
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Α’ τάξη Γυμνασίου





1ο εργαστήριο

Στα παιδιά δόθηκαν σύντομα ερωτηματολόγια σχετικά με 
τις συμπεριφορές, συνήθειες και αντιλήψεις που έχουν για 
την κυκλοφοριακή αγωγή.

Ακολούθησε παρουσίαση σκίτσων και έγινε ανοιχτή 
συζήτηση στην τάξη (ατομική ανάλυση σκίτσων).

Κάθε μαθητής σήκωνε το χέρι του και έπαιρνε το λόγο.

Στο τέλος της ώρας ανατέθηκε εργασία στους μαθητές να 
αναζητήσουν αίτια ατυχημάτων για την επόμενη φορά. 
Εναλλακτικά θα μπορούσε να γίνει και στην ώρα του 
εργαστηρίου χωρίζοντας τους μαθητές σε ομάδες και αφού 
αλληλοσυσκευθούν να καταλήξουν σε προτάσεις και να τις 
παρουσιάσει ένας εκπρόσωπος.



ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ



FAMILY TICKETS ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ



Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ



ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ



ΚΑΝΩ LIKE ΣΤΟ ΚΡΑΝΟΣ



ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ



ΧΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ



2ο εργαστήριο

Τι είναι ατύχημα και τι δυστύχημα;

Οι μαθητές παρουσίασαν τα αίτια ατυχημάτων 
που αναζήτησαν ως εργασία του προηγούμενου 

εργαστηρίου. Κάθε μαθητής πήρε το λόγο και 
ανέφερε 1 αίτιο που είχε βρει. Οι μαθητές 

έπαιρναν  το λόγο σηκώνοντας το χέρι.

Συζήτηση



3ο εργαστήριο

Brainstorming για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας 
και σήμανσης που τα παιδιά γνωρίζουν.

Παρουσίαση σημάτων από διαφορετικές κατηγορίες 
(απαγορευτικές, υποχρεωτικές, προειδοποιητικές και 
πληροφοριακές) και αντιστοίχιση από τους μαθητές.



4ο εργαστήριο

Παρουσίαση βίντεο από τον Ιαβέρη για τη χρήση 
ζώνης και κράνους.

Έμφαση στην ανάγκη χρήσης όχι μόνο σε μεγάλους 
δρόμους αλλά και στις γειτονιές καθώς και σε 
ποδήλατα-πατίνια.

https://www.youtube.com/watch?v=O9-rQj8QKWI&ab_channel=SocratesCreations
https://www.youtube.com/watch?v=xsX25HWNHW0&ab_channel=CoulisCou


5ο

εργαστήριο

Συζήτηση με τον τους μαθητές για 
τα μέσα που χρησιμοποιούν για να 
μετακινηθούν από και προς το 
σχολείο. Περιγραφή των μέτρων 
προστασίας που ακολουθούν.  

Σύγκριση με τα μέτρα που 
ακολουθούσαν πριν το 1ο μας 
εργαστήριο. (οι μαθητές έδειξαν με 
μεγάλη χαρά ότι πλέον φορούν 
κράνος με το ποδήλατο)



6ο εργαστήριο

• Το αρχικό πλάνο ήταν η δημιουργία 
αφίσας-κολλάζ-γελοιογραφίας 
ομαδικά, αλλά λόγω της εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης έγινε σε 
ατομικό επίπεδο. Τα παιδιά 
δημιούργησαν ελεύθερα κάτι 
ανάλογα με το τι έμεινε πιο έντονα 
αποτυπωμένο στο μυαλό τους. 



Έργα των μαθητών











7ο εργαστήριο

• Τα παιδιά παρουσίασαν τις 
δημιουργίες τους και απαντούν 
ξανά το ερωτηματολόγιο ώστε να 
συγκρίνουμε και να δούμε κατά 
πόσο το πρόγραμμα άλλαξε τις 
αντιλήψεις και τις συνήθειες 
τους.



Ατομικός Φάκελος Μαθητή

• Ο φάκελος του μαθητή περιείχε τις δύο εκδόσεις των 
ερωτηματολογίων ώστε να μπορεί να δει πως εξελίχθηκε. Επίσης το 
φύλλο με τα αίτια που είχε αναζητήσει καθώς και τη τελική 
δημιουργία.

• Φύλλο περιγραφικής αξιολόγησης






