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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

• Παράλληλη ανάπτυξη όλων των επιμέρους τομέων της
Αγωγής (Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Στάσεων)

• Εξάσκηση των παιδιών σε βασικές δεξιότητες διακίνησης
(Πεζοί, Επιβάτες, Ποδηλατιστές)

• Ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία
διδασκαλίας και μάθησης

• Αναγνώριση των πινακίδων και των κανόνων οδικής
κυκλοφορίας

• Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα που αφορούν την
οδική ασφάλεια γίνοντας οι ίδιοι ενεργοί πολίτες με θετικές
στάσεις και συμπεριφορές προς τους γονείς τους και τον
κόσμο των ενηλίκων γενικότερα



Μεθοδολογική Προσέγγιση
Για την υλοποίηση των στόχων αξιοποιήθηκαν :

 Η βιωματική μάθηση
 Η ομαδική εργασία
 Η ανάπτυξη διαλόγου
 Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
 Η σύνδεση με την καθημερινότητα
 Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης
 Μέθοδος project
 Συλλογή εποπτικού υλικού και αξιοποίησή του
 Έρευνα με τη μορφή συλλογής πληροφοριών από βιβλία

και αξιοποίηση του διαδικτύου από τα παιδιά
 Δημιουργική έκφραση



ΑΞΟΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

• Γνωριμία με το οδικό
περιβάλλον και
αξιολόγησή του με
κριτήριο την ασφάλεια
των χρηστών των
δρόμων

• Κυκλοφορώ με
ασφάλεια ως πεζός



ΑΞΟΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

• Οδηγώ ποδήλατο με
ασφάλεια

• Κυκλοφορώ με
ασφάλεια ως επιβάτης



ΑΞΟΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

• Τα οχήματα που
έχουν προτεραιότητα

• Η βοήθεια που μας
παρέχει η τροχαία



ΑΞΟΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

• Οι μετακινήσεις κατά
τη διάρκεια της νύχτας

• Αιτίες πρόκλησης
τροχαίων ατυχημάτων



Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών
των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων

Κυκλοφοριακή
Αγωγή

ΓΛΩΣΣΑ
(εμπλουτισμός λεξιλογίου,

καλλιέργεια γραπτού-
προφορικού λόγου)

Μαθηματικά
(ταξινόμηση πινακίδων
ως προς το σχήμα τους,
κατασκευές τριγώνων,
ορθογωνίων, κύκλων)

Μελέτη Περιβάλλοντος
(ανάπτυξη και εκμάθηση
των εννοιών της ευθύνης
και της αυτονομίας στο

παιδί)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(συγκέντρωση υλικού, κολλάζ

εικαστικές κατασκευές, δη-
μιουργία αφίσας,
θεατρικό παιχνίδι)



ΜΕΣΑ - ΥΛΙΚΑ
• Βιβλία «Κυκλοφορώ με ασφάλεια», βοήθημα για το δάσκαλο και

το μαθητή (Επίπεδο Α΄ και Β΄)

• Αφίσες και ενημερωτικά-διαφωτιστικά τρίπτυχα που
εκδίδει η Αστυνομία και το Υπουργείο Συγκοινωνιών
και Έργων

• Διαδίκτυο

• Βιντεοταινία «Γνωρίζω, Μαθαίνω, Κυκλοφορώ»

• Τρισδιάστατα σήματα τροχαίας

• Υλικό από εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες





Διάλεξη από αστυνομικούς



Δραματοποιήσαμε την ιστορία με τίτλο
«Καλώς τον κύριο ΚΟΚ»



Κατασκευάσαμε τα σήματα και τους
φωτεινούς σηματοδότες



Κατασκευάσαμε τα σκηνικά και τα
κοστούμια



Παρουσιάσαμε τη διασκευή της
ιστορίας στους γονείς και τους
συμμαθητές μας



Γράψαμε άρθρα στη σχολική
εφημερίδα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης στα πλαίσια του προγράμματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής σας προτείνουν κάποιους

σημαντικούς κανόνες για την οδική σας ασφάλεια τους οποίους πρέπει να σέβεστε και να τηρείται πιστά για να μην
υπάρχουν ατυχήματα και να προφυλάσσεται τόσο τη δική σας ζωή όσο και των άλλων.  
Η χώρα μας έχει από τους μεγαλύτερους αριθμούς τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη. Γι΄ αυτό πρέπει να είστε διπλά
προσεκτικοί όταν περπατάτε, κάνετε βόλτα με το ποδήλατο μας ή είστε συνεπιβάτης σε αυτοκίνητο.

Αν είσαι πεζός
Είναι σημαντικό να φοράς σε όλες τις περιπτώσεις (ημέρα ή νύχτα) ανοιχτόχρωμα ή αντανακλαστικά ρούχα για να είσαι ορατός εύκολα
στους οδηγούς των οχημάτων.
Όταν υπάρχει πεζοδρόμιο, βάδισε σε αυτό. Προσπάθησε να μη βρίσκεσαι κοντά στην κίνηση.
Όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, βάδισε αντίθετα από τη φορά των αυτοκινήτων ώστε να μπορείς να προφυλάσεσαι.
Όταν είσαι με κάποιον άλλο και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο βαδίστε ο ένας πίσω από τον άλλο.
Επίσης, όταν βαδίζεις σε στενούς δρόμους χωρίς πεζοδρόμιο, να προσέχεις τις στροφές και ειδικά τις δεξιές, αφού το αυτοκίνητο ή η
μοτοσικλέτα που στρίβει, δε σε βλέπει.
Αν κυκλοφορείς στο δρόμο με ένα μικρότερό σου, να τον κρατάς πάντα από το χέρι, προσέχοντας να βαδίζει προς το μέρος του
πεζοδρομίου.
Να προτιμάς ρούχα ή υποδήματα με αντανακλαστικό υλικό
 Να προσέχεις περισσότερο τη νύχτα που ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος και ειδικά όταν δεν υπάρχει φωτισμός στους δρόμους να κρατάς
φακό.



Κάναμε δημιουργικές Εργασίες

• Συγγραφή γραμμάτων, διαλόγων, άρθρων, 
διαφημίσεων κτλ.

• Αλλαγή αρχής ή τέλους μιας ιστορίας, 
συγγραφή και διασκευή παραμυθιού

• Συνθήματα



Αποκτήσαμε διπλώματα
οδήγησης



ΗΗ ΟΔΙΚΗΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ
ΕΥΘΥΝΗΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝΟΛΩΝ


