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Μπορείς να μετατρέψεις την Κοινότητά μας σε μια Πράσινη 
Κοινότητα PULCHRA; 

Παιχνίδι υπόδυσης ρόλων μη – τυπικής εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την 
κυκλική οικονομία που μπορεί να υλοποιηθεί με ομάδες μαθητών, νέων των 4-5 
ατόμων (για την καλύτερη υλοποίηση του παιχνιδιού είναι καλό να υπάρχουν 
τουλάχιστον 5 ομάδες στην προσομοίωση του παιχνιδιού για να δημιουργείται υγιής 
ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων). Πριν ξεκινήσετε με την προσομοίωση του 
παιχνιδιού καλό είναι να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες του παιχνιδιού και να 
φροντίσετε η κάθε ομάδα να έχετε όλα τα πιο κάτω:  

• Καρτέλα Παιχνιδιού της Κοινότητας PULCHRA  

• Ποσότητες σκουπιδιών που θα πρέπει να έχετε σύμφωνα με τις οδηγίες  

• Αρχικό οικονομικό budget που θα πρέπει να έχετε  

• Καρτέλες ανακύκλωσης των αποβλήτων (6 καρτέλες) 

• Καρτέλες ανάπλασης των χώρων της Κοινότητας με πάρκα (4 καρτέλες)  

• Πλάνο Στρατηγικού Σχεδιασμού  

• Πλάνο Συμφωνίας (σε αρκετά αντίτυπα) μεταξύ των ομάδων.  
 

Ομάδα Δημιουργίας Παιχνιδιού  
Το παιχνίδι δημιουργήθηκε από ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών του Λυκείου Αγίου 
Ιωάννη κάτω από τον συντονιστή κ. Νικόλα Νικολάου (καθηγητή φυσικής) με βάση 
τον προγραμματισμό που έγινε για το πρόγραμμα περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
PULCHRA κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 κάτω από τις χρήσιμες παρατηρήσεις 
της συντονίστριας του προγράμματος Γεωργίας Χατζηπαρασκευά για την Κύπρο. 
Σημαντικές παρατηρήσεις για στοιχεία του παιχνιδιού δόθηκαν και από την 
περιβαλλοντολόγο Στέλλα Κωμοδρόμου συνεργάτη μας από τον οργανισμό 
ACPELIA.  
Ομάδα εκπαιδευτικών του προγράμματος: 

• Νικόλας Νικολάου (συντονιστής, Φυσική) 

• Μαρία Χατζημιχαήλ Πουλιάου (Φιλόλογος) 

• Μαρία Χριστοφόρου (Χημικός) 

• Σπύρος Ονησίλου (Πληροφορικής) 
Ομάδα μαθητών του προγράμματος (αλφαβητική σειρά):  

1. Αντωνίου Χαρά 
2. Καλλινάκη Μάρθα  
3. Κοντογιώργης Γιώργος  
4. Κυριάκου Αγγελίνα  
5. Κωνσταντίνου Ναρίνα  
6. Μάμα Ευριπίδης  
7. Νικολάου Ελένη  
8. Νικολάου Μιχάλης  
9. Παπαδοπούλου Ελένη 
10. Περδίου Αντρέας  
11. Σολωμού Χαράλαμπος  
12. Χατζηκυριάκου Νικόλας  
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Πρόλογος – Εισαγωγή  
Το παιχνίδι είναι ένα οργανωμένο παιχνίδι μη – τυπικής εκπαίδευσης με 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους στη διαχείριση των απορριμμάτων και 
στην κυκλική οικονομία. Είναι παιχνίδι στρατηγικής με πολύ διαφορετικά 
αποτελέσματα ανάλογα με τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα. 
Ξεκινούμε με τους ορισμούς της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, ακολούθως 
παρατίθεται το αρχικό σενάριο και οι κανόνες του παιχνιδιού.  
Στο παιχνίδι θα υπάρχει μια προσομοίωση σε εικονικό χρόνο με αντιστοιχία στον 
πραγματικό χρόνο για να μπορούν οι εμπλεκόμενοι να αντιληφθούν τα αποτελέσματα 
της στρατηγικής τους σε σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική και την κυκλική 
οικονομία. Σκοπός και στόχος είναι να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες επιστημονικές 
ομάδες (παιχνίδι υπόδυσης ρόλων) το ρόλο των δικών τους αποφάσεων σε σχέση με 
το περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν περιβαλλοντικά και να κατανοήσουν το 
πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων με απώτερο σκοπό την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση στο θέμα των αποβλήτων.  
Ένας από τους έμμεσους στόχους είναι να εμπλακούν οι επιστημονικές ομάδες στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας τη δική τους κριτική σκέψη σε μια 
μακροχρόνια στρατηγική. Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι να αναμείξει και να εμπλέξει τους νέους στα κέντρα λήψεως αποφάσεων έτσι 
ώστε να αποκτήσουν το αίσθημα του εθελοντισμού και της περιβαλλοντικής 
συνείδησης. Μέσα από την εμπλοκή τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι οι επιστημονικές 
ομάδες αποκτούν δεξιότητες σε θέματα συνεργασίας (η συνεργασία μεταξύ των 
ομάδων είναι απαραίτητη για να μπορέσει να λειτουργήσει το σχέδιο στρατηγικής), 
αποκτούν ρόλους, αυξάνουν την κριτική σκέψη και αποκτούν δεξιότητες στη λήψη 
αποφάσεων κάτω από πίεση.  
 

Τυπική, μη τυπική και άτυπη  εκπαίδευση.  
Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον χαρακτήρα του παιχνιδιού απλά αναφέρουμε 
στην αρχή τους ορισμούς της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης για 
να μπορέσουμε στο τέλος να κατανοήσουμε τους στόχους του παιχνιδιού μέσα στο 
πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που εντάσσεται το συγκεκριμένο παιχνίδι.  
 
Ως τυπική εκπαίδευση (formal learning – formal education) ορίζεται το 
ιεραρχημένο, δομημένο και οργανωμένο χρονικά σε βαθμίδες εκπαιδευτικό σύστημα 
της κάθε χώρας, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο, που 
περιλαμβάνει τόσο τις γενικές ακαδημαϊκές σπουδές όσο και τα εξειδικευμένα 
προγράμματα και θεσμούς ολοκληρωμένης επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης 
(Jeffs & Smith, 1999). Στη χώρα μας έχουμε τις ακόλουθες βαθμίδες εκπαίδευσης: 
νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τεχνική εκπαίδευση, κολλέγιο, 
μεταλυκειακές σπουδές, πανεπιστήμιο. Δηλαδή συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι 
η τυπική εκπαίδευση είναι η προκαθορισμένη εκπαίδευση που γίνεται στην 
εκπαιδευτική σειρά σχολείων με βάση τα καταρτισμένα ωρολόγια προγράμματα από 
την Κεντρική εκπαιδευτική Υπηρεσία της κάθε χώρας.  
 
Ως μη τυπική εκπαίδευση (non-formal learning – non-formal education) ορίζεται 
οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός τυπικού εκπαιδευτικού 
συστήματος που απευθύνεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους και έχει 
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα 
κυρίως για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αποτελούν μέρος της μη – τυπικής 
εκπαίδευσης στη χώρα μας. Συγκεκριμένα ένα από τα πιο καλά παραδείγματα μη 
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τυπικής εκπαίδευσης είναι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus που ασχολούνται 
με ένα θέμα ανάλογο με τη θεματολογία του προγράμματος και, μέσα από την 
εμπλοκή των μαθητών και των εκπαιδευτικών ή των νέων αν πρόκειται για 
προγράμματα νεολαίας, επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι που 
καθορίζονται από το κάθε πρόγραμμα μέσα από τη συγγραφή και την έγκριση του 
συγκεκριμένου προγράμματος. Ένα άλλο παράδειγμα μη τυπικής εκπαίδευσης είναι 
η περιβαλλοντική εκπαίδευση που είναι η διαδικασία η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη, 
σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, περιβαλλοντικών εννοιών, δεξιοτήτων, στάσεων 
και περιβαλλοντικού ήθους, η οποία στη χώρα μας πραγματοποιείται από διάφορα 
ιδρύματα, τα περιβαλλοντικά κέντρα, τα σχολεία μέσης εκαπίδευσης, γυμνάσια και 
λύκεια, και τα Πανεπιστήμια (Φραγκούλης και Καραγιάννης 1997). Η μη τυπική 
εκπαίδευση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το πλαίσιο στο οποίο παρέχεται και 
για αυτό το πρόβλημα της εγκυρότητας των αποκτώμενων γνώσεων είναι ιδιαίτερα 
έντονο.  
  

Τέλος ως άτυπη εκπαίδευση (Informal Education) θεωρείται σύμφωνα με τους 
Jeffs & Smith (1990) η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο, σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής του, μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες – δεξιότητες και γνώσεις, 
από την καθημερινή εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον 
(εργασία, οικογένεια, γειτονιά, ελεύθερες ασχολίες, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής 
ενημέρωσης κ.α.). Είναι η μάθηση που προκύπτει από δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής οι οποίες σχετίζονται με την εργασία,την οικογένεια ή τον ελεύθερο 
χρόνο και δεν είναι διαρθρωμένη από άποψη μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης 
ή διδακτικής υποστήριξης, για αυτό και τυπικά δεν οδηγεί σε επίσημη πιστοποίηση.  
 
Αναφέροντας τους ορισμούς προσπαθήσαμε να ξεκαθαρήσουμε το πλαίσιο  στο 
οποίο ανήκει το συγκεκριμένο παιχνίδι και καθώς είναι καθορισμένο με χρόνους και 
υποστήριξη, το παιχνίδι εντάσσεται στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης με σκοπό 
να μπορέσουν μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού να αποκτήσουν εκπαιδευτικές 
δεξιότητες στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην κυκλική οικονομία και στα πλαίσια 
λήψης αποφάσεων σε σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική. Ένα επίσης δομημένο 
παιχνίδι μη τυπικής εκπαίδευσης με διδακτικούς στόχους στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας μπορεί να βρεθεί στο λινκ:  
https://www.nikolas-nikolaou.net/διαθεματικές-εργασίες-/mi-typiki-ekpaideysi/ . 
Πρόκειται για ένα παιχνίδι που στήθηκε από τον επικεφαλής της δημιουργίας αυτού 
του παιχνιδιού πριν από κάποια χρόνια στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό.  
Στη συνέχεια ακολουθεί το σενάριο η περιγραφή και όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν 
οι ομάδες που θα εμπλακούν με τη διαδικασία του παιχνιδιού.   

Το Παιχνίδι  
Αρχική Περιγραφή της επικρατούσας κατάστασης στην Κοινότητα PULCHRA   

Το υποθετικό σενάριο που θα έχετε στο παιχνίδι αναφέρεται σε ένα υποθετικό χωριό 
κάπου στο προσεχές μέλλον με συνθήκες όχι πολύ μακρινές από την πραγματικότητα. 
Στόχος μας μέσα από την όλη διαδικασία οι εμπλεκόμενοι παίχτες του παιχνιδιού να 
μπουν σε μια διαδικασία στρατηγικής για να φέρουν καλύτερες συνθήκες στην 
Κοινότητα PULCHRA.  
 
Η κοινότητα PULCHRA, σήμερα το 2040 μ.Χ.  βρίσκεται σε μια άσχημη 
περιβαλλοντική θέση καθώς έχει καταντήσει ο σκουπιδότοπος των δύο γειτονικών 
πόλεων της Κοινότητας, τις πόλεις RABISHKA και SHITKA, η κάθε μια εκ των οποίων 

https://www.nikolas-nikolaou.net/διαθεματικές-εργασίες-/mi-typiki-ekpaideysi/
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έχει πληθυσμό πέραν των  300,000 κατοίκων. Οι Δημοτικές αρχές των δύο αυτών 
πόλεων καθόρισαν τις χωματερές των πόλεων χωρίς καθόλου περιβαλλοντική 
συνείδηση στα κοινοτικά εδαφικά όρια της Κοινότητας PULCHRA επειδή μέχρι σήμερα 
δεν υπήρχε οποιαδήποτε αντίδραση από τις Κοινοτικές αρχές σε αυτές τις αποφάσεις 
τους ως προς τις χωματερές.  Βλέποντας όλη αυτή την περιβαλλοντική επιβάρυνση 
που έχει η αγαπημένη τους Κοινότητα το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας  
PULCHRA, κάτω από τον συντονισμό του Προέδρου της Κοινότητας αποφάσισε να 
δράσει και να καλέσει Επιστημονικές Περιβαλλοντικές Ομάδες για να μπορέσει να 
πετύχει τις καλύτερες λύσεις για ένα σωστό περιβάλλον για τους κατοίκους της 
Κοινότητας και επιπλέον να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα σκουπίδια και να τα 
αξιοποιήσουν μέσα από την κυκλική οικονομία για το περιβάλλον.    
 
Πριν την ανάθεση οποιωνδήποτε απόψεων από τις Επιστημονικές Περιβαλλοντικές 
Ομάδες, το Κοινοτικό Συμβούλιο προέβη σε μια στατιστική καταγραφή των 
αποβλήτων που υπάρχουν αλλά και εμφανίζονται κάθε χρόνο στις χωματερές που 
κατακλύζουν τα εδαφικά όρια της Κοινότητας τους. Ανάθεσε αυτή την καταγραφή σε 
μια εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων για να μπορέσουν να έχουν γνώση πλέον τι 
υπάρχει από σκουπίδια στην Κοινότητά τους. Όταν έγινε αυτή η καταγραφή 
προχώρησαν στην εγκατάσταση μονάδας διαλογής των σκουπιδιών στις χωματερές 
και έτσι ξεχώριζαν πλέον τα ρεύματα σκουπιδιών που παραλάμβαναν στην κοινότητα 
τους κάθε χρόνο. Για να μπορέσουν τώρα να κάνουν σωστή διαχείριση των 
αποβλήτων σε ανακυκλώσιμα ή μη υλικά και να προχωρήσουν στη μείωση των 
αποβλήτων αποφάσισαν να καλέσουν επιστημονικές ομάδες για να τους προτείνουν 
τι θα κάνουν και να δώσουν στην καλύτερη πρόταση την ευκαιρία διαχείρισης των 
σκουπιδιών τους.  
 
Οι Επιστημονικές Περιβαλλοντικές Ομάδες (υπόδυση ρόλων από τους 
εμπλεκόμενους στο παιχνίδι) προτείνουν λύσεις με βάση το αρχικό διαθέσιμο 
κεφάλαιο που παραχωρείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο της κοινότητας PULCHRA, 
έτσι ώστε να κάνουν τα καλύτερα περιβαλλοντικά βήματα σε ένα μακροχρόνιο 
σχεδιασμό της στρατηγικής τους ώστε να μπορέσουν στο τέλος να προσφέρουν τις 
καλύτερες λύσεις για την Κοινότητα και την ανάπλαση των χωματερών σε πάρκα που 
θα βοηθήσουν την Κοινότητα να αποφεύγει αρκετά περιβαλλοντικά πρόστιμα και να 
έχει ένα υγιές περιβάλλον με δραστηριότητες και περιβαλλοντικά πάρκα τα οποία θα 
μπορούν να προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της 
Κοινότητας.     
 

Στατιστική Ανάλυση Σκουπιδιών που υπάρχουν στις Χωματερές της Κοινότητας  

Προϋπάρχουσα κατάσταση χωματερών στην Κοινότητα 
Στις χωματερές της Κοινότητας με βάση τη στατιστική ανάλυση που έκανε η  εταιρεία 
διαχείρισης αποβλήτων υπάρχουν τεράστιες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. 
Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι καμιά περιβαλλοντική πολιτική δεν υπήρχε στις δύο 
γειτονικές πόλεις και η Κοινότητα PULCHRA ήταν ο σκουπιδότοπος των δύο πόλεων 
RUBBISHKA και SHITKA τα τελευταία 40 χρόνια. Έτσι στις χωματερές υπάρχουν οι 
πιο κάτω ποσότητες σκουπιδιών που έχουν συσσωρευτεί μετά από αρκετά χρόνια 
απραξίας σε σχέση με το περιβάλλον της Κοινότητας:  

• 120, 000 τόνοι οργανικά σκουπίδια  

• 20, 000 τόνοι πλαστικά απόβλητα   

• 20, 000 τόνοι απόβλητα από διάφορα είδη χαρτιού: χαρτόνια, κόλλες, χαρτιά 
και γενικά προϊόντα χαρτιού.    
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• 10,000 τόνοι γυαλιού  

• 5,000 τόνοι μετάλλων εκ των οποίων το 30% είναι αλουμίνιο.   
Επίσης στα σύνορα της κοινότητας υπάρχουν και τεράστιες λίμνες λυμάτων που η 
ποσότητα τους μπορεί και να υπερβαίνει τα 20,000,000 υγρών αστικών λυμάτων  που 
είναι μεγάλες εστίες προσέλκυσης εντόμων και υποβαθμίζουν την ποιότητα του του 
ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και των υπόγειων νερών της περιοχής.  
 

Χρονιαία επιβάρυνση με απόβλητα στην Κοινότητα PULCHRA 
Όπως έχουμε αναφέρει στην Κοινότητα υπάρχουν οι χωματερές των δύο γειτονικών 
πόλεων και έτσι πέραν από τις ποσότητες που έχουν μαζευτεί στην Κοινότητα κάθε 
χρόνο το περιβάλλον της Κοινότητας μέσα από τις χωματερές επιβαρύνεται με τις πιο 
κάτω ποσότητες αποβλήτων:  

• 12,000 τόνους οργανικά σκουπίδια  

• 2, 000 τόνους πλαστικά απόβλητα   

• 2, 000 τόνοι απόβλητα από διάφορα είδη χαρτιού: χαρτόνια, κόλλες, χαρτιά και 
γενικά προϊόντα χαρτιού    

• 1,000 τόνοι γυαλιού  

• 1,000 τόνοι μετάλλων εκ των οποίων το 30% είναι αλουμίνιο   
Επίσης οι λίμνες λυμάτων που η ποσότητα τους μπορεί και να υπερβαίνει τα 
20,000,000 υγρών αστικών λυμάτων επιβαρύνονται με άλλους 2,000,000 τόνους 
υγρών αστικών αποβλήτων κάθε χρόνο.  
 

Κανόνες Παιχνιδιού  
 
Το παιχνίδι είναι ανταγωνιστικό και για να υπάρχει σωστός και υγιής ανταγωνισμός 
είναι καλά να παίζεται με τουλάχιστον 5 ομάδες. Για τη σωστή διοργάνωση του 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού μη τυπικής εκπαίδευσης θα πρέπει οι επιστημονικές ομάδες 
(υπόδυση ρόλων των ομάδων που θα παίξουν το παιχνίδι) να ενημερωθούν πρώτα 
για όλα τα σχετικά σε σχέση με την Κοινότητα και τα λύματα, να τους εξηγηθεί ο ρόλος 
των επιστημονικών ομάδων και η διαδικασία υλοποίησης της προσομοίωσης του 
παιχνιδιού από τον συντονιστή του παιχνιδιού. Για τη σωστή υλοποίηση χρειάζεται 
επίσης πέραν από τον συντονιστή ακόμα ένα άτομο που θα είναι ο τραπεζίτης του 
παιχνιδιού και ένα ακόμη άτομο που θα είναι ο υπεύθυνος για τη διαμοίραση των 
στερεών και υγρών αποβλήτων του παιχνιδιού.  
 
Αφού γίνει η ενημέρωση του παιχνιδιού σε δεκαπέντε λεπτά, οι ομάδες θα έχουν 45 
λεπτά χρόνο για να καταστρώσουν τη στρατηγική τους σύμφωνα με του κανόνες του 
παιχνιδιού και για τα καλύτερα αποτελέσματα σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα.  
 
Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η προσομοίωση του παιχνιδιού που θα αναπαριστά την 
πραγματική κατάσταση της στρατηγικής τους σε βάθος χρόνου. Η προσομοίωση θα 
παίζεται για δύο ώρες (120 λεπτά) και κάθε 5 λεπτά θα αντικατοπτρίζονται τα 
αποτελέσματα για ένα χρόνο λειτουργίας όλων των επηρεαζόμενων καταστάσεων 
στην Κοινότητα PULCHRA, έτσι ώστε στο τέλος του παιχνιδιού να έχουμε τα 
αποτελέσματα της στρατηγικής της κάθε ομάδας για περίοδο 24 χρόνων. Κατά τη 
διάρκεια της προσομοίωσης μπορεί να υπάρξουν αγοραπωλησίες σκουπιδιών, 
εργοστασίων και γενικά οτιδήποτε μπορεί να επέλθει σε συμφωνία φτάνει να γίνεται 
εις γνώση του τραπεζίτη και γενικά του συντονιστή του παιχνιδιού. Οποιαδήποτε 
συμφωνία επέλθει μεταξύ των ομάδων θα πρέπει να καταγράφεται από τον τραπεζίτη 
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και τον υπεύθυνο των αποβλήτων, τη στιγμή που γίνεται η συμφωνία μεταξύ των 
ομάδων.  
 
Μετά το τέλος της προσομοίωσης η κάθε ομάδα θα έχει 30 λεπτά για να μας 
καταγράψει την πορεία της δικής της στρατηγικής έτσι ώστε να μπορεί στο τέλος να 
βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής της νικήτριας ομάδας.  
 

Χρόνος Διεξαγωγής του Παιχνιδιού 
20 λεπτά  για την αρχική ενημέρωση από τον συντονιστή του παιχνιδιού και 
παρουσίαση των άλλων εμπλεκόμενων      
90 λεπτά  για ενημέρωση και σύσκεψη των επιστημονικών ομάδων και κατάστρωση 
στρατηγικού πλάνου εργασίας.  
30 λεπτά για μια αρχική δειγματική προσομοίωση ώστε να καταλάβουν όλες οι ομάδες 
τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγετε το παιχνίδι σύμφωνα με την κανονική 
προσομοίωση.  
2 ώρες και είκοσι λεπτά προσομοίωση του παιχνιδιού με αποτελέσματα του 
στρατηγικού σχεδίου σε βάθος χρόνου 
45 λεπτά για καταγραφή των αποτελεσμάτων της στρατηγικής της κάθε ομάδας από 
τις επιστημονικές ομάδες  
10 λεπτά για την κάθε ομάδα για παρουσίαση και βαθμολόγηση της δουλειάς τους 
σύμφωνα με τους κανόνες βαθμολόγησης.  
 
Στο σύνολο για 5 ομάδες θα χρειαστούμε 6  ώρες περίπου και αν οι ομάδες είναι δέκα 
μπορεί να φτάσουμε τις 7 ώρες.  Το παιχνίδι μπορεί να παίζεται με τουλάχιστον 5 
ομάδες και το μέγιστο δώδεκα ομάδες (οι επιστημονικές ομάδες μπορούν να 
αποτελούνται από 4 μέχρι 8 άτομα ανάλογα με τους ενδιαφερόμενους).    
 

Επιστημονικές Ομάδες  
Οι επιστημονικές ομάδες θα πρέπει 
να προτείνουν τρόπους λύσης 
αυτού του φαινομένου και να 
προσθέσουν πλέον επιπρόσθετη 
αξία στην κοινότητα PULCHRA 
προσπαθώντας να μειώσουν τον 
όγκο των αποβλήτων με διάφορους 
τρόπους που θα σκεφτούν και με 
βάση το συμφέρον της κοινότητας 
αλλά και το περιβαλλοντικό όφελος 
που προκύπτει σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των επιλογών για τη 
διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων που θα βρείτε στις 
καρτέλες διαχείρισης των 
αποβλήτων ανάλογα με το είδος 
του απόβλητου.   
Σημαντική παρατήρηση: Πάντοτε 
να λαμβάνετε υπόψη την 
ιεράρχηση των επιλογών για να έχετε καλύτερη διαχείριση και καλύτερα αποτελέσματα 
στον σχεδιασμό της στρατηγικής σας. Να αναφέρουμε ότι πέραν από τη διαχείριση με 
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βάση την ιεράρχηση θα πρέπει πάντα στο βάθος του μυαλού σας να υπάρχει και η 
περιβαλλοντική ανάπλαση των χώρων που υπήρχαν σκουπίδια.    
 
 
 

Αρχική ενημέρωση και στρατηγική των επιστημονικών ομάδων.  
Οι επιστημονικές ομάδες θα έχουν 45 λεπτά πριν ξεκινήσει η προσομοίωση του 
παιχνιδιού για να σχεδιάσουν τη δική τους στρατηγική για τα καλύτερα οικονομικά και 
περιβαλλοντικά αποτελέσματα στο τέλος της προσομοίωσης, έτσι ώστε να μπορούν 
να πιάσουν την προσφορά σαν νικήτρια ομάδα από το Κοινοτικό Συμβούλιο της 
Κοινότητας PULCHRA.  
Για τον καλύτερο σχεδιασμό της στρατηγικής καλό θα ήταν η επιστημονική ομάδα να 
συμβουλευτεί τις καρτέλες των αποβλήτων, την οικονομική ανάλυση και να κάνει ένα 
πλάνο με ποιο τρόπο θα προσπαθήσει μέσα από το αρχικό κεφάλαιο των 1,000,000 
ευρώ που θα έχει να φέρει τα καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα και να κινείται 
κυκλικά σε σχέση με τα αποτελέσματα που θα φέρνει κάθε χρονιά που θα περνά. Ο 
αρχικός σχεδιασμός του παιχνιδιού έχει γίνει έτσι ώστε η προσομοίωση να αντιστοιχεί 
σε 24 χρόνια. Σε περίπτωση που το παιχνίδι ενθουσιάσει και οι ομάδες που θα 
αποτελούν τις επιστημονικές ομάδες είχαν προηγούμενη εμπειρία μπορεί να αυξηθεί 
η δυσκολία του στρατηγικού σχεδιασμού εύκολα, στα 30 και στα 40 χρόνια της 
προσομοίωσης. Να αναφέρουμε ότι για να μεταβείτε σε πιο δύσκολες στρατηγικές 
είναι καλά να είναι έμπειρος και ο εκπαιδευτής και οι ομάδες που θα παίξουν το 
παιχνίδι.  
 
Ο σχεδιασμός μιας έξυπνης στρατηγικής είναι αυτός που θα προβλέπει σε βάθος 
χρόνου τι θα γίνει. Να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με την 
περιβαλλοντική πολιτική της κάθε χρόνο θα ανακοινώνει στόχους και επιδιώξεις για τα 
επόμενα χρόνια που αν δεν επιτευχθούν θα αποφέρουν περιβαλλοντικό πρόστιμο, για 
αυτό οι ομάδες θα πρέπει να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης 
του παιχνιδιού τις ζωντανές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους 
βραχυπρόθεσμους στόχους που θα ανακοινώνονται μέσω του συντονιστή του 
προγράμματος.  
 

Προσομοίωση του Παιχνιδιού 
Το παιχνίδι ξεκινά την ίδια ώρα για όλες τις ομάδες και διαρκεί 140 λεπτά. Στον αρχικό 
προγραμματισμό του παιχνιδιού έγινε πρόνοια για προσομοίωση που θα διαρκεί 20 
χρόνια. Κάθε 7 λεπτά του παιχνιδιού θα αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό χρόνο και θα 
έρχονται τα έσοδα, τα έξοδα, τα απόβλητα και τα οφέλη για ένα χρόνο.  Σε περίπτωση 
που οι επιστημονικές ομάδες αποτελούνται από έμπειρους επιστήμονες (άτομα που 
είχαν πρότερη γνώση με το παιχνίδι), τότε το παιχνίδι θα μπορούσε να γίνει πιο 
δύσκολο με μια αντιστοιχία των 5 λεπτών ανά χρόνο (στρατηγικός περιβαλλοντικός 
προγραμματισμός για 28 χρόνια) ή ακόμα πιο δύσκολο με μια αντιστοιχία των 4 
λεπτών ανά έτος (στρατηγικός περιβαλλοντικός προγραμματισμός για 35 χρόνια). 
Το παιχνίδι θα είναι ζωντανό κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης και μπορεί να 
υπάρχουν και συμφωνίες ανάμεσα στις ομάδες για αγορά αποβλήτων αν χρειάζεται ή 
αγορά εργοστασίων αν δεν χρειάζεται το εργοστάσιο σε μια ομάδα. Οι συμφωνίες θα 
γίνονται από τους διαπραγματευτές της κάθε επιστημονικής ομάδας μεταξύ τους. Όταν 
θα επέλθει συμφωνία μεταξύ δύο ομάδων για οτιδήποτε θα πρέπει να ενημερώνεται 
ο κεντρικός τραπεζίτης του παιχνιδιού.  
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Κατά τη ροή του παιχνιδιού θα υπάρχουν ανακοινώσεις για βραχυπρόθεσμους 
στόχους, και για μακροπρόθεσμους στόχους τους οποίους οι επιστημονικές ομάδες 
θα πρέπει να τους εντάσσουν μέσα στη στρατηγική τους για να έχουν όσο το δυνατόν 
καλύτερα αποτελέσματα έτσι ώστε στο τέλος να μπορέσουν να χαράξουν την 
καλύτερη περιβαλλοντική πολιτική για ένα καθαρό περιβάλλον της Κοινότητας 
PULCHRA. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων την κατάληξη διότι μπορεί οι 
μακροπρόθεσμοι στόχοι να τους αλλάξουν τα σχέδια και να τους θέτουν σε δίλημμα 
για το τι θα πράξουν για να τους πετύχουν και πώς θα αλλάξουν τη στρατηγική τους.  
 

Βιομηχανική Συμβίωση μεταξύ των επιστημονικών ομάδων κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού 
Ορίζεται ως η κοινή χρήση υπηρεσιών και παροχών καθώς και η αξιοποίηση των 

υποπροϊόντων και των αποβλήτων ως πόροι μεταξύ των βιομηχανιών προκειμένου 

να δημιουργηθούν νέες αξίες, να μειωθεί το κόστος της παραγωγής με ταυτόχρονη 

βελτίωση του περιβάλλοντος. Στην ουσία πρόκειται για ένα οργανωμένο σύστημα 

όπου τα απόβλητα μιας βιομηχανίας (επιχείρησης ή κλάδου) μπορούν να αποτελούν 

χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποια άλλη βιομηχανία.  

Έτσι σύμφωνα με τη Βιομηχανική Συμβίωση οι ομάδες μπορούν να κάνουν επιμέρους 

συμφωνίες μεταξύ τους είτε για πώληση σκουπιδιών, είτε για πώληση 

μεταχειρισμένων εργοστασίων που δεν τα χρειάζονται πλέον. Οι συμφωνίες θα 

μπορούν να γίνονται επιμέρους μεταξύ των ομάδων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

προσομοίωσης και κρίνοντας ανάλογα με τη στρατηγική της κάθε ομάδας. Όταν θα 

κλείνουν οι συμφωνίες μεταξύ των ομάδων θα πρέπει να αναφέρονται στους 

συντονιστές του παιχνιδιού για κατοχύρωση τους σε σχέση με την οικονομική 

διαχείριση του παιχνιδιού.  

 

Εμπόδια και επιβραβεύσεις κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης του παιχνιδιού  
Μέσα από τη ζωντανή προσομοίωση έρχονται κάποιες οδηγίες από τους Κρατικούς 
και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς σε σχέση με τα απόβλητα με στόχο να καταστεί η Γη 
βιώσιμη και για τις επόμενες γενιές. Αυτές οι αποφάσεις μπορούν να μεταβάλλονται 
ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην κάθε προσομοίωση του παιχνιδιού. Οι 
ανακοινώσεις θα γίνονται από τον συντονιστή του προγράμματος ανάλογα με την 
κατάσταση που επικρατεί κατά την διάρκεια της προσομοίωσης. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι οι ανακοινώσεις θα είναι τυχαίες και θα αποτελούν είτε επιβράβευση, 
είτε χορηγία σε σχέση με τις δράσεις που έχουν γίνει, είτε κάποιο πρόστιμο αν δεν 
έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων. Στη  
συνέχεια αναφέρονται κάποιες δειγματικές ανακοινώσεις που θα μπορούσαν να 
γίνουν κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης:    
 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τις οδηγίες  2030/53/ΕΚ, 2036/66/ΕΚ, 2032/19/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν να καθορίσουν πρόστιμο 30,000 ευρώ 
σε όλες τις κοινότητες που δεν θα καταφέρουν να μειώσουν στο 50% τα πλαστικά και 
γυάλινα απόβλητά τους.  

2. Με βάση τη συμφωνία που υπέγραψαν οι δήμαρχοι των πόλεων (Rubbiska + Shitka) 
με το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας PULCHRA, θα αποστέλλονται για τα 
επόμενα 5 χρόνια 1000 τόνοι πλαστικών αποβλήτων περισσότεροι για να τα 
διαχειριστείτε.  
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3. Με βάση την υποχρέωση από την ΕΕ τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 
δράσεις επικοινωνίας και εκπαίδευσης για ευαισθητοποίηση όσον αφορά την 
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Για τον λόγο αυτό γίνεται καταβολή χρηματικού 
πόσου επιβράβευσης σε όσους έχουν επενδύσει σε εκπαιδευτικές δράσεις. Έτσι σε 
περίπτωση που κάνατε οποιαδήποτε περιβαλλοντική πολιτική πρόληψης θα λάβετε 
το ποσό των €50,000 σαν επιχορήγηση για την περιβαλλοντική πολιτική που 
ακολουθήσατε μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό μας.  

4. Θα παραχωρηθεί χρηματική επιβράβευση €20,000, σε όσους παρείχαν κίνητρα για τη 
συλλογή απούλητων τροφίμων ή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, εφόσον όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ πρέπει να παρέχουν κίνητρα.  

5. Λόγω καθυστερήσεων στην εφαρμογή της Νομοθεσία της Ένωσης περί αποβλήτων, 
όσοι δεν έχετε μειώσει τα οργανικά σας απόβλητα στο 50% μέχρι το 2050, 
υποχρεούστε να καταβάλετε κατ’ αποκοπή ποσού ύψους €100,000.  

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να σας παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ 
επειδή δεν προστατεύσατε τους πολίτες σας από την κακή ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, όσον αφορά τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου (SO2) και τις 
οριακές τιμές διοξειδίου του αζώτου (NO2) από τα απόβλητα, επειδή προχωρήσατε 
στην καύση χωρίς παραγωγή ενέργειας και στην Υγειονομική ταφή των αποβλήτων 
σας, κάτι που δεν επιβάλλεται με βάση τις νεότερες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Με απόφαση του δικαστηρίου σας επιβλήθηκε πρόστιμο €50,000.  

7. Υπήρξαν συστηματικές παραλείψεις όσον αφορά την καταγραφή και την 
παρακολούθηση της ρύπανσης από τα οργανικά απόβλητα, για αυτό όσοι δεν έχετε 
κάνει τη διαχείριση του 70% των αποβλήτων καλείστε να πληρώσετε το χ ποσό. 

8. Ορισμένοι δεν εξασφαλίσατε κατάλληλη επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
ορισμένων οικισμών όπως απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία  (οδηγία 
91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου) και τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Όσοι δεν έχετε προχωρήσει σε περιβαλλοντική πολιτική 
για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων θα πληρώσετε πρόστιμο €100,000.  

9. Προειδοποίηση: Κινδυνεύετε να μην επιτύχετε τον στόχο του 2045 για την 
προετοιμασία των αστικών αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε 
ποσοστό τουλάχιστον 55% κατά βάρος. 

10. Όσοι δεν έχουν επιτύχει τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων τους και ανάκτηση 
πρώτων υλών επιβάλλεται πρόστιμο €20,000.  

11. Η Επιτροπή έθεσε ποσοστό ανακύκλωσης μέχρι το 2050 για το αλουμίνιο σε ποσοστό 
60%. Όσοι δεν το έχετε πετύχει θα πληρώσετε πρόστιμο €100,000. 

12. Η Επιτροπή έθεσε ποσοστό ανακύκλωσης μέχρι το 2050 για το χαρτί - χαρτόνι σε 
ποσοστό 85%. Κινδυνεύετε να μην το πετύχετε. Αν δεν το επιτύχετε θα πρέπει να 
πληρώνετε πρόστιμο €40,000 κάθε χρόνο.  

13. Με βάση την έκθεση εφαρμογής σας προς την ΕΕ δεν έχετε αποδείξει αποτελεσματικό 
εργαλείο για τον έλεγχο της συμφόρησης ή την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις.  

14. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2043 η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία για τη σπατάλη τροφίμων 
σύμφωνα με το άρθρο 37 με στόχο τη μείωση των αποβλήτων και παρατηρήθηκε 
ορισμένοι να μην έχουν εφαρμόσει στρατηγική μείωσης των παραγόμενων τροφικών 
αποβλήτων και επιβάλλεται πρόστιμο χ.  

15. Η Επιτροπή αποφασίζει το κλείσιμο των χώρων υγειονομικής ταφής  αποβλήτων. 
Παρακαλώ επανεξετάστε τη στρατηγική σας σε περίπτωση που περιλαμβάνει μέρος 
της πιο πάνω απόφασης.  

16. Δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό μητρώο ή συντονισμένα μητρώα για την 
καταγραφή των ποσοτήτων και των ρευμάτων αποβλήτων έτσι ώστε να γνωρίζετε 
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κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι των νομοθετικών πράξεων κατά τα έτη 2045, 
2050 και 2055. 

17. Ο στόχος 6 του ΟΗΕ για καθαρό νερό και αποχέτευση επιδιώκει μέχρι το 2060 να 
υπάρξει μείωση της ρύπανσης, εξάλειψη των απορρίψεων και μείωση κατά το ήμισυ 
του ποσοστού των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων καθώς και την αύξηση της 
ανακύκλωσης και της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης του νερού.  Λάβετε το υπόψη 
στο σχεδιασμό για να μην επέρχονται πρόστιμα.  
 
Οι πιο πάνω ανακοινώσεις μπορούν να εμπλουτιστούν και με άλλες ανάλογα με τον 
στρατηγικό σας σχεδιασμό ώστε να σας προβάλλουν εμπόδια σε λανθασμένους 
σχεδιασμούς αλλά και επιβράβευση σε σωστούς σχεδιασμούς σε σχέση με την ολική 
οργάνωση του παιχνιδιού.  
 

Καρτέλα Παιχνιδιού της Κοινότητας PULCHRA  
Όλες οι ομάδες θα έχετε την καρτέλα της Κοινότητας που έχει την πιο κάτω μορφή. Η 
καρτέλα χωρίζεται σε 4 ενότητες και θα χρησιμοποιείται από τι περιβαλλοντικές 
ομάδες κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης για την οργάνωση όλων των πλάνων 
τους. Στην Αξιοποίηση των Υλικών θα μπαίνουν οποιαδήποτε εργοστάσια, βιοτεχνίες 
και άλλες επιχειρήσεις που θα στήνονται για την ανακύκλωση και επεξεργασία των 
αποβλήτων. Στην Οικονομική διαχείριση θα είναι τα λεφτά που έχετε ανά πάσα 
δεδομένη χρονική στιγμή και στα σκουπίδια θα είναι τα αστικά απόβλητα που 
υπάρχουν στην κοινότητά σας ανά πάσα δεδομένη χρονική στιγμή. Στα έργα 
εξωραϊσμού είναι τα οποιαδήποτε έργα θα αποφασίσετε σαν ομάδα να δημιουργήσετε 
στην κοινότητα PULCHRA 
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Στο Παράρτημα θα βρείτε τι πρέπει να έχετε σαν ομάδα για να μπορέσετε να 
δημιουργήσετε το δικό σας στρατηγικό πλάνο για βάθος χρόνου και να λειτουργήσετε 
σαν ερευνητική ομάδα.  
 

Τελική Βαθμολογία και ανακήρυξη νικήτριας επιστημονικής ομάδας  
Στο τέλος της προσομοίωσης οι επιστημονικές ομάδες θα έχουν 30 λεπτά στα οποία 
θα κάνουν ένα απολογισμό για τι έχουν πετύχει μέσα από την στρατηγική τους. Αφού 
συμβουλευτούν  και μελετήσουν την τελική τους πορεία μέσα από την όλη διεξαγωγή 
του παιχνιδιού θα πρέπει να καταγράψουν τις πιο κάτω ποσότητες και έργα ανάλογα.   
Προτείνω όπως στην τελική βαθμολογία των μονάδων να μετρούμε πόντους ανάλογα 
με το τι έχει πετύχει η κάθε ομάδα. Θα πρέπει να καταγραφούν τα σκουπίδια που 
έχουν μείνει στην κοινότητα σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους στο τέλος των 24 (30 ή 
40) χρόνων. Η βαθμολόγηση της ομάδας σας θα γίνει σύμφωνα με τους πιο κάτω 
κανόνες.  
 

Βαθμολόγηση για την οικονομική διαχείριση της ομάδας σας 
Για κάθε χίλια ευρώ που έχετε στο ταμείο θα έχετε δύο βαθμούς στην τελική 
βαθμολογία.   
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Βαθμολόγηση για εξωραϊστικά έργα που έγιναν στην Κοινότητα 
Για κάθε έργο που έγινε στην Κοινότητα θα πάρε τη βαθμολογία που αντιστοιχεί και 
αναφέρετε στη συνέχεια.  
 

Ηλιακά Πάρκα 
Για κάθε επιδότηση Ηλιακού Πάρκου που έχετε δώσει και έχει κατασκευαστεί στην 
Κοινότητα σας θα πάρετε τις πιο κάτω μονάδες:  
Ηλιακό πάρκο ισχύος 150kw σε καλλιεργήσιμη γη: 120 βαθμούς 
Ηλιακό πάρκο ισχύος 100kw σε καλλιεργήσιμη γη: 80 βαθμούς 
Ηλιακό πάρκο ισχύος 50kw σε καλλιεργήσιμη γη: 40 βαθμούς 
Ηλιακό πάρκο ισχύος 150kw σε οικοδομές (σε αστική γη): 240 βαθμούς 
Ηλιακό πάρκο ισχύος 100kw σε οικοδομές (σε αστική γη): 160 βαθμούς 
Ηλιακό πάρκο ισχύος 50kw σε οικοδομές (σε αστική γη): 80 βαθμούς 
 

Ανεμογεννήτριες 
Μικρή ανεμογεννήτρια 5kw σε οικία: 20 βαθμοί 
Μεγάλη Ανεμογεννήτρια 300kw: 200 βαθμοί     
 

Ζωολογικός Κήπος 
Δημιουργία Ζωολογικού κήπου με προστασία της άγριας ζωής: 2500 βαθμοί 
Δημιουργία Ζωολογικού κήπου με καθεστώς αιχμαλωσίας: 300 βαθμοί  
 

Θεματικά Πάρκα 
Θεματικό Πάρκο Φυτών: 500 βαθμοί 
Τουριστικό Θεματικό Πάρκο Παιχνιδιών:  200 βαθμοί 
Γεωλογικό Θεματικό Πάρκο: 400 βαθμοί 
Αρχαιολογικό Θεματικό Πάρκο: 400 βαθμοί 
Αρχιτεκτονικό Θεματικό Πάρκο: 200 βαθμοί 
Παιδικό Θεματικό πάρκο παιχνιδιών: 200 βαθμοί  
Τεχνολογικό Θεματικό Πάρκο: 300 βαθμοί 
Θεματικό Πάρκο Άγριας Ζωής: 400 βαθμοί 
Εθνογραφικό Πάρκο: 200 βαθμοί 
Βοτανικός Κήπος: 400 βαθμοί 
Θεματικό πάρκο ανακυκλωμένων υλικών: 600 βαθμοί 

Βαθμολόγηση για τα εναπομείναντα στερεά απόβλητα της ομάδας 

Οργανικά απόβλητα  
Θα πρέπει να χωρίσετε τις ποσότητες που σας έμειναν στα πιο κάτω:  
Ζωικά απόβλητα: για κάθε τόνο που σας έχει απομείνει θα αφαιρέσετε 3 βαθμούς.   
Μαγειρεμένα Φαγητά: για κάθε τόνο που σας έχει απομείνει θα αφαιρέσετε 2 
βαθμούς. 
Πράσινα οργανικά απόβλητα: για κάθε τόνο που σας έχει απομείνει θα αφαιρέσετε 
1 βαθμό.  
 

Πλαστικά απόβλητα 
Πλαστικά που μπορούν να ανακυκλωθούν: για κάθε τόνο που σας έχει απομείνει 
θα αφαιρέσετε 2 βαθμούς. 
Πλαστικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν: για κάθε τόνο που σας έχει 
απομείνει θα αφαιρέσετε 1 βαθμό. 
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Χάρτινα Απόβλητα: για κάθε τόνο που σας έχει απομείνει θα αφαιρέσετε 1 βαθμό. 

 

Απόβλητα γυαλιού: για κάθε τόνο που σας έχει απομείνει θα αφαιρέσετε 1 βαθμό. 

 

Απόβλητα μετάλλων  
Απόβλητα σκουριασμένων μετάλλων: για κάθε τόνο που σας έχει απομείνει θα 
αφαιρέσετε 1 βαθμό. 
Απόβλητα αλουμινίου: για κάθε τόνο που σας έχει απομείνει θα αφαιρέσετε 2 
βαθμούς. 
 

Υγρά αστικά απόβλητα: για κάθε χίλιους τόνους που σας έχει απομείνει θα 

αφαιρέσετε 2 βαθμούς.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Παράρτημα 
Όλες οι ομάδες θα πρέπει να έχουν τα πιο κάτω:  

1. Καρτέλα Παιχνιδιού της Κοινότητας PULCHRA  
2. Ποσότητες σκουπιδιών που θα πρέπει να έχετε σύμφωνα με τις οδηγίες  
3. Αρχικό οικονομικό budget που θα πρέπει να έχετε 

Τα πιο άνω υπάρχουν μέσα στις οδηγίες που κρατάτε αυτή τη στιγμή στα χέρια σας 
για αυτό πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Επίσης θα πρέπει να έχετε 
τα πιο κάτω έντυπα:   

4. Πλάνο Στρατηγικού Σχεδιασμού  
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5. Πλάνο Συμφωνίας (σε αρκετά αντίτυπα) μεταξύ των ομάδων.   
Τα πιο πάνω είναι για να γίνονται σωστές συμφωνίες και σωστός σχεδιασμός 
σύμφωνα με τις αποφάσεις σας. Μαζί με όλα αυτά θα έχετε μαζί σας τις καρτέλες 
ανακύκλωσης και καρτέλες ανάπλασης που είναι περισσότερο καρτέλες ενημέρωσης 
και θα πρέπει και αυτές να τις διαβάσετε πολύ προσεκτικά για να ξέρετε πώς 
προχωράτε στον σωστό σχεδιασμό. Οι καρτέλες ανακύκλωσης παρατίθενται στην 
συνέχεια και σε φωτογραφίες.  

6. Καρτέλες ανακύκλωσης των αποβλήτων (6 καρτέλες) 
7. Καρτέλες ανάπλασης των χώρων της Κοινότητας με πάρκα (4 καρτέλες)  

Απλά να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση αγοράς εργοστασίων ή άλλων έργων στην 
κοινότητα θα παίρνετε αντίστοιχα κάρτες ή κατασκευές.  
 

Πλάνο Στρατηγικού Σχεδιασμού  

 

 

 

 

Πλάνο συμφωνίας μεταξύ των ομάδων (Βιομηχανική Συμβίωση)  
Science in the City. Building Participatory Urban Learning Community 

Hubs through Research and Activation 

Μπορείς να μετατρέψεις την Κοινότητά μας σε μια Πράσινη 

Κοινότητα PULCHRA; 
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Βιομηχανική Συμβίωση μεταξύ των επιστημονικών ομάδων κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού 

 

Συμφωνία μεταξύ της ομάδας Α (_____________________) με την 

ομάδα Β (___________________________) 

 

Σήμερα αποφασίστηκε η πιο κάτω συμφωνία μεταξύ των αρχηγών των 

πιο πάνω επιστημονικών ομάδων Α και Β για τα πιο κάτω: 

Χρονολογία: 20…….. 

Η ομάδα Α θα πωλήσει τα πιο κάτω στην Ομάδα Β 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Για το ποσό των ………………………………………. 

 

Υπογραφές 

Αρχηγός Ομάδας Α: ………………………….. 

Αρχηγός Ομάδας Β: …………………………… 
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Καρτέλες Ανακύκλωσης των Αποβλήτων  
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Καρτέλες ανάπλασης των χώρων της Κοινότητας με πάρκα 

 
 



21 

 

 

Καρτέλες Απόκτησης βιομηχανικού ή εξωραϊστικού έργου  
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