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ΘΕΜΑ: «Κυκλοφοριακή Αγωγή» 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Στραβάκου Ευαγγελία ΠΕ11 

           Κουτσιμανή Σταματία ΠΕ06 
 

ΜΑΘΗΤΕΣ: ΤΑΞΗ(ΕΙΣ), ΤΜΗΜΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ 
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 20  μαθητές και των δύο φύλων (9 
αγόρια και 11 κορίτσια), από την Α΄ Δημοτικού. 

 
ΣΤΟΧΟΙ: Κατά την έναρξη του προγράμματος είχαν διατυπωθεί οι 

παρακάτω στόχοι: 
 
Οι μαθητές να μπορούν: 

 να αναγνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό και με βάση τις 
δυνατότητές τους τα απαραίτητα σήματα οδικής κυκλοφορίας 
για καλύτερη προφύλαξη αυτών και των γύρω τους  

 να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν το αίσθημα υπευθυνότητας 
και ευθύνης 

 

Στην εξέλιξη του προγράμματος οι στόχοι αναπροσαρμόστηκαν 
ανάλογα με τις διαθέσεις των μαθητών και κυρίως τους περιορισμούς 

που επέβαλλαν οι συνθήκες της πανδημίας του Covid-19.  Στην πορεία 
προστέθηκαν και άλλοι στόχοι, όπως η δημιουργική έκφραση των 

μαθητών και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της επικοινωνιακής 
ικανότητας και της συνεργασίας τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε 
βιωματικές δραστηριότητες.  

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: (ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ) 

 



1) Δημιουργία και κατασκευή μακέτας αυτοκινητόδρομου σε χαρτόνι 
(υλικά: ψαλίδι, χρώματα, κόλλα, ξύλινα καλαμάκια κλπ.) 

2) Κατασκευή ποικίλων σημάτων οδικής κυκλοφορίας με διάφορα 
υλικά, όπως χαρτόνι από ρολά υγείας, γλωσσοπίεστρα, καπάκια Coca 

Cola κλπ. (με προσθήκη κατά περίπτωση σύντομων οδηγιών στα 
αγγλικά)    
3) Κατασκευή πρωτότυπων σημάτων οδικής κυκλοφορίας ως πρόταση 

για το Υπουργείο Συγκοινωνιών (με πρωτότυπα διαφορετικά σχέδια και 
χρωματισμούς σημάτων από τους μαθητές για την καλύτερη 

προσέγγιση στο θέμα) 
4) Κατασκευή μέσων μαζικής μεταφοράς (αυτοκινητάκια) με διάφορα 

υλικά 
5) Δημιουργία βιβλίου για εκμάθηση σημάτων οδικής κυκλοφορίας 
6) Κατασκευή φαναριού με χρωματικό συμβολισμό 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: (π.χ. Διαδίκτυο, βιβλία, …. 

1) Βιβλία: «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ: (π.χ. χωρισμός σε ομάδες, μελέτη πεδίου, δημιουργικές 
κατασκευές,…) 

 

 Μέθοδος Project 

 Ομαδοσυνεργατική Μάθηση 
 Δημιουργική έκφραση (κατασκευές/τεχνήματα) 

 Βιωματική και διαθεματική προσέγγιση 

 Χωρισμός σε ομάδες 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: (π.χ. συζήτηση, ερωτηματολόγιο, …) 

 
Γινόταν   κατά   τη   διάρκεια   του   προγράμματος   από   τους   
ίδιους   τους   μαθητές,   μέσω συζήτησης και έκφρασης των απόψεών 

τους, διαρκής αξιολόγηση των μεθόδων και των παραγόμενων 
προϊόντων τους σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με τους 

υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Εξαιτίας των περιορισμών που επέβαλλε η 
πανδημία του Covid-19, η παρουσίαση των τελικών προϊόντων του 
προγράμματος σε όλους τους μαθητές του σχολείου σχεδιάστηκε να 

πραγματοποιηθεί σε μορφή ομαδικής έκθεσης στο χώρο του σχολείου, 



με δυνατότητα επίσκεψης ανά τμήμα ή ατομικά τηρώντας τα 
προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης.  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ: 

 
Θεωρούμε ότι οι βασικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί.  Το 
πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπό 

το καθεστώς των περιορισμών που επέβαλλε η καραντίνα λόγω της 
πανδημίας του Covid-19. Κατά συνέπεια, κάποιες εξωτερικές δράσεις 

που θα μπορούσαν να γίνουν δεν έγιναν λόγω αντικειμενικών 
δυσκολιών μετακίνησης σε συνθήκες καραντίνας (π.χ. επίσκεψη σε 

πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής). Κατά τη δια ζώσης λειτουργία των 
σχολείων, η συμμετοχή των μαθητών ήταν ιδιαίτερα ενεργή με 
αποτέλεσμα να υλοποιηθεί μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος αν και σε μικρότερο χρόνο από τον αρχικά 
προβλεπόμενο. 

 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ: (cd, dvd, κατασκευή, θεατρική παράσταση, 
φωτογραφίες, … κλπ) 

 
DVD με φωτογραφίες από: 

1) Δημιουργία και κατασκευή μακέτας αυτοκινητόδρομου σε χαρτόνι 
(υλικά: ψαλίδι, χρώματα, κόλλα, ξύλινα καλαμάκια κλπ.) 
2) Κατασκευή ποικίλων σημάτων οδικής κυκλοφορίας με διάφορα 

υλικά, όπως χαρτόνι από ρολά υγείας, γλωσσοπίεστρα, καπάκια 
μπουκαλιών κλπ. (με προσθήκη κατά περίπτωση σύντομων οδηγιών 

στα αγγλικά)    
3) Κατασκευή πρωτότυπων σημάτων οδικής κυκλοφορίας ως πρόταση 
για το Υπουργείο Συγκοινωνιών (με πρωτότυπα διαφορετικά σχέδια και 

χρωματισμούς σημάτων από τους μαθητές για την καλύτερη 
προσέγγιση στο θέμα) 

4) Κατασκευή μέσων μαζικής μεταφοράς (αυτοκινητάκια) με διάφορα 
υλικά 

5) Δημιουργία βιβλίου για εκμάθηση σημάτων οδικής κυκλοφορίας 
6) Κατασκευή φαναριού με χρωματικό συμβολισμό 

 


