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Εκπαίδευςθ ςτθν Κυκλοφοριακι Αγωγι





Σο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ

To Πϊρκο Κυκλοφοριακόσ Αγωγόσ εύναι ϋνα ανοιχτό 

ςχολεύο ςτο οπούο εκπαιδευόμαςτε ςτην 
κυκλοφοριακό αγωγό και οδικό αςφϊλεια. 
Μαθαύνουμε πώσ να κινούμαςτε ωσ πεζού, ωσ 
οδηγού και ωσ ποδηλϊτεσ.Κϊθε ςχολικό χρονιϊ 

επιςκϋπτονται το πϊρκο κοντϊ ςτουσ 3000 
μαθητϋσ. Αρωγού ςε αυτό την εκπαύδευςη  εύναι ο  
κ. Κωςτακόπουλοσ αλλϊ και μϋλη από την Ένωςη  
εκπαιδευτών υποψηφύων Οδηγών  Θεςςαλύασ και 
του υλλόγου εκπαιδευτών υποψηφύων Οδηγών  
Λϊριςασ.

ΣΟ ΠΑΡΚΟ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 Δρόμουσ

 Πεζοδρόμια

 Διαβϊςεισ πεζών

 Νηςύδεσ

 Οριζόντια 
ςόμανςη

 Κϊθετη ςόμανςη

 ιδηροδρομικό  
γραμμό

 Κυκλικό κόμβο

 Φώρουσ 
ςτϊθμευςησ  



χετικϊ με την εγκύκλιο για την 
«Ειςαγωγή τησ θεματικήσ 

ενότητασ Κυκλοφοριακή Αγωγή 
και Οδική Αςφάλεια ςτο 

Ωρολόγιο πρόγραμμα των 
Δημοτικών χολείων για το 

ςχολικό έτοσ 2018-2019»

Κϊθε ςχολικό μϊθημα μπορεύ να γύνει 
αφορμό για Εκπαύδευςη ςτην 
Κυκλοφοριακό Αςφϊλεια. Μϋςα από τα 
μαθόματα τησ Γλώςςασ, των 
Μαθηματικών, τησ Έκθεςησ, τησ Υυςικόσ 
οι μαθητϋσ μπορούν να εξοικειωθούν με 
χρόςιμεσ για την αςφαλό μετακύνηςη 
ϋννοιεσ. 

Σο υλικό που προτείνεται από το Σμήμα
Οδικήσ Αςφάλειασ και Κανόνων
Κυκλοφορίασ τησ γενικήσ Διεύθυνςησ
Οδικήσ Κυκλοφορίασ και Αςφάλειασ του 
Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων

 Α ́ Β ́ Γ ’ Δ’ Δημοτικού

Ευέλικτη Ζώνη 1 ώρα την εβδομάδα.

 Ε’ και τ ́ Δημοτικού

Διάχυςη τησ θεματικήσ ενότητασ ςε άλλα
διδακτικά αντικείμενα όπωσ Γλώςςα, 
Υυςικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ςε 
ενότητεσ ςυναφείσ, κατά την κρίςη του 
εκπαιδευτικού. Eωσ 10 ώρεσ ανά έτοσ.

Σο υλικό αποτελείται από:

 ηλεκτρονικά διαδραςτικά μαθήματα,

 ηλεκτρονικά βιβλία και οδηγούσ

 διαδραςτικά παιχνίδια.

Εκπαιδευτικά μαθήματα αναφέρονται: 

(i) ςτην πεζή μετακίνηςη,

(ii) ςτη χρήςη ποδηλάτου,

(iii) ςτη μετακίνηςη με τα ΜΜΜ, το 
ςχολικό λεωφορείο ή το αυτοκίνητο και

(iv) ςτην οδική ςήμανςη .





«Η Παιδεία και ο Πολιτιςμόσ κερδίζονται ςτο δρόμο»

…κι αυτό τη νύκη πρϋπει να την κατακτόςουμε. 

 Ένα από τα βαςικϊ πρϊγματα που θα όταν καλό να κϊνουν οι γονεύσ και 
μετϋπειτα οι εκπαιδευτικού μϋςα ςτα πλαύςια τησ ομαλόσ κοινωνικοπούηςησ των 
παιδιών , εύναι να ξεκινόςουμε από πολύ νωρύσ τον Κώδικα Οδικόσ 
Κυκλοφορύασ.

 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού εύναι εξύςου ςημαντικόσ με εκεύνον του γονϋα ςτην 
ανϊπτυξη κυκλοφοριακόσ αγωγόσ και την καλλιϋργεια θετικών προτύπων 
οδικόσ και οδηγικόσ ςυμπεριφορϊσ. 

 Εύναι ςημαντικό οι μαθητϋσ να γνωρύζουν να κυκλοφορούν ςτο δρόμο χωρύσ να 
κινδυνεύουν, να πηγαινοϋρχονται, αργότερα, ςτο ςχολεύο και να ςϋβονται τουσ 
κανόνεσ των δρόμων.

 Οι μαθητϋσ πρϋπει να κατανοόςουν ότι, όπωσ για τα αυτοκύνητα, ϋτςι και για 
τουσ πεζούσ υπϊρχουν υποχρεωτικού κανόνεσ οδικόσ κυκλοφορύασ.

 Ωσ πρώτη ϊςκηςη :Μϊθετε ςτουσ μαθητϋσ  ςασ να αντιλαμβϊνονται ςωςτϊ πότε 
ϋνα όχημα εύναι μακριϊ ό κοντϊ τουσ. 

 Ενθαρρύνετε να παρατηρούν τα οχόματα, τη ςόμανςη και να ςτϋκονται πϊντα 
ςε αςφαλϋσ ςημεύο ςτο πεζοδρόμιο.



Ω ΠΕΖΟΙ
πριν διαςχίςω το δρόμο





Σε δρόμουσ ταχείασ κυκλοφορίασ οι πεηοί χρθςιμοποιοφν 
πεηογζφυρεσ



ΦΩΣΕΙΝΟΙ ΗΜΑΣΟΔΟΣΕ

Φανάρι για πεηοφσ Φανάρι για οχιματα



ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ ΠΡΟΟΥΗ



Κατθγορίεσ ςθμάτων

ΚΟΚΚΙΝΑ ΗΜΑΣΑ ΜΠΛΕ ΗΜΑΣΑ

ΟΙ ΜΠΛΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ 
ΗΜΑΙΝΟΤΝ :

ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ

ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ 
ΗΜΑΙΝΟΤΝ 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ



Κατθγορίεσ ςθμάτων

ΣΡΙΓΩΝΑ ΗΜΑΣΑ
ΣΕΣΡΑΓΩΝΑ Θ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΛΕ 
ΗΜΑΣΑ 

 ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΑΤΣΕ 
ΗΜΑΙΝΟΤΝ :

ΠΡΟΟΦΗ

 ΟΙ ΜΠΛΕ ΣΕΣΡΑΓΩΝΕ
ΠΙΝΑΚΙΔΕ 
ΗΜΑΙΝΟΤΝ :

ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ



ΓΡΑΜΜΕ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΟ

Κεντρικι διαχωριςτικι γραμμι 
απαγορεφεται θ προςπζραςθ τθσ

Κεντρικι διαχωριςτικι γραμμι 
επιτρζπεται θ προςπζραςθ τθσ



ΓΡΑΜΜΕ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΟ
Επιτρζπεται θ προςπζραςθ μονό για 
τα οχιματα που ζχουν τθν 
διακεκομμζνθ ςτθν πλευρά τθσ 
διακίνθςθσ τουσ

Οριογραμμι οδοςτρώματοσ



ΓΡΑΜΜΕ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΟ

ε αςτικοφσ δρόμουσ 
απαγορεφεται θ ςτάςθ και 
ςτάκμευςθ

ε αςτικοφσ δρόμουσ 
απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ 



Οι κυκλικού κόμβοι ϋχουν 
μελετηθεύ ϋτςι ώςτε να 
εξομαλύνουν την κύνηςη ςε 
ςημεύα όπου πολλού δρόμοι 
διαςταυρώνονται με ςτόχο 
να διευκολύνεται η 
κυκλοφορύα. 

Έτςι  καταφϋρνουν να 
περιορύζουν την ταχύτητα 
των αυτοκινότων, 
αυξϊνοντασ την οδικό 
αςφϊλεια.





ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
ΣΙ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΙ ΔΙΑΣΑΤΡΩΕΙ ;



ΖΩΝΗ ΣΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ 



ME ‘H  ΧΩΡΙ ΖΩΝΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ;





Ποδηλάτη θυμήςου:

ΑΙΘΗΕΙ

ΟΡΑΗ

ΑΚΟΗ 
ΗΜΑΣΑ 

ΟΔΗΓΗΗ ΜΕ 
ΣΟ ΦΕΡΙ

ΥΑΝΑΡΙΑ

ΚΤΚΛΙΚΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ

ΠΑΡΚΑΡΙΜΕΝΑ 
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ

ΠΡΟΠΕΡΑΗ

ΚΟΚ



ΠΩ ΝΑ 
ΕΠΙΛΕΞΩ

ΣΟ 
ΩΣΟ 

ΚΡΑΝΟ ;













ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ









Α ΔΩΟΤΜΕ ΣΗΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΜΑ  ΝΑ 
ΝΙΩΘΟΤΝ ΕΛΕΤΘΕΡΟΙ ΑΛΛΑ ΑΥΑΛΕΙ Ε ΜΙΑ ΤΓΦΡΟΝΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤΦΑΡΙΣΩ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΦΗ Α


