ΑΝΑΦΟΡΑ2ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ TEAM*
The bicycle riders

ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ*
1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΑΞΗ (ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)*
Α΄ΚΑΙ Β΄ΤΑΞΗ (2019-2020)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΟΝΟΜΑ)*
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

1

Τίτλος άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων*

Προσβασιμότητα σε σχολικά συγκροτήματα με μέσα οικολογικής συνείδησης.

Άρθρο Δημοσιογραφίας Δεδομένων*
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Προσβασιμότητα σε σχολικά συγκροτήματα με μέσα οικολογικής συνείδησης.

Η επιλογή του σχολείου μας μετά από κλήρωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συμμετοχή στην
ενέργεια-δράση-διαγωνισμό με τίτλο: At the school of open cohesion(ASOC) είχε σαν πρώτο στόχο τη
δημιουργία της ομάδας εργασίας για την ερευνητική εργασία. Σκοπός της ενέργειας είναι η γνωριμία μας με
έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ΕΣΠΑ που υλοποιήθηκαν στη Θεσσαλία και πιο συγκεκριμένα στην πόλη
μας. Η ομάδα αποτελείται από 9 μαθητές της Α’ και Β’ τάξης. Μας ανατέθηκε ένας ρόλος και σκεφτήκαμε πως
το θέμα επιλογής μας θα πρέπει να είναι τέτοιο που να αφορά όλο το μαθητικό κόσμο, αλλά και την κοινωνία
της Καρδίτσας!
Αφού περιηγηθήκαμε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης www.anaptyxi.gov.gr , αλλά και στην
ιστοσελίδα www.espa.gr , αναζητήσαμε ανοιχτά δεδομένα που αφορούν τα έργα που υλοποιήθηκαν κατά την
περίοδο 2007-2013 μέσω ΕΣΠΑ στην πόλη μας. Από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ ,συνδυάζοντας
την κατασκευαστική αξία και σπουδαιότητα του έργου, τη ζωτικότητα αυτού για την πόλη και τον εναλλακτικό
τρόπο μετακίνησης που προσφέρει αυτό, καταλήξαμε στην επιλογή θέματος περιβαλλοντικού χαρακτήρα:
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας.
Καθώς η Καρδίτσα προσφέρεται για άμεση προσβασιμότητα μέρους της πόλης και ταυτόχρονη
περιβαλλοντική αναβάθμιση. Θέλουμε να προβάλλουμε το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης στην πόλη μας,
διότι η χρήση του είναι φιλική προς το περιβάλλον, δεν επιβαρύνεται με ρύπανση, συμβάλλει στην ποιότητα
ζωής μιας και η Καρδίτσα είναι απόλυτα συμβατή με τις πολιτικές αστικών αναπλάσεων και αποτελεί το πιο
σημαντικό όπλο της στρατηγικής για μια βιώσιμη πόλη. Κατά συνέπεια, η δημιουργία ασφαλούς και
αναβαθμισμένου περιβάλλοντος για τους ποδηλάτες, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην
ταυτότητα της πόλης!!!
Ονομάσαμε την ομάδα μας The bicycle riders και ως επισφράγισμα του πρώτου σταδίου της ερευνητικής
εργασίας ήταν η δημιουργία λογότυπου της ομάδας.

#ASOC1920
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Περιγραφική εικόνα άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων*

Τίτλος περιγραφικής εικόνας άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων*

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Πηγή περιγραφικής εικόνας άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων*

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ(ΕΜΠ).ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
BIKE SHARING.
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ΓΡΑΦΗΜΑ/INFOGRAPHIC 1 (εικόνα σε πρώτο πλάνο)* - CANVA.COM
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Τίτλος γραφήματος/infographic 1*

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΣΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.

Πηγή γραφήματος/infographic 1*
https://www.canva.com/folder/all-designs

ΓΡΑΦΗΜΑ/INFOGRAPHIC 2*

Τίτλος γραφήματος/infographic 2*

ΛΟΓΟΤΥΠΟ(The bicycle riders)
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Πηγή γραφήματος/infographic 2*
https://www.canva.com/folder/all-designs

LINK δυναμικού/διαδραστικού infographic 1 - INFOGRAM*
https://infogram.com/app/#/edit/2e5bdfbf-30a4-4d8d-b450-5985fb819a91

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ δυναμικού/διαδραστικού infographic 1*
https://infogram.com/grafhma-1hmr6gzmpd8o2nl?live

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
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