Οδός Ονείρων, Οδός Πανεπιστημίου
Ερευνώ, κρίνω, σχεδιάζω τον πιο ωραίο δρόμο της Αθήνας!

Όνομα μελών της παρέας σας ________________________________________________
Ψευδώνυμο (βρείτε ένα ψευδώνυμο για την παρέα σας _______________________________
Αποστολή σας είναι να εξερευνήσετε την λεωφόρο Πανεπιστημίου, να σκεφτείτε τι σας αρέσει και τι
όχι και να αποτυπώσετε το όνειρό σας για το μέλλον αυτού του δρόμου. Επιστρέψτε στο σημείο
αφετηρίας σε 1 ώρα. Το βραβείο; Ο δρόμος των ονείρων σας.

Στην περίφημη νεοκλασική «τριλογία του Χάνσεν»
Βρείτε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά κτίρια, από τα πιο σημαντικά της πόλης. Τα έχουμε
βάλει στη σωστή σειρά; Τα έχουμε ονοματίσει σωστά;

Πανεπιστήμιο

Ακαδημία

Βιβλιοθήκη

Ψάξε να βρεις αυτές τις λεπτομέρειες:

Υπάρχουν σημάδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή βανδαλισμών στα
αγάλματα και τον γύρω χώρο; Καταγράψτε τις εδώ.

κτίρια, τα

∆ιασχίζοντας τη λεωφόρο.
Μετρήστε το πλάτος της λεωφόρου Πανεπιστημίου όπως μπορείτε (π.χ. σε πόδια, σε πατούσες, σε
διασκελισμό, σε παλάμες, σε ανθρώπους μιας ανθρώπινης αλυσίδας …). ΓΓράψτε το
αποτέλεσμα εδώ: …………………………………………………………………………………

Ποιος είναι ο πιο πλατύς δρόμος που έχετε περπατήσει στην Αθήνα;
_________________________________________________

Σημειώστε τα σημεία στη λεωφόρο Παν/μίου που είδατε…
την ωραιότερη θέα ………………………………………………………………..
τον ωραιότερο χώρο πρασίνου ………………………………………………..
το ωραιότερο κτίριο ………………………………………………………………….
το χειρότερο κτίριο …………………………………………………………………………
Φωτογραφηθείτε στο καλύτερο σημείο της λεωφόρου Πανεπιστημίου. (Αυτό που σας
αρέσει περισσότερο). Αν δεν έχετε μηχανή, κάντε ένα σχέδιο εδώ.

Συγκρίνετε την οδό Κοραή που είναι πεζόδρομος με τον προηγούμενο ή τον επόμενο
παράλληλο δρόμο που δεν είναι. Σε ποιον από τους δυο αισθάνεστε πιο όμορφα και γιατί;
____________________________________________________________________
Οι εντυπώσεις σας.
Από όλη τη διαδρομή τι σας έκανε να
μουτρώσετε, τι να χαμογελάσετε και τι
σας άφησε αδιάφορο;

Ιστορίες από το μέλλον
∆είτε πώς ήταν η Πανεπιστημίου…

Παύλου Mαθιόπουλου, «H οδός Πανεπιστημίου»
π.1896 (υδατογραφία, Eθνική Πινακοθήκη)

∆είτε πώς είναι σήμερα σε μια κανονική ημέρα

Φανταστείτε την Πανεπιστημίου πεζόδρομο; Που υπάρχει πράσινο, χώρος για παιχνίδι, για
συναναστροφές, για πατίνια, ποδήλατο, σκέητμπορντ; Σκεφτείτε ότι πρέπει να την απολαμβάνουν
όλοι (μανάδες με καρότσια, παιδιά, ηλικιωμένοι, νέοι, ΑΜΕΑ….). Σχεδιάστε την εδώ:

∆εσμευτείτε.
Για να δούμε το όνειρό μας να γίνεται
πραγματικότητα, εμείς, η παρέα μας, θα
………………………………………………………

Ευχαριστούμε πολύ. Το WWF Eλλάς σας
περιμένει στο σημείο αφετηρίας.

