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Β1. Σχέδιο Δράσης του Τμήματος - Θεματικός Κύκλος «Ζω καλύτερα-Ευ ζην» 
 

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2020-21 

ελ. 2  

 

 

 
Θεματικόσ Κφκλοσ:  
Ζω καλφτερα- Ευ ηθν  
Επιμζρουσ Θεματικζσ Ενότθτεσ/Τποενότθτεσ:  
Αυτομζριμνα, Αςφάλεια και Πρόλθψθ, Οδικι Αςφάλεια 

 
Σίτλοσ/τίτλοι 
προγραμμάτων: 
 

Ο δικόσ μασ τίτλοσ:  
Κυκλοφοροφμε υπεφκυνα ςτον δρόμο!  
 

 
 
 
 
τόχοι χεδίου Δράςθσ 
 

Αναφορά ςε: 
Α) δεξιότθτεσ που πρόκειται να καλλιεργθκοφν 
Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ:  Κριτικι ςκζψθ, Επικοινωνία, 
υνεργαςία, Δθμιουργικότθτα. 
Δεξιότθτεσ Ζωισ: Αυτομζριμνα, Κοινωνικζσ Δεξιότθτεσ 
Πολιτειότθτασ, Ενςυναίςκθςθ και ευαιςκθςία, 
Προςαρμοςτικότθτα, Ανκεκτικότθτα, Τπευκυνότθτα, 
Πρωτοβουλία, Οργανωτικι ικανότθτα, Αντιλθπτικότθτα. 
Δεξιότθτεσ τθσ τεχνολογίασ και τθσ επιςτιμθσ:  δεξιότθτεσ 
διεπιςτθμονικισ και διακεματικισ χριςθσ των νζων 
τεχνολογιϊν. 
Δεξιότθτεσ του Νου: τρατθγικι ςκζψθ, Επίλυςθ 
προβλθμάτων, Μελζτθ περιπτϊςεων, καταςκευζσ. 
 
Β) ςτόχουσ που κζτουμε ωσ προσ τον κεματικό κφκλο και τθν 
(τισ) επιμζρουσ κεματικι (-κεσ) ενότθτα (-τεσ)  
Η παροφςα παρζμβαςθ ζχει ωσ ςτόχο οι μακθτζσ: 

 να αναπτφξουν ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ και 
επικοινωνίασ 

 να αποκτιςουν υπευκυνότθτα όςον αφορά τθν 
κυκλοφορία ςτουσ δρόμουσ (πεηοί, ποδθλάτεσ, οδθγοί) 

 να αναγνωρίηουν τα ςιματα του Κ.Ο.Κ. και να τα 
ταξινομοφν ωσ επίπεδα ςχιματα ςε ποικιλία κζςεων 
και προςανατολιςμϊν 
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 να αναγνωρίηουν και να ονομάηουν τα χρϊματα που 
ζχουν οι πινακίδεσ των ςθμάτων του Κ.Ο.Κ. 

 να καταςκευάηουν τα ςιματα του Κ.Ο.Κ. 
 να αναγνωρίηουν τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, ωσ 

παράγοντα που μπορεί να επθρεάςει τθν ιςορροπία τθσ 
φφςθσ 

 να τθροφν τουσ κανόνεσ Κ.Ο.Κ. επιδεικνφοντασ 
ςυνειδθτι κατανόθςθ ςτθν εφαρμογι τουσ και 
κατάλλθλθ αντίδραςθ ςτθν παραβίαςθ τουσ 

 να εξοικειωκοφν με τθ χριςθ λογιςμικϊν, εφαρμογϊν 
και άλλων προγραμμάτων ωσ χριςιμων μζςων για τθν 
επίτευξθ ςτόχων 

 να ςυνδζςουν , να παρουςιάςουν και να εμπεδϊςουν 
τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν αξιοποιϊντασ τισ 
παρεχόμενεσ δυνατότθτεσ των Σ.Π.Ε. 

 να αναγνωρίηουν τον τρόπο και το μζςο επιλογισ τθσ 
οικογζνειάσ τουσ για τθ μετακίνθςι τουσ ςτο ςχολείο 

 να αναγνωρίηουν και να ταξινομοφν τα Μζςα 
Μεταφοράσ 

 να ελζγχουν ςωςτά τον δρόμο, πριν τθ διζλευςθ τουσ 
ςε αυτόν 

 
Γ) τουσ ςτόχουσ που επιπροςκζτωσ κζτουμε ι ςε ςφνδεςθ με 
το πρόγραμμα ςπουδϊν  των γνωςτικϊν αντικειμζνων 
(προαιρετικά) 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 21 διδακτικζσ ϊρεσ 

 
Ακολουκία εργαςτθρίων 

Εργαςτιριο 1 
Διάρκεια:  4 διδακτικζσ 
ϊρεσ 

Δραςτθριότθτα 1: Γίνεται ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ και 
αξιοποιείται θ τεχνικι τθσ ιδεοκφελλασ ςχετικά με τα μζςα 
μεταφοράσ και τθ χρθςιμότθτα τουσ. τθ ςυνζχεια θ 
εκπαιδευτικόσ μοιράηει ςτα παιδιά ατομικά το Φφλλο 
Εργαςίασ με τίτλο «Πθγαίνοντασ ςτο ςχολείο» από το 
τετράδιο δραςτθριοτιτων «Βιϊςιμθ μετακίνθςθ» , το οποίο 
αποτελεί μζροσ του υλικοφ «ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ». 
Σουσ προτρζπει να κοιτάξουν προςεχτικά τισ εικόνεσ και να 
κυκλϊςουν με ξυλομπογιά: α) το μζςο που χρθςιμοποιοφν για 
να μετακινθκοφν από το ςπίτι ςτο ςχολείο, β) με ποιον 
(πρόςωπο) επιλζγουν να μετακινθκοφν και γ) το χρόνο που 
περίπου απαιτείται για τθ μετακίνθςθ από το ςπίτι ςτο 
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ςχολείο και αντίςτροφα. τθ ςυνζχεια, κάκε παιδί 
παρουςιάηει τισ απαντιςεισ του ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ και 
περιγράφει με περιςςότερα λόγια τον τρόπο μετακίνθςθσ του 
ςτο ςχολείο. 
Δραςτθριότθτα  2:  Οι μακθτζσ/τριεσ  με τθ βοικεια τθσ 
εκπαιδευτικοφ χωρίηονται ςε μικρζσ ομάδεσ (4 ατόμων). τθ 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα αξιοποιείται θ εφαρμογι 
http://www.soundsnap.com/transport, όπου κάκε ομάδα 
επιλζγει τυχαία 5 ιχουσ και οι υπόλοιπεσ ομάδεσ 
προςπακοφν να εντοπίςουν ςε ποιο μεταφορικό μζςο ανικει 
ο κάκε ιχοσ. τθ ςυνζχεια, θ εκπαιδευτικόσ μοιράηει ςε κάκε  
ομάδα ζνα από τα τρία Φφλλα Εργαςίασ  που υπάρχουν ςτο 
Σετράδιο Δραςτθριοτιτων: «ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ» , το οποίο 
και αποτελεί μζροσ του υλικοφ: «ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ» 
( Φφλλο Εργαςίασ 1 – Μζςα μεταφοράσ ςτθν ξθρά,  Φφλλο 
Εργαςίασ 2 – Μζςα μεταφοράσ ςτθ κάλαςςα,  Φφλλο 
Εργαςίασ 3 – Μζςα μεταφοράσ ςτον αζρα). Επίςθσ, μοιράηει 
ςε όλεσ τισ ομάδεσ τισ ενδεικτικζσ εικόνεσ των μζςων 
μεταφοράσ  που υπάρχουν ςτο Σετράδιο Δραςτθριοτιτων: 
«ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ» , το οποίο και αποτελεί μζροσ του 
υλικοφ: «ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ». Κάκε ομάδα πρζπει να 
χρωματίςει, να κόψει και να κολλιςει ςτο πλαίςιο που ζχουν 
ςτο Φφλλο Εργαςίασ τουσ τα αντίςτοιχα Μζςα Μεταφοράσ 
(π.χ. Η 1θ ομάδα ζχει το Φφλλο Εργαςίασ 1 και πρζπει να 
κολλιςει τα Μζςα Μεταφοράσ τθσ ξθράσ). Όταν τελειϊςουν 
όλεσ οι ομάδεσ  δθμιουργοφν ζνα κολάη με τισ κατθγορίεσ των 
Μζςων Μεταφοράσ.  
Δραςτθριότθτα  3:  Οι μακθτζσ ατομικά ηωγραφίηουν ςε χαρτί 
Α4 ζνα Μεταφορικό Μζςο και ςτθ ςυνζχεια το παρουςιάηουν 
ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 

Εργαςτιριο 2 
Διάρκεια: 4 διδακτικζσ 
ϊρεσ 

Δραςτθριότθτα  1:  H εκπαιδευτικόσ δείχνει ςτθν ολομζλεια 

τθσ τάξθσ το PowerPoint που ζχει ετοιμάςει με τισ τζςςερισ 

βαςικζσ κατθγορίεσ ςθμάτων, οι οποίεσ ςτο εςωτερικό τουσ 

είναι κενζσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, το PowerPoint αποτελείται 

από τζςςερισ εικόνεσ: Η 1θ εικόνα δείχνει ζναν άςπρο κφκλο 

με κόκκινο περίγραμμα για τα απαγορευτικά ςιματα, θ 2θ 

δείχνει ζνα κίτρινο τρίγωνο με κόκκινο περίγραμμα για τα 

προειδοποιθτικά ςιματα, θ 3θ δείχνει ζναν μπλε κφκλο για τα 

http://www.soundsnap.com/transport
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υποχρεωτικά ςιματα και θ 4θ δείχνει ζνα μπλε ορκογϊνιο 

ςχιμα για τισ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ. Ακολουκεί ςυηιτθςθ 

με τα παιδιά για τον ρόλο των πινακίδων ςτθν κακθμερινι 

οδικι μασ ηωι , θ εκπαιδευτικόσ τουσ εξθγεί πόςο ςθμαντικό 

είναι να τισ τθροφμε είτε ωσ οδθγοί οχιματοσ είτε ωσ πεηοί 

και τουσ δίνει χρόνο να εκφράςουν προςωπικζσ τουσ 

εμπειρίεσ με τα ςιματα τθσ τροχαίασ. 

Δραςτθριότθτα  2:  Η εκπαιδευτικόσ χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε 

δφο ομάδεσ και τουσ μοιράηει τα οδικά ςιματα από το 

ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ, το οποίο αποτελεί μζροσ του υλικοφ: 

«ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ» και παράλλθλα τα  προβάλλει 

με τθ βοικεια του βιντεοπροβολζα ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 

Ακολουκεί ςυηιτθςθ για τα ςθμαντικότερα ςιματα και γα τθ 

χριςθ τουσ. τθ ςυνζχεια, προτρζπει τισ ομάδεσ  να φτιάξουν 

με τθ βοικεια του πατρόν ( ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ) τα οδικά 

ςιματα που κα τουσ υποδείξει και ςτθ ςυνζχεια να τα 

κόψουν.  Η εκπαιδευτικόσ ςε ζνα μεγάλο άςπρο χαρτόνι 

ςχθματίηει  κενζσ κζςεισ ςθμάτων (ίδιεσ ςε μζγεκοσ με τα 

ςιματα, που ζχουν καταςκευάςει τα παιδιά) και κάτω από το 

κάκε κενό ςιμα περιγράφεται θ χριςθ του. Κατόπιν, οι δφο 

ομάδεσ κρατϊντασ τα ςιματα που ζχουν φτιάξει 

μεταφζρονται ςτθν αυλι του ςχολείου όπου με τθ βοικεια 

του εκπαιδευτικοφ τθσ Φυςικισ Αγωγισ κα παίξουν το 

παρακάτω παιχνίδι: Οι δφο ομάδεσ κάκονται θ μία απζναντι 

από τθν άλλθ, ζχοντασ μπροςτά τουσ το μεγάλο άςπρο 

χαρτόνι. Με τθν εντολι ζναρξθσ (ςφφριγμα) καλοφνται οι 

ομάδεσ ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο να τοποκετιςουν τα 

κατάλλθλα ςιματα ςτισ κενζσ κζςεισ. Κερδίηει θ ομάδα που 

κα τελειϊςει πρϊτθ και κα τα ζχει τοποκετιςει ςωςτά.  

Δραςτθριότθτα  3:  Κάκε παιδί δθμιουργεί το δικό του οδικό 

ςιμα με απλά υλικά ( καλαμάκια, ξυλάκια , χαρτί Α4, 

μαρκαδόρουσ, ξυλομπογιζσ, πλαςτικά καπάκια και 

πλαςτελίνθ) και το εκκζτει ςτθ ςυλλογι τθσ τάξθσ. 
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Δραςτθριότθτα 4: Η εκπαιδευτικόσ διαβάηει ςτθν ολομζλεια 

τθσ τάξθσ το οδικό διδακτικό παραμφκι του κακθγθτι 

Περιβάλλοντοσ Δρ. Αντϊνθ Γάκθ με τίτλο: « Οι Φφλακεσ τθσ 

Φφςθσ 2 – Ο Αγϊνασ τθσ Οδικισ Αςφάλειασ και τθσ 

οικολογικισ μετακίνθςθσ». Ακολουκεί ςυηιτθςθ για το 

παραμφκι. 

Εργαςτιριο 3 
Διάρκεια: 3 διδακτικζσ 
ϊρεσ 

Δραςτθριότθτα  1:  Η εκπαιδευτικόσ προβάλλει ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ τθν παρουςίαςθ με τίτλο « Μακαίνω να 
κυκλοφορϊ ςωςτά» από το υλικό του ΙΕΠ για τθν 
κυκλοφοριακι αγωγι ςτισ μικρζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ: 
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_
Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada
_2017-
2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimot
ika_6_8.pdf  και γίνεται ςυηιτθςθ για τουσ κανόνεσ του Κ.Ο.Κ. 
τθσ παρουςίαςθσ. 
Δραςτθριότθτα  2:  Η εκπαιδευτικόσ μοιράηει ςτα παιδιά το 
Φφλλο Εργαςίασ με τίτλο «Χρωματίςτε το φανάρι» που ζχει 
δοκεί από το Σμιμα Σροχαίασ Δράμασ.  Οι μακθτζσ καλοφνται 
να χρωματίςουν με το κατάλλθλο χρϊμα τον κάκε κφκλο του 
φαναριοφ ανάλογα με το ριμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε κφκλο 
( ςταματϊ, περιμζνω, προχωρϊ). 
Δραςτθριότθτα 3: Η εκπαιδευτικόσ με παιγνιϊδθ τρόπο 
εξαςκεί τουσ μακθτζσ ςτο να αναγνωρίηουν τθν απόςταςθ 
από το διερχόμενο αυτοκίνθτο μζχρι το ςθμείο που 
βρίςκονται ςτο πεηοδρόμιο, με κριτιριο το κόρυβο τθσ 
μθχανισ του οχιματοσ. Η εκπαιδευτικόσ ςυγκεντρϊνει τουσ 
μακθτζσ και όλοι μαηί βγαίνουν να ςτακοφν ςτο πεηοδρόμιο 
του ςχολείου κακϊσ μπροςτά από το ςχολείο υπάρχει  
κεντρικόσ δρόμοσ. Οι μακθτζσ ςτζκονται ςτθν άκρθ του 
πεηοδρομίου ι πίςω από τθν προςτατευτικι μπάρα, αν 
υπάρχει και θ εκπαιδευτικόσ δζνει τα μάτια ενόσ παιδιοφ με 
ζνα μαντιλι. Σο παιδί καλείται να αναγνωρίςει από ποια  
πλευρά ακοφγεται ο ιχοσ του οχιματοσ που πλθςιάηει, να το 
αναφζρει αν είναι κοντά ι μακριά και ακόμθ, αν μπορεί να 
αναγνωρίςει το είδοσ του τροχοφόρου (μθχανι, αυτοκίνθτο. 
Φορτθγό κ.ά). Σα άλλα παιδιά επιβεβαιϊνουν ι όχι τα όςα 
λζει. Από τθ κζςθ αυτι περνοφν με τθ ςειρά όλα τα παιδιά. 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada_2017-2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimotika_6_8.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada_2017-2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimotika_6_8.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada_2017-2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimotika_6_8.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada_2017-2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimotika_6_8.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada_2017-2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimotika_6_8.pdf
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Δραςτθριότθτα 4: Ο εκπαιδευτικόσ Φυςικισ Αγωγισ του 
ςχολείου διδάςκει με παιγνιϊδθ τρόπο ςτα παιδιά τον ςωςτό 
ζλεγχο του δρόμου. Πιο ςυγκεκριμζνα, οριοκετεί ςτθν αυλι 
ζνα χϊρο και παρακινεί  τα παιδιά να κινθκοφν περπατϊντασ 
ελεφκερα ςε αυτόν. Μόλισ ακοφςουν τον ιχο από τθ 
ςφυρίχτρα, ςταματοφν και χαιρετοφν πρϊτα αυτόν που είναι 
αριςτερά τουσ, μετά αυτόν που είναι δεξιά τουσ και ξανά 
αυτόν που είναι αριςτερά τουσ. Ο χαιρετιςμόσ γίνεται 
γυρνϊντασ το κεφάλι και ςτρίβοντασ ελαφρά το ςϊμα προσ τθ 
ςωςτι πλευρά. Η δραςτθριότθτα αυτι επαναλαμβάνεται  
πολλζσ φορζσ. 
 

Εργαςτιριο 4 
Διάρκεια:  4 διδακτικζσ 
ϊρεσ 

Δραςτθριότθτα  1:  Οι μακθτζσ μεταφζρονται ςτθν αίκουςα 
Η/Τ όπου με τθ βοικεια τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ Πλθροφορικισ 
παίηουν ςε δυάδεσ τθν εφαρμογι – παιχνίδι 
:http://www.miniplay.gr/?view=game&gid=86. Η 
εκπαιδευτικόσ εξθγεί ςτουσ μακθτζσ τουσ κανόνεσ του 
παιχνιδιοφ και τουσ αφινει να παίξουν  το παιχνίδι. 
Δραςτθριότθτα  2:  τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα  δίνεται 
ζμφαςθ ςτθ ςυμπεριφορά του μακθτι ωσ ποδθλάτθσ, διότι 
ςτα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ αρζςει πολφ να κάνουν 
ποδιλατο. Η εκπαιδευτικόσ προβάλλει ςτθν ολομζλεια τθσ 
τάξθσ βίντεο με το τραγοφδι του Ο. Ελφτθ « Η ποδθλάτιςςα»  
https://youtu.be/vlVqEfpMAys και το τραγοφδι « Σο ποδιλατο 
μου»  https://youtu.be/lU6RLOpyGd8 .  
Δραςτθριότθτα 3: Η εκπαιδευτικόσ προβάλλει  ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ τθν ιςτοςελίδα 
http://bikeline.wikidot.com/ μζςω τθσ οποίασ οι μακθτζσ κα 
γνωρίςουν πολλζσ πλθροφορίεσ για το ποδιλατο και κα 
μάκουν τα ςιματα και τουσ κανόνεσ που πρζπει να γνωρίηει 
ζνασ ποδθλάτθσ. Προβάλλεται ξανά ςτουσ μακθτζσ  θ 
παρουςίαςθ με τίτλο « Μακαίνω να κυκλοφορϊ ςωςτά» από 
το υλικό του ΙΕΠ για τθν κυκλοφοριακι αγωγι ςτισ μικρζσ 
τάξεισ του Δθμοτικοφ: 
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_
Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada
_2017-
2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimo
tika_6_8.pdf  όπου δίνεται ζμφαςθ ςτουσ κανόνεσ που 
πρζπει να ακολουκεί ζνασ ποδθλάτθσ. Η εκπαιδευτικόσ 

http://www.miniplay.gr/?view=game&gid=86
https://youtu.be/vlVqEfpMAys
https://youtu.be/lU6RLOpyGd8
http://bikeline.wikidot.com/
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada_2017-2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimotika_6_8.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada_2017-2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimotika_6_8.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada_2017-2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimotika_6_8.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada_2017-2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimotika_6_8.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/School_Democracy/Thematiki_Evdomada_2017-2018/KYKLOFORIAKI_AGOGI/EKETA_IMET/4_parousiasi_dimotika_6_8.pdf


 
 
 
 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 
 

7 
 

ηθτάει από τουσ μακθτζσ να πουν «ποιοσ είναι ο κατάλλθλοσ 
εξοπλιςμόσ του ςωςτοφ ποδθλάτθ». Οι απαντιςεισ των 
μακθτϊν καταγράφονται ςτον λευκοπίνακα τθσ τάξθσ. τθ 
ςυνζχεια, τουσ δείχνει τθν εικόνα με τον εξοπλιςμό του 
ςωςτοφ ποδθλάτθ που υπάρχει ςτο υλικό: «ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ 
ΑΦΑΛΕ» ςτθ ςελίδα 22 και γίνεται ςυηιτθςθ για τα 
απαραίτθτα αξεςουάρ ενόσ ποδθλάτθ. το τζλοσ τθσ 
δραςτθριότθτασ θ εκπαιδευτικόσ μοιράηει ατομικά ςτουσ 
μακθτζσ το Φφλλο Εργαςίασ « Χρωμάτιςε τον ποδθλάτθ» από 
το τετράδιο δραςτθριοτιτων «Βιϊςιμθ μετακίνθςθ» , το 
οποίο αποτελεί μζροσ του υλικοφ «ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ 
ΑΦΑΛΕ».  Οι μακθτζσ καλοφνται να χρωματίςουν με 
ζντονα χρϊματα όλα τα ςθμεία του ςκίτςου που 
περιγράφουν οι παρακάτω λζξεισ: κράνοσ, μπροςτινό 
φανάρι, πίςω φανάρι, ανακλαςτιρεσ, παποφτςια δετά. 
Δραςτθριότθτα 4:  Οι μακθτζσ μεταφζρονται ςτθν αίκουςα 
Η/Τ όπου με τθ βοικεια τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ Πλθροφορικισ 
ςχεδιάηουν ατομικά  το δικό τουσ ποδιλατο μζςω τθσ 
εφαρμογισ TuxPaint. 

Εργαςτιριο 5 
Διάρκεια: 2 διδακτικζσ 
ϊρεσ 

Δραςτθριότθτα 1: Επίςκεψθ του Σμιματοσ Σροχαίασ του 
Διμου Δοξάτου ςτο ςχολείο μασ προκειμζνου να μιλιςει 
ςτουσ μακθτζσ για τουσ κανόνεσ κυκλοφοριακισ αγωγισ. 

Εργαςτιριο 6 
Διάρκεια: 3 διδακτικζσ 
ϊρεσ 

Δραςτθριότθτα 1: Επίςκεψθ ςτο κυκλοφοριακό πάρκο Λυδίασ 
Καβάλασ. 

Εργαςτιριο 7 
Διάρκεια: 1 διδακτικι 
ϊρα 

Δραςτθριότθτα 1:  Η εκπαιδευτικόσ μοιράηει ατομικά ςτουσ 
μακθτζσ το Φφλλο Εργαςίασ «Κυκλοφοροφμε υπεφκυνα ςτον 
δρόμο» που αποτελεί τθν τελικι αξιολόγθςθ και το οποίο 
αποτελείται από ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ςχετικζσ με 
όλα όςα διδάχκθκαν οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια του 
προγράμματοσ . 

Προςαρμογζσ για τθ 
ςυμμετοχι και τθν ζνταξθ 
όλων των μακθτϊν/τριϊν 
 

Δεν υφίςτανται 

Φορείσ και άλλεσ 
ςυνεργαςίεσ που κα 
εμπλουτίςουν το πρόγραμμά 
μασ 

 Σροχαία του Διμου Δοξάτου 
 Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ Λυδίασ Καβάλασ 
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Σελικά προϊόντα που 
παριχκθςαν από τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ  κατά τθ 
διάρκεια των εργαςτθρίων 

Ζωγραφιζσ -  ιματα οδικισ κυκλοφορίασ -  ομαδικό παιχνίδι 
με τα οδικά ςιματα  ( αναγνϊριςθ των ςθμάτων και 
ταξινόμθςθ τουσ ωσ επίπεδα ςχιματα ςτθν κατάλλθλθ κζςθ)-
Φφλλο εργαςίασ «Πθγαίνοντασ ςτο ςχολείο» -κολάη με τισ 
κατθγορίεσ των Μζςων Μεταφοράσ 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που παριχκθςαν 
από τουσ/τισ  μακθτζσ/τριεσ 
κατά τθ διάρκεια των 
εργαςτθρίων 

PowerPoint με τισ τζςςερισ βαςικζσ κατθγορίεσ ςθμάτων – 
Φφλλο εργαςίασ « Κυκλοφοροφμε υπεφκυνα ςτον δρόμο» - 
Δθμιουργία δρόμου από φελιηόλ ( ςτον οποίο τοποκετικθκαν 
τα ςιματα που καταςκεφαςαν οι μακθτζσ)  

Αξιολόγθςθ - Αναςτοχαςμόσ 
πάνω ςτθν υλοποίθςθ 

Π 

Αξιολόγθςθ 
Η αξιολόγθςθ πραγματοποιικθκε κακόλθ τθ διάρκεια μζςω 
παρατιρθςθσ του τρόπου που δοφλευαν οι μακθτζσ, μζςα 
από τθν  ικανότθτα τουσ να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ,  μζςα 
από τθ δθμιουργικότθτα τουσ, τθ ςυμμετοχι ςτισ ςυηθτιςεισ 
και φυςικά μζςα από  το φφλλο εργαςίασ « Κυκλοφοροφμε 
υπεφκυνα ςτον δρόμο»  που αποτελοφςε και τθν τελικι 
αξιολόγθςθ. 
 
Αναςτοχαςμόσ πάνω ςτθν υλοποίθςθ 
Από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ διαπιςτϊκθκε ότι οι 
μακθτζσ ςυνεργάςτθκαν μεταξφ τουσ, ζδειξαν ενδιαφζρον για 
τισ δραςτθριότθτεσ , ςυμμετείχαν ενεργά ςτισ ςυηθτιςεισ και 
ςτισ δραςτθριότθτεσ, ευαιςκθτοποιικθκαν ςε κζματα 
Κυκλοφοριακισ Αγωγισ και υιοκζτθςαν κετικι ςτάςθ ςτα 
κζματα οδικισ αςφάλειασ. 

Εκδθλϊςεισ διάχυςθσ και 
υνολικι αποτίμθςθ τθσ 
υλοποίθςθσ τθσ υποδράςθσ  

 
Εκδθλϊςεισ διάχυςθ 
 

Λόγω των περιοριςτικϊν μζτρων που επικρατοφν ςτα ςχολεία 
εξαιτίασ του covid-19, θ διάχυςθ ζγινε μόνο μζςω του blog 
του ςχολείου με παρουςίαςθ φωτογραφιϊν από τισ 
δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν. 
 
υνολικι αποτίμθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ υποδράςθσ 
 
Με τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ παρζμβαςθσ διαπιςτϊκθκε 
ότι επιτεφχκθκαν ςτθν πλειονότθτα τουσ  οι ςτόχοι που 
αρχικά είχαν τεκεί.  
 
Οι δραςτθριότθτεσ των εργαςτθρίων  ανταποκρίνονταν τόςο 
ςτα ενδιαφζροντα  όςο και ςτισ ικανότθτεσ των παιδιϊν. Σα 
παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να εμπλακοφν ςε δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ, να ςυνεργαςτοφν, να προβλθματιςτοφν, να 
ερευνιςουν και να αναπτφξουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ. 
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ε όλθ τθ διάρκεια  του προγράμματοσ οι μακθτζσ εκδιλωςαν 
ενδιαφζρον  και προκυμότθτα για ςυμμετοχι. 
Ενκουςιάςτθκαν ιδιαίτερα με τισ δραςτθριότθτεσ που 
πραγματοποιικθκαν ςτθν αυλι του ςχολείου , με τθ 
δθμιουργία του κολλάη και των ςθμάτων οδικισ αςφάλειασ. 
 
Σο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςυνζβαλε ϊςτε να γίνουν οι 
μακθτζσ πιο υπεφκυνοι όςον αφορά τθν κυκλοφορία ςτουσ 
δρόμουσ ( πεηοί, ποδθλάτεσ και μελλοντικοί οδθγοί). 
 

Εξαιτίασ των περιοριςτικϊν μζτρων που επικράτθςαν ςτα 
ςχολεία τα εργαςτιρια 5 και 6 δεν πραγματοποιικθκαν.   
Λόγω τθσ μικρισ αίκουςασ Η/Τ του ςχολείου και τθσ 
απόςταςθσ που ζπρεπε να διατθροφν οι μακθτζσ μεταξφ τουσ 
δεν πραγματοποιικθκαν οι δραςτθριότθτεσ 1 και 4 από το 
εργαςτιριο 4. Ωςτόςο θ δραςτθριότθτα 4 ζγινε με ςυμβατικό 
τρόπο, δθλαδι αντί οι μακθτζσ να ηωγραφίςουν το ποδιλατο 
τουσ μζςω του λογιςμικοφ Tuxpaint το ηωγράφιςαν ςε κόλλα 
Α4.  
Λόγω τθσ αναςτολισ λειτουργίασ των ςχολείων (covid-19) και 
επειδι οι δραςτθριότθτεσ ςχεδιάςτθκαν για να 
πραγματοποιθκοφν δια ηϊςθσ θ διάρκεια υλοποίθςθσ του 
προγράμματοσ ζγινε με αργοφσ ρυκμοφσ. 
 
 
 

 


