
Οικολογική μετακίνηση και αστική ανάπτυξη 
Περίληψη 

  

 Οι πιο κάτω στόχοι υλοποιήθηκαν!! 
1. Εντοπίσαμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο δήμο Δερύνειας. 
2. Τα προβλήματα που πιθανόν να προκαλούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο τρόπος ανάπτυξης του δήμου. 
3. Προτείναμε πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση γενικά της κατάστασης. 
 
 
 
Δραστηριότητες που προγραμματίσαμε και έγιναν στο σχολείο: 
1. Ενημερώσαμε τους μαθητές για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και για την αστική ανάπτυξη. 
2. Οι μαθητές απέκτησαν περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από ενημερώσεις, διαλέξεις κ.α.. 
3. Πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες των μαθητών με τον δήμαρχο Δερύνειας με τη διεύθυνση του σχολείου και τον συντονιστή του προγράμματος. 
4. Διάλεξη στο σχολείο από την ομάδα μαθητών και ενημέρωση όλης της μαθητικής κοινότητας του σχολείου μας.  
 
Δραστηριότητες που προγραμματίσαμε και διεξαχθήκαν στο πεδίο: 
1. Ομάδα μαθητών  επισκεφθήκαμε τον δήμο Δερύνειας  και ενημερώσαμε για τα προβλήματα που εντοπίσαμε. 
2. Ομάδα μαθητών μαζί με τον συντονιστή της  επισκεφθήκαμε το δημοτικό συμβούλιο και συζητήσαμε για τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει. 
3.  Προτείναμε στο δήμο κάποιες πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση γενικά της κατάστασης. 
4. Παρουσιάσαμε την εργασία μας στον δήμο Δερύνειας. 
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Συμπέρασμα 

Στόχοι της έρευνας 

Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, όλοι σχεδόν οι τομείς έχουν αναπτυχθεί σημαντικά. Ιδιαίτερη όμως ανάπτυξη 
έχει δεχτεί ο τομέας της τεχνολογίας ο οποίος έγινε σε όλους μας αντιληπτός μέσα από τα αποτελέσματα του. 
Οι μηχανές, οι ανακαλύψεις, τα μέσα μεταφοράς έχουν χωρίς καμία αμφιβολία ευκολύνει τη ζωή του 
ανθρώπου. Κάπου όμως η χρήση τους έχει φύγει από τα όρια και προκαλεί ολοένα και περισσότερα 
προβλήματα. Με μεγάλη ευχαρίστηση έχουμε αναλάβει αυτή την εργασία για να εντοπίσουμε τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς στο δήμο Δερύνειας και τα προβλήματα που πιθανόν να προκαλούν και να προτείνουμε 
κάποιες πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση γενικά της κατάστασης. Η εργασία 
μας που ετοιμάστηκε κατά τα Σαββατοκύριακα, απογεύματα, διαλείμματα στο σχολείο έχει ως σκοπό την 
ευαισθητοποίηση του δήμου μας και την εφαρμογή κάποιων λύσεων που εμείς οι ίδιοι, ως παιδιά, με μια 
διαφορετική εκτίμηση της κατάστασης προτείνουμε! 

Οι μαθητές ερευνούν, οι πόλεις ενημερώνονται, η κοινωνία ευαισθητοποιείται... !  
Με αυτό το σύνθημα όλων μας πρέπει να γίνει ο στόχος, για ένα καλύτερο δήμο, πιο καθαρό, πιο υγιή, με 
οικολογική συνείδηση. Εμείς, ως η νέα γενιά του χωριού μας, κάναμε ένα πρώτο βήμα ούτως ώστε να σας 
μεταφέρουμε τις δικές μας σκέψεις και απόψεις, με μια διαφορετική ίσως ματιά, μια  πιο αυστηρή και πιο 
αληθινή. Με οδηγό το «Όταν δουλεύω σ’ ένα πρόβλημα, δεν ασχολούμαι ποτέ με το αισθητικό μέρος. 
Σκέφτομαι μόνο πώς θα λύσω το πρόβλημα. Όταν τελειώσω όμως, αν η λύση δεν είναι ωραία, ξέρω ότι είναι 
λάθος» ασχοληθήκαμε κι εμείς στα οδικά προβλήματα του δήμου μας. 


