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Μοντέλο δηµιουργίας «Ταξίδια» 
 

Στην εποχή µας, η ανάπτυξη των µέσων µεταφοράς έχει διευκολύνει την 
πραγµατοποίηση ταξιδιών, ιδιαίτερα σε τόπους που µερικές δεκαετίες πριν 
φαίνονταν µακρινοί και απροσπέλαστοι στην πλειοψηφία των ανθρώπων. 

 

Από την άλλη, οι έντονοι ρυθµοί της σύγχρονης ζωής έχουν επιβάλει την ανάγκη 
έστω και ολιγοήµερων διακοπών. 

 

Έτσι, κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι προγραµµατίζουν τις διακοπές τους, µε 
βάση φυσικά τις οικονοµικές τους δυνατότητες. 

 

Συνέπεια των παραπάνω είναι η δηµιουργία πολλών ταξιδιωτικών γραφείων, τα 
οποία προσπαθούν µε διάφορες προσφορές να ελκύσουν  πελάτες. 

 

Υποθέστε ότι εργάζεστε σε ένα µεγάλο ταξιδιωτικό γραφείο και ο 
προϊστάµενός σας ζητά να συγκροτήσετε µια προσφορά για δύο 
ενήλικα άτοµα που να αφορά σε ένα πενθήµερο ταξίδι σε ένα ελληνικό 
νησί  στη διάρκεια του Πάσχα του 2003. 

 

1.  Να διαλέξετε ένα συγκεκριµένο τόπο προορισµού και στη συνέχεια να 
αποφασίσετε και να σηµειώσετε στο σηµειωµατάριο: 

• τους παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας, για να µπορέσετε να 
καθορίσετε το ύψος του κόστους της προσφοράς, 

• προσεγγιστικά, το ύψος του κόστους των διακοπών που θα ήταν ελκυστικό 
σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους 

• τον ή τους παράγοντες που νοµίζετε ότι έχουν τη µεγαλύτερη και τη 
µικρότερη συµβολή στο συνολικό κόστος της προσφοράς. 

 

2. Να εξετάσετε και να εξηγήσετε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ των παρακάτω: 

• κόστους διαµονής και διάρκειας (αριθµού ηµερών), όταν το κόστος 
µεταφοράς παραµένει σταθερό 
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• κόστους µεταφοράς και συνολικού κόστους, όταν το συνολικό κόστος 
διαµονής παραµένει σταθερό 

• κόστους διαµονής και συνολικού κόστους, όταν το κόστος µεταφοράς 
παραµένει σταθερό 

• συνολικού κόστους και αριθµού ηµερών, όταν το κόστος διαµονής ανά 
ηµέρα και το κόστος µεταφοράς παραµένουν σταθερά 

• κόστους διαµονής και κόστους µεταφοράς, όταν το συνολικό κόστος 
παραµένει σταθερό 

 

3. Να σηµειώσετε Σ δίπλα σε καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις που θεωρείτε 
σωστή και Λ δίπλα σε καθεµία που θεωρείτε λανθασµένη, αιτιολογώντας σε κάθε 
περίπτωση την απάντησή σας: 

• το κόστος διαµονής επηρεάζει περισσότερο από το κόστος µεταφοράς το 
συνολικό κόστος των διακοπών 

• η αύξηση της διάρκειας των διακοπών σηµαίνει απαραίτητα και την 
αύξηση του συνολικού κόστους τους 

• αν ταξιδέψουν περισσότερα άτοµα, τότε πρέπει να ελαττωθεί η διάρκεια 
των διακοπών, ώστε να µην αυξηθεί σηµαντικά το κόστος τους 

• το µέσο µεταφοράς  επηρεάζει σηµαντικά τη διάρκεια και τον αριθµό 
των ατόµων που θα ταξιδέψουν, αν τα χρήµατα που µπορούν να διαθέσουν 
οι πελάτες δεν µπορούν να υπερβούν ένα συγκεκριµένο ποσό 

• αν µειωθεί στο µισό η διάρκεια των διακοπών, µειώνεται στο µισό και 
το συνολικό κόστος τους 

• αν διπλασιαστεί ο αριθµός των ατόµων που θα ταξιδέψουν, 
διπλασιάζεται και το συνολικό κόστος των διακοπών 

 

4. Με βάση τη µελέτη που προηγήθηκε, να κατασκευάσετε ένα µοντέλο στο 
χώρο δηµιουργίας µοντέλων που θα περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο επιδρούν 
οι διάφοροι παράγοντες στον υπολογισµό του συνολικού κόστους της προσφοράς 
που σας έχει ζητηθεί να ετοιµάσετε. 

 

4α. Στη συνέχεια, να επαναλάβετε τις δραστηριότητες 2 και 3, 
χρησιµοποιώντας αυτή τη φορά το µοντέλο που κατασκευάσατε.   

Για το σκοπό αυτό, να ενεργοποιήσετε την εντολή που σχηµατίζει τον πίνακα   
αντίστοιχων τιµών ή τις ράβδους τιµών (επιλέξτε την εντολή που θεωρείτε πιο  
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χρήσιµη σε κάθε περίπτωση), χρησιµοποιώντας κατάλληλες κάθε φορά, 
συγκεκριµένες τιµές.  

 

4β.  Να καταγράψετε στο σηµειωµατάριο τις περιπτώσεις εκείνες από τις 
δραστηριότητες 2 και 3, στις οποίες οι απαντήσεις διαφέρουν από αυτές που 
είχατε δώσει προηγουµένως.  Να εξηγήσετε πού οφείλεται αυτή η διαφορά. 

 

4γ. Πώς µπορείτε να είστε σίγουροι ότι το µοντέλο σας έχει την αναµενόµενη 
συµπεριφορά; Συζητήστε. 

 

5.  Στις διευθύνσεις http://www.usres.otenet.gr/~grhotels   και 
http://www.travelforall.gr  θα βρείτε διάφορες πληροφορίες για ελληνικά 
ξενοδοχεία και µέσα µεταφοράς.   

 

5α. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, να καταρτίσετε τρεις εναλλακτικές 
προσφορές για τον προϊστάµενό σας: µία χαµηλού κόστους, µία µέσου κόστους και 
µία υψηλού κόστους.  

 

Στη συνέχεια, αρχικά µε µολύβι και χαρτί και έπειτα χρησιµοποιώντας το µοντέλο 
που κατασκευάσατε, να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

Κόστη 

 

1η πρόταση  

(χαµηλό κόστος) 

Τόπος:  

2η πρόταση 

(µέσο κόστος) 

Τόπος: 

3η πρόταση 

(υψηλό κόστος) 

Τόπος: 

Κόστος 
µεταφοράς 

 

�Με 
αεροπλάνο 

� Με 
λεωφορείο 

� Με τρένο 

� Με πλοίο 

 

…………. 

Πράξεις 

 

 

 

 

 

 

 

…………. 

Πράξεις 

 

 

 

…………. 

Πράξεις 

 

 

 

http://www.usres.otenet.gr/
http://www.travelforall.gr/
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Κόστος 
διαµονής 

 

� Σε δίκλινο 

�Σε µονόκλινο 

…………. 

Πράξεις 

 

 

 

 

 

 

…………. 

Πράξεις 

 

 

…………. 

Πράξεις 

 

 

 

Συνολικό 
κόστος 

…………. 

Πράξεις 

 

 

 

 

 

 

Τιµή 
µοντέλου:…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιµή µοντέλου: 
……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιµή 
µοντέλου:……… 

 

 
5β.  Το µοντέλο που κατασκευάσατε συµπεριφέρεται όπως αναµενόταν; Γιατί;  
Εξηγήστε. 

 

5γ.  Με βάση τους υπολογισµούς που εκτελέσατε στον παραπάνω πίνακα, να 
συµπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα.  

 

   1η πρόταση 2η πρόταση 3η πρόταση 

Λόγος Κόστος 
µεταφοράς 

   

 Κόστος 
διαµονής 
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Λόγος Συνολικό 
κόστος 

   

 Κόστος 
µεταφοράς 

   

Λόγος Συνολικό 
κόστος 

   

 Κόστος 
διαµονής 

 

   

 

% Του κόστους 
διαµονής στο 
κόστος 
µεταφοράς 

   

% Του κόστους 
µεταφοράς στο 
συνολικό 
κόστος 

   

% Του κόστους 
διαµονής στο 
συνολικό 
κόστος  

 

   

 

Με βάση τον πίνακα αυτόν, να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα: 

• Σε ποια προσφορά το κόστος διαµονής πλησιάζει περισσότερο το κόστος 
µεταφοράς;  Εξηγήστε. 

• Σε ποια προσφορά το κόστος διαµονής είναι υψηλότερο από το κόστος 
µεταφοράς και κατά πόσο; ( %) 

• Σε ποια προσφορά το συνολικό κόστος πλησιάζει περισσότερο το 
διπλάσιο του κόστους µεταφοράς; 

• Σε ποια προσφορά το συνολικό κόστος είναι πλησιέστερα στο άθροισµα 
του κόστους µεταφοράς και διαµονής; 

• Σε ποια προσφορά η συµβολή του κόστους µεταφοράς είναι 
πλησιέστερα στο 30% του συνολικού κόστους; 

• Σε ποια προσφορά το κόστος διαµονής ξεπερνάει κατά τουλάχιστον 
20% το κόστος µεταφοράς; 
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5δ. Ποια προσφορά εξασφαλίζει, κατά τη γνώµη σας, τις καλύτερες συνθήκες 
διακοπών; 

 

5ε.  Να ενεργοποιήσετε την εντολή που σχηµατίζει τη γραφική παράσταση της 
συνάρτησης που συνδέει τα παρακάτω µεγέθη: 

• κόστος διαµονής και διάρκεια 

• κόστος διαµονής και άτοµα 

• κόστος µεταφοράς και συνολικό κόστος 

• κόστος διαµονής και συνολικό κόστος 

• κόστος µεταφοράς και κόστος ατόµων 

• συνολικό κόστους και ηµέρες 

• συνολικό κόστος και άτοµα. 

 

Τι παρατηρείτε σε κάθε περίπτωση; 

 

5στ.  Τελικά, ποια σχέση νοµίζετε ότι συνδέει το συνολικό κόστος των διακοπών 
µε το κόστος µεταφοράς και το κόστος διαµονής;  Περιγράψτε την. 

 

Επέκταση:  Εξέταση της περίπτωσης να ταξιδέψει µια παρέα 3 φίλων. 

 
Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα» 
Τα τροχαία ατυχήµατα αποτελούν ένα από τα µελανά σηµεία της καθηµερινής 
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.  Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, χιλιάδες άνθρωποι 
χάνουν τη ζωή τους καθηµερινά, τραυµατίζονται σοβαρά ή στην καλύτερη 
περίπτωση βιώνουν µια βίαιη στιγµή που σηµαδεύει τη ζωή τους. 

 

Οι σχετικές στατιστικές (δείτε, για παράδειγµα  στη διεύθυνση 
http://www.ydt.gr/troxaia.htm) δείχνουν ότι βασική αιτία αυτού του παράλογου 
“πολέµου” είναι ο άνθρωπος, ως οδηγός ή ως πεζός, και πολύ λιγότερο άλλοι 
παράγοντες, όπως η κατάσταση του οχήµατος ή του οδοστρώµατος. 

Υποθέστε ότι εσείς και η οµάδα σας συµµετέχετε σε ένα διαγωνισµό του 
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης που αφορά στην καλύτερη ενηµέρωση των αυριανών  


