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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  «Τα παιδιά µας δείχνουν το δρόµο» 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
ΤΑΞΗ : Γ1΄ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ : 24 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραµµα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο  του 
2013. 
Οι ώρες που διατέθηκαν για την ολοκλήρωση του προγράµµατος ήταν οι ώρες της 
Ευέλικτης Ζώνης.   
  
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

� Να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που διατρέχουν από την κίνηση των 
τροχοφόρων.       

� Να αποκτήσουν θετική στάση σε θέµατα οδικής ασφάλειας. 

� Να ασκηθούν µέσα από το παιχνίδι στη σωστή οδική και κυκλοφοριακή 
συµπεριφορά. 

� Να ελέγχουν πάντα το δρόµο κοιτώντας αριστερά και δεξιά. 

� Να κατανοήσουν τη χρησιµότητα των διαβάσεων πεζών και των φαναριών. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΑ  ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ    

ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  θθέέµµααττοοςς  έέγγιιννεε    µµέέσσαα  ααππόό  σσυυζζήήττηησσηη  µµεε  ττοουυςς  µµααθθηηττέέςς  πποουυ  ππρροοέέκκυυψψεε  όότταανν  
δδιιααββάάσσααµµεε  ττοο  ββιιββλλίίοο    ««Ο Πρασίδας και η Ροδούλα µαθαίνουν να κυκλοφορούν». Με την 
κουβέντα που κάναµε προβληµατίστηκαν κατά πόσο έχουν µάθει να περπατούν σωστά 
στο δρόµο και κατά πόσο είναι σωστοί οδηγοί οι γονείς τους. Έτσι αποφάσισαν να 
ενηµερωθούν και να µάθουν περισσότερα για την οδική ασφάλεια. 
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες και πραγµατοποιήθηκε η µέθοδος 
project.Όλες οι οµάδες των παιδιών αποφάσισαν να επισκεφτούν το πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής του ∆ήµου µας και να περπατήσουν στους δρόµους της 
γειτονιάς τους. 
Παρατηρήσαµε και µιλήσαµε για τους δρόµους και συγκεκριµένα για το δρόµο που είναι 
δίπλα στο σχολείο µας και είδαµε ότι έχει διάφορα σχήµατα. Έτσι χρησιµοποιήσαµε 
έννοιες µαθηµατικές όπως ευθεία, τεθλασµένη, καµπύλη γραµµή. 
Μιλήσαµε για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και µποτιλιάρουν τους δρόµους. 
Συζητήσαµε για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται όταν χρησιµοποιούµε το 
αυτοκίνητό µας για πολύ κοντινές αποστάσεις. Επίσης µιλήσαµε για τα ατυχήµατα, τις 
αιτίες που τα προκαλούν και τις συνέπειές τους που είναι κοινωνικές (σκοτώνονται 
άνθρωποι) οικονοµικές (πληρώνει το κράτος ) ηθικές (τύψεις ) 
Έτσι καταλήξαµε στο συµπέρασµα όποιος µαθαίνει καλά τον  κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας δεν κινδυνεύει η ζωή του στο δρόµο.  
ΕΕππιισσκκεεφφττήήκκααµµεε  ττοο  ππάάρρκκοο  ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς  ΑΑγγωωγγήήςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  µµααςς  κκααιι  κκάάννααµµεε  ππρραακκττιικκήή  
εεξξάάσσκκηησσηη  όόσσωωνν  µµάάθθααµµεε..  
ΓΓννωωρρίίσσααµµεε  ααρρκκεεττάά  σσήήµµαατταα  µµέέσσαα  ααππόό  ββιιββλλίίαα  κκααρρττέέλλεεςς  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψήή  µµααςς  σσττοο  
ππάάρρκκοο  ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς  ΑΑγγωωγγήήςς..  
ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  //  ττρριιεεςς    ζζωωγγρράάφφιισσαανν,,    κκαατταασσκκεεύύαασσαανν,,  µµίίλληησσαανν  γγιιαα  ττηηνν  ααξξίίαα    κκααιι  τταα  
ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  ππααρρααββίίαασσηηςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  σσηηµµάάττωωνν  ααππόό  οοδδηηγγοούύςς  κκααιι  ππεεζζοούύςς..  
ΚΚοουυββεεννττιιάάσσααµµεε  γγιιαα  τταα  δδύύοο  µµιικκρράά  ααννθθρρωωππάάκκιιαα  ττοο  ππρράάσσιιννοο  κκααιι  ττοο  κκόόκκκκιιννοο  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  
σσττοουυςς  φφωωττεειιννοούύςς  σσηηµµααττοοδδόόττεεςς  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  ττοο  ΣΣττααµµάάττηη  κκααιι  ττοο  ΓΓρρηηγγόόρρηη,,  ττοουυςς  
φφωωττεειιννοούύςς  σσηηµµααττοοδδόόττεεςς,,  πποορρττοοκκααλλίί,,  ππρράάσσιιννοο  κκααιι  κκόόκκκκιιννοο  κκααιι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιεεςς  όόσσωωνν  ττοουυςς  
ππααρρααββιιάάζζοουυνν..  
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ΜΜιιλλήήσσααµµεε  γγιιαα  ττιιςς  δδιιααββάάσσεειιςς  κκααιι  θθέέσσααµµεε  κκάάπποοιιαα  εερρωωττήήµµαατταα  όόππωωςς::    
--  ΓΓιιααττίί  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  οορριισσµµέένναα  σσηηµµεείίαα  ττοουυ  δδρρόόµµοουυ  ;;  ΓΓιιααττίί  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  ;;  
ΤΤιιςς  ζζωωγγρράάφφιισσαανν  κκααιι  κκααττααλλήήξξααννεε  σσττηη  φφρράάσσηη  ««  ππάάνντταα  ππεερρννώώ  ααππόό  ττιιςς  δδιιααββάάσσεειιςς  κκααιι  
ππρροοσσέέχχωω»»  
ΣΣυυζζηηττήήσσααµµεε  γγιιαα  ττοο  ρρόόλλοο  ττοουυ  ττρροοχχοοννόόµµοουυ    σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  µµααςς..  
ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  έέφφττιιααξξαανν  µµαακκέέτταα  ππάάρρκκοουυ  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς  ααγγωωγγήήςς  κκααιι  µµαακκέέτταα  ππόόλληηςς  κκααιι  
ττοοπποοθθέέττηησσαανν    τταα  σσήήµµαατταα  πποουυ  έέφφττιιααξξαανν..  
ΤΤέέλλοοςς  κκααλλέέσσααµµεε  ττρροοχχοοννόόµµοο  σσττοο  σσχχοολλεείίοο  κκααιι  µµααςς  µµίίλληησσεε  γγιιαα  ττηη  σσωωσσττήή  οοδδιικκήή  
σσυυµµππεερριιφφοορράά  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυµµεε  όόλλοοιι  µµααςς..  
    
Τα βιβλία που διαβάστηκαν είναι: 

� ∆ρόµο παίρνω – ∆ρόµο Αφήνω 

� Ο Πρασίδας και η Ροδούλα µαθαίνουν να κυκλοφορούν 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Οι  δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πρόγραµµα: «Τα παιδιά µας δείχνουν το 

δρόµο» ήταν :  

� ∆ηµιουργία κόµικς 

� ∆ηµιουργία κανόνων οδικής συµπεριφοράς για πεζούς, οδηγούς και ποδηλάτες 

� Κατασκευές σηµάτων οδικής κυκλοφορίας µε πλαστελίνη  

� Μακέτα πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 

� Μακέτα πόλης µε σήµατα του Κ.Ο.Κ 

� Το παιχνίδι του « σαλίγκαρου»  

� Κατασκευή  πινακίδων µε οδοντογλυφίδες 

�  Ταξινόµηση πινακίδων (τριγωνικές µε κίτρινο φόντο και κόκκινο περίγραµµα, 
στρογγυλές µε άσπρο ή κόκκινο φόντο και κόκκινο περίγραµµα, στρογγυλές µε µπλε 
φόντο, τετράγωνες ή ορθογώνιες µε µπλε ή πράσινο φόντο) 

� Ζωγραφιές µε σήµατα οδικής κυκλοφορίας 

� Ταξινόµηση µέσων µεταφοράς και συγκοινωνίας (στη στεριά, στον αέρα και στη 
θάλασσα) 

� Κατασκευή φαναριών 
  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ     

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

� Επίσκεψη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 

� Επίσκεψη στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα « ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»   

� Επίσκεψη τροχονόµου στο σχολείο 
                              
ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ                                                                                                                                                                                                  

ΑΑρρχχιικκάά  όόλλοοιι  οοιι  µµααθθηηττέέςς  έέδδεειιξξαανν  µµεεγγάάλλοο  εεννδδιιααφφέέρροονν    γγιιαα  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  πποουυ  θθαα  
ππρρααγγµµααττοοπποοιιοούύσσααµµεε    σσττηηνν  ώώρραα  ττηηςς  ΕΕυυέέλλιικκττηηςς  ΖΖώώννηηςς..  
ΣΣυυµµµµεεττεείίχχαανν  όόλλοοιι  οοιι  µµααθθηηττέέςς  //  ττρριιεεςς  εεννεερργγάά  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττιιςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  κκααιι  δδυυννααττόόττηηττεεςς  οο  
κκααθθέέννααςς  ττοουυςς  σσττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  πποουυ  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν    ττηηνν  ώώρραα  ττοουυ  
ππρροογγρράάµµµµααττοοςς..  
ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  //  ττρριιεεςς  ααππέέκκττηησσαανν  σσωωσσττέέςς  σσττάάσσεειιςς  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττηηνν  ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ΑΑγγωωγγήή    
κκααιι  ττηηνν  οοδδιικκήή  αασσφφάάλλεειιαα..    
ΓΓννώώρριισσαανν  κκααιι  έέµµααθθαανν  τταα  ββαασσιικκόόττεερραα  σσήήµµαατταα  ττοουυ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..,,  ττηη  σσηηµµαασσίίαα  ττωωνν  χχρρωωµµάάττωωνν  κκααιι  
ττωωνν  σσχχηηµµάάττωωνν  ττοουυςς..    
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