειζσ ςτο πόδι», για όποιον πρζπει 
ςυνεχϊσ να «μπαλϊνει καταςτάςεισ», για όποιον πρζπει ςυνεχϊσ να επιβιϊνει από τισ 
«λακκοφβεσ του ςυςτιματοσ», το κινθτό τθλζφωνο είναι must. Ναι, βεβαίωσ και 
αναπλιρωςε κενά του ςτακεροφ τθλεφωνικοφ δικτφου. Βεβαίωσ και μασ ςυνδζει με το 
ςπίτι, όταν είμαςτε μακριά. Σίγουρα, μασ παρζχει αςφάλεια, όταν κυκλοφοροφμε μόνοι. 
Αλλά εδϊ, ςτθν Ελλάδα, ζχουμε πολφ περιςςότερα για να μεριμνιςουμε από τουσ 
ευρωπαίουσ ςυμπολίτεσ μασ. Από το «πότε» κα «ξεμποτιλιαριςτοφμε», ωσ το «ποφ» κα 
βροφμε να παρκάρουμε, το «πϊσ» κα δικαιολογθκοφμε για το ότι και πάλι αργιςαμε, το 
«πϊσ» κα αναβάλουμε τθν παράδοςθ του ζργου, το «πότε» κα φκάςουμε ςτθ... δεφτερθ 
δουλειά, το «ποια» κα είναι θ λίςτα με τα ψϊνια, το «τι» κα γίνει με το αυκαίρετο, το 
«πότε» και «αν επζςτρεψε» το παιδί από το φροντιςτιριο, το «ποφ» κα πάμε το βράδυ, 
«με ποιον ι ποια». Μια γεμάτθ ηωι, γεμάτθ γκρίνια και «ξεδϊματα», για γεμάτουσ 
ανκρϊπουσ που ηουν όλο και με πιο άδεια όνειρα. Είναι να τα βγάλεισ πζρα χωρίσ το 
μπεγλζρι που το λζνε κινθτό;  
ΡΘΓΘ: ΤΟ ΒΘΜΑ, Κυριακι 12 Οκτωβρίου 2003  
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Αφιερϊςτε λίγο χρόνο και διαβάςτε το παραπάνω κείμενο, με τον τίτλο, «Κινθτό: 
απελευκερωτισ ι δικτάτορασ». Δεν ξζρουμε ποιοσ το ζγραψε. Ρρόκειται, όμωσ, για ζνα κείμενο που μασ 
άρεςε πολφ. Εμείσ, ςασ δίνουμε κάποια αποςπάςματα, εςείσ μπορείτε να το αναηθτιςετε με τον τίτλο του 

ςτο διαδίκτυο και να χαρείτε ολόκλθρο.  



Μείνετε περιςςότερο  ςτο κομμάτι του κειμζνου που αναφζρεται ςτθν «προχειρότθτασ» υμϊν των ελλινων.  
Διαβάςτε το κριτικά, βρείτε  και ομαδοποιιςτε τα φανερά και τα κρυφά του νοιματα.  

Φτιάξτε ςτθν ομάδα ςασ, ζνα αντίςτοιχο κείμενο που κα αναφζρεται ςτουσ ζφθβουσ και τισ ζφθβεσ με 
ειλικρίνεια και χιοφμορ, με φανταςία και  με αυκορμθτιςμό. 

 
 

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

 
Δείτε, τϊρα, ςτισ διαφάνειεσ του action power point, μερικζσ ενδιαφζρουςεσ εφαρμογζσ 
των κινθτϊν τθλεφϊνων ςτθν ιατρικι, ςτο πεδίο τθσ ενθμζρωςθσ, τθσ διάγνωςθσ και τθσ 

αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν. 
Εξαςκιςτε τα αγγλικά ςασ, με ζνα ανζκδοτο και με ζνα κείμενο από το BBC News. 
Δείτε, «πϊσ» το κινθτό τθλζφωνο ειςζρχεται δυναμικά και εμπνζει το ςφγχρονθ 

κινθματογράφο και τουσ ςκθνοκζτεσ.  
Γελάςτε, τζλοσ, με τισ ιςτορίεσ τθλεφωνικισ τρζλασ, διαβάηοντασ τισ «top ατάκεσ» από τα 

«helpdesks» των εταιριϊν κινθτισ. 
Αν μπορείτε, να βρείτε και άλλεσ περιςςότερεσ διαςκεδαςτικζσ ι απίκανεσ, μθ διςτάςετε 

να τισ «ακουμπιςετε» ςτισ δικζσ ςασ διαφάνειεσ, ζτςι, για να τελειϊςουμε αυτιν τθν 
Ερευνθτικι  Εργαςία με κζφι και χαμόγελα. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbc.co.uk/news/


ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ 
 
 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  
 
 
ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΛΚΩΝ ΕΕΥΝΘΤΛΚΩΝ ΕΓΑΣΛΩΝ 
 
ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ: «ΑΡΟ ΤΟ ΡΕΛΟΔΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΤΟ ΚΛΝΘΤΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ» 
1) Να μελετθκοφν οι διάφοροι τρόποι αποτφπωςθσ του Ρεριοδικοφ Συςτιματοσ και να δθμιουργθκεί 
ζνασ νζοσ, ο οποίοσ κα διατθρεί τα επιςτθμονικά δεδομζνα και κα ειςάγει ευφάνταςτεσ ιδζεσ για το 
«πϊσ» κα γίνει κατανοθτι θ κατάταξθ και ομαδοποίθςθ των χθμικϊν ςτοιχείων που τον ςυγκροτοφν 
και να εντοπίηονται αυτά που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι των κινθτϊν τθλεφϊνων.  



2) Να μελετθκοφν οι διαφθμίςεισ των κινθτϊν τθλεφϊνων και τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ και να 
ερευνθκεί ο ζμμεςοσ τρόποσ με τον οποίο προωκείται το μινυμά τουσ. 
3) Να αναηθτθκοφν και να προςεγγιςτοφν κριτικά δυο αντικρουόμενεσ ζρευνεσ που αφοροφν ςτθ 
«γλϊςςα των μθνυμάτων» ςτα κινθτά τθλζφωνα. 
4) Να μελετθκεί διεξοδικά θ «καρδιά» του κινθτοφ τθλεφϊνου και να δθμιουργθκεί ζνα «manual» 
ςε τρεισ γλϊςςεσ, ελλθνικά, αγγλικά και γαλλικά. 
5) Να δθμιουργθκεί μια αφίςα με μθνφματα για τθν παιδικι εργαςία ςτα ορυχεία -απ’ όπου 
προζρχονται οι πρϊτεσ φλεσ για τθν παραγωγι των κινθτϊν τθλεφϊνων- ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο. Επιπλζον, να δοκεί θ αφίςα ςτο Τμιμα 
Ενδιαφζροντοσ που υλοποιεί τθν Ερευνθτικι Εργαςία «Μακθματικά Μοντζλα», προκειμζνου να 
μελετθκεί (cross research)  
6) Κζμα που κα προκφψει από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ 
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