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ECOMOBILITY 2015-16 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  

ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
 



Η Εκστρατεία ECOMOBILITY υλοποιείται για 13η συνεχόµενη χρονιά, µετά την πρώτη 
πιλοτική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε το έτος 2003. Πρόκειται για ένα 
πολυβραβευµένο πρόγραµµα, που δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα µε την ελπίδα οι 

έφηβοι, µέσα από την αυτενέργεια, να προσεγγίσουν βιωµατικά τις δυσκολίες που 
προκαλούν οι συνθήκες και οι συνήθειες µετακίνησης, στην λειτουργία των πόλεων, 
κάτι που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών. 
 
Στόχος του προγράµµατος είναι οι µαθητές, µέσα από την παρατήρηση, να 
εντοπίσουν προβλήµατα µετακίνησης, ελλείψεις συγκοινωνιακής δοµής, δυσκολίες 

πεζών και παρατυπίες, που προκαλούν δυσκολίες στην καθηµερινότητα των πόλεων. 
Μέσα από το πρόγραµµα καλούνται να µελετήσουν τρόπους και να προτείνουν 
λύσεις, µε βάση την νοµοθεσία και την εξέλιξη  της τεχνολογίας και των εφαρµογών, 
που ισχύουν σήµερα.  Τις προτάσεις τους θα παρουσιάσουν σε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο Κοινό κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, µε τη συνεργασία των Τοπικών 
Αρχών και Φορέων, όπου θα αναγνωριστεί η εργασία τους και θα επιβραβευθεί από 

τους πολίτες, ενώ θα προωθηθεί από τα τοπικά Μέσα Ενηµέρωσης. 
 
Ο ρόλος του Καθηγητή, που θα αναλάβει να συντονίσει την οµάδα, είναι σηµαντικός 
αφού θα είναι ο διαφωτιστής που θα εµπνεύσει τους µαθητές και θα ρυθµίζει την 
προσέγγισή τους µε τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα της πόλης τους και 
τις τοπικές συµπεριφορές µετακίνησης. Εποπτεύει χωρίς να επεµβαίνει στην εργασία και 

επικοινωνεί µε την Επιτροπή Οργάνωσης και την Επιστηµονική Οµάδα, για συµβουλές 
και καθοδήγηση, στην ωρίµανση των εφήβων. 
Βασική προϋπόθεση και παραδοχή του διαγωνισµού είναι οι µαθητές να αυτενεργούν. 
Έτσι απαιτείται να εποπτεύονται χωρίς καθοδήγηση καθηγητών, γονιών ή τρίτων 
σχετικά µε την επιλογή θεµάτων, τρόπο έκφρασης και µε πηγές που επιλέξουν να 
αναζητήσουν οι ίδιοι στοιχεία για την έρευνά τους.  

 
Κάθε οµάδα από τα Γυµνάσια Τυπικής Εκπαίδευσης, πρέπει να αποτελείται από 6 έως 8 
µαθητές της Γ’ τάξης του Γυµνασίου και µόνο. Στην περίπτωση που δηλώσουν 
συµµετοχή περισσότεροι µαθητές, προτείνεται  στους καθηγητές να δηµιουργούν 
περισσότερες από µία οµάδες που θα πρέπει - σε εσωτερικό διαγωνισµό στο σχολείο - 

σε ηµέρα που θα επιλέξει ο Καθηγητής, να γίνει η παρουσίαση της κάθε εργασίας 
ώστε να αναδειχθεί η οµάδα που θα εκπροσωπήσει το Γυµνάσιο. Οι εσωτερικές 
εκδηλώσεις αποτελούν αξιόλογες ευκαιρίες εκτενέστερης ευαισθητοποίησης για όλους 
τους µαθητές του Γυµνασίου. 
Αξίζει να αναφερθεί πως κάθε Γυµνάσιο εκπροσωπείται από µία και µόνον οµάδα 
µαθητών στην Εκδήλωση Παρουσίασης, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή 

Οργάνωσης για συγκεκριµένες πόλεις.  
Μεγαλύτερος αριθµός µαθητών σε οµάδα είναι βέβαιο πως θα επηρεάσει την 
αξιολόγηση από τους κριτές. Παρέχεται η δυνατότητα, όµως, στην περίπτωση 
καλλιτεχνικών δηµιουργιών (σύνθεση-έργο κ.ά) να βοηθηθεί η οµάδα που επιθυµεί, 
από επιλεγµένους συµµαθητές, οι οποίοι όµως δεν θα συµµετέχουν στην περίπτωση 
των ταξιδιών των βραβείων. 

 
Οι µαθητές είναι απαραίτητο να λειτουργήσουν µόνοι τους στην παρουσίαση της 
εργασίας τους. Η επιλογή του τρόπου και του περιεχοµένου της παρουσίασης είναι 
ελεύθερη, χωρίς περιορισµούς και κατά την κρίση της οµάδας των µαθητών.  
Η πείρα των προηγούµενων ετών έδειξε ότι µπορούν να χρησιµοποιήσουν εκτός από 
κείµενα, φωτογραφίες, εικόνες, σκίτσα, βίντεο, θεατρικά δρώµενα, τραγούδια, χορό, 

µακέτες, κατασκευές και ό,τι άλλο κρίνουν πως τους εκφράζει. Στις εργασίες που η 
Επιτροπή Αξιολόγησης διακρίνει παρέµβαση ενήλικα (καθηγητή, γονιού, τρίτου) 
υπάρχει κίνδυνος επηρεασµού βαθµολογίας. 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
Οι Καθηγητές που κρίνουν ότι το πρόγραµµα της Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης 
ΕCOMOBILITY 2015-16 ταιριάζει στο πλάνο τους για τη νέα σχολική χρονιά, µπορούν να 

δηλώνουν συµµετοχή στη Γραµµατεία του ECOCITY στο τηλ. 210-6196757, µε fax 210-
6180688 ή ηλεκτρονικά στο info@ecomobility.gr  
Παράλληλα πρέπει να ενηµερώνουν και τον/την Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης  της περιφέρειάς τους, ότι το Γυµνάσιο  θα λάβει µέρος στην Εκστρατεία. 
Από κάθε Γυµνάσιο θα πρέπει να σταλεί η Αίτηση Συµµετοχής συµπληρωµένη µε όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία και να σταλεί από τον Καθηγητή. 

Η Γραµµατεία από το ECOCITY θα στείλει στη συνέχεια τις οδηγίες και την αναλυτική 
φόρµα την οποία ο καθηγητής θα συµπληρώσει µε τα στοιχεία των µαθητών, µόλις 
δηµιουργήσει την οµάδα (Από µέσα Σεπτεµβρίου µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015). 
 
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 
Ο Καθηγητής ενηµερώνει τους µαθητές για το πρόβληµα και τονίζει την παραδοχή 

(κριτήρια) ώστε οι εργασίες να επικεντρώνονται στα προβλήµατα που εντοπίζονται 
στην πόλη τους και προκαλούνται από συµπεριφορές µετακίνησης και αλόγιστη 
χρήση Μέσων Μεταφοράς.  Μπορούν να µελετήσουν εργασίες προηγούµενων ετών 
από Γυµνάσια, που υπάρχουν στο www.ecomobility.gr και να πάρουν ιδέες και 
µεθόδους προετοιµασίας. Η έρευνα για τις εργασίες, ο εντοπισµός προβληµάτων και 
οι προτάσεις που θα καταθέσουν οι µαθητές πρέπει να περιορίζονται µέσα στα όρια 

της πόλης και κυρίως στη περιοχή όπου γεωγραφικά ανήκει το σχολείο. 
 
Ο εποπτικός και συντονιστικός ρόλος του καθηγητή είναι ουσιώδης, ώστε οι µαθητές 
να εκφράσουν τη δηµιουργικότητά τους αξιοποιώντας τη φαντασία και τη βιωµατική 
συµµετοχή. Οι µαθητές πρέπει να είναι απολύτως ελεύθεροι να χρησιµοποιήσουν 

οποιοδήποτε µέσο επιθυµούν για να παρουσιάσουν την εργασία τους, προτείνεται δε 
να εργάζονται εκτός ωρών διδασκαλίας, ώστε να κατανοήσουν και την έννοια του 
εθελοντισµού και της συνεισφοράς στα κοινά. Όλη η διαδικασία του Ecomobility δίνει 
τη δυνατότητα στους µαθητές να σκεφθούν και να δράσουν ελεύθερα µε τον δικό τους 
«φρέσκο και νεανικό» τρόπο. Πρέπει να δουν τα προβλήµατα µε την δική τους µατιά και 
να αναζητήσουν λύσεις, που προσπερνούν ή δεν έχουν σκεφθεί µέχρι σήµερα οι 

πολίτες. Να αφήσουν την φαντασία τους ελεύθερη για µια οµορφότερη γειτονιά έτσι 
όπως την ονειρεύτηκαν οι γονείς τους αλλα δυστυχώς δεν κατάφεραν να την 
αποκτήσουν.   
Στην περίπτωση της συµµετοχής περισσότερων οµάδων από το Γυµνάσιο, ο 
εσωτερικός διαγωνισµός θα βοηθήσει ιδιαίτερα, αφού µε την παρουσίαση στους 
υπόλοιπους µαθητές του Γυµνασίου κατά τη διαδικασία επιλογής της καλύτερης 

εργασίας που θα εκπροσωπήσει το σχολείο, επιτυγχάνεται διπλό όφελος, αφού 
περισσότεροι µαθητές ευαισθητοποιούνται από την εργασία των συµµαθητών τους 
και, παράλληλα, οι Οµάδες κάνουν µια καλή πρόβα, πριν την εκδήλωση µε τους 
Φορείς της πόλης.  
 
Η περίοδος προετοιµασίας και υλοποίησης της εργασίας, θα διαρκέσει µέχρι το τέλος 

του Ιανουαρίου 2016. Σε όλη τη διάρκεια κάθε καθηγητής έχει τη δυνατότητα άµεσης 
επικοινωνίας µε την Επιτροπή Οργάνωσης, για οδηγίες σχετικά µε τις εργασίες και τις 
κατασκευές που πιθανώς να θελήσουν να δηµιουργήσουν οι µαθητές (τηλ: 210 6196 
757).  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΑΣΗ 



Επίσης, µετά το τέλος Οκτωβρίου, η Επιτροπή Οργάνωσης του ECOCITY θα στείλει το 
υλικό των µαθητών και τις αφίσες για το σχολείο, που µπορούν να τοποθετήσούν στο 
Γυµνάσιο και σε άλλα επιλεγµένα σηµεία της πόλης, που θα επιλέξουν οι οµάδες. 
 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ 
Στις αρχές Ιανουαρίου 2016 ο καθηγητής θα πρέπει να ενηµερώσει την Οργανωτική 
Επιτροπή του ECOCITY, για την εξέλιξη και την χρονική εκτίµηση που θα ολοκληρωθεί η 
εργασία. Παράλληλα θα πρέπει να αναφέρει ανάγκες τεχνικές για να προετοιµασθεί 
σωστά η Εκδήλωση Παρουσίασης στην πόλη.  

Η Επιτροπή Οργάνωσης και η Γραµµατεία της Εκστρατείας συντονίζει όλη την 
επικοινωνία και καθοδήγηση µε τον ∆ήµο της περιοχής και θα συµφωνήσει την 
ηµεροµηνία για την εκδήλωση. Στην περίπτωση που ο ∆ήµος της περιοχής δεν θα 
διαθέσει αίθουσα, τότε η εκδήλωση είναι πιθανό να γίνει σε αίθουσα εκδηλώσεων του 
Γυµνασίου ή σε συνεργασία µε τοπικούς Φορείς σε άλλη κατάλληλη αίθουσα στην 
πόλη.    

Ο Καθηγητής έγκαιρα ενηµερώνει για τις ανάγκες που έχει η οµάδα του από πλευράς 
οπτικοακουστικών µέσων, ώστε να υπάρχει φροντίδα για την παροχή τους και τον 
εξοπλισµό της αίθουσας (laptop, οθόνη, video, τηλεόραση κλπ).  
Σε όλη τη περίοδο προετοιµασίας η επικοινωνία και συνεννόηση µε τον ∆ήµο και τις 
τοπικές αρχές, θα γίνεται µόνο από την Επιτροπή Οργάνωσης της Εκστρατείας. Η 
Εκδήλωση της Παρουσίασης των Εργασιών διοργανώνεται από την Επιτροπή 

Οργάνωσης και τον ∆ήµο της Πόλης και καλούνται Τοπικές Αρχές, Φορείς της πόλης 
και τα Μέσα Ενηµέρωσης.  
Ο Καθηγητής θα πρέπει να συντονίσει την διακίνηση της πρόσκλησης που πρέπει να 
στέλνεται στον Γυµνασιάρχη, στους γονείς των µαθητών, στους Καθηγητές του 
Γυµνασίου και στα µέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. Επίσης έχει τη 
δυνατότητα να καλέσει όσους µαθητές από το Γυµνάσιο επιθυµεί να 

παρακολουθήσουν την παρουσίαση της εργασίας της Οµάδας του.  
Όλο το υλικό της εργασίας είναι απαραίτητο να αναρτάται στον δικτυακό τόπο της 
εκστρατείας, σύµφωνα µε τις οδηγίες και κωδικούς εισόδου, που θα σταλούν έγκαιρα 
από υην Γραµµατεία. Επίσης, η εργασία θα πρέπει να παραδίδεται στον εκπρόσωπο 
της Εκστρατείας ή στον εκπρόσωπο του ECOCITY, αµέσως µετά το πέρας της 

εκδήλωσης, σε DVD. Αν υπάρχουν κατασκευές που επιλεγούν για την ετήσια Έκθεση 
ECOMOBILITY θα πρέπει να σταλούν στα γραφεία του ΕCOCITY, έγκαιρα µέχρι τα µέσα 
Μαΐου. 
 

 ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ 
Σε όλη τη διάρκεια των παρουσιάσεων γίνεται η αξιολόγηση από επιστήµονες που 

συµµετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και εκπροσώπους της Τοπικής Αρχής. Οι 
δέκα καλύτερες εργασίες της Εκστρατείας, θα προκριθούν για την τελική αξιολόγηση 
που γίνεται στην Αθήνα από την Τελική Επιτροπή Αξιολόγησης. 
Το τελικό αποτέλεσµα θα ανακοινωθεί στην διάρκεια της Τελετής Βράβευσης, που θα 
διοργανωθεί το Σάββατο 16 Απριλίου 2016. Η εκδήλωση έχει επιλεγεί να γίνεται Σάββατο 
πρωί (11.30) µε την παρουσία επισήµων από την Πολιτεία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα 

Επιστηµονικά Ιδρύµατα, Φορέων και εκπροσώπων Τύπου.   
Όσα Γυµνάσια βρίσκονται εκτός Αθηνών και επιθυµούν να παρευρεθούν στην Τελετή 
Βράβευσης, η µετακίνηση θα γίνεται µε ευθύνη των ίδιων. Τα έξοδα συνήθως φροντίζει 
να καλύψει είτε ο ∆ήµος, είτε το Γυµνάσιο, είτε ο Σύλλογος Γονέων κάθε περιοχής.   
Το ίδιο ισχύει και για τα Γυµνάσια της Αττικής.  
Η οµάδα µε την καλύτερη εργασία θα ταξιδέψει µε τον καθηγητή της στις Βρυξέλλες,  

όπου θα φιλοξενηθεί στη βελγική πρωτεύουσα και θα περιηγηθεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, µε την Αποστολή του ECOCITY τον Ιούνιο 2016.   
Στην Τελετή, επίσης, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα της Επιτροπής ∆ηµιουργικών 
Βραβείων, που θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες. Οι µαθητές-νικητές (4 οµάδες) των 
δηµιουργικών βραβείων θα φιλοξενηθούν την τελευταία εβδοµάδα του Ιουλίου στην 

περιβαλλοντική κατασκήνωση ECOCAMP, στα Καλάβρυτα.  



 
 
 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Η αξιολόγηση των εργασιών ολοκληρώνεται αµέσως µετά την παρουσίαση της 

εργασίας κάθε οµάδας βάσει των πιο κάτω κριτηρίων που χαρακτηρίζουν την εργασία: 
 

ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΑΑΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ((ββααθθµµοοίί  00--3300))::  
• εµβάθυνση στο θέµα 
• έρευνα γνώµης – ερωτηµατολόγιο 

• εντοπισµός προβληµάτων 
• συνεργασία µε φορείς 

 

ΕΕΝΝΤΤΟΟΠΠΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((ββααθθµµοοίί  00--5500))::  
• εξέταση τοπικών θεµάτων  
• εµβάθυνση αναγκών  

• προσδιορισµός προβληµάτων  
 

ΛΛΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ((ββααθθµµοοίί  00--7700))::  
• προτάσεις 
• προτεραιότητες  
• λύσεις –καινοτοµίες 

 

ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ((ββααθθµµοοίί  00--5500))  
• άνεση έκφρασης-διάλογος-απαντήσεις 
• χρήση οπτικοακουστικού υλικού 
• δηµιουργικότητα (µακέτες, φωτογραφίες, σχέδια, έντυπα, video, 

δραµατοποίηση) 

• οµαδικότητα εργασίας και έκφρασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 



 

 

 

 

 

• Το ECOMOBILITY είναι Εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εφήβων για το 
περιβάλλον και τελεί υπό την Αιγίδα σηµαντικών Υπουργείων της χώρας. 

• Ζητούµενο στην εκστρατεία από τους µαθητές είναι να ερευνήσουν τα 
προβλήµατα της περιοχής τους (Πόλη - γειτονιά) που δηµιουργούνται από τις 

συνθήκες στη πόλη και τις συνήθειες µετακίνησης των πολιτών. Να σκεφτούν 
λύσεις και προτάσεις  που θα παρουσιάσουν µε όποιον τρόπο σκεφτούν σε 
διάρκεια 30 λεπτών. Η εργασία τους µπορεί να συνοδεύεται από θεατρικό 
δρώµενο, χορό, τραγούδι, κατασκευές, µακέτες, ζωγραφική και ότι άλλο τρόπο 
επιλέξουν.  

• Οι καθηγητές µπορούν να επικοινωνούν στο info@ecomobility.gr και στο 
τηλέφωνο 210 6196757 για κάθε πληροφορία. 

• Το ζητούµενο κάθε εργασίας είναι ο εντοπισµός προβληµάτων και λύσεων για την 
µετακίνηση στην πόλη και µόνον, ενώ πρέπει να αποφεύγονται οι γενικότητες. 

• Την ηµέρα της εκδήλωσης, η οµάδα των µαθητών πρέπει να βρίσκεται στο χώρο 
έγκαιρα, τουλάχιστον δύο ώρες πριν, για τις απαραίτητες δοκιµές.   

• Στο τέλος της εκδήλωσης πρέπει να αναρτηθεί η εργασία στο δικτυακό τόπο 
www.ecomobility.gr για να είναι διαθέσιµη στις Επιτροπές Αξιολόγσης. Για τον 
τρόπο ανάρτησης της εργασίας των µαθητών, θα λάβετε ανάλογες οδηγίες. 

H Επιτροπή δεν θα παραλαµβάνει υλικό µετά την ηµεροµηνία της παρουσίασης.  

• Αν χρησιµοποιηθεί βιντεοκάµερα, laptop κλπ η χρήση θα πρέπει να γίνεται µόνον 
από τους τους µαθητές, όπως και η επεξεργασία στις εικόνες.  Η επέµβαση 

ενηλίκων µειώνει την βαθµολογία. Οι µαθητές δεν αξιολογούνται για την ποιότητα 
των λήψεων ή της ηχογράφησης αλλά για το θέµα που περιγράφουν µε τη 
βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού. 

• Οι µαθητές προτρέπονται να χρησιµοποιούν τη φαντασία τους και να 
δηµιουργούν κατασκευές από απλά και φυσικά υλικά και όχι ακριβά υλικά 
εµπορίου. Οποιαδήποτε κατασκευή είναι αποδεκτή αρκεί να είναι ιδέα και εκτέλεση 
µαθητών.   

  
 

Πληροφορίες :  
τηλ.  0030 2106196757 

www.ecomobility.gr 
www.ecocity.gr 
info@ecocity.gr 

info@ecomobility.gr 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 


