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Οι µαθητές του ∆ 1 και της Β' τάξης του ολοήµερου 
σχολείου, µαζί µε τους δασκάλους τους Φιλιππίδη Αντώνη  
και Τουτζιάρη  Αντωνία, συµµετείχαν το σχ. έτος 2008-09 
στο πρόγραµµα κυκλοφοριακής αγωγής µε τίτλο:  
«Ασφαλώς κυκλοφορώ» 
 

1. Κριτήρια  επιλογής  του  θέµατος 
 Η αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή του 
σχολείου. 

 Η ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα 
κυκλοφοριακής  αγωγής . 

2. Στόχοι 
 Να µάθουν να κυκλοφορούν µε ασφάλεια. 
 Να γνωρίσουν τα σήµατα του ΚΟΚ. 
 Να µπορούν να βρίσκουν λύσεις σε πραγµατικές 
συνθήκες. 

 Να παρέµβουν συµβουλευτικά σε λάθος οδικές 
συµπεριφορές και στάσεις των ενηλίκων. 

 

3. Χρονοδιάγραµµα 
Η υλοποίηση του προγράµµατος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του  
2009 και ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου του ίδιου χρόνου. 
 

4. Έναρξη 
Το πρόγραµµα ξεκίνησε δίνοντας στους µαθητές ένα  
ερωτηµατολόγιο διερεύνησης στάσεων, γνώσεων και  
συµπεριφορών σχετικές µε το θέµα. Απ΄αυτό  διαπιστώσαµε  
πως οι γνώσεις τους ήταν ελάχιστες και οι συµπεριφορές  
που υιοθετούσαν προέρχονταν  απ΄ όσα τους είχαν πει οι  
γονείς τους, οι  οποίοι µε οµολογία των παιδιών, δεν  
τηρούσαν τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας . 
 

5. ∆ράσεις που αναπτύχθηκαν στο πρόγραµµα 
 Προβολή dvd µε θέµα <<Οι  περιπέτειες του Γους». 
 Παρουσίαση, σε  µεγέθυνση, πινακίδων και σηµάτων  
του  ΚΟΚ. 

 Ενηµέρωση των µαθητών  για τον ασφαλή τρόπο  
κυκλοφορίας, ως ποδηλάτες, από υπεύθυνο  του  
Αθλητικού  Συλλόγου «Ο  Ποδηλάτης». 

 Κατασκευή φαναριού µε χαρτόνι οντουλέ, διάφανη  
ζελατίνα και κάνσον.  

 ∆ιανοµή στους µαθητές του έντυπου υλικού του  
προγράµµατος από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και  
επεξεργασία του (ασκήσεις παρατηρητικότητας, 
αντιστοιχίσεις, σταυρόλεξα, ζωγραφική κ.α.) 

 Προβολή, µέσω Η/Υ, dvd µε θέµα «ασφαλώς  
κυκλοφορώ>>. 

 ∆υο επισκέψεις στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής  
του ∆ήµου Ευόσµου, οι οποίες περιελάµβαναν: 



 
 

 
 

 

- συζήτηση µε την υπεύθυνη του Πάρκου  για τους  κανόνες  
οδικής  συµπεριφοράς. 
- χωρισµό των µαθητών σε οµάδες και περιήγηση τους στο  
χώρο. 
- επιβίβαση των µαθητών σε ηλεκτροκίνητα τζιπάκια και  
ποδήλατα, ειδικά για παιδιά και οδήγηση µέσα στο Πάρκο. 

 ∆ιανοµή οδηγιών στους γονείς για ασφαλή µετακίνηση  
µε αυτοκίνητο, ως πεζοί ή µε ποδήλατο. 

 Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του  
∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπου οι µαθητές του ∆1 είδαν  
από κοντά τα βασικά σήµατα του ΚΟΚ και οδήγησαν 
ηλεκτροκίνητα οχήµατα. 

 Κατασκευή µακέτας, η οποία περιλάµβανε τα πιο  
σηµαντικά σηµεία ενός οδικού δικτύου όπως 
περιφερειακό δρόµο, χώρους στάθµευσης, κυκλική  
κυκλοφορία, µονόδροµους, φανάρια, διαβάσεις κ.α. 

 

6. Αξιολόγηση 
Οι δραστηριότητες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και  
διασκεδαστικές. Τα  παιδιά ενηµερώθηκαν πλήρως για τον  
ασφαλή τρόπο µετακίνησης τους, για τους κινδύνους που  
διατρέχουν είτε µε κάποιο µέσο, είτε ως πεζοί. ∆ιαπίστωσαν  
ότι η  κυκλοφορία  είναι µεγάλη  στους δρόµους γύρω από  το  
σχολείο και γι’ αυτό η έλλειψη σχολικού τροχονόµου είναι  
ένα πρόβληµα, που πρέπει να λυθεί. Κατέληξαν στο  
συµπέρασµα, ότι στο µέλλον, θα παρέµβουν σε λανθασµένες  
συµπεριφορές των γονιών τους, για να µειωθούν τα τροχαία 
ατυχήµατα και να κυκλοφορούν οι πολίτες µε ασφάλεια στο 
δρόµο. 

 


