


 

Μπλοκ εκμάθησης ESTET Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές 

Τίτλος έργου Service Learning Πράσινος χάρτης πόλεων Κωδικός SLP Πρόγραμμα μάθησης υπηρεσιών 
SLP1.1  

Τύπος πόρου Πρόγραμμα εκμάθησης 
υπηρεσιών (SLP) Είδος μάθησης Ενεργή μάθηση/Μάθηση στην πράξη 

Διάρκεια δραστηριότητας 

(σε λεπτά) 
2 ημέρες επιτόπιας εργασίας Μαθησιακό 

Αποτέλεσμα  

● Αποκτήστε γνώσεις σχετικά με 
διαφορετικούς τύπους φιλικών 
προς το περιβάλλον μεταφορών 

● Κατανόηση της σημασίας της 
παροχής πληροφοριών σχετικά 
με τις φιλικές προς το 
περιβάλλον μεταφορές σε 
τουρίστες και άτομα με 
διαφορετικές ανάγκες 
πρόσβασης  

● Αποκτήστε καλύτερη γνώση του 
τρόπου με τον οποίο οι φιλικές 
προς το περιβάλλον μεταφορές 
επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του 
τουρισμού 

● Μάθετε πώς οι φιλικές προς το 
περιβάλλον μεταφορές μπορούν 
να συμβάλουν στον βιώσιμο 
τουρισμό για τους τουρίστες και 
τους ντόπιους 

Στόχος του Προγράμματος 
Service Learning; 

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να βοηθήσει τους μαθητευόμενους ΕΕΚ να 
κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη των μεταφορών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον 
εξερευνώντας τους τόπους διαμονής τους. Θα είναι σε θέση να μάθουν ποιοι τύποι 
οικολογικών μεταφορών είναι διαθέσιμοι στις πόλεις τους και πόσο προσιτές είναι για 
τους κατοίκους και τους τουρίστες. Επιπλέον, μπορούν να μάθουν περισσότερα για τα 
αξιοθέατα στον τόπο τους και τον τρόπο που συνδέονται με τους φιλικούς προς το 
περιβάλλον τρόπους μεταφοράς.  

Εισαγωγή Η ρύπανση, ειδικά ο τύπος που προέρχεται από διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, έχει 
γίνει ένα σημαντικό ζήτημα και πρόκληση για όλες τις πόλεις σε όλο τον κόσμο. Πολλές 
τοπικές κυβερνήσεις και δήμοι έχουν προσπαθήσει να προσαρμόσουν το αστικό τους 
τοπίο και να εκπαιδεύσουν τους ντόπιους σχετικά με εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς. 
Καλά και εμπνευσμένα παραδείγματα τέτοιων προορισμών είναι η Γάνδη στο Βέλγιο (Ο 
καινοτόμος τρόπος που η Γάνδη, το Βέλγιο αφαίρεσε αυτοκίνητα από την πόλη) και η 
Κοπεγχάγη στη Δανία (Είναι η Κοπεγχάγη η πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου; ). 

Ωστόσο, οι τουρίστες που ταξιδεύουν σε αστικούς προορισμούς είναι επίσης ένα 
σημαντικό ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί σε αυτή τη διαδικασία. Πολλοί τουρίστες 
χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή ταξί για να μετακινούνται στην πόλη από τη 
μία τοποθεσία στην άλλη, γεγονός που όχι μόνο συμβάλλει στη ρύπανση, αλλά έχει 
επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην κυκλοφορία και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.  

https://www.youtube.com/watch?v=sEOA_Tcq2XA
https://www.youtube.com/watch?v=sEOA_Tcq2XA
https://www.youtube.com/watch?v=pUbHGI-kHsU


Πρόκληση Σε πολλές περιπτώσεις η πλειοψηφία των τουριστών δεν γνωρίζουν τα οφέλη της 
εναλλακτικής και φιλικής προς το περιβάλλον μεταφοράς. Ειδικά στους αστικούς 
προορισμούς για τους ταξιδιώτες είναι σημαντικό να φτάσουν στα αξιοθέατα όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. Ως εκ τούτου, συνήθως νοικιάζουν ένα αυτοκίνητο ή παίρνουν 
ταξί. Δεν χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να το κάνουν αυτό. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις λόγω της κίνησης φτάνουν 
στον προορισμό τους πιο αργά από το αναμενόμενο. Επιπλέον, τα έξοδά τους αυξάνονται 
σημαντικά.  

Ανάθεση εργασίας Ο στόχος σας είναι να δημιουργήσετε έναν χάρτη που να περιέχει τουλάχιστον 1 
διαδρομή για ένα φιλικό προς το περιβάλλον όχημα. Επιλέξτε τα κύρια αξιοθέατα που 
μπορούν να επισκεφθούν οι τουρίστες κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Στη 
συνέχεια, βρείτε πληροφορίες και περιγράψτε ποιοι τύποι οχημάτων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Λάβετε υπόψη ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τρόποι 
μεταφοράς (για παράδειγμα, περπάτημα με τα πόδια, ποδήλατο, μέσα μαζικής 
μεταφοράς κ.λπ.).  
Για να ολοκληρώσετε την εργασία σας, στο πίσω μέρος του χάρτη, θα πρέπει να 
συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

● Ποια είναι τα πιο ελκυστικά αξιοθέατα της πόλης σας και μπορείτε να φτάσετε 
με φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς;  

● Ποια φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα μπορούν να ενοικιαστούν ή να 
χρησιμοποιηθούν στην πόλη σας; 

● Ποιο από τα διαθέσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, οχήματα μπορεί να 
ενοικιαστεί ή να χρησιμοποιηθεί από άτομα με διαφορετικές ανάγκες 
πρόσβασης, όπως άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι και οικογένειες με μικρά 
παιδιά κ.λπ.; 

● Τι χρειάζεται για να νοικιάσετε ή να χρησιμοποιήσετε τέτοια οχήματα και από 
πού μπορείτε να πάρετε ένα; 

● Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η φιλική προς το περιβάλλον 
διαδρομή; 
 

Για να πάρετε τουριστικούς χάρτες που διαθέτουν αξιοθέατα της πόλης σας, μεταβείτε 
στα Σημεία Τουριστικής Πληροφόρησης, στο Τμήμα τουρισμού του δήμου σας. Εδώ 
μπορείτε να συλλέξετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα καθώς και 
εναλλακτικούς φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς. Επίσης, μπορείτε να 
συνεργαστείτε με δωρεάν τοπικούς ξεναγούς της πόλης που συνήθως διοργανώνουν 
δωρεάν ξεναγήσεις. Από αυτούς τους ξεναγούς μπορείτε επίσης να αποκτήσετε 
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές διαδρομές, φιλικές προς το περιβάλλον 
πρακτικές και άλλες πληροφορίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν δημιουργείτε 
τις διαδρομές σας.  
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