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Νηπιαγωγείο Κέρκσρας  
ΤΜΗΜΑ Α-Β 
. 

ΣΦΟΛ. ΓΤΟΣ: 2021 - 

2022 

Θεματική Ηω καλφτερα – ΕυΗθν 
Υποθεματική 

ΥΓΕΙΑ: Αςφάλεια ςτο 

δρόμο 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΓΙΣ 

(πος πποτείνονται) Νθπιαγωγείο  

Τίτλορ Με ασυάλεια κσκλουορώ,παρέα με τον κύριο ΚΟΚ  
 

Δεξιότητερστόσεςσηρτοςεπγαστηπίος 
Δεξιότθτεσ μάκθςθσ, δεξιότθτεσ ηωισ: ςεβαςμόσ και 
υπευκυνότθτα. 

 

Προςδοκϊμενα μακθςιακά 
αποτελζςματα 

Εργαςτιριο Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

*Να αποκτιςουν οδικι ςυνείδθςθ. 

*Να καλλιεργιςουν το ζνςτικτο 

τθσ αυτοπροςταςίασ και να 

κατανοιςουν τρόπουσ προςταςίασ 

και πρόλθψθσ ατυχθμάτων.  

*Να ενιςχφςουν το αίςκθμα 

προςωπικισ ευκφνθσ για τθ 

διαφφλαξθ τθσ ηωισ τουσ. 

*Να αναπτφξουν τον προφορικό 

τουσ λόγο, μζςα από τθν κατάκεςθ 

των εμπειριϊν τουσ 

 *Να εκφράηουν τισ ςκζψεισ τουσ 

με ακρίβεια και να ςυηθτοφν 

εποικοδομθτικά. 

Τίτλοσ: 1ο«Το ςυμβοφλιο τθσ 

τάξθσ» 

 

*Συηιτθςθ/ προβλθματιςμόσ 

Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ: -Με ποιόν 

τρόπο ζρχεςτε ςτο ςχολείο; -Πεηοί, με 

αυτοκίνθτο, με μθχανάκι ι με κάποιο 

άλλο μζςο μεταφοράσ; -Φοράτε 

κράνοσ όταν ζρχεςτε με το μθχανάκι 

των γονιών ςασ ςτο ςχολείο; -Φοράτε 

ηώνθ αςφαλείασ όταν είςτε ςτο 

αυτοκίνθτο; -Υπάρχουν κανόνεσ που 

ρυκμίηουν τθν κυκλοφορία ςτον 

δρόμο; -Ποιοι ζφτιαξαν τουσ Κανόνεσ 

Οδικισ Κυκλοφορίασ; - Γιατί; -

Εξαιροφνται των κανόνων τα μικρά 

παιδιά; -Είναι αςφαλζσ να μιλάει ο/θ 

οδθγόσ οχθμάτων και δίκυκλων ςτο 

κινθτό του τθλζφωνο όταν οδθγεί; -Τι 

μπορεί να ςυμβεί ςε αυτόν/θν και 

ςτουσ άλλουσ; -Θεωρείτε ότι είναι 

ςθμαντικό να παίρνουμε μζτρα 

προςταςίασ για τον εαυτό μασ; 

Ανταλλαγι 

απόψεων/γνϊςεων/εμπειριϊν 

* Ερωτθματολόγιο για γονείσ. 

Δθμιουργοφμε το ερωτθματολόγιο 

μαηί με τα παιδιά προκειμζνου να 

καταγραφεί θ νοοτροπία και οι 

ςτάςεισ των οικογενειϊν.  

*Εικόνεσ /αξιολόγθςθ 

ερωτθματολογίου/ ςχεδιαςμόσ, 

πλάνο δράςθσ 

Δείχνουμε εικόνεσ με τθν 

κυκλοφορία ςτουσ δρόμουσ και 
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προβλθματιηόμαςτε. -Τι βλζπουμε 

ςτθν εικόνα; -Τι ςκζφτεςτε για αυτό; -

Τι ςασ κάνει να αναρωτιζςτε αυτό που 

είδατε;  

Ραράλλθλα αξιολογοφμε μαηί με 

τα παιδιά και κάνουμε τθ 

ςτατιςτικι ανάλυςθ του 

ερωτθματολογίου των γονζων. 

Από τισ απαντιςεισ των παιδιϊν 

και μζςα από ςυηιτθςθ ςτθν 

ολομζλεια τθσ τάξθσ ςχεδιάηουμε 

το πλάνο τθσ δράςθσ μασ για το τι 

κα κζλαμε να διερευνιςουμε ςε 

ςχζςθ με τθν κυκλοφοριακι αγωγι 

και με ποιουσ τρόπουσ κα 

μποροφςε να γίνει. 

 

*Να αναγνωρίςουν τθν φπαρξθ, 

τθν τιρθςθ και τθν αναγκαιότθτα 

των κανόνων κυκλοφορίασ. 

 *Να μάκουν τα ςιματα οδικισ 

κυκλοφορίασ.  

*Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ 

φπαρξθσ των χρωμάτων και των 

ςχθμάτων ςτα ςιματα 

κυκλοφορίασ. 

 *Να μάκουν για τθν ςωςτι 

ςυμπεριφορά των οδθγϊν και των 

πεηϊν. 

 *Να δθμιουργιςουν ςφνκετεσ 

λζξεισ 

Τίτλοσ:2ο«Αποκωδικοποιϊντασ τον 

Κϊδικα» 

 

*Ανάγνωςθ παραμυκιοφ: «Καλϊσ 

τον κφριο Κ.Ο.Κ.» Συγγραφζασ: 

Ριτςιδοποφλου Ελζνθ.  

*Γνωριμία με τον Κ.Ο.Κ. 

Με τθ βοικεια του βιβλίου του 

κυρίου Κ.Ο.Κ μακαίνουμε τα 

ςιματα και ςυηθτάμε για τθν 

χρθςιμότθτά τουσ. Μακαίνουμε τα 

ςχιματα των πινακίδων και ποιο 

χρϊμα ςθμαίνει απαγορεφεται και 

ποιο επιτρζπεται. Ραίηουμε το 

παιχνίδι των ερωτιςεων: -Τι 

ςθμαίνει όταν ζνα ςιμα βρίςκεται ςε 

κόκκινο κφκλο; -Μποροφμε να το 

«διαβάςουμε»; - Τι ςθμαίνει όταν ζνα 

ςιμα βρίςκεται ςε μπλε κφκλο; 

Eεπιτρζπει ι απαγορεφει; -Τι 

ςθμαίνουν τα ςιματα που βρίςκονται 

μζςα ςε κόκκινο τρίγωνο; -Τι 

ςθματοδοτεί το STOP και τι πρζπει να 

κάνουν οι οδθγοί όταν το βλζπουν; - Τι 

ςθμαίνουν τα χρώματα και τα 

ςχιματα ςτα ςιματα; -Ποια είναι θ 

χρθςιμότθτα των παράλλθλων λευκών 

γραμμών που υπάρχουν ςτουσ 

δρόμουσ; -Τι πρζπει να κάνουν οι 

οδθγοί όταν τισ βλζπουν; -Τί μποροφμε 

να κάνουμε εμείσ ωσ πεηοί όταν 

βλζπουμε τισ λευκζσ γραμμζσ; -Με 

ποιο τρόπο χωρίηονται τα δφο 
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ρεφματα οδιγθςθσ ςτουσ δρόμουσ; -

Ποια είναι τα χρώματα του φωτεινοφ 

ςθματοδότθ για τα οχιματα; - Tι 

ςχιμα ζχουν; -Τα φανάρια που 

αφοροφν του πεηοφσ, απεικονίηουν 

δφο ανκρωπάκια, τον Σταμάτθ 

(Κόκκινο) και τον Γρθγόρθ (Πράςινο). 

Τι ςθματοδοτοφν; 

Εμπλουτίηουμε τισ γνϊςεισ μασ με 

καινοφργιεσ ζννοιεσ και λζξεισ 

όπωσ: δρόμοσ ταχείασ 

κυκλοφορίασ, διάβαςθ πεηϊν, 

τροχονόμοσ, μονόδρομοσ… 

Φτιάχνουμε ςφνκετεσ λζξεισ με τθν 

λζξθ «δρόμοσ» και τισ 

αποτυπϊνουμε ςτο χαρτί. 

*Γνωριμία με ζναν τροχονόμο 

Ρροςκαλοφμε ςτο ςχολείο, 

τροχονόμο , μασ μιλά για τθ 

δουλειά του και για το ρόλο του 

ςτο κομμάτι τθσ οδικισ αςφάλειασ. 

Συμμετοχι γονζων ςτθν 

ενθμερωτικι ςυνάντθςθ. 

*Επίςκεψθ ςτο πάρκο 

κυκλοφοριακισ αγωγισ; 

*Φφλλο εργαςίασ  

*Να επικοινωνοφν και να 

ςυνεργάηονται με τα μζλθ τθσ 

ομάδασ ανταλλάςςοντασ ιδζεσ και 

προτάςεισ και να αναπτφξουν ζτςι 

εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ 

προςζγγιςθσ και επίλυςθσ 

προβλθμάτων. 

 *Να ςυνδυάςουν τθ ςθμαςία των 

χρωμάτων ςτα φανάρια. 

 *Να αναπτφξουν τθν 

εκφραςτικότθτα τουσ και τθ 

δθμιουργικότθτα μζςα από 

ποικίλα υλικά ανακυκλϊςιμα και 

μθ. 

 *Να αποκτιςουν κετικζσ ςτάςεισ 

και ςυμπεριφορζσ.  

*Να διερευνιςουν το χϊρο και να 

Τίτλοσ 3ο«Τα χρϊματα των 

φαναριϊν» 

 

*Καταςκευι χάρτινων φαναριϊν 

«ο Σταμάτθσ και ο Γρθγόρθσ» και 

εκμάκθςθ κανόνων του ςωςτοφ 

πεηοφ. -Πότε διαςχίηουμε το δρόμο 

όταν το φανάρι είναι κόκκινο ι 

πράςινο; -Τι κάνουμε όταν το πράςινο 

ανκρωπάκι (ο Γρθγόρθσ) αναβοςβινει; 

- Αν υπάρχει Τροχονόμοσ ι Σχολικόσ 

Τροχονόμοσ, τότε τα ςιματα και τα 

φανάρια που υπάρχουν ιςχφουν; -

Ποια είναι θ διαφορά του Τροχονόμου 

από τον/τθν Σχολικό Τροχονόμο; -Οι 

άνκρωποι που δεν ζχουν επαρκι 

όραςθ πώσ πλθροφοροφνται για το 

χρώμα του ςθματοδότθ; 

*Ραιχνίδι με φανάρι: τα παιδιά 

«κυκλοφοροφν» ςαν οχιματα ςτθν 

τάξθ και όταν ςθκϊςει ο/θ 
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προςανατολιςτοφν ζχοντασ 

ςυγκεκριμζνα ςθμεία αναφοράσ 

νθπιαγωγόσ το φανάρι με το 

πράςινο χρϊμα προχωράνε, με το 

πορτοκαλί επιβραδφνουν και με το 

κόκκινο ςταματάνε. 

 *Χωριηόμαςτε ςε ομάδεσ των δφο. 

Ραίρνουμε μεγάλα χαρτόκουτα και 

τα βάφουμε, τα κόβουμε και τα 

φτιάχνουμε αυτοκίνθτα που να 

χωροφν οδθγό και επιβάτθ. 

Βγαίνουμε ςτθν αυλι του ςχολείου 

και παίηουμε τουσ οδθγοφσ και 

τουσ πεηοφσ, ακολουκϊντασ τουσ 

κανόνεσ που ζχουμε ιδθ 

ςυηθτιςει. Καταςκευάηουμε 

δρόμουσ διπλισ κατεφκυνςθσ ςτο 

προαφλιο χϊρο του ςχολείου με 

κιμωλίεσ, διαβάςεισ και φανάρια. 

Ζνα παιδί γίνεται τροχονόμοσ που 

ρυκμίηει τθν κυκλοφορία και ςε 

περίπτωςθ παραβάςεων κάνει 

ςυςτάςεισ ι δίνει κλιςεισ. 

 *Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ 

και καταςκευάηουν μακζτα με 

δρόμουσ και ςιματα, όπου τα 

παιδιά μποροφν να παίξουν με τα 

αυτοκινθτάκια του ςχολείου μασ. 

Μία ομάδα φτιάχνει τθν μακζτα, 

μια άλλθ ομάδα καταςκευάηει τα 

ςιματα και τουσ φωτεινοφσ 

ςθματοδότεσ, μια άλλθ ομάδα 

φτιάχνει τουσ δρόμουσ πάνω ςτθν 

μακζτα.  

*Φφλλο εργαςίασ  

*Να μάκουν τα δικαιϊματα των 

πεηϊν και τισ υποχρεϊςεισ των 

πεηϊν.  

*Να μάκουν χωροταξικζσ ζννοιεσ 

όπωσ (μπροςτάπίςω, πάνω-κάτω, 

κοντά- μακριά, δίπλα-απζναντι). 

*Να διατυπϊνουν ερωτιματα και 

να αναηθτοφν απαντιςεισ. 

 *Να μάκουν να φροντίηουν και να 

προςζχουν τον εαυτό τουσ. 

 *Να αποκτιςουν τθν ικανότθτα να 

εκκζτουν τθν εργαςία τουσ ςτα 

μζλθ τθσ τάξθσ και εκτόσ τάξθσ. 

Τίτλοσ 4ο«Η ςθμαςία των 

κανόνων» 

 

*Εγϊ ωσ πεηόσ 

Συηθτάμε με τθν ομάδα για τθ 

ςυμπεριφορά μασ ςτο δρόμο ωσ 

πεηοί και τουσ κανόνεσ που πρζπει 

να ακολουκοφμε, πριν 

διαςχίςουμε το δρόμο. 

Καταγράφουμε τουσ κανόνεσ ςε 

ζνα χαρτί. • Σταματϊ ςτο 

πεηοδρόμιο και περιμζνω. • 

Κοιτάηω αριςτερά. • Κοιτάηω 

δεξιά. • Ξανακοιτάηω αριςτερά. • 

Ξανακοιτάηω δεξιά. • Πταν ο 

δρόμοσ είναι ελεφκεροσ, τότε 

περνϊ προσ το απζναντι 
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πεηοδρόμιο. • Επιλζγω να περάςω 

ςτο απζναντι πεηοδρόμιο από τθν 

διάβαςθ πεηϊν. • Βαδίηω πάντα 

πάνω ςτο πεηοδρόμιο 

Ραρατθροφμε ςε διάφορεσ εικόνεσ 

τθν οδικι ςυμπεριφορά των 

οδθγϊν και των πεηϊν και 

επιβραβεφουμε τθ ςωςτι. -Ρωσ 

διαςχίηουμε το δρόμο όταν 

υπάρχουν παρκαριςμζνα 

αυτοκίνθτα; -Τι κάνουμε; -Υπάρχει 

μζριμνα για τα άτομα με ειδικζσ 

ανάγκεσ ϊςτε να κυκλοφοροφν με 

αςφάλεια ςτον δρόμο 

*Εγϊ ωσ επιβάτθσ 

Γνωριμία με το αυτοκίνθτο, το 

λεωφορείο, ταμμμ τθσ πόλθσ μασ. 

Συηθτάμε για ηθτιματα αςφάλειασ 

ςτο αυτοκίνθτο, κζςεισ, ηϊνεσ, 

ςυμπεριφορά κατά τθ διάρκεια τθσ 

οδιγθςθσ. Επίςθσ, για τθ 

μετακίνθςθ μικρϊν και μεγάλων 

με μοτοςυκλζτα.  

Ραρουςίαςθ φωτό και υλικοφ με 

κζμα «Στο αυτοκίνθτο με 

αςφάλεια» 

«Η Ρζγκυ ςτο αυτοκίνθτο», 

πίνακασ του Μυταρά, 

προβλθματιςμόσ, αναπαραςτάςεισ  

Μπαμπά μθν τρζχεισ: καταςκευι 

ςιματοσ για το αυτοκίνθτο 

 

*Εγϊ και το ποδιλατό μου 

Μιλάμε για τα ποδιλατα μασ, που 

κυκλοφοροφμε, τον εξοπλιςμό που 

ζχουν τα παιδιά. Το ποδιλατο ωσ 

όχθμα. 

Διατυπϊνουμε ερωτιματα. -Τι 

πρζπει να κάνουμε όταν οδθγοφμε 

ποδιλατο; -Ποιόν εξοπλιςμό 

πρζπει να ζχουμε; -Υπάρχουν 

επαρκείσ ποδθλατοδρόμοι ςτθν 

πόλθ μασ; -Υπάρχει πάρκο 

κυκλοφοριακισ Αγωγισ ςτθν πόλθ 

μου;  
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Φτιάχνουμε τα δικά μασ ποδιλατα 

με υλικά που ζχουμε ςτθν τάξθ 

μασ (κουμπιά, ξυλάκια, cd, 

γλωςςοπίεςτρα, καπάκια από 

μπουκάλια) και διθγοφμαςτε τθν 

ιςτορία του ποδθλάτου που εμείσ 

επινοιςαμε.  

Η ποδθλάτιςςατου Ελφτθ 

Ο ποδθλάτθσ του Φαςιανοφ 

Ζκφραςθ μζςω τα τζχνθσ 

Η Ολλανδία, θ χϊρα που αγαπάει 

το ποδιλατο, ζνα παράδειγμα 

προσ μίμθςθ.  

*Να αντιλθφκοφν τουσ πικανοφσ 

κινδφνουσ και τα ατυχιματα που 

προκαλοφνται ςτο δρόμο. 

 *Να προβλθματιςτοφν και να 

προτείνουν λφςεισ για τθ μείωςθ 

των ατυχθμάτων ςτο δρόμο. 

 *Να αντιλθφκοφν ότι κάποιεσ 

επικίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ ςτον 

δρόμο μπορεί να είναι 

αποτζλεςμα των ςυναιςκθμάτων 

που μπορεί να ζχει κάποιοσ. 

 *Να διατυπϊνουν προβλζψεισ. 

*Να εκφράςουν ςυναιςκιματα 

μζςα από τθ μίμθςθ. 

 *Να πλουτίςουν τισ δυνατότθτεσ 

ζκφραςισ τουσ μζςω του 

αυτοςχεδιαςμοφ και τθσ 

ανάλθψθσ ρόλου ςτο κεατρικό 

παιχνίδι. 

Τίτλοσ:5ο «Κυκλοφορϊ με 

αςφάλεια» 

 

*Ραρουςιάηουμε ςτθν ολομζλεια 

τθσ τάξθσ, εικόνεσ οδικϊν 

ατυχθμάτων και καλοφμε τα 

παιδιά να ςκεφτοφν και να 

εκφράςουν τθν εκδοχι τουσ για το 

πϊσ μπορεί να προκλικθκαν.. -Πώσ 

μποροφν τα ςυναιςκιματα να 

επθρεάηουν τθν ςυμπεριφορά ενόσ 

οδθγοφ/πεηοφ/ποδθλάτθ; - Τι ςυνζβθ 

τότε; Γιατί νομίηεισ ότι ςυνζβθ; -

Αναρωτιζμαι τι κα ςυνζβαινε εάν….  

*Θεατρικό παιχνίδι: τα παιδιά 

χωρίηονται ςε μικρζσ ομάδεσ και 

αναλαμβάνουν να παρουςιάςουν 

ζνα τροχαίο ατφχθμα μζςα από 

τθν μίμθςθ ρόλων. Στθν ςυνζχεια 

αναρωτιοφνται και αποφαςίηουν 

για το τι ζπρεπε να ζχει γίνει για 

να μθν ςυμβεί το ατφχθμα 

ξαναπαρουςιάηουν τθν ςκθνι 

ϊςτε να αποφευχκεί το τροχαίο 

ατφχθμα.  

*Συηθτάμε για τθ ςθμαςία που 

ζχει: θ ηϊνθ αςφαλείασ και τα 

παιδιά να κάκονται ςτα πίςω 

κακίςματα των αυτοκινιτων,  οι 

πεηοί να χρθςιμοποιοφν με ςωςτό 

τρόπο τισ διαβάςεισ, να 

λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα 

φανάρια και να γίνεται θ χριςθ 

των πεηοδρομίων, οι ποδθλάτεσ  

να χρθςιμοποιοφν τον 

5 



 
 7 

 

ποδθλατόδρομο και να ζχουν το 

ςωςτό εξοπλιςμό.  

*Φωτογράφιςθ με τθν βοικεια 

των γονζων των ςθμάτων που 

ςυναντοφνςτθν διαδρομι για το 

ςχολείο 

Συηιτθςθ/Ρροβλθματιςμόσ  . -

Μιπωσ κα ζπρεπε να υπάρχουν και 

άλλεσ πινακίδεσ που να ειδοποιοφν 

για κάτι που δεν ζχει προβλεφκεί; -

Έχει δοκεί μζριμνα για τα παιδιά που 

κα ικελαν να ζρκουν ςτο ςχολείο με 

το ποδιλατο; -Υπάρχουν διαβάςεισ 

πεηών; -Οι φωτεινοί ςθματοδότεσ 

επαρκοφν; Ασ ςκεφτοφμε.. 

*Φφλλα εργαςίασ με ςχιματα και 

αντιςτοίχιςθ με το κατάλλθλο 

ςιμα. 

*Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε 

ηθτιματα οικολογικισ-βιϊςιμθσ 

μετακίνθςθσ 

*να μάκουν πωσ να παραμείνουν 

ςωματικά και ψυχικά υγιείσ 

επιλζγοντασ  οικολογικά μζςα 

μεταφοράσ  

*να ενθμερωκοφν γονείσ και 

παιδιά  και να επιλζξουν 

ςυνειδθτά μ.μ.μ για να 

μετακινοφνται οικολογικά  

αποδεικνφοντασ το ενδιαφζρον 

τουσ για τθν υγεία και το 

περιβάλλον  

*να ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Εβδομάδασ 

Κινθτικότθτασ με το κζμα και 

ςφνκθμα «Είμαςτε αςφαλείσ με 

τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα»  

*Να εκφραςτοφν καλλιτεχνικά, να 

ςυνεργαςτοφν, να 

πραγματοποιιςουν ςχετικι 

ζκκεςθ ηωγραφικισ.  

Τίτλοσ:6ο «Κυκλοφορϊ με 

αςφάλεια – Μετακινοφμαι με 

μζςα φιλικά ςτο περιβάλλον» 

 

*Παρουςίαςθ των ςυμβατικϊν κι 

των οικολογικϊν τρόπων 

μετακίνθςθσ. Αντιπαραβολι, 

ςυηιτθςθ για τα πλεονεκτιματα 

και τα μειονεκτιματα. 

*Ζμφαςθ ςτο οικολογικό 

αποτφπωμα που αφινει θ κάκε 

επιλογι. Εικόνεσ, βίντεο 

εκπαιδευτικό υλικό 

(https://mobilityweek.eu/home/ 

*Οργάνωςθ ποδθλατικισ βόλτασ 

ςτο δάςοσ του Μον Ρεπό μαηί με 

τουσ γονείσ και ποδθλατικό 

ςφλλογο. 

*Εικαςτικζσ αποτυπϊςεισ τθσ 

μαςκότ τθσ διοργάνωςθσ ΕΕΚ 

*Ζκκεςθ ηωγραφικισ με ζργα των 

παιδιϊν και ςυμμετοχι ςτθν 

ευρωπαϊκι δράςθ του Διμου 

Κζρκυρασ.  

Δράςθ με περιβαλλοντολόγο για 

ενθμζρωςθ γονζων για τθ 

βιϊςιμθ μετακίνθςθ.  

6 
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 *Να ςυνεργαςτοφν και να 

δθμιουργιςουν από κοινοφ. 

*Να αναπτφξουν τθ 

δθμιουργικότθτα τουσ.  

*Να ενκαρρυνκοφν ϊςτε να γίνουν 

φορείσ κετικισ επιρροισ ςτισ 

οικογζνειζσ τουσ ςε κζματα οδικισ 

ςυμπεριφοράσ που κατζκτθςαν 

από τθν αγωγι και εκπαίδευςι 

τουσ 

*Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ 

φροντίδασ και προςταςίασ του 

εαυτοφ 

*Να καλλιεργθκοφν δεξιότθτεσ 

κριτικισ ςκζψθσ και επικοινωνίασ  

Τίτλοσ: 7ο«Αξιολόγθςθ» 

 

*Ευαιςκθτοποίθςθ παιδιϊν, 

γονζων, ςχολικισ και τοπικισ 

κοινότθτασ.  

*Δθμιουργία του portfolio του 

προγράμματοσ για κάκε παιδί 

* Αξιολόγθςθ με ερωτθματολόγιο 

ςε παιδιά και γονείσ για 

διερεφνθςθ αλλαγισ ςτάςεων και 

κυκλοφοριακισ κουλτοφρασ. 

Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ 

του προγράμματοσ -τι μάκαμε; - 

Ρόςο πιο ενθμερωμζνοι και 

αςφαλείσ αιςκανόμαςτε; 

*Δθμιουργία αφίςασ που 

αναρτάται ςτο νθπιαγωγείο, ςτο 

δθμοτικό ςχολείο με ταυτόχρονθ 

παρουςίαςθ ςυνκθμάτων για τθν 

κυκλοφοριακι αγωγι. 

*Ανάρτθςθ τθσ αφίςασ και 

ςυνκθμάτων ςτο blogτου 

ςχολείου.  

*Οργάνωςθ θμζρασ ενθμζρωςθσ 

γονζων όπου τα παιδιά 

παρουςιάηουν τα  εικαςτικά ζργα 

που δθμιοφργθςαν κατά τθ 

διάρκεια του προγράμματοσ. 

 

*Δθμιουργία παράςταςθσ 

κουκλοκζατρου που κα τθν 

παρουςιάςουν ςτα παιδιά του 

άλλου τμιματοσ και ςτουσ γονείσ 

τουσ για να τουσ 

ευαιςκθτοποιιςουν ςτουσ κανόνεσ 

οδικισ ςυμπεριφοράσ. 

*Δθμιουργία ενθμερωτικοφ 

φυλλαδίου με κανόνεσ για τθν 

οδικι αςφάλεια. 

 * Συηιτθςθ και Ραρουςίαςθ 

αποτελεςμάτων.  
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