
ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1ου και 2ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Όνομα Εκπαιδευτικού: Μάριος Ρήγας  

 

Σχολείο: ΙΒ΄ Λανίτειο Δημοτικό Λεμεσού (ΚΒ) 

 

Ζήτημα Σχολείου:  Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή του Σχολείου μας και γενικότερα στην 

Λεμεσό.  

 

Τάξη: Ε΄1 

 

Χρονική Διάρκεια μαθήματος: 3Χ40 λεπτά 

 

Μάθημα-μαθήματα στο οποίο εφαρμόσθηκε: ΠΕ/ΕΑΑ 

 

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Μέσα Μεταφοράς, Ενέργεια 

 

Πυρηνικές έννοιες: αειφόρος διακίνηση, ατμοσφαιρική ρύπανση, εναλλακτικοί τρόποι διακίνησης, 

κατανάλωση ενέργειας, καυσαέρια, κλιματική αλλαγή, κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυκλοφοριακό 

πρόβλημα, μέσα ιδιωτικής χρήσης, μέσα μαζικής μεταφοράς, όξινη βροχή, φαινόμενο θερμοκηπίου, 

φιλικά ή μη φιλικά μέσα μεταφοράς στο περιβάλλον. 

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μέσα Μεταφοράς 

-Μελέτη των επιπτώσεων της αυξημένης χρήσης μηχανοκίνητων μέσων στο περιβάλλον  σε τοπικό και 

παγκόσμιο επίπεδο. 

-Συνειδητοποίηση της ανάγκης για την προώθηση των αειφόρων μεταφορών. 

-Συνειδητοποίηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς σε τοπικό και παγκόσμιο 

επίπεδο. 

Ενέργεια 

-Υιοθέτηση τρόπων συμπεριφοράς  στην καθημερινή ζωή που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

Σκοπός: Οι μαθητές να γνωρίσουν τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης του αυτοκινήτου 

στη ζωή του ανθρώπου και στο περιβάλλον, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για μείωση 

της χρήσης των οχημάτων ΙΧ και την ανάγκη για υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων 

διακίνησης και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για προώθηση αειφόρων μεταφορών και 

μετακινήσεων. 

 

Επιμέρους στόχοι:  

Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

 Να κατανοήσουν τις συνέπειες του κυκλοφορικού προβλήματος (κοινωνικές, οικονομικές, 

πολιτιστικές) στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου. 

 Να συνειδητοποιήσουν πως το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα του σύγχρονου 

τρόπου ζωής. 

 Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη υιοθέτησης εναλλακτικών τρόπων διακίνησης. 

 Να αναπτύξουν ικανότητες διαλόγου  και συνεργασίας. 

 Να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο με στόχο την συλλογή πληροφοριών σχετικών με το υπό μελέτη 

θέμα. 

 Να υιοθετήσουν στάση ενσυνείδητου πολίτη που επιλέγει εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης 



και περιορίζει τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων για τις μετακινήσεις του. 

 Να προτείνουν και να υιοθετήσουν τρόπους εναλλακτικής διακίνησης στις διαδρομές τους από 

και προς το Σχολείο αλλά και γενικότερα στην πόλη. 

 Να οργανώσουν εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για τις επιπτώσεις της υπερβολικής 

χρήσης μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς στο περιβάλλον και γενικότερα στην ποιότητα ζωής 

του ανθρώπου. 

 

Διδακτικές Τεχνικές: Εννοιολογικός χάρτης  

 

Μέσα/Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος: φιλμάκια από το youtube, 

παρουσίαση σε μορφή powerpoint με θέμα τις συνέπειες της υπερβολικής χρήσης οχημάτων 

στη ζωή του ανθρώπου και στο περιβάλλον, 4 ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τους μαθητές, 

τετράδιο μαθητή για την ΠΕ/ΕΑΑ. 

 

Οργάνωση της τάξης: Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες 

 

Περιγραφή της πορείας εργασίας (λεπτομερής παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του 

μαθήματος, αφόρμηση-ανάπτυξη του μαθήματος-δραστηριότητες-ανατροφοδότηση)  

1
η
 Δραστηριότητα (1Χ40 λεπτά) 

Έχουν προηγηθεί μαθήματα που αναφέρονταν στην υπερβολική χρήση του αυτοκινήτου στο σύγχρονο 

τρόπο ζωής, για τους λόγους που οδηγούν τον άνθρωπο στην υπερβολική χρήση αυτοκινήτου. 

Αναφέρθηκαν και οι ίδιοι οι μαθητές στο ρόλο που έχει το αυτοκίνητο στη δική τους ζωή και 

καθημερινότητα και έχουν αξιολογήσει τις επιλογές τους στα μέσα μεταφοράς. Παρουσιάζεται ο εξής  

προβληματισμός από τον εκπαιδευτικό και αποτελεί αφόρμηση για συζήτηση πρώτα στις ομάδες και 

μετά στην ολομέλεια της τάξης: 

 

 

 

 Οι σκέψεις των παιδιών καταγράφονται στον πίνακα σε μορφή ιδεοθύελλας. Στη συνέχεια, η κάθε 

ομάδα μελετά διαφορετικό απόσπασμα από την ιστοσελίδα 

http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%

CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html και ταυτόχρονα έχουν 

την ευκαιρία να εργαστούν στον υπολογιστή της ομάδας τους για να αντλήσουν περισσότερες 

πληροφορίες για το θέμα.  

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού γίνεται συζήτηση για τα θέματα που έχουν προκύψει για τη σχέση 

του αυτοκινήτου με το περιβάλλον και καταγράφονται στο τετράδιό τους λέξεις και φράσεις που 

συνδέονται άμεσα με τη χρήση του αυτοκινήτου στη ζωή του ανθρώπου.  

Στη συνέχεια μελετούν απόσπασμα από το άρθρο «Φαύλος κύκλος το κυπριακό μοντέλο 

κυκλοφοριακής διαχείρισης» που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Σημερινή» και αναφέρουν 

προβληματισμούς και συμπεράσματα για τη χρήση του αυτοκινήτου στην Κύπρο. 

2
η
 Δραστηριότητα (1Χ40 )́ 

Προβληματισμός: Πώς η υπερβολική χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης 

επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου και ποιες επιπτώσεις έχει στο περιβάλλον; 

http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html


-Ο εκπαιδευτικός προβληματίζει ακόμη περισσότερο τους μαθητές για τις επιπτώσεις που έχει η 

υπερβολική χρήση μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, 

με προβολή διαφανειών που παρουσιάζουν ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα μέσα μεταφοράς και με 

ανάγνωση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων που έχουν προκύψει από έρευνες. Οι μαθητές 

καλούνται να σχολιάσουν αυτά που βλέπουν και διαβάζουν. 

-Ακολουθεί προβολή των βίντεο « Global warming» (http://www.youtube.com/watch?v=dI4-

t7ujgyg&feature=player_embedded#!)  και «Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου» 

http://www.youtube.com/watch?v=bfiZPR8u5sY&feature=player_embedded#! και ακολουθεί 

συζήτηση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις αιτίες που το προκαλούν και τις συνέπειες που έχει 

στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στη ζωή του ανθρώπου. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να 

εργαστούν σε ομάδες και να αξιοποιήσουν το λογισμικό χαρτογράφησης εννοιών kidspiration 3 για να 

ετοιμάσουν τον εννοιολογικό χάρτη του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

3
η
 Δραστηριότητα (1Χ40 )́ 

-Παρουσιάζονται οι εξής προβληματισμοί: 

 

 

 

 

 

Προβάλλεται το βίντεο Eco-driving Έλλη Κοκκίνου - Οικολογική Οδήγηση spot 

(http://www.youtube.com/watch?v=-QCZDu5h0nQ) και το βίντεο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΟΣΕΛ - OSEL 

ADVERTISMENT (http://www.youtube.com/watch?v=aNqxJn2k7Tk&feature=related). Ακολούθως οι 

μαθητές πλοηγούνται στις ιστοσελίδες http://www.greenpage.gr/podilato.htm, 

http://www.podilato.eu/index.php?act=viewCat&catId=125 και 

http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#main4. Εργάζονται σε ομάδες και καταγράφουν σκέψεις, 

προβληματισμούς και εισηγήσεις στο τετράδιό τους. Σκέφτονται και καταγράφουν τρόπους 

προώθησης των εναλλακτικών τρόπων διακίνησης ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου, στους γονείς 

τους και στους κατοίκους της περιοχής. 

 

Αξιολόγηση του μαθήματος: Οι μαθητές ετοιμάζουν ενημερωτικό έντυπο σχετικά με εναλλακτικούς 

τρόπους διακίνησης και με την οικολογική οδήγηση με στόχο να ενημερώσουν τους κατοίκους της 

περιοχής αλλά και τους γονείς τους για τα θετικά που προκύπτουν από τη μείωση της χρήσης των 

ιδιωτικών οχημάτων. Το έντυπο αυτό θα αποτελέσει την αρχή μιας σειράς από δραστηριότητες που θα 

οργανωθούν σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων και το Δήμο Λεμεσού με στόχο την προώθηση των 

εναλλακτικών τρόπων διακίνησης και της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα οικολογικής 

οδήγησης.  

 

 

-Πρέπει να μας ανησυχεί η ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα μέσα μεταφοράς; Ναι, 

όχι και γιατί; 

-Πρέπει να αναλάβουμε δράση ώστε να περιορίσουμε τη χρήση μηχανοκίνητων 

μέσων μεταφοράς; 

-Μπορούμε να μετατρέψουμε τις μεταφορές και τη διακίνησή μας σε πιο φιλικές 

προς το περιβάλλον; 

 

- 

http://www.youtube.com/watch?v=dI4-t7ujgyg&feature=player_embedded#!)  και
http://www.youtube.com/watch?v=dI4-t7ujgyg&feature=player_embedded#!)  και
http://www.youtube.com/watch?v=bfiZPR8u5sY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=-QCZDu5h0nQ
http://www.youtube.com/watch?v=aNqxJn2k7Tk&feature=related
http://www.greenpage.gr/podilato.htm
http://www.podilato.eu/index.php?act=viewCat&catId=125
http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#main4

