ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά το σχολικό έτος 2017-18, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας εντάσσονται και
δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής-οδικής ασφάλειας.
Σκοπός

των εν λόγω δράσεων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της
σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας,
την οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών και τη διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης
και συμπεριφοράς.
Ως προς το περιεχόμενο οι επιμέρους εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα μπορούσαν
να αναπτυχθούν με βάση τις ακόλουθες ενδεικτικές θεματικές ενότητες:
Για μαθητές και μαθήτριες
•Βασικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας – πινακίδες και σήμανση κ.λπ.
•Οδική συμπεριφορά πεζών & οδηγών - Βιώσιμη κινητικότητα – εμποδιζόμενα άτομα
•Διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης (μαθητές και μαθήτριες ως οδηγοί και ως
επιβάτες)
•Κυκλοφοριακή συμπεριφορά – οικονομία και περιβάλλον
Για εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες
•Οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών - Βιώσιμη κινητικότητα – εμποδιζόμενα άτομα
•Διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης (μαθητές και μαθήτριες ως οδηγοί και ως
επιβάτες)
•Κυκλοφοριακή συμπεριφορά – οικονομία και περιβάλλον
•Οι ενήλικες ως πρότυπο για τους νέους
διαδικασίες σχεδιασμού
μεθοδολογία υλοποίησης
Ως προς τη
και τις
των δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής-οδικής ασφάλειας, ακολουθείται η ίδια λογική με τους
τρεις θεματικούς άξονες «Σώμα και Ταυτότητα» (Διατροφή και Ποιότητα Ζωής, Πρόληψη
Εθισμού και Εξαρτήσεων και Έμφυλες ταυτότητες).
χρόνο υλοποίησης
Ως προς τον
οι δράσεις για την κυκλοφοριακή αγωγή - οδική
ασφάλεια, κρίνεται σκόπιμο να αναπτύσσονται, εντός μίας ημέρας διακριτά από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στους θεματικούς άξονες «Σώμα και Ταυτότητα». Ωστόσο,
για την εξυπηρέτηση τεχνικών-λειτουργικών ή άλλων αναγκών είναι δυνατόν οι δράσεις
κυκλοφοριακής αγωγής- οδικής ασφάλειας, να αναπτύσσονται σε περισσότερες από μία
ημέρες, παράλληλα με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
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Εκπαιδευτικό υλικό και κατάλογος συνεργαζόμενων φορέων
Το Ι.Ε.Π. θα προχωρήσει όπως την προηγούμενη σχολική χρονιά στην ανάρτηση σχετικού
εκπαιδευτικού υλικού (Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού Κυκλοφοριακής Αγωγής-Οδικής
Ασφάλειας), το οποίο θα συγκεντρωθεί μετά από σχετική πρόσκληση.
Ωστόσο και επιπροσθέτως, το Ι.Ε.Π. θα καλέσει τα σχολεία (εφόσον το επιθυμούν):
να σχεδιάσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες για αυτήν την ημέρα, να
εκπονήσουν εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου
τους, ενημερώνοντας παράλληλα το Ι.Ε.Π. και τις υπεύθυνες και τους υπεύθυνους σχολικών
δραστηριοτήτων για τον σχετικό σύνδεσμο.
Οι σύνδεσμοι με το προτεινόμενο από τα σχολεία εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμοι
στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π., ανά θεματική ενότητα και ανά βαθμίδα, προκειμένου να
μπορούν να αξιοποιηθούν σε οριζόντιο επίπεδο από άλλα σχολεία.
Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η δικτύωση των σχολείων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η
συνεργασία και η διοργάνωση από κοινού δράσεων σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή της
τοπικής κοινότητας.

δράσεις και εκτός του σχολικού χώρου, σε κεντρικά σημεία στις πόλεις, σε πάρκα
κυκλοφοριακής αγωγής (όπου υπάρχουν) κ.λπ. Είναι άλλωστε, αρκετές οι περιπτώσεις που
τέτοιες εκδηλώσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επίσης, το Ι.Ε.Π. θα προτείνει κατάλογο συνεργαζόμενων Φορέων και υπηρεσιών με τους
οποίους μπορεί να αναπτύξουν συνεργασία οι σχολικές μονάδες στο πλαίσιο υλοποίησης
των συγκεκριμένων δράσεων.

Παροχή υποστήριξης σε επίπεδο διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας θα υποστηριχτούν από τους
Υπεύθυνους/τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους αρμόδιους Σχολικούς
Συμβούλους/τις αρμόδιες Σχολικές Συμβούλους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Παροχή υποστήριξης σε επίπεδο διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Η υλοποίηση των δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής-οδικής ασφάλειας κατά το σχολικό έτος
2017-18 θα αποτιμηθεί από το Ι.Ε.Π., μέσω της συμπλήρωσης από τους εμπλεκόμενους στη
δράση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου το οποίο θα αναρτηθεί για το σκοπό αυτό
στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.
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