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Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων 

στην Εκπαίδευσης www.elpmed-aegean.gr | info@elpmed-aegean.gr 

 

 

Η κυκλοφοριακή αγωγή αποκτά 
ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στα 
σχολεία. Απαραίτητη γίνεται και η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
Π.Ε. και Δ.Ε. Το Κέντρο  
Επιμόρφωσης και Δια Βίου 
Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει  
εξ αποστάσεως επιμορφωτικό 
πρόγραμμα 100 ωρών (2 μηνών και 
9 ημερών) στην «Κυκλοφοριακή 
αγωγή» που εντάσσεται στο έργο με 
την ονομασία : 
«Εξ΄ αποστάσεως Επιμορφωτικά    
Προγράμματα Εργαστηρίου 
Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών 
Ερευνών                   και Μέσων στην 
Εκπαίδευση ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου 
Αιγαίου».  
www.elpmed-aegean.gr |  
info@elpmed-aegean.gr  
 
 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ενότητα αυτή είναι απαραίτητη για να μεταδώσουν στα παιδιά την σημασία 
της κυκλοφοριακής αγωγής που τα βοηθά να καταστούν ικανά να διαχειριστούν µε ορθολογικούς τρόπους το οδικό 
περιβάλλον όπου ζουν και κινούνται, με την ελπίδα για ένα ασφαλέστερο τωρινό και µμελλοντικό οδικό περιβάλλον, 
όπου δε θα διακυβεύεται η σωματική και ψυχική ασφάλεια των παιδιών και των άλλων χρηστών. Δίνεται ο ορισμός 
της κυκλοφοριακής αγωγής και αναφέρονται τα μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια.  
Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων και 
σε εκπαιδευτικούς Β/θμιας που μπορούν να την παρακολουθήσουν, να ωφεληθούν και να αξιοποιήσουν κατάλληλα 
τις νέες γνώσεις, καθώς υλοποιούνται project για το συγκεκριμένο θέμα στα πλαίσια των Αναλυτικών 
προγραμμάτων. 
Ο σκοπός του προγράμματος είναι κατά βάση α) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη στόχευση της ένταξης του 
μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα πιο επισταμένα, β) η ευαισθητοποίησή τους για τα 
τροχαία που συμβαίνουν, καθώς αρκετά από αυτά θα μπορούσαν να  αποφευχθούν και να σωθούν οι μαθητές αν 
είχαν την κατάλληλη παιδεία και αγωγή για την οδική ασφάλεια, γ) η γνώση της αντίληψη της οδικής κυκλοφορίας 
από τα παιδιά που διαφοροποιείται ανάλογα την ηλικία τους δ) η σωστή διαμόρφωση του εκπαιδευτικού σεναρίου  
για την κυκλοφοριακά Αγωγή και η αξιολόγησή του. ε) η εκμάθηση λογισμικών μέσω υπολογιστών και «Νέων 
Μέσων» για την εργασία των δασκάλων, αλλά και των μαθητών – συμμετεχόντων στο μάθημα της κυκλοφοριακής 
αγωγής στ) η γνωριμία με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EASST που θεωρείται ότι συγκεντρώνει πολύτιμες 
πληροφορίες για την Οδική Ασφάλεια δομημένες έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές από τα παιδιά ε) η εμβάθυνση 
των επιμορφούμενων στον τρόπο εκπόνησης διδακτικού σεναρίου για την Κ.Α. Το προσφερόμενο πρόγραμμα 
αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος της κυκλοφοριακής Αγωγής με τη χρήση και των Νέων Μέσων.   

Ειδικότερα: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:  

Α) Σε αναπληρωτές ή αδιόριστους  

Β) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων  

mailto:info@elpmed-aegean.gr


 

 

Οι γνώσεις αυτές που διδάσκονται σε κάθε επιμορφούμενο αυτού του προγράμματος, 

διαφοροποιούνται σε σχέση με παρεχόμενες γνώσεις άλλων προγραμμάτων είτε στο Δημόσιο 

είτε στον Ιδιωτικό Τομέα για την Κυκλοφοριακή Αγωγή, καθώς αναλύονται σε βάθος θέματα 

αντίληψης και ασφάλειας της κυκλοφορίας των παιδιών. 

Έναρξη-Λήξη:  
05/04/2021-13/06/2021  
Deadline αιτήσεων: 05/04/2021  
 
Δίδακτρα  

Αρχικό Κόστος: 90 ευρώ  
Διορισμένοι - μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 80 ευρώ Άνεργοι 
ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί (5 πρώτοι): 50 ευρώ  

Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 75 ευρώ 
ΑμΕΑ: 60 ευρώ  
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 60 ευρώ Απόφοιτοι 

του Παν/μιου Αιγαίου: 75 ευρώ Ομαδική εγγραφή 
(άνω των 2 ατόμων): 70 ευρώ 

Επιστημονικά  
και Ακαδημαϊκά  
 
Υπεύθυνος: Καθηγητής  
Σοφός (Λοΐζος) Αλιβίζος 
Επιμορφώτρια:  
Υπ. Διδακτ.  
Κασσίμη Μαρία 
Συνεργάτης:  
Δαυίδ Δήμος  
(Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών) 
 
 Μέθοδος Υλοποίησης:  
Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα 

 

Α) Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη 

μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα, 

διατίθεται σε ψηφιακή μορφή. Το προσφερόμενο πρόγραμμα περιέχει 6 θεματικές 

διαστάσεις που συνδέονται μεταξύ τους, α) ξεκινώντας από την θεωρητική προσέγγιση του 

θέματος, β) παρουσιάζοντας σύντομα βασικές έννοιες και πληροφορίες που σχετίζονται με 

το θέμα γ) εστιάζοντας στο διδακτικό σχεδιασμό και σε παραδείγματα και πρακτικές για την 

ενίσχυση της διδασκαλίας σε σχολικά περιβάλλοντα.  

Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως προσφέρει στον 

εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε 

συγκεκριμένο χώρο και χρόνο Η πλατφόρμα είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ωρο και ο 

επιμορφούμενος θα μπορεί να διαβάζει όποτε θέλει. Το σεμινάριο πραγματοποιείται εντελώς 

ασύγχρονα και εξ αποστάσεως χωρίς καμία υποχρεωτική παρακολούθηση. Έχει ανθρώπινους 

ρυθμούς σπουδών.  



Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων 

στην Εκπαίδευσης www.elpmed-aegean.gr | info@elpmed-aegean.gr 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΝΑ   ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

                                                    Θα διαρκέσει 2 λεπτά

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
1η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική 

Ασφάλεια 

Ορι σμός της κυκλοφοριακής 

α γωγής και  μέτρα βελτίωσης της 

οδ ικής ασφάλειας 

05/04 11/04 

Γνω στική Ανάπτυξη παιδιών σε 

σχέση με την Οδική Ασφάλεια 
12/04 18/04 

Εκπαιδευτικό Διδακτικό Σενάριο 19/04 25/04 

Εκπόνηση εργασίας 

(ερωτηματολόγιο) 
26/04 02/05 

2η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ   

Καινοτόμες προσεγγίσεις για το 

μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ενδεικτικό Σενάριο και  Υλικά 

Δι δασκαλίας για την  

Κυκλοφοριακή αγωγή 

03/05 09/05 

 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα EASST  10/05 16/05 

Εκπόνηση σεναρίου για το 

μά θημα της κυκλοφοριακής 

α γωγής 

17/05 23/05 

Εκπόνηση εργασίας 

(ερωτηματολόγιο) 
24/05 30/05 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

Εκπόνηση τελικής εργασίας Εκπόνηση Τελικού 

Ερω τηματολογίου/κουίζ 
31/05 13/06 

https://elpmed-aegean.gr/inquiriesrs/

