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                   Πρόσκληση συμμετοχής σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα    

Οδικής Ασφάλειας – Κυκλοφοριακής Αγωγής  

 

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας και η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια (Ι.Ο.ΑΣ.) 

"Πάνος Μυλωνάς" και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνουν «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής 

Ασφάλειας – Κυκλοφοριακής Αγωγής» για μαθητές/τριες των σχολείων αρμοδιότητάς της. Το 

πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Πάτρα, από τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 έως την Τετάρτη 12 

Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο εφαρμογής του ετήσιου σχεδίου δράσης της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας για την πρόληψη και την προαγωγή της Υγείας των πολιτών.  

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα θεωρητικό - το οποίο περιλαμβάνει 

εισηγήσεις, παρουσιάσεις και συζήτηση - και ένα βιωματικό, κατά το οποίο οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την απόσπαση προσοχής,  την οδήγηση 

υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, την χρήση ζώνης ασφαλείας κ.ά. Το θεωρητικό μέρος θα 

πραγματοποιηθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Έρευνας και 

Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς". Η βιωματική εκπαίδευση 

στηρίζεται στη χρήση ειδικού εξοπλισμού – προσομοιωτών που διαθέτει το Ινστιτούτο, όπως οι 

προσομοιωτές μέθης, ανατροπής, πρόσκρουσης κ.ά. 

  Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον  χώρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και θα έχει διάρκεια 

τρεις ώρες για την κάθε ομάδα μαθητών.  Ο μέγιστος αριθμός κάθε ομάδας δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
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τους 80-100 μαθητές. Οι ενημερώσεις θα γίνονται κυκλικά σε συνδυασμό με τη βιωματική 

εκπαίδευση  στους προσομοιωτές ως εξής: 

Α ομάδα:   ώρα 08.30-11.30 

Β ομάδα:   ώρα 10.30-13.30 

Γ ομάδα:   ώρα 19.00-21.30  

  Επισημαίνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν για τους μαθητές/τριες, ενώ η 

συμμετοχή των ανηλίκων μαθητών/τριών στην εκπαίδευση είναι προαιρετική και προϋποθέτει την 

έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή 

διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών 

ατόμων ή φορέων. 

Εστιάζοντας στη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

μαθητικού πληθυσμού σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας για την  πρόληψη 

των τροχαίων ατυχημάτων, καλούμε τα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας να συμμετέχουν στα ανωτέρω 

εκπαιδευτικά προγράμματα.   

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας 

συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση έως την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018,  στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Αγωγής Υγείας  Δ.Δ.Ε. Αχαΐας: health-promotion@dide.ach.sch.gr    

 

Συν.: 1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

 
                     

                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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