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«Κυκλοφοριακή Αγωγή & Οδική Ασφάλεια: είναι ζήτημα Παιδείας!»

Μεγάλη τιμή για το σχολείο μας ήταν οι δράσεις που έλαβαν μέρος
Φεβρουαρίου 2023  από  
Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική 
Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς” (Ι.Ο.ΑΣ.)»
Δεδομένου ότι η χώρα μας κατέχει μία από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη σε θανάτους 
και σοβαρούς τραυματισμούς με τα τροχαία να πλήττουν κατ΄ εξοχήν τους νέους, το 
Ινστιτούτο σχεδίασε το έργο 
οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των οδικών υποδομών στις σχολικές περιοχές και στη 
βελτίωση της ασφάλειας των μαθητών.
 Εδραιωμένη πεποίθηση τους είναι 
είναι ζήτημα Παιδείας και λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία
τροχαία δυστυχήματα ως 1ηαιτία θανάτου
θανάτου για τις ηλικίες 5 έως 14
Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τα προγράμματα του Ινστιτούτου 

1)«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»
παιδιά να εξοικειωθούν με τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας στο δρόμο
 
 

 
 

2)«Ασφαλώς Ποδηλατώ» Στους 
( με στόχο να εκπαιδεύσουν τα παιδιά στις βασικές αρχές ασφαλούς χρήσης και 
μετακίνησής τους με ποδήλατο αλλά και στη ενημέρωση των γονέων τους στην ασφαλή 
χρήση του ποδηλάτου .Στη διάρκεια του προγράμματος, με τη χρήση του κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού, οι μαθητές 
δεξιότητές τους, όπως το ομαδικό πνεύμα, την αντίληψη, την ενίσχυση της γνώσης σχετικά 

ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 
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για το σχολείο μας ήταν οι δράσεις που έλαβαν μέρος στις 22 & 23 

«Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την 
Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς” (Ι.Ο.ΑΣ.)»
Δεδομένου ότι η χώρα μας κατέχει μία από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη σε θανάτους 
και σοβαρούς τραυματισμούς με τα τροχαία να πλήττουν κατ΄ εξοχήν τους νέους, το 

ιτούτο σχεδίασε το έργο Safe Schools Save Lives (Ασφαλή Σχολεία Σώζουν Ζωές
οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των οδικών υποδομών στις σχολικές περιοχές και στη 
βελτίωση της ασφάλειας των μαθητών. 
Εδραιωμένη πεποίθηση τους είναι :Πως η Κυκλοφοριακή Αγωγή και η Οδική Ασφάλεια: 

και λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία  αναφέρουν τα
1ηαιτία θανάτου για την ηλικία των 15-29 ετών και 

5 έως 14 ετών. 
Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τα προγράμματα του Ινστιτούτου  

«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»  Στους μαθητές τάξεων Α’, Β’,Γ’ (Με στόχο να βοηθήσου
τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας στο δρόμο.

Στους μαθητές τάξεων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 
( με στόχο να εκπαιδεύσουν τα παιδιά στις βασικές αρχές ασφαλούς χρήσης και 
μετακίνησής τους με ποδήλατο αλλά και στη ενημέρωση των γονέων τους στην ασφαλή 

Στη διάρκεια του προγράμματος, με τη χρήση του κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν διάφορες 
δεξιότητές τους, όπως το ομαδικό πνεύμα, την αντίληψη, την ενίσχυση της γνώσης σχετικά 
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στις 22 & 23 

Ασφάλεια και την 
Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς” (Ι.Ο.ΑΣ.)» 
Δεδομένου ότι η χώρα μας κατέχει μία από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη σε θανάτους 
και σοβαρούς τραυματισμούς με τα τροχαία να πλήττουν κατ΄ εξοχήν τους νέους, το 

Ασφαλή Σχολεία Σώζουν Ζωές) το 
οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των οδικών υποδομών στις σχολικές περιοχές και στη 

και η Οδική Ασφάλεια: 
αναφέρουν τα  

και 2η αιτία 

Με στόχο να βοηθήσουν τα 
.) 

 

( με στόχο να εκπαιδεύσουν τα παιδιά στις βασικές αρχές ασφαλούς χρήσης και 
μετακίνησής τους με ποδήλατο αλλά και στη ενημέρωση των γονέων τους στην ασφαλή 

Στη διάρκεια του προγράμματος, με τη χρήση του κατάλληλου 
τη δυνατότητα να αναπτύξουν διάφορες 

δεξιότητές τους, όπως το ομαδικό πνεύμα, την αντίληψη, την ενίσχυση της γνώσης σχετικά 



με τα πλεονεκτήματα της ασφαλούς ποδηλασίας και το αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια 
της κυκλοφορίας στο δρόμο.) 
Το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του 
προγράμματος ‘’Ασφαλώς Ποδηλατώ’’, ήταν αμείωτο! Τα παιδιά άκουσαν με πολλή 
προσοχή για τον εξοπλισμό και την ασφάλεια του ποδηλάτη, τον εξοπλισμό και την 
καταλληλότητα του ποδηλάτου καθώς και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί ένας 
ποδηλάτης στο δρόμο. Στη συνέχεια συμμετείχαν σε διαδραστικά εκπαιδευτικά  παιχνίδια 
μαζί με τον εκπαιδευτή του Ι.Ο.ΑΣ. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης ακολούθησε ομαδική 
συζήτηση με τα παιδιά να δηλώνουν ενθουσιασμένα για όσα παρακολούθησαν αλλά και 
προβληματισμένα αφού η έλλειψη  ποδηλατοδρόμου, τα αναγκάζει να ποδηλατούν στο 
δρόμο! 
 
 

 
 
Με την ολοκλήρωση του κύκλου των Διήμερων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων του 
Ινστιτούτου δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές μας που συμμετείχαν με ενθουσιασμό να 
κατανοήσουν τους βασικούς κανόνες για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο και να 
χρησιμοποιούν της μελλοντικές υποδομές καθώς και να εκπαιδευτούν στην πρόληψη των 
τροχαίων τραυματισμών. 
 
 

 
 



 

 

 

 


