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Πεξίιεςε εηζήγεζεο 

Τν πξόγξακκα FREE MOBILITY εξεπλά ηελ πξνζβαζηκόηεηα γηα ηα άηνκα κε 

δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο πνπ πξνθαινύλ νη ζπλζήθεο θαη νη ζπλήζεηεο κεηαθίλεζεο 

ζηηο πόιεηο θαη επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ ίδησλ θαη ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπο.  

 Σηελ νκάδα ζπκκεηείραλ επηά (7) καζεηέο θαη δύν (2) εθπαηδεπηηθνί. Τν 

πξόγξακκα μεθίλεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 θαη νινθιεξώζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2015, κε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Τξηθθαίσλ.  

 Βαζηθόο άμνλαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη καζεηέο λα εξεπλήζνπλ, λα 

εληνπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πξόζβαζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πόιε καο θαη λα 

πξνηείλνπλ ιύζεηο. Απηό πεξηιάκβαλε πξνεηνηκαζία θαη δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν 

ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο επίζεο επηζθέςεηο ζε θνξείο θαη ππεξεζίεο ηεο πόιεο ησλ 

Τξηθάισλ.  
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Ειζήγηζη 

 

Θεωρηηικό πλαίζιο 

Τν FREE MOBILITY, είλαη Δθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθήβσλ γηα 

ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηηο πόιεηο καο θαη ηελ ειεπζεξία κεηαθίλεζεο, όρη κόλν ησλ 

ΑκεΑ, αιιά θαη όισλ ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ (ειηθησκέλνη, κηθξά παηδηά θάησ 

ησλ 5 εηώλ, γπλαίθεο ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο εγθπκνζύλεο, ζπλνδνί κηθξώλ 

παηδηώλ, ππεξήιηθεο θαη άηνκα πνπ πάζρνπλ από αξζξίηηδα, άζζκα θαη θαξδηαθά 

πξνβιήκαηα, άηνκα ηα νπνία ζηελ νπζία απνηεινύλ ην 50% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο 

ρώξαο). Υινπνηείηαη γηα πξώηε θνξά κεηά από ηξεηο πηινηηθέο πεξηόδνπο, πνπ έγηλαλ 

ζηα πξνεγνύκελα ρξόληα θαη είλαη παξάιιειε δξάζε ηεο εθζηξαηείαο 

ECOMOBILITY πνπ πινπνηείηαη γηα 12ε ζπλερόκελε ρξνληά. Τειεί ππό ηελ Αηγίδα 

ζεκαληηθώλ Υπνπξγείσλ ηεο ρώξαο, ελώ έρνπλ ζπζηξαηεπζεί γηα ηελ πινπνίεζε 

ζεκαληηθά Δπηζηεκνληθά Ιδξύκαηα θαη Οξγαληζκνί. 

 

Σκοπός και ζηότοι ηοσ προγράμμαηος 

Σηόρνο ηεο εθζηξαηείαο FREE MOBILITY είλαη νη καζεηέο κέζα από ηελ 

παξαηήξεζε, λα εληνπίζνπλ πξνβιήκαηα κεηαθίλεζεο, ειιείςεηο ζηε ζπγθνηλσληαθή 

δνκή, εκπόδηα πεδώλ ή αηόκσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, θαζώο θαη παξαηππίεο πνπ 

πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ζηελ πόιε. Πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηελ αιόγηζηε ρξήζε νρεκάησλ θαη από ηελ ακέιεηα ζηελ 

απειεπζέξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ από εκπόδηα (εκπνξεύκαηα, ηξαπεδάθηα, θνιώλεο, 

ζθαινπάηηα θιπ). Μέζα από ην πξόγξακκα, νη καζεηέο θαινύληαη λα κειεηήζνπλ 

ηξόπνπο θαη λα πξνηείλνπλ ιύζεηο, κε βάζε ηηο απνθάζεηο θαη ππνρξεώζεηο πνπ 

ηζρύνπλ ζήκεξα.   

Δπηπιένλ ηέζεθαλ ζηόρνη πνπ ζεσξήζακε ζεκαληηθνύο λα επηηεπρζνύλ από 

ηνπο καζεηέο κέζα από ην FREE MOBILITY.  

- Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη. 

- Να αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ απηνεθηίκεζε, ηε θαληαζία 

ηνπο. 

- Να επηθνηλσλήζνπλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα θνηλσληθνπνηεζνύλ.  

- Να γλσξίζνπλ ην ξόιν ηνπο σο πνιηηώλ (δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο πνπ 

απνξξένπλ από ην ξόιν απηό). 



- Να ζπλεθπαηδεπηνύλ κε καζεηέο ηεο γεληθήο παηδείαο. 

 

Μεθοδολογία 

Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε εμήο: 

- Βησκαηηθή κάζεζε. 

- Καζνδεγνύκελε αλαθάιπςε. 

- Δπεμεγεκαηηθή δηδαζθαιία. 

- Γηαζεκαηηθή δηδαζθαιία. 

 

Η βησκαηηθή κάζεζε δίλεη έκθαζε ζην ζεκαληηθό ξόιν πνπ παίδεη ε εκπεηξία ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Αληί ηεο απνκλεκόλεπζεο πιεξνθνξηώλ, πξνηείλεη ηελ 

αλαδήηεζε λνήκαηνο. Δπηδηώθεη ηε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θηλεηνπνίεζε 

ηνπ καζεηή. Απαηηεί ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία 

θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο.  

Σηελ θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε ν εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί εξσηήζεηο, 

ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ ην επηζπκεηό 

απνηέιεζκα. Θέηνπκε έλα πξόβιεκα θαη κε εξσηήζεηο θαζνδεγείηαη ν καζεηήο ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ιύζε. Απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηαηί ληώζνπλ όηη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθάιπςε θαη ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηώλ νη νπνίνη καζαίλνπλ λα ζέβνληαη θαη λα αθνύλ ηηο απόςεηο καζεηώλ ηνπο. 

Δπίζεο απμάλεηαη ε θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα, γηαηί ζθέθηνληαη, ζπγθξίλνπλ θαη 

αλαθαιύπηνπλ πξάγκαηα κόλνη ηνπο.  

Η επεμεγεκαηηθή δηδαζθαιία, κηα παξαδνζηαθή κέζνδνο εθπαίδεπζεο κέζα από 

ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο δίλεη ηελ πιεξνθνξία έηνηκε ζην καζεηή (ζε ζπλδπαζκό 

κε εξσηναπαληήζεηο). Μαο βνήζεζε ώζηε λα εμεγήζνπκε ζηα παηδηά ην πεξηερόκελν 

θαη ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Τέινο κε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

δηεξεύλεζε θαη κειέηε ηνπ ζέκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ην ζπληνληζκό πνιιώλ 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

 

 

 

 

 



Εθαρμογή ηοσ προγράμμαηος 

Τν FREE MOBILITY μεθίλεζε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2015 θαη κέζα από ζύλνιν 

44 καζεηώλ επηιέρζεθαλ 7 καζεηέο από 

δηάθνξεο ηάμεηο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Τξηθάισλ.      

Οη πξώηεο 3 ζπλαληήζεηο είραλ ζηόρν ηελ 

ελεκέξσζε πάλσ ζην πξόγξακκα, ώζηε λα 

γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηη είλαη ην FREE 

MOBILITY αιιά θαη ην γεληθόηεξν 

πιαίζην ηνπ. Αλαιύζακε θαη ζπδεηήζακε κε ηα παηδηά ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαη 

ελλνηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζβαζηκόηεηα, ζηελ πξνζπάζεηα καο λα εθαξκόζνπκε 

ηε δηαζεκαηηθή κέζνδν κέζα από ην κάζεκα ηεο γιώζζαο (ηη ζεκαίλεη ειεύζεξε 

πξόζβαζε, αλεκπόδηζηε κεηαθίλεζε, παξαηππίεο, ηζόηεηα, δηθαίσκα, θιπ). Δπίζεο 

έγηλε ρξήζε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή κε εηθόλεο θαη βίληεν (ληνθηκαληέξ) θαη 

αθνινύζεζε ε θαηαζθεπή θνιάδ κε ζέκα ηελ πξνζβαζηκόηεηα. Δθεί νη καζεηέο 

επέιεμαλ κέζα από κηα ζεηξά θσηνγξαθηώλ θαη ηηο ηαμηλόκεζαλ κε βάζε ηε ζσζηή 

θαη ιάζνο ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκόηεηα.  

Τν επόκελν βήκα ήηαλ λα βγνύκε 

ζηελ πόιε όπνπ νη καζεηέο αξρηθά 

εληόπηζαλ ηα πιηθνηερληθά πξνβιήκαηα 

πνπ ζπλαληήζακε. Μαδί ηνπο είραλ, 

θσηνγξαθηθή κεραλή, ζηπιό κε 

ζεκεησκαηάξην, ηα νπνία βνήζεζαλ 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ δπζθνιηώλ. Να 

ζεκεησζεί όηη κεηά από θάζε 

θαηαγξαθή, αθνινπζνύζε ζπδήηεζε θαη 

αλάιπζε κε ηελ νκάδα ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαλ 

ιύζεηο.  

Γηα λα θαηαλνήζνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν νη 

καζεηέο ηε δπζθνιία ζηελ κεηαθίλεζε, 

ρξεζηκνπνηήζακε ηε βησκαηηθή κέζνδν όπνπ 

ζε όιεο ηηο δξάζεηο ζην θέληξν ηεο πόιεο 

είρακε καδί καο έλα αλαπεξηθό ακαμίδην, ην 



νπνίν ρξεζηκνπνηήζακε όινη (καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί), βηώλνληαο έηζη ηε 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη θαηά ηε κεηαθίλεζή ηνπ έλα άηνκν κε αλαπεξία. Δθηόο 

από ηελ θαθή πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζπλαληήζακε θαη εκπόδηα πνπ πξνθαινύληαη 

από ηε λννηξνπία ησλ πνιηηώλ. 

Οινθιεξώλνληαο ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ, πεξάζακε ζην ζηάδην όπνπ ε 

νκάδα ηνπ FREE MOBILITY πξόηεηλε ιύζεηο. Απηό γηλόηαλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εμσηεξηθώλ δξάζεσλ, είηε ζε δηδαθηηθέο ζπλαληήζεηο.  

Έλα αθόκε ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη όηη πξαγκαηνπνηήζακε 

θαη κηα ζεηξά από επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο κε ζηόρν ηε 

ζπλεξγαζία αιιά θαη ηελ πξνβνιή ησλ δπζθνιηώλ πνπ εληνπίζακε.  

Η πξώηε καο επίζθεςε ήηαλ ζην 

Γεκαξρείν ηεο πόιεο. Οη καζεηέο 

γλσξίζηεθαλ θαη κίιεζαλ κε ηνλ 

Γήκαξρν αιιά θαη ην ηκήκα πνπ έρεη 

αλαιάβεη λα βνεζήζεη ηελ εθζηξαηεία 

ηνπ FREE MOBILITY γηα ηα 

πξνβιήκαηα πξνζβαζηκόηεηαο πνπ 

ζπλαληήζακε ζην θέληξν ηεο πόιεο. 

Η δεύηεξε επίζθεςή καο ήηαλ ζηα 

γξαθεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

όπνπ ζπλαληεζήθακε κε ηελ Γηεπζύληξηα 

θαη ζπδεηήζακε γηα ηα πξνβιήκαηα 

πξόζβαζεο πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία θαη 

ηνλίζακε ηελ αλάγθε θαη ππνρξέσζε όινη 

νη καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο λα 

κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ ζε όινπο ηνπο 

ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ αλεκπόδηζηα.  

Σπλερίζακε ηηο επηζθέςεηο καο ζηα γξαθεία 

ηνπ εκπνξηθνύ ζπιιόγνπ Τξηθάισλ κε αθνξκή 

ηηο παξαηεξήζεηο καο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

νη καζεηέο καο εληόπηζαλ ζην κεγαιύηεξν 

αξηζκό ησλ θαηαζηεκάησλ. Σηε ζπλάληεζε 

ήηαλ ν πξόεδξνο αιιά θαη ν αληηπξόεδξνο ηνπ 



ζπιιόγνπ νη νπνίνη άθνπζαλ κε κεγάιε πξνζνρή ηα όζα είραλ λα πνπλ νη καζεηέο 

καο.  

Τα γξαθεία ηνπ Αζηηθνύ ΚΤΔΛ Τξηθάισλ 

ήηαλ κηα αθόκε δνκή πνπ ε νκάδα ηνπ FREE 

MOBILITY επηζθέθηεθε. Η κεηαθνξά κε ην 

αζηηθό ιεσθνξείν ζε θεληξηθά ζεκεία αιιά θαη 

ζηα θνληηλά ρσξηά ηεο πόιεο είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή θαη έηζη ζέιακε λα δνύκε πσο γίλεηαη 

ε κεηάβαζε θαη κεηαθνξά ησλ αηόκσλ πνπ 

έρνπλ δπζθνιίεο ζηε κεηαθίλεζε. Πξαγκαηνπνηήζακε κηα βόιηα ζηελ πόιε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν πξόεδξνο ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο καο έδεημε ηελ εηδηθή ξάκπα πνπ 

ππάξρεη ζε θάζε  ιεσθνξείν ηεο πόιεο θαη έηζη ε πξόζβαζε είλαη ειεύζεξε θαη 

ζρεδόλ αλεκπόδηζηε, κε κόλε εμαίξεζε ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα ΙΦ παξθάξνπλ ζηηο 

ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ, όπσο καο ηόληζε ν πξόεδξνο ησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ 

Τξηθάισλ.  

Έλαο από ηνπο ζηόρνπο καο ήηαλ θαη ε ζπκπεξίιεςε, ζηελ νπζία κηα πξνζέγγηζε 

γηα αλαδηνξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο, ώζηε λα ππάξμνπλ ζπλζήθεο 

πνπ ζα επηηξέςνπλ ζε όινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ρσξίο 

θαλέλαλ απνθιεηζκό. Έηζη πξαγκαηνπνηήζακε θαη θάπνηεο επηζθέςεηο ζε γεληθά 

ζρνιεία κε θνηλέο δξάζεηο.  

Η πξώηε επίζθεςε ήηαλ ζην 2
ν
 Γπκλάζην Τξηθάισλ όπνπ ζπλαληήζακε θαη 

γλσξηζηήθακε κε ηελ νκάδα πνπ έρεη 

αλαιάβεη ην πξόγξακκα ηεο νηθνινγηθήο 

κεηαθίλεζεο (ECOMOBILITY), ε νπνία 

καο μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

Σηε ζπλέρεηα καο ελεκέξσζαλ γηα ην 

πξόγξακκα ηνπο θαη καο έθαλαλ εξσηήζεηο 

ώζηε θαη εθείλνη λα γλσξίζνπλ ην FREE 

MOBILITY. Η επόκελε ζπλάληεζε αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

δηθό καο ζρνιείν όπνπ ηνπο δείμακε ηε δπλαηόηεηα πνπ έρεη ην ζρνιείν καο γηα 

πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο. Κάηη ην νπνίν θαηέζηε δπλαηό ηα ηειεπηαία δύν 

έηε, όηαλ θαη έγηλε εγθαηάζηαζε εηδηθνύ αλειθπζηήξα. Τέινο παίμακε ζε κεηθηέο 

νκάδεο ην παηδαγσγηθό παηρλίδη «Αθαίξεζε ηα εκπόδηα, θηλήζνπ ειεύζεξα» όπνπ νη 

καζεηέο πξνζπαζνύζαλ λα ειεπζεξώζνπλ ην δξόκν από ηα εκπόδηα πνπ ππήξραλ 



πάλσ ζε απηόλ ζε κνξθή ζθπηαινδξνκίαο. 

Φξεζηκνπνηήζακε έηζη ην παηρλίδη σο κέζν 

γηα ηελ εθκάζεζε θαη εκπέδσζε ησλ θαλόλσλ 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο δξόκνπο αιιά θαη ηελ 

αλαγθαηόηεηα λα ππάξρεη ειεύζεξε πξόζβαζε 

παληνύ.  

 

Έλα αθόκε ζρνιείν πνπ επηζθεθηήθακε ήηαλ ην 2
ν
 Γεκνηηθό Τξηθάισλ. Σηόρνο 

καο πέξα από ηε ζπκπεξίιεςε ήηαλ ε ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο 

πάλσ ζε ζέκαηα ηζόηεηαο, δηθαηνζύλεο, 

εθαξκνγήο λόκσλ, ε απόθηεζε θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη ε δηακόξθσζε ζσζηώλ 

ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ζην δηθαίσκα ηεο 

ειεύζεξεο πξόζβαζεο θαη κεηαθίλεζεο όισλ 

ησλ πνιηηώλ. Κάηη πνπ είλαη ζεκαληηθό λα 

δηακνξθσζεί από ηελ παηδηθή ειηθία. Σηε 

ζπλέρεηα παίμακε όινη καδί ζε κεηθηέο νκάδεο ην παηρλίδη «θηηάμε κηα δηάβαζε – 

βνήζεζε ηνλ πεδό λα πεξάζεη απέλαληη». Οη καζεηέο πξνζπαζνύλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

θώλσλ, λα ζρεκαηίζνπλ κηα δηάβαζε θαη λα βνεζήζνπλ ην ζπκκαζεηή ηνπο λα 

πεξάζεη ην δξόκν. Με θάζε δύν θώλνπο πνπ ηνπνζεηνύληαη, ν καζεηήο κεηαθηλείηαη 

κέζα ζε ζηεθάληα (πνπ ππήξραλ από ηελ αξρή ηνπ παηρληδηνύ ζην έδαθνο) κε ζθνπό 

λα θηάζεη απέλαληη. Κεξδίδεη ε νκάδα πνπ ζα θηηάμεη πην γξήγνξα ηε δηάβαζε θαη ζα 

βνεζήζεη ηνλ πεδό λα θηάζεη πξώηνο απέλαληη. Έηζη ρξεζηκνπνηήζακε πάιη ην 

παηρλίδη σο κέζν εθπαίδεπζεο θαη απόθηεζεο γλώζεσλ ζρεηηθά ζε ζέκαηα ζσζηήο 

κεηαθίλεζεο ησλ πεδώλ θαη ηελ ύπαξμε ηεο θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο.  

Σηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο, ηεο αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ 

θαη ηεο λννηξνπίαο, ε νκάδα ηνπ FREE MOBILITY βγήθε 

ζε θεληξηθό δξόκν ηεο πόιεο θαη κνίξαζε θπιιάδηα ζηνπο 

νδεγνύο, αιιά θαη ζε ζηαζκεπκέλα νρήκαηα. Σπδεηήζακε 

κε πεξαζηηθνύο γηα ην δηθαίσκα ζηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε 

θαη πξόζβαζε, θαη θπξίσο γηα ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ όινη νη νδεγνί, ώζηε λα κελ παξαβηάδεηαη 

απηό ην δηθαίσκα.  



Κάπσο έηζη ηειείσζαλ νη δξάζεηο καο εθηόο ζρνιείνπ θαη απηό πνπ έκεηλε ήηαλ λα 

γίλεη ε πξνεηνηκαζία ηεο ηειηθήο εξγαζίαο πνπ νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Τξηθάισλ ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2015. Η 

παξνπζίαζε ζα πεξηιάκβαλε όιεο ηηο ελέξγεηεο, από ηελ πξώηε κέξα έσο θαη ηελ 

ηειεπηαία δξάζε. Τν πξόγξακκα Power Point ήηαλ ην κέζν παξνπζίαζεο θαη 

πξνβνιήο. Η εξγαζία όκσο 

πεξηιάκβαλε θαη κηα δξακαηνπνίεζε 

πνπ απνηειεί κηα πξνζπάζεηα 

πξνζσπνπνίεζεο ηεο γλώζεο όπνπ 

βνεζά ζηελ θαηαλόεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο κέζα από ηελ εκπεηξία 

ησλ παηδηώλ. Με ηε δξακαηνπνίεζε 

νη καζεηέο ζπλδένπλ πξνϋπάξρνπζεο 

πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο κε ηηο 

γλώζεηο πνπ κόιηο απέθηεζαλ. Σπκκεηείραλ νη 7 καζεηέο θαη νη 2 εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζέιακε λα δείμνπκε όηη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο ηεο 

έιιεηςεο ειεύζεξεο κεηαθίλεζεο ζηελ πόιε καο, είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηώλ, 

ε παηδεία καο, νη ζηάζεηο καο θαη ε γεληθόηεξε λννηξνπία καο. Φσξηζηήθακε ζε δύν 

νκάδεο. Η κηα ζα ήηαλ ηα άηνκα πνπ απνηεινύζαλ ηνπο πεδνύο (κεηέξα κε παηδηθό 

θαξόηζη, ειηθησκέλνο κε κπαζηνύλη, άηνκν ζε αλαπεξηθό ακαμίδην, αιιά θαη άηνκν 

κε δπζθνιία ζηελ θίλεζή ηνπ). Η άιιε νκάδα ήηαλ ηα εκπόδηα (απηνθίλεηα θαη 

κεραλάθηα). Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εκπνδίσλ, ζρεδηάζακε ζε ραξηόληα κε ηνπο 

καζεηέο (έρνληαο ηε βνήζεηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ρεηξνηερλίαο), 

κεραλάθηα θαη απηνθίλεηα ηα νπνία 

θόςακε θαη θνιιήζακε. Σηε 

ζπλέρεηα νη καζεηέο ζα ηα 

θξεκνύζαλ ζην ζώκα ηνπο γηα λα 

απνηειέζνπλ ηα εκπόδηα ζην 

ζεαηξηθό. Η δξακαηνπνίεζε μεθηλνύζε κε ηελ νκάδα καζεηώλ πνπ απνηεινύζαλ ηνπο 

πνιίηεο λα θηλνύληαη ζην ρώξν αλαπαξηζηώληαο όηη πεξπαηάλε ζηελ πόιε. Ακέζσο 

κεηά όκσο, ηα εκπόδηα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη (ε άιιε νκάδα καζεηώλ) θαη λα 

ζηέθνληαη κπξνζηά από ηνπο πνιίηεο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηε κεηαθίλεζε ηνπο. 

Αθνινύζεζε ερνγξαθεκέλν θείκελν κε ηηο θσλέο ησλ παηδηώλ όπνπ έιεγαλ όηη 



ηειηθά ην εκπόδην είκαζηε εκείο νη άλζξσπνη θαη νη ζπκπεξηθνξέο καο θαη όηη κόλν 

αλ αιιάμνπκε εκείο ζα κπνξέζνπκε λα αιιάμνπκε ηελ πόιε καο. Σηελ νπζία κε 

εθαξκνγή ησλ λόκσλ, κέζα από ηελ παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε, άξζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ, ελεκέξσζε θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο. Σε θάζε κηα από 

απηέο ηηο πξνηάζεηο, ε νκάδα ησλ εκπνδίσλ άξρηζε λα έξρεηαη θνληά ζηνλ πεδό, λα 

πηάλνληαη ρέξη-ρέξη θαη λα γίλνληαη ζύκκαρνη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα.  

Έηζη ε εξγαζία παξνπζηάζηεθε ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ ελώπηνλ αλζξώπσλ πνπ 

εθπξνζσπνύζαλ δηάθνξνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο ηεο πόιεο (αζηπλνκία, εθπαίδεπζε, 

δήκν, εκπνξηθό ζύιινγν θιπ) αιιά θαη απινί πνιίηεο, αθνύγνληαο θαη βιέπνληαο 

απηά πνπ είραλ λα πνπλ νη καζεηέο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Τξηθάισλ κέζσ ηεο εξγαζίαο 

ηνπο.  

Τν ηειεπηαίν ζηάδην ήηαλ ε απνλνκή 

βξαβείσλ ζηηο 26 Απξηιίνπ ζηελ Αζήλα, γηα 

όια ηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζε απηό ην πξόγξακκα. Τν ζρνιείν 

καο θέξδηζε ην 1
ν 

βξαβείν δξακαηνπξγηθήο 

έθθξαζεο θαη ν δήκνο Τξηθθαίσλ ην 1
ν
 

βξαβείν γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε. 

 

Αποηελέζμαηα 

Τα πιηθνηερληθά πξνβιήκαηα ηεο πόιεο πνπ εληόπηζαλ νη καζεηέο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

Τξηθάισλ, ζπλνςίδνληαη σο εμήο: θεληξηθνί δξόκνη όπνπ δελ ππήξραλ δηαβάζεηο, 

δηαβάζεηο πνπ δελ είραλ ξάκπεο ή ξάκπεο νη νπνίεο δελ πιεξνύζαλ ηηο θαηάιιειεο 

από ηε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο δηαπηζηώζεθαλ θαηεζηξακκέλα πεδνδξόκηα 

κε έιιεηςε ζήκαλζεο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Σπλαληήζακε δεκόζηεο 

ππεξεζίεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα αιιά θαη θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ζεκαληηθέο 

ππεξεζίεο (ηαηξεία, δηθεγνξηθά γξαθεία θιπ) κε αλύπαξθηε πξόζβαζε.  

Δπηπιένλ θαηαγξάθεθαλ, θαη εκπόδηα πνπ πξνθαινύληαη από ηε λννηξνπία ησλ 

πνιηηώλ. Σπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθαλ απηνθίλεηα, κεραλάθηα θαη πνδήιαηα πάλσ 

ζε πεδνδξόκηα, κπξνζηά από δηαβάζεηο ή πάλσ ζε πνδειαηνδξόκνπο,  

ηξαπεδνθαζίζκαηα πνπ θιείλνπλ ηα πεδνδξόκηα αιιά θαη εκπνξηθνύο πάγθνπο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ πξόζβαζε ζε απηά. Δπίζεο ζπλαληήζακε παξάλνκε ζηάζκεπζε πάλσ 

ζηηο εηδηθέο ζέζεηο παξθηλγθ γηα ΑκεΑ. 



Μεηά ηελ επίζθεςε καο ζην Γεκαξρείν ηεο πόιεο, ν δήκνο δεζκεύηεθε λα 

πινπνηήζεη ζε βάζνο ρξόλνπ ηηο πξνηάζεηο καο θαη θάπνηεο από απηέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπσο ε επηζθεπή 

νξηζκέλσλ θεληξηθώλ ξακπώλ θαη δηαβάζεσλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο, ε 

ηνπνζέηεζε εηδηθώλ θνισλαθίσλ ώζηε λα κελ επηηξέπνπλ ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε 

ζηα πεδνδξόκηα. Δπίζεο δόζεθαλ δύν (2) λέεο ζέζεηο παξθηλγθ γηα άηνκα κε 

αλαπεξία.  

Με αθνξκή ηελ επίζθεςή καο ζηνλ εκπνξηθό ζύιινγν Τξηθάισλ θαη κεηά από 

ζπδήηεζε ν Πξόεδξνο & αληηπξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ θαηαλόεζαλ ζε κεγάιν βαζκό 

ηα ιεγόκελά καο θαη ηνπνζέηεζαλ ζε θεληξηθό εκπνξηθό θέληξν, δύν (2) ξάκπεο. 

Έηζη ελώ πξηλ ε πξόζβαζε ήηαλ αδύλαηε, πιένλ κπνξεί θαη θάπνηνο κε δπζθνιίεο 

κεηαθίλεζεο λα κεηαβεί ειεύζεξα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε ζπλεξγαζία καο καδί 

ηνπο ήηαλ επνηθνδνκεηηθή θαη ππήξμαλ δηαβεβαηώζεηο όηη από ηελ πιεπξά ηνπο ζα 

κηιήζνπλ ζε όινπο ηνπο ππεύζπλνπο ησλ θαηαζηεκάησλ, γηα λα ιύζνπλ θαη λα 

βειηηώζνπλ ηηο ζπλζήθεο πξόζβαζεο.  

Τέινο από ηελ  επίζθεςή καο ζην 2
ν
 Γπκλάζην Τξηθάισλ γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο, δηαπηζηώζακε όηη ε πξόζβαζε δελ ήηαλ δπλαηή ζην 1
ν
 όξνθν 

παξά κόλν ζηνλ ηζόγεην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Προηάζεις 

Οη καζεηέο κε ηε βησκαηηθή εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ θαη κέζα από ηε κέζνδν ηεο 

θαζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, πξόηεηλαλ ηηο εμήο ιύζεηο:  

 Να θαηαζθεπαζηνύλ δηαβάζεηο κε ξάκπεο ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο 

πξνδηαγξαθέο θαη λα επηδηνξζσζνύλ όζεο έρνπλ πξνβιήκαηα.  

 Να επηζθεπαζηνύλ ηα πεδνδξόκηα. 

 Να ηνπνζεηεζνύλ εηδηθά πιαθάθηα θαη ζήκαλζε γηα αλζξώπνπο κε 

πξνβιήκαηα όξαζεο. 

 Γεληθά λα βειηησζεί ε ζήκαλζε ζε όιε ηελ πόιε. 

 Σπρλόηεξνο έιεγρνο από ηηο αξκόδηεο αξρέο γηα παξαβάζεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη 

επηβνιή θπξώζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. 

 Να δνζνύλ από ην δήκν Τξηθθαίσλ, πεξηζζόηεξεο ζέζεηο παξθηλγθ γηα άηνκα 

κε αλαπεξία. 



 Όια ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη νη δεκόζηεο ππεξεζίεο λα έρνπλ πξόζβαζε 

γηα όινπο. 

 Όια ηα ζρνιεία ηεο πόιεο λα έρνπλ πξόζβαζε γηα καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο, 

γνλείο.  

 Να δεκηνπξγεζεί κηα παηδηθή ραξά πνπ λα επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε θαη ζε 

άηνκα κε αλαπεξία.  

 Να πξαγκαηνπνηνύληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο ζηα ζρνιεία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Δπίζεο νη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο επίζθεςεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε  

πξόηεηλαλ λα ππάξρεη ελεκέξσζε θαη ίζσο κηα κνξθή εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο 

όισλ ησλ ζρνιείσλ κε βαζηθό ζηόρν ηελ αλαγλώξηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπκε όινη ώζηε λα ζπκβάινπκε ζηελ ειεύζεξε, αλεκπόδηζηε θαη 

ηζόηηκε κεηαθίλεζε ζε ηδησηηθνύο θαη δεκόζηνπο ρώξνπο.  

 

Επίλογος 

Η ζπκκεηνρή  καο  ζε απηό ην πξόγξακκα ήηαλ κηα ζεκαληηθή εκπεηξία γηα όινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γόζεθε ζηνπο καζεηέο καο ε δπλαηόηεηα λα βγνπλ από ην ζηελό 

ζρνιηθό πεξηβάιινλ, λα θηλεζνύλ κέζα ζηελ πόιε, λα εληνπίζνπλ πξνβιήκαηα, λα 

ζθεθηνύλ ιύζεηο  λα επηζθεθηνύλ δνκέο θαη λα γλσξίζνπλ επηθαλείο αλζξώπνπο. 

Μέζα από ηε βησκαηηθή εκπεηξία είδακε ηελ πόιε καο κε άιιε καηηά. Δληνπίζακε 

δπζθνιίεο πνπ πξηλ απιά ηηο πξνζπεξλνύζακε, ζπλαληήζακε πξάγκαηα πνπ καο 

εμέπιεμαλ επράξηζηα, αιιά θαη θάπνηα πνιύ δπζάξεζηα. Παξόια όκσο ηα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάςακε, ζπλαληήζακε ζεηηθή δηάζεζε θαη άκεζε αληαπόθξηζε 

απ’ όινπο ηνπο θνξείο, γηα βνήζεηα θαη παξέκβαζε, γηα αιιαγή θαη βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθώλ θαη ησλ δνκώλ, ώζηε λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην απηνλόεην 

δηθαίσκα ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο, γηα όινπο ηνπο δεκόηεο ηεο πόιεο καο. 

Πηζηεύνπκε όηη έγηλε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη ειπίδνπκε ην πξόγξακκα λα 

ζπλερηζηεί θαη ηηο επόκελεο ρξνληέο. 
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