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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΚΑΝ’ ΤΟ ΣΩΣΤΑ» 

για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

                        
Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς" και την 

υποστήριξη της «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.», διοργανώνει την υλοποίηση του Προγράμματος Οδικής 

Ασφάλειας – Κυκλοφοριακής Αγωγής με τον τίτλο «ΚΑΝ’ ΤΟ ΣΩΣΤΑ», στον χώρο των σχολικών 

μονάδων της  Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, την εβδομάδα  4-8 Νοεμβρίου 2019. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, με εισηγήσεις, παρουσιάσεις και 

συζήτηση για δύο διδακτικές ώρες ανά 100 μαθητές και ακολουθεί η ενότητα των βιωματικών 

δραστηριοτήτων με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού - προσομοιωτών (ανατροπής, πρόσκρουσης 

μέθης, κ.ά.) του Ινστιτούτου για το σύνολο των μαθητών. Κατά τη βιωματική εκπαίδευση οι μαθητές 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την απόσπαση προσοχής και 

την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών και να εκπαιδευτούν με βάση τις βέλτιστες 

διεθνώς πρακτικές για θέματα πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 

υλοποιηθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου για την Οδική Ασφάλεια Ι.Ο.ΑΣ. 

"Πάνος Μυλωνάς".  

Για τον λόγο αυτό απαιτείται μία αίθουσα- αμφιθέατρο με ηχητική εγκατάσταση και 

δυνατότητα προβολής παρουσίασης χωρητικότητας 100 ατόμων, καθώς και  εξωτερικός χώρος 100 

τ.μ ή εσωτερικός χώρος σε κτίριο βιομηχανικού τύπου (π.χ. γήπεδο) ώστε οι δραστηριότητες και οι 

εκπαιδευόμενοι να είναι προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες, με παροχή οικιακού ρεύματος 

και κατάλληλο φωτισμό. Η πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο όπου θα τοποθετηθεί ο εκπαιδευτικός 
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εξοπλισμός είναι απαραίτητο να επιτρέπει τη διέλευση οχημάτων ύψους 2,8 μέτρων και πλάτους 2,5 

μέτρων. 

Επισημαίνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετικό για τους μαθητές 

και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από 

συνεννόηση με τους /τις Διευθυντές /ντριες των σχολικών μονάδων. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η 

αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κατά 

την υλοποίηση του προγράμματος το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των γνώσεων των 

μαθητών/τριών. 

      Επειδή ο αριθμός των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και των συμμετεχόντων μαθητών/τριών 

στο πρόγραμμα δεν είναι απεριόριστος, επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα στα σχολεία που 

υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας και ειδικότερα στη θεματική της Κυκλοφοριακής Αγωγής - 

Οδικής Ασφάλειας. 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας 

συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση έως την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 στην ηλεκτρονική 

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

 

                                                                                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
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