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Στόχοι προγράμματος

Καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως: δεξιότητες μάθησης, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία,
οργανωτική ικανότητα, επίλυση προβλημάτων - μελέτη περιπτώσεων, κατασκευές.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να γίνουν τα παιδιά ευσυνείδητοι πολίτες για τους εαυτούς τους και για τους γύρω τους και να κυκλοφορούν με 
ασφάλεια με τα πόδια, το αυτοκίνητο ή πεζοί. Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να αναγνωρίζουν και ν’ αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν 
στους δρόμους, ώστε να μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Συγκεκριμένα, πρέπει να αποκτήσουν κυκλοφοριακή
συνείδηση και να γνωρίσουν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας. 

Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά θα πρέπει:
•Να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα, χρωματίζοντας, κόβοντας, κολλώντας.
•Να εκφράσουν προφορικά και γραπτά τις απόψεις τους.
•Να μπορέσουν να συμμετέχουν σε διάλογο.
•Να αναζητούν και να διακρίνουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με συγκεκριμένο θέμα.
•Να αναγνωρίζουν και να διαβάζουν σωστά τα σήματα ΚΟΚ. 
•Να αναπτύξουν την ακουστική τους αντίληψη.
•Να ξεχωρίζουν το δεξιά- αριστερά.
•Να αντλήσουν πληροφορίες από ειδικούς ή από βίντεο/ κείμενα/ εικόνες.
•Να σέβονται τους κανόνες.



Εισαγωγή στο θέμα 

 Η εισαγωγή στο θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής έγινε με αφορμή την 5η ενότητα 
της γλώσσας «Ασφαλώς … κυκλοφορώ»

 Με τη βοήθεια ανοιχτής και ελεύθερης συζήτησης τα παιδιά συζήτησαν σχετικά με 
τον τρόπο και τα μέσα που χρησιμοποιούν κατά τη μετάβαση τους προς και από το 
σχολείο. 

 Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού συζήτησαν σχετικά με δυσάρεστα ή απρόσμενα 
γεγονότα που τους συνέβησαν κατά την μετακίνησή τους με αυτοκίνητο ή μηχανή.

 Συγκέντρωσαν πρόχειρα στατιστικά σχετικά με το ποιο μέσο χρησιμοποιούν οι 
περισσότεροι κατά τη μετακίνησή τους και με καταιγισμό ιδεών έδωσαν διάφορους 
τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να μετακινηθεί προς το σχολείο.

 Δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν στατιστικά στοιχεία από όλους τους μαθητές του 
σχολείου λόγω των περιορισμών σχετικών με την προστασία από τη διασπορά του 
covid-19.



Κυκλοφοριακή αγωγή και Γλώσσα

 Στα παιδιά διαβάστηκε και μοιράστηκε σε έντυπη μορφή, κείμενο σχετικό με 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Αθήνας σχετικά με την γνώση 

των παιδιών πάνω στα σήματα κυκλοφορίας και τους θανάτους παιδιών από 

τροχαία ατυχήματα.

 Τα παιδιά απάντησαν ερωτήματα πάνω στην κατανόηση κειμένου και στη 

συνέχεια ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα και 

τι τα προκαλούν. Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφηκαν στον πίνακα 

(ποτό, νύστα, απροσεξία, τηλέφωνο, κακός εξοπλισμός, απουσία κράνους, 

ζώνης κ.ά)

 Ακολούθησε σχετική παρουσίαση από την εκπαιδευτικό.



Σήματα κυκλοφορίας

 Παρουσιάστηκαν τα βασικά σήματα κυκλοφορίας και με παιγνιώδη τρόπο τα 

παιδιά έμαθαν πως να συμπεριφέρονται και τι να προσέχουν με βάση κάθε ένα 

από αυτά

 Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν τα δικά τους σήματα σε χαρτί ή χαρτόνι 

και αφού τα παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης , στόλισαν με αυτά την 

σχολική αίθουσα.



Κυκλοφορώ με αυτοκίνητο- μηχανή –

ποδήλατο – με τα πόδια

 Στη συνέχεια τα παιδιά με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού αναφέρθηκαν 
στα μέτρα προστασίας που πρέπει να παίρνουμε κατά την κυκλοφορία μας με:

 Αυτοκίνητο

 Μηχανή

 Ποδήλατο

 Τα πόδια

Και είδαν σχετικά βίντεο.

Στη συνέχεια ερωτήθηκαν και προβληματίστηκαν σχετικά 

με ποιους από τους κανόνες χρησιμοποιούν και ποιους 

παραβαίνουν και γιατί (από άγνοια, βιασύνη, επίτηδες) 

προκειμένου να προβληματιστούν



Δεξιά και Αριστερά

 Στόχος της δραστηριότητας ήταν να καταλάβουν τα παιδιά το δεξιά και το 

αριστερά και να θυμούνται ότι πριν διασχίσουν τον δρόμο πρέπει να κοιτάνε 

δεξιά, αριστερά και πάλι δεξιά πριν τον διασχίσουν.

 Τα παιδιά υποδύθηκαν τους τροχονόμους και τα αυτοκίνητα και κινήθηκαν 

στον χώρο βάση κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

 Ήταν προγραμματισμένη μια επίσκεψη στον δημοτικό κήπο της Χίου στον 

οποίο έχουν τοποθετηθεί σήματα οδικής κυκλοφορίας εντός του κήπου για 

χρήση από παιδιά με ποδήλατα στα πλαίσια προγραμμάτων οδικής 

κυκλοφορίας αλλά δεν κατέστη δυνατή η μετακίνηση λόγω πανδημίας.



Κυκλοφορώ με ποδήλατο


