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ΠΡΟΣ:
 Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,
Προϊσταμένους/ες
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας
 Περ/κή Δ/νση Π.Ε.& Δ.Ε. Δυτικής
Ελλάδας

Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Πραγματοποίηση έκθεσης ζωγραφικής "Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των

παιδιών" και βιωματικές δράσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών (14 – 23
Δεκεμβρίου)
2. Εθελοντική αιμοδοσία από το 52ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (19 Δεκεμβρίου)

Θέμα 1ο «Πραγματοποίηση έκθεσης ζωγραφικής "Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των
παιδιών" και βιωματικές δράσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών»
Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι
εκπαιδευτικές – προληπτικές, τροχονομικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, με την πραγματοποίηση, στην Πάτρα και συγκεκριμένα, στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών, από 14 έως και 23 Δεκεμβρίου 2017, της έκθεσης ζωγραφικής με θέμα : « Η
οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών ».
Ειδικότερα για τη λειτουργία της έκθεσης αναφέρονται τα εξής :


Θα είναι ανοικτή προς το κοινό, με δωρεάν είσοδο, από τις 15-12-2017 έως τις 23-122017, πλην της Δευτέρας 18-12-2017 και θα είναι επισκέψιμη κατά τις ώρες 08:00-15:00.



Αποτελείται από 214 εκθέματα που έχουν ως θέμα την οδική ασφάλεια (κάδρα με
πραγματικές ζωγραφιές παιδιών) ορισμένα από τα οποία έχουν βραβευτεί από ειδική
επιτροπή καλλιτεχνών.



Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας από έξι μέχρι δώδεκα ετών, (παιδιά Δημοτικού
Σχολείου) ενώ δύναται να είναι επισκέψιμη από παιδιά Νηπιαγωγείων ή μαθητές της Α΄
Γυμνασίου.



Όσα σχολεία ή σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων επισκεφτούν την έκθεση θα έχουν τη
παράλληλη ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα οδικής ασφάλειας και ασφαλούς
οδήγησης, μέσω βιωματικών διαδικασιών από εξειδικευμένο προσωπικό της τροχαίας,
αλλά και να επισκεφτούν τα σημαντικά εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Επιπλέον, σχετικά με το εκπαιδευτικό αντικείμενο της έκθεσης αναφέρεται ότι εκτός από τα
214 έργα ζωγραφικής, κατά τις επισκέψεις των παιδιών θα λειτουργούν και πέντε
διαδραστικές – βιωματικές δραστηριότητες για την εξοικείωση τους με την οδική
ασφάλεια. Επιγραμματικά οι δραστηριότητες θα είναι οι εξής:
1. Τάπητας με θέματα οδικής ασφάλειας.
2. Τάπητας οδικής ασφάλειας – προσομοιωτής μέθης.
3. Καρτέλες σωστού – λάθους (με θέματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) και
παράλληλη ρίψη βολών σε μικρές μπασκέτες.
4. Τροχός Οδικής Ασφάλειας, με ερωτήσεις σωστού λάθους.
5. Εργαστήριο ζωγραφικής, όπου τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να αποτυπώσουν
τις εμπειρίες τους από την έκθεση για την οδική ασφάλεια.

Στο τέλος, στα παιδιά θα δοθούν συμβολικά αναμνηστικά δώρα (όπως τετράδια, βιβλιαράκια με
χρηστικές συμβουλές κ.α.) ως ενθύμιο της επίσκεψης τους ενώ σε όλες τις διαδραστικές
δραστηριότητες θα υπάρχει εξειδικευμένο αστυνομικό προσωπικό των Υπηρεσιών Τροχαίας, που
θα εκπαιδεύει τους μαθητές.
Σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες του προγράμματος διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Η μέγιστή δυνατή υποδοχή μαθητών είναι συνολικά (160) παιδιά για δύο ώρες, τα οποία θα
χωρίζονται σε δύο ομάδες (Α και Β). Η ομάδα Α θα ξεκινάει με την επίσκεψη της στην έκθεση
οδικής ασφάλειας, συνολικής διάρκειας εξήντα λεπτών και η ομάδα Β θα επισκέπτεται
ταυτόχρονα τους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών για το ίδιο χρονικό διάστημα,
ενώ τη δεύτερη ώρα θα συνεχίζονται οι επισκέψεις των ομάδων αντίστροφα.
Όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή όποιοι σύλλογοι γονέων και
κηδεμόνων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση ζωγραφικής - οδικής ασφάλειας μπορούν
να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της
Υπηρεσίας μας (Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας) στους
τηλεφωνικούς αριθμούς 2610277073 και 2610277835, καθημερινά κατά τις ώρες 08:00-15:00 ή
να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση press.gadpdelladas@hellenicpolice.gr.
Οι σχολικές μονάδες απομακρυσμένων περιοχών που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση θα
πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα προκειμένου να γίνει προσπάθεια από την Αστυνομική
Διεύθυνση να εξασφαλιστεί η μετακίνησή τους.
Η συγκεκριμένη δράση θα μπορούσε να συγκαταλεγεί και στις δραστηριότητες των
προγραμμάτων Αγωγής με θέμα την κυκλοφοριακή Αγωγή.

Θέμα 2: «Εθελοντική αιμοδοσία από το 52ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (19 Δεκεμβρίου)»
Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι το 52ο Δημοτικό
Σχολείο Πατρών διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 από ώρα
10 π.μ έως 1.30 μ.μ. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή, καθώς και αφίσα που ετοίμασαν οι
μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού Εικαστικών, κ. Παπαμιχαήλ Αγγελικής.
ΣΥΝ.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 52 ΔΣ ΠΑΤΡΩΝ
Αφίσα αιμοδοσίας 52 ΔΣ

Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

