


Αγαπητά παιδιά, αγαπητές/αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

Η Κυκλοφοριακή Αγωγή είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες οδικής ασφάλειας, αφού
μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση και αλλαγή στάσεων που αφορούν
στην ασφαλή και υπεύθυνη συμπεριφορά στον δρόμο. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, θέτει ως μια από τις βασικές του προτεραιότητες την καλλιέργεια οδικής 
συνείδησης από πολύ μικρή ηλικία και ενισχύει με κάθε τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία,
ως προς την κατεύθυνση αυτή. 

Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται εικονογραφημένοι οι βασικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας,
την υλοποίηση των οποίων προνοεί το Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγή Υγείας. Για τον σκοπό
αυτό, είναι σημαντικό όπως αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δίνει η σχολική ζωή (περίπατοι,
εκδρομές, επισκέψεις, κ.α.) για βιωματική διδασκαλία-μάθηση. Μέσα από αυτές τις δράσεις,
τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν και να βιώσουν συνειδητά, βασικές αρχές
ασφαλούς διακίνησης πεζών, επιβατών, ποδηλατιστών, να αξιολογήσουν και να δράσουν
συλλογικά για βελτίωση των συνθηκών διακίνησης κ.λ.π.

Με αυτές τις σκέψεις, προλογίζω την έκδοση του εγχειριδίου και συγχαίρω το Γραφείο 
Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για την 
πρωτοβουλία δημιουργίας της έκδοσης αυτής. Ευχαριστώ θερμά, την Αστυνομία Κύπρου 
για τη συμβολή της στη διαμόρφωση του περιεχομένου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και
Έργων για την επιχορήγηση της έκδοσης.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως πεζός 

Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως επιβάτης 

Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως ποδηλάτης                                
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