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ύνηομη περιγραθή - Απολογιζμός ηοσ προγράμμαηος κσκλοθοριακής
αγωγής «Αζθαλώς Κσκλοθορώ» 2005 - 2009
Γιαηί ένα πρόγραμμα κσκλοθοριακής αγωγής;
Tα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινύλ ηελ πξώηε αηηία ζαλάηνπ από ηξαπκαηηζκό ζε
παγθόζκην επίπεδν, θαζώο θαη θύξηα αηηία λνζεξόηεηαο θαη αλαπεξίαο, θπξίσο ζε
παηδηά θαη λένπο. Ζ θνηλσληθή επηβάξπλζε πνπ επηθέξνπλ ηα ηξνραία αηπρήκαηα, κε
νπνηαδήπνηε κέζνδν θαη αλ απηή απνηππσζεί (αξηζκόο ζαλάησλ, θόζηνο ζεξαπείαο
θαη απνθαηάζηαζεο, ζπζρέηηζε κε ζπλαθόινπζα πξνβιήκαηα πγείαο), παξακέλεη
αλεπίηξεπηα πςειή.
Ζ Διιάδα θαηέρεη κηα από ηηο πςειόηεξεο ζέζεηο ζηελ ΔΔ, όζνλ αθνξά ζηνπο
ζαλάηνπο θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο από ηξνραία αηπρήκαηα. ηε ρώξα καο, ηα
ηξνραία είλαη ε πξώηε αηηία ρακέλσλ εηώλ αλακελόκελεο δσήο ζε άηνκα θάησ ησλ
70 εηώλ, θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηελ πξόθιεζε θαθώζεσλ πςειόηεξεο βαξύηεηαο
ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο ρώξεο ηεο ΔΔ.
Σα δεδνκέλα απηά έρνπλ θαηαζηήζεη αλαγθαία ηε ράξαμε ζηξαηεγηθώλ πξόιεςεο
κε ζθνπό ηε κείσζε ηεο επίπησζεο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Με απηό ην
ζθεπηηθό, ε Διιεληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο
(ΔΔΚΠΠΤ) πήξε ηελ πξσηνβνπιία θαη δεκηνύξγεζε έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα,
ην νπνίν εθαξκόζηεθε από ην 2005 έσο ην 2009 ζε καζεηέο Νεπηαγσγείνπ,
Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ όιεο ηεο ρώξαο.
Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, κε ηίηιν «Αζθαιώο Κπθινθνξώ», έζεζε θαη πέηπρε
βξαρππξόζεζκνπο θαη καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο. Οη πξώηνη ζρεηίδνληαλ κε ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ
ζρεηηθά κε ηα ηξνραία αηπρήκαηα θαη νη δεύηεξνη κε ηε δεκηνπξγία πνιηηώλ κε ζσζηή
νδηθή ζπκπεξηθνξά .
Σν πξόγξακκα ζηελ 5εηή πνξεία ηνπ απεπζύλζεθε ζε πεξηζζόηεξνπο από 200.000
καζεηέο θαη 15.000 ελήιηθεο, ζε 2.500 ζρνιεία ηεο Αζήλαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, ελώ
πξαγκαηνπνίεζε πάλσ από 80 εκεξίδεο, 70 βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε καζεηέο
δεκνηηθνύ, 50 δνξπθνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε καζεηέο γπκλαζίνπ θαη έγηλε
απνζηνιή πεξηζζόηεξσλ από 180.000 ηεκαρίσλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.

Σν πξόγξακκα ππνζηεξίρζεθε από ηελ εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο Vodafone (θαη
ζπγθεθξηκέλα από ην Vodafone Group Foundation). ηελ εθπόλεζή ηνπ
ζπλεξγάζηεθαλ ην Κέληξν Έξεπλαο Πξόιεςεο Παηδηθνύ Αηπρήκαηνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαζώο θαη ηα Τπνπξγεία Παηδείαο, πγθνηλσληώλ, θαη ε
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Βαζηθόο ζπζηαηηθό ηεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε
ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλεξγαηώλ ησλ παξαξηεκάησλ ηεο ΔΔΚΠΠΤ ζηε Θεζζαιία, ηε
Θεζζαινλίθε, ηελ Κέξθπξα, ηε Ρόδν θαη ην Ζξάθιεην Κξήηεο, ελώ ζηηο ππόινηπεο
πεξηνρέο ν ξόινο ησλ ππεπζύλσλ αγσγήο πγείαο ζηνπο Γήκνπο θαη ηνπο Ννκνύο
όπνπ ην πξόγξακκα εθαξκόζηεθε ήηαλ θαζνξηζηηθόο.
Όζoλ αθνξά ζην πεξηερόκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, απηό αλαπηύρζεθε αλάινγα
κε ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξόθιεζε ηξνραίσλ
αηπρεκάησλ ζε θάζε ειηθηαθή νκάδα. ηνπο καζεηέο Νεπηαγσγείνπ θαη ησλ ηξηώλ
πξώησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ δόζεθε έκθαζε ζηελ πηνζέηεζε αζθαινύο νδηθήο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ, ηόζν σο πεδνύ, όζν θαη σο επηβάηε απηνθηλήηνπ θαη
κνηνζηθιέηαο. ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ην παηδί αξρίδεη λα
ρξεζηκνπνηεί ηξνρνθόξα (πνδήιαην, ζθέεηκπνξλη), επνκέλσο είλαη αλαγθαίν λα
εθπαηδεπηεί ζηε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ πξόιεςεο, ελώ ζην γπκλάζην
ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε πηνζέηεζε ζσζηώλ θαη ε
απόξξηςε
ξηςνθίλδπλσλ νδηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. Πην αλαιπηηθά, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό
πεξηειάκβαλε :
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ
Έλα παξακύζη δηαζηάζεσλ 45 x 30 cm
Έλα θξππηόιεμν (memory)
Μία αθίζα-δώξν γηα ηελ ηάμε, κε ηε καζθόη ηνπ πξνγξάκκαηνο
Μία αθίζα-δώξν γηα θάζε παηδί
Απηνθόιιεηα
Α – Σ ΣΑΞΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
16ζέιηδν βηβιίν δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο κε δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο θαη
πηνζέηεζεο αζθαινύο ζπκπεξηθνξάο ζην δξόκν.
Μία αθίζα-δώξν γηα ηελ ηάμε
Κάξηεο γηα θάζε καζεηή
Απηνθόιιεηα
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ΓΤΜΝΑΙΟ
Δγρεηξίδην γηα ηνπο καζεηέο κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόβιεκα ησλ ηξνραίσλ
αηπρεκάησλ, θαζώο θαη πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
DVD κε δξαζηεξηόηεηεο θαη πιεξνθνξίεο
Μία αθίζα-δώξν γηα ηελ ηάμε
Κάξηεο γηα θάζε καζεηή

Δγρεηξίδην εθπαηδεπηηθνύ κε πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

1. ΗΜΔΡΙΓΔ
Οη Ζκεξίδεο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αζθαιώο
Κπθινθνξώ» ζηόρεπαλ ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γεληθνύ
πιεζπζκνύ ησλ πεξηνρώλ όπνπ εθαξκόζηεθε ην πξόγξακκα..

2. ΒΙΩΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Ομάδα: Πρόδρομος
Με ηελ πεπνίζεζε όηη ην «παηρλίδη» είλαη ην απνηειεζκαηηθόηεξν εξγαιείν γηα ηελ
πγηή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ, ε θαιιηηερληθή νκάδα ηνπ
«Πξνδξόκνπ» απνηεινύκελε από παηδαγσγνύο, εκςπρσηέο παηρληδηνύ,
ρνξνζεξαπεπηέο, εζνπνηνύο πινπνίεζε ην πξόγξακκα «Αζθαιώο Κπθινθνξώ» κε
ηε κνξθή βησκαηηθώλ-θαιιηηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ηα παηδηά
ζπκκεηείραλ ελεξγά. Οη εθπαηδεπηέο παξνπζίαδαλ έλα
πιήξεο πξόγξακκα
δηαδξαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηειάκβαλε:
Ψπρνθηλεηηθά παηρλίδηα
Παηρλίδηα βαζηζκέλα ζηα νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα
Γξαζηεξηόηεηεο βαζηζκέλεο ζηνλ απηνζρεδηαζκό θαη ηε ζσκαηηθή έθθξαζε
Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο δξάζεο
Θεαηξηθό παηρλίδη κέζσ ηεο αλάζεζεο ξόισλ
Ο Πξόδξνκνο
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Με ζηόρν ην πξόγξακκα θπθινθνξηαθήο αγσγήο «Αζθαιώο Κπθινθνξώ» λα γίλεη
πην νηθείν θαη επηζπκεηό ζηνπο κηθξνύο ηνπ θίινπο, δεκηνπξγήζακε έλα ραξαθηήξα
θηλνύκελσλ ζρεδίσλ κε ηελ νλνκαζία Πρόδρομος. Ο Πρόδρομος, δειαδή «ασηός
ποσ οδηγεί ηο δρόμο», είλαη έλα γιπθό κσξό-δξάθνο, πνπ θαζνδεγεί ηα παηδηά κε
ζηόρν λα θπθινθνξνύλ κε αζθάιεηα ζην δξόκν. Ο Πρόδρομος ήηαλ πάληα παξώλ
ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη βνεζνύζε ηελ νκάδα ζην έξγν ηεο.
Πιάλν δξαζηεξηνηήησλ
Διζαγωγή: πδήηεζε ηνπ Πξνδξόκνπ κε ηα παηδηά γηα αζθαιή θπθινθνξία
Γραζηηριόηηηα 1η :
Σξαγνύδη ζπλνδεπόκελν από θηλήζεηο βαζηζκέλν ζηνπο ηέζζεξηο ρξπζνύο θαλόλεο,
κε ηελ παξνπζία ηνπ Πξνδξόκνπ. Οη εκςπρσηέο ζηέθνληαη απέλαληη από ηα παηδηά
θαη ιέλε ην ηξαγνύδη. Σα παηδηά επαλαιακβάλνπλ κε ηελ παξόηξπλζε ηνπ
Πξνδξόκνπ.
ηότος: καζαίλσ ηνπο ηέζζεξηο ρξπζνύο θαλόλεο αζθαινύο θπθινθνξίαο.
Γραζηηριόηηηα 2η :
πδήηεζε γηα ηα θαλάξηα.
Οξηζκέλνη εκςπρσηέο θνξνύλ θάπνην αμεζνπάξ ή ξνύρν ζηα ρξώκαηα ησλ
θαλαξηώλ (θόθθηλν, πνξηνθαιί, πξάζηλν). ηέθνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ρώξνπ.
Ο Πξόδξνκνο νδεγεί ηα παηδηά ζε θάζε θαλάξη-εκςπρσηή. ην θόθθηλν θαλάξη ηα
παηδηά ζηακαηνύλ θαη θάλνπλ έλαλ ήρν (ζεηξήλα, θόξλα θ.α.) ην πξάζηλν
πξνρσξνύλ, δείρλνληαο κε θίλεζε αλ είλαη κεηαθνξηθό κέζν ή πεδνί.
ην πνξηνθαιί επηζεκαίλνπκε ηνπο ηέζζεξηο ρξπζνύο θαλόλεο επαλαιακβάλνληαο
ην αληίζηνηρν ηξαγνύδη.
ηότος: Μαζαίλσ ηα θαλάξηα γηα αζθαιή πνξεία ζην δξόκν.
Γραζηηριόηηηα 3η :
Αξρηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ θπθινθνξίαο από ηνλ Πξόδξνκν θαη δηάινγνο κε
ηα παηδηά. ηε ζπλέρεηα ν Πξόδξνκνο ζηέθεηαη ζην θέληξν ηνπ ρώξνπ, παίδνληαο έλα
κνπζηθό όξγαλν (θξνπζηό). Οη εκςπρσηέο ζηέθνληαη γύξσ ηνπ, θξαηώληαο δηάθνξα
ζήκαηα. Όζν ν Πξόδξνκνο παίδεη ην κνπζηθό όξγαλν ηα παηδηά ηξέρνπλ γύξσ ηνπ
ελώ, κόιηο ζηακαηήζεη, ππαγνξεύεη ην ζήκα θνληά ζην νπνίν ηα παηδηά πξέπεη λα
ηξέμνπλ θαη λα ζηαζνύλ.
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ηότος: Μαζαίλσ λα αλαγλσξίδσ ηα ζήκαηα.
Γραζηηριόηηηα 4η :
Βάζεη όζσλ έρνπκε ήδε κάζεη, αλαζέηνπκε ζηα παηδηά δηαθόξνπο ξόινπο (θαλάξηα,
ζήκαηα, πεδνί, ηξνρνθόξα ή ηξνρνθόξα πξώηεο αλάγθεο, πνδήιαηα, ηξνρνλόκνη,
ζρνιηθνί ηξνρνλόκνη). Με ηελ βνήζεηα ησλ εκςπρσηώλ, ηα παηδηά θαλάξηα –ζήκαηα
– ηξνρνλόκνη ζηέθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, θαη θαζνδεγνύλ ηα παηδηά πεδνύο –
ηξνρνθόξα – πνδήιαηα ζηε πνξεία ηνπο κέζα ζην ρώξν.
ηότος: Δπηβεβαίσζε όζσλ ήδε κάζακε, κέζσ δξακαηνπνίεζεο.
Γραζηηριόηηηα 5η :
ε ραξηί ηνπ κέηξνπ ηα παηδηά κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλώζε ηνπο
δσγξαθίδνληαο.
ηότος: Οινθιήξσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο, θξαηώληαο κηα νκαδηθή δνπιεηά ζαλ
αλάκλεζε.
* Όιεο νη παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο πξνζαξκόδνληαη ζηελ ειηθία, ηνλ αξηζκό ησλ
παηδηώλ θαη ην ρώξν δηεμαγσγήο.

3. ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Οη δνξπθνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ "Αζθαιώο Κπθινθνξώ" μεθίλεζαλ δνθηκαζηηθά,
ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ 2005-2006, κε ηε ζπκκεηνρή 7 γπκλαζίσλ ιπθείσλ από δηαθνξεηηθνύο λνκνύο ηεο Διιάδαο. Οκάδεο εξγαζίαο καζεηώλ, ππό
ηελ επίβιεςε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ εθπαηδεπηηθώλ, αλέιαβαλ λα πινπνηήζνπλ κηα
ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ όπσο:
Γηαγσληζκό Φσηνγξαθίαο
Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο ζην Γηαδίθηπν
CD-ROM
Θεαηξηθό έξγν
Σαηλία κηθξνύ κήθνπο
Γηαγσληζκό Εσγξαθηθήο
Έληππν-Δθεκεξίδα
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Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο είραλ σο ζεκαηηθή ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ απνθπγή
ξηςνθίλδπλεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απνζεθεύηεθαλ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή (π.ρ. CD-ROM, βίληεν - θαζέηα, θαζέηα καγλεηνθώλνπ).
θνπόο ήηαλ ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ κεγαιύηεξσλ καζεηώλ θη ε αλάπηπμε ελόο
δηθηύνπ ζρνιείσλ πνπ ππνζηήξηδαλ ην πξόγξακκα .
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