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Περίληψη
Τα οφέλη από τη συστηματική ποδηλασία είναι πολλά, όπως καλύτερη υγειά, μηδενική μόλυνση του περιβάλλοντος, λιγότερη ανάγκη για χώρους στάθμευσης και μείωση
του κυκλοφοριακού προβλήματος. Μέσω αυτής της εργασίας θα ερευνηθεί κατά πόσο είναι ενημερωμένοι όμως οι μαθητές μας για τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η
ποδηλασία στην υγεία τους και το περιβάλλον. Θα ερευνηθεί πόσο συχνά χρησιμοποιούν το ποδήλατο και για ποιους λόγους δεν το χρησιμοποιούν όσο συχνά όσο θα
ήθελαν. Ακόμη θα εξεταστεί εάν η πολιτεία έχει λάβει τα σωστά μέτρα για προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στην καθημερινότητα των μαθητών και γενικά των
πολιτών. Θα προταθούν μέτρα την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στην καθημερινότητα των μαθητών και γενικά των πολιτών.

Εισαγωγή
Το ποδήλατο είναι ένα οικονομικό, καθαρό και υγιεινό μέσο μεταφοράς.
Αποτελεί μία γρήγορη και οικονομική λύση, στα δύο σημαντικότερα
προβλήματα των σύγχρονων πόλεων: το κυκλοφοριακό και το
πρόβλημα της ρύπανσης, χωρίς να ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα, γυμνάζει
τον οργανισμό και βοηθά αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του
άγχους. Σε αυτή την έρευνα θα εξεταστεί κατά πόσο είναι ενημερωμένοι
οι μαθητές για τα πλεονεκτήματα που αποφέρει η χρήση ποδηλάτου
στην σωματική και ψυχική υγεία, στο περιβάλλον και στην
εξοικονόμηση χρημάτων. Θα εξεταστούν και οι λόγοι για τους οποίους
οι μαθητές μας αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το ποδήλατο.

Αποτελέσματα
Α. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Τα οφέλη είναι πολλά όπως καλύτερη υγειά σωματική και ψυχολογική, μηδενική μόλυνση του
περιβάλλοντος, λιγότερο χώρο στάθμευσης και μείωση του κυκλοφοριακού. Αναλυτικότερα:
• Μειώνονται τα επίπεδα του
σωματικού λίπους. Με μια ώρα
ποδήλατο καταναλώνονται από 300
μέχρι και 700 θερμίδες.
• Αυξάνεται η δύναμη του μυαλού- η
ποδηλασία βοηθά στη δημιουργία
νέων εγκεφαλικών κυττάρων στον
ιππόκαμπο ( περιοχή που είναι
υπεύθυνη για τη μνήμη).

Στόχοι-Σκοπός
Ενημέρωση για:
 Τα οφέλη που προκύπτουν στον ανθρώπινο οργανισμό και
περιβάλλον από την χρήση ποδηλάτου
Προώθηση:

• Αύξηση της φυσικής κατάστασης τονώνει και βελτιώνει την καρδιά,
τους πνεύμονες και την κυκλοφορία
του αίματος.

 Της χρήσης του ποδηλάτου

• Οικονομία χρημάτων από το κόστος
των καυσίμων.
• Οικονομία χρημάτων από την
στάθμευση
• Μείωση του άγχους και της
κατάθλιψης.
• Μείωση της ρύπανσης του
φαινομένου του θερμοκηπίου
• Μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και ηχορύπανσης

Μεθοδολογία
Α. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Να ερευνηθεί:
 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την χρήση του ποδηλάτου:
 Στην σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου
 Στο περιβάλλον
 Τι μέτρα λαμβάνουν άλλες χώρες σε σχέση με την χώρα μας για
προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου
 Ποια η υποδομή που έχει η χώρα μας όσο αφορά την χρήση
ποδηλάτων.

Αύξηση του αστικού σχεδιασμού- Μια πόλη η οποία
προσφέρεται για τη χρήση του ποδηλάτου προσφέρει
ένα καθαρότερο, λιγότερο μολυσμένο, πιο ευχάριστο και
βιώσιμο περιβάλλον για το κάθε πολίτη.

Β. Ερωτηματολόγια

Β. Ερωτηματολόγια
Έρευνα
 Εάν οι μαθητές έχουν
ποδήλατο, και για πιο
λόγο αποφεύγουν να το
χρησιμοποιήσουν.
 Για ποιο λόγο δεν έχουν
ποδήλατο

Εάν γνωρίζουν οι μαθητές τα
πλεονεκτήματα που μπορεί να
επιφέρει στην σωματική και ψυχική
υγεία καθώς και στο περιβάλλον.
Εάν υπάρχει επαρκής ενημέρωση
από διάφορους φορείς ή το
σχολείο.

Να ληφθούν μέτρα για:
Να δημιουργηθεί σωστή περιβαλλοντική συνείδηση για μείωση της
μόλυνσης της ατμόσφαιράς στην πόλη μας και βελτίωση του αστικού
σχεδιασμού.
 Να γίνεται σωστή χρήση και ενημέρωση όσο αφορά το ποδήλατο.

Συμπεράσματα
 Επιβάλλεται ύπαρξη ουσιαστικής ενημέρωσης για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και απόκτησης γνώσεων που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον.
Όταν υπάρχει υπόβαθρα, γνώση και ενημέρωση τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν θα είναι πιο εύκολο να επιτύχουν
 Σοβαρό πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον είναι η καθιστική ζωή και η ατμοσφαιρική ρύπανση αντίστοιχα. Να ληφθούν μέτρα όπως:
 Βελτίωση του αστικού σχεδιασμού
 Να προωθηθεί η χρήση του ποδηλάτου
Η ποδηλασία προάγει την υγεία, είναι διασκεδαστική και ως μορφή άσκησης με ελάχιστους κραδασμούς, είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Είναι εύκολο να ενταχθεί η ποδηλασία στην καθημερινή σας ρουτίνα
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