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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ. για τα παιδιά της Π/βάθμιας
Εκπαίδευσης έχει τίτλο «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού και έχει σχεδιαστεί από έμπειρους παιδαγωγούς και ειδικούς συγκοινωνιολόγους. Το
πρόγραμμα έχει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας και
υλοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου. Η εφαρμογή του
προγράμματος γίνεται με βιωματικό-διαδραστικό τρόπο ως ακολούθως:
Οι μαθητές, υπό την εποπτεία και την
καθοδήγηση των παιδαγωγών, κατανοούν
τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής
αγωγής με ευχάριστο τρόπο και ενεργή
συμμετοχή. Μέσω του προγράμματος τα
παιδιά αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ
δρόμου και πεζοδρομίου, τοποθετούν τις
διαβάσεις, τα φανάρια και τα σήματα στα
σωστά σημεία του δρόμου, μαθαίνουν να
διασχίζουν το δρόμο με σωστό τρόπο μέσω
της εναλλαγής ρόλων. Επιπλέον βοηθώντας
τους συμμαθητές τους έχουν την ευκαιρία
να βρουν απαντήσεις σε τυχόν απορίες
τους, μέσα από τη συνεργασία. Με τον
τρόπο αυτό τα παιδιά αναπτύσσουν διάλογο σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή, καταλήγουν
μόνα τους στις σωστές απαντήσεις και βιώνουν, παίζοντας στο σχολείο, τους σωστούς κανόνες
κυκλοφοριακής αγωγής.
Η εκπαίδευση εστιάζει στους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούν τα παιδιά και ανάλογα με
την ηλικία και τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες δίνεται έμφαση στο ζήτημα της ασφάλειας των
παιδιών ως πεζοί, ως επιβάτες Ι.Χ., ως ποδηλάτες και ως χρήστες των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς, κάθε φορά αντίστοιχα για την κάθε περίπτωση.
Το πρόγραμμα υλοποιείται επάνω σε ειδικά σχεδιασμένο τάπητα (διαστάσεων 5Χ5) μέσα σε
σχολική αίθουσα, σε εξωτερικούς χώρους, σε κατασκηνώσεις ή σε αίθουσα εκδηλώσεων και
διαρκεί περίπου μία ώρα. Ο αριθμός παιδιών που μπορούν να συμμετέχουν είναι μέχρι 30, για
κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να υπάρχει ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή όλων
των παιδιών.

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
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Ήδη από το 2008 το πρόγραμμα έχει
παρουσιαστεί, μετά από αιτήματα σχολείων
και φορέων, σε περισσότερους από 55.000
μικρούς μαθητές, σε σχολεία, κατασκηνώσεις
και σε χώρους εκδηλώσεων, σε όλη την
Ελλάδα, με την έγκριση και του Υπουργείου
Παιδείας, στις περιπτώσεις όπου ήταν
απαραίτητο, ενώ ήδη έχει προετοιμαστεί και
προσέγγιση στο πλαίσιο του προγράμματος για
γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την
Κυκλοφοριακή Αγωγή των παιδιών.

