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Φιλοςοφία –Σκοπιμότθτα προγράμματοσ 

Σο ςφγχρονο ςχολείο, ωσ υποςτθρικτικό περιβάλλον, ζχει τθ δυνατότθτα και τισ 

ευκαιρίεσ να εμπλζξει τα παιδιά ςτθ διερεφνθςθ τθσ ςτάςθσ τουσ απζναντι ςτο 

ηιτθμα τθσ αςφάλειάσ τουσ, να ςτοχαςτοφν τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να 

αςχολθκοφν με αυτό και μετά να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ δεξιότθτεσ που 

απζκτθςαν, αναλαμβάνοντασ κετικζσ και ηωτικζσ δράςεισ. Από τθν άλλθ πλευρά οι 

εκπαιδευτικοί – προφανϊσ καταρτιςμζνοι –μποροφν να παράςχουν ςτα παιδιά ζνα 

αςφαλζσ και υποςτθρικτικό περιβάλλον, αλλά και να επθρεάςουν και τουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ (Scratchley,1996).  

Με τθ ςκζψθ ότι είναι εξαιρετικά δφςκολο να δθμιουργιςουμε ζνα απόλυτα 

αςφαλζσ εκπαιδευτικό οδικό περιβάλλον, το ςχολικό πλαίςιο και οι δυνατότθτεσ 

που παρζχει για εκπαίδευςθ οδικισ αςφάλειασ προβάλλει ωσ μια ςθμαντικι 

ευκαιρία μάκθςθσ (Θεοδοςζλθ, 2017). Σο ςθμερινό ςχολείο με τθν καινοτόμα 

εφαρμογι των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων (ΙΕΠ, 2020) φαίνεται ζτοιμο πλζον να 

εκπαιδεφςει τουσ μακθτζσ ςτθν οδικι αςφάλεια και κατά ςυνζπεια θ εκπαιδευτικι 

κοινότθτα διακζτει όλα εκείνα τα μεκοδολογικά εργαλεία για να προωκιςει υγιείσ 

ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ των μακθτϊν/τριϊν μζςα από προγράμματα και 

πρακτικζσ, που κα πρζπει να προκφπτουν από ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο δράςθσ.  

Από τθν αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ ςτθν εκπαίδευςθ οδικισ αςφάλειασ και 

από παλαιότερα προγράμματα Αγωγισ Τγείασ φαίνεται ότι ζνα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα Κυκλοφοριακισ Αγωγισ κα πρζπει να είναι υποςτθρικτικό και 

ςυνδεδεμζνο με τθν επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων και να μθν εμφανίηεται ωσ 

ανεξάρτθτθ παρζμβαςθ, που επιδιϊκει να αντιμετωπίςει ζνα κοινωνικό ηιτθμα 

υγείασ. Θ ςτόχευςθ των όποιων εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων κα πρζπει να 

επικεντρϊνεται ςτο πϊσ οι μακθτζσ κα μάκουν. Επίςθσ, θ διαρκισ και ουςιαςτικι 

κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν είναι κεμελιϊδθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων όλων 

των προγραμμάτων υγείασ και αςφάλειασ. 

φμφωνα με τουσ ερευνθτζσ Maggs & Brown (1996), ο ςχεδιαςμόσ διδαςκαλίασ 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων οδικισ αςφάλειασ ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ κα 

πρζπει να περιλαμβάνει: 

 αφι κακοριςμό περιεχομζνου ωσ προσ τισ ανάγκεσ, τισ υποχρεϊςεισ και τισ 

επιδόςεισ των μακθτϊν. αφι κακοριςμό εκπαιδευτικϊν ςτόχων. 

 Επιλογι και δθμιουργία κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τουσ 

μακθτζσ/τριεσ. Σο υλικό πρζπει να είναι πολφτιμο και αποτελεςματικό ωσ 

προσ τθ μετάδοςθ και μεταβολι γνϊςεων των μακθτϊν/τριων για τθν οδικι 
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αςφάλεια. Οι ςτόχοι και το εκπαιδευτικό υλικό κα πρζπει να είναι 

διαχωριςμζνα ςτισ διαφορετικζσ θλικιακζσ ομάδεσ των μακθτϊν/τριων 

  Εκπαιδευτικό υλικό που ςυςτινεται να είναι προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ 

τθσ χϊρασ για τθν οποία κα δθμιουργθκεί, ςφγχρονο, οικονομικό και να 

αφορά ςε εικόνεσ και περιεχόμενο αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν 

 χολιαςμζνθ βιβλιογραφία και αρκρογραφία εκπαίδευςθσ οδικισ 

αςφάλειασ παιδιϊν, θ οποία να δίνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ 

υποςτιριξθ ςτθν εκπαίδευςι τουσ, για εμπλουτιςμό γνϊςεων και επιλογι 

εκπαιδευτικϊν υλικϊν 

 Επιλογι και δθμιουργία κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, με αναλυτικζσ οδθγίεσ για τον τρόπο διδαςκαλίασ του 

αντίςτοιχου εκπαιδευτικοφ υλικοφ για μακθτζσ/τριεσ 

 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν με δυνατότθτεσ εκπαίδευςθσ ςε ςυνζδρια, 

ςεμινάρια και επιμορφϊςεισ εκτόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ 

 Δθμιουργία κατάλλθλων προγραμμάτων ι εκπαιδευτικϊν υλικϊν/πακζτων 

για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ των γονζων ςε προγράμματα 

εκπαίδευςθσ οδικισ αςφάλειασ των παιδιϊν τουσ. 

 Προχπάρχουςα γνϊςθ ςτθν εκπαίδευςθ οδικισ αςφάλειασ από τθ νθπιακι 

θλικία. 

 Μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό. Θ εκπαίδευςθ οδικισ αςφάλειασ κα πρζπει να 

κεωρθκεί ωσ εκπαιδευτικό αντικείμενο δια βίου μάκθςθσ και επομζνωσ να 

ςχεδιαςτοφν προγράμματα και υλικά για οδικοφσ χριςτεσ και άλλων θλικιϊν 

 

Βιβλιογραφία: 
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τθν εκπαίδευςθ οδικισ αςφάλειασ παιδιών προεφθβικισ θλικίασ. Μια εκπαιδευτικι 

παρζμβαςθ βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ του Νζου Δθμόςιου Μάνατημεντ. Διδακτορικι 

διατριβι. Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Βόλοσ  

Ι.Ε.Π. (2020). Εργαςτιρια Δεξιοτιτων. Πρόγραμμα Καλλιζργειασ Δεξιοτιτω 

Πράξθ: «Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ δεξιότθτεσ μζςω εργαςτθρίων» (MIS 

5092064) 

Maggs, A., & Brown, M. (1986). Primary School Road Safety Curricula. A Review 

of Australians Materials and Practices. Federal Office of Road Safety. 
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Ρλθροφορίεσ υλοποίθςθσ:  προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ, προετοιμαςία υλικοφ 

Οι μακθςιακζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν/τριϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ 

προγράμματοσ εκπαίδευςθσ οδικισ αςφάλειασ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτθν Αϋ 

Δθμοτικοφ ςτα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων ι από παρόμοιεσ  ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ 

λαμβάνονται υπόψθ από τον/τθν εκπαιδευτικό ωσ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ για 

τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ προγράμματοσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ προτείνεται να 

δοκεί ςτα προςωπικά και οικογενειακά βιϊματα των παιδιϊν από τθ χριςθ του 

δρόμου, ωσ πεηοί, ποδθλάτεσ και επιβάτεσ οχιματοσ.  

 

 

 

 

Ρεριγραφι επτά Εργαςτθρίων: Στοχοκεςία των εργαςτθρίων, προτεινόμενεσ 
δράςεισ και υλικό αφόρμθςθσ, επζκταςθσ, γενίκευςθσ. Κάκε εργαςτιριο κα 
αναπτφςςεται ςε ζνα φφλλο Α4 με βάςθ τθ ρουμπρίκα του Ραραρτιματοσ (1 

ςελίδα ανά εργαςτιριο = 7 ςελίδεσ) 

 

ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΜΘΜΑ  
ΣΧΟΛ. 

ΕΤΟΣ:2021-22 

Θεματικι 1. Ηω καλφτερα – Ευ Ηθν Υποκεματικι Οδικι Αςφάλεια 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ 
(που προτείνονται) 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ 
Τάξθ Δ΄ με δυνατότθτα υλοποίθςθσ ςτθν Ε΄ και ΣΤ΄  

Τίτλοσ ΤΟΥ ΔΟΜΟΥ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ  

 

Δεξιότθτεσ ςτόχευςθσ του 
εργαςτθρίου 

Αυτομζριμνα, αυτορρφκμιςθ, υπευκυνότθτα, 
αλλθλεγγφθ, πρωτοβουλία, ςυνεργαςία κοινωνικζσ 
δεξιότθτεσ, κριτικι ςκζψθ, επίλυςθ προβλθμάτων 
 

Σφνδεςθ με τθ Βαςικι 
Θεματικι 

 

Οδικι Αςφάλεια 
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Ρροςδοκώμενα μακθςιακά αποτελζςματα Εργαςτιριο/τίτλοσ Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

Σο 1ο Εργαςτιριο Δραςτθριοτιτων 

Εκπαίδευςθσ Οδικισ Αςφάλειασ για τθν 

Δϋ Εϋ και Σϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «Θ 

ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ ΜΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ», 

αποτελείται από δφο δραςτθριότθτεσ και  

ζχει διάρκεια δφο διδακτικζσ ϊρεσ. 

τόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι να 

βοθκιςει τα παιδιά να γνωρίςουν όςο 

γίνεται καλφτερα τθν κακθμερινι τουσ 

διαδρομι από το ςπίτι ςτο ςχολείο και 

αντίςτροφα πεηι, να εντοπίςουν τα 

επικίνδυνα ςθμεία τθσ διαδρομισ και να 

μάκουν αςφαλείσ τρόπουσ να τα 

αποφεφγουν. Θ διαλογικι ςυηιτθςθ 

μεταξφ των παιδιϊν ςε μικρζσ ομάδεσ 

ενιςχφει τθν κατάκτθςθ των μακθςιακϊν 

ςτόχων.  

Επίςθσ με τθ δεφτερθ δραςτθριότθτα το 

εργαςτιριο ςτοχεφει να 

ευαιςκθτοποιιςει τα παιδιά ςτθ βιϊςιμθ 

μετακίνθςθ με εφαρμογι καλισ 

ευρωπαϊκισ πρακτικισ, που προτείνεται 

να εφαρμοςτεί από το ςπίτι ςτο ςχολείο 

και αντίςτροφα. 

Οι δεξιότθτεσ που αναμζνεται να 

καλλιεργθκοφν είναι θ αυτομζριμνα θ 

υπευκυνότθτα και θ κριτικι ςκζψθ.  

 

 

 

 

 

Θ μετακίνθςι 

μασ ςτο ςχολείο 

 
 

 

 

τθν 1θ δραςτθριότθτα, ο/θ 

εκπαιδευτικόσ ςυηθτά με τα παιδιά 

τον τρόπο  μετακίνθςι τουσ από το 

ςπίτι ςτο ςχολείο και αντίςτροφα. 

τθ ςυνζχεια τουσ διανζμει ατομικά 

το φφλλο εργαςίασ: «χεδιάηω τθ 

διαδρομι από το ςπίτι ςτο 

ςχολείο». 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ προτρζπει και 

βοθκά τα παιδιά να ςχεδιάςουν 

όςο καλφτερα μποροφν το χάρτθ 

τθσ διαδρομισ από το ςπίτι τουσ 

ςτο ςχολείο. Σουσ κυμίηει να 

ςχεδιάςουν τουσ δρόμουσ, τα 

πεηοδρόμια, τα κτιρια και ό,τι άλλο 

υπάρχει ςτθ διαδρομι αυτι. τθ 

ςυνζχεια, ο/θ εκπαιδευτικόσ 

προτρζπει τα παιδιά να δείξουν τθν 

εργαςία τουσ ςτο διπλανό τουσ (να 

τισ ανταλλάξουν) και να 

ςυηθτιςουν μαηί τισ δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηουν κατά τθ διάρκεια 

τθσ διαδρομισ από το ςπίτι ςτο 

ςχολείο και να ηθτιςουν τισ 

προτάςεισ του ςυμμακθτι τουσ, με 

ςκοπό να γίνει θ μετακίνθςθ αυτι 

αςφαλζςτερθ.  

τθν 2θ δραςτθριότθτα και ςε 

ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ, ο/θ 

εκπαιδευτικόσ κα ςυηθτιςει με τα 

παιδιά τθν καλι ευρωπαϊκι 

Πρακτικι: «Βιμα Βιμα ςτο 

ςχολειό» και κα τα προτρζψει να 

τθν εφαρμόςουν μία φορά τθν 

εβδομάδα, με τον τρόπο που 

προτείνεται αναλυτικά ςτο 

αντίςτοιχο φφλλο εργαςίασ του 

αντίςτοιχου υλικοφ.  

1 
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Σο 2ο Εργαςτιριο Δραςτθριοτιτων 

Εκπαίδευςθσ Οδικισ Αςφάλειασ για τθν 

Δϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΘ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ», αποτελείται 

από δφο δραςτθριότθτεσ και ζχει 

διάρκεια δφο διδακτικζσ ϊρεσ. τόχοσ 

του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι να 

βοθκιςει τα παιδιά να ζρκουν ςε επαφι 

με απλό και παιγνιϊδθ τρόπο με τα 

βαςικά ςθμεία του Κϊδικα Οδικισ 

Κυκλοφορίασ για πεηοφσ, ποδθλάτεσ και 

επιβάτεσ, να προςπακιςουν να 

εφαρμόςουν όςα περιςςότερα μποροφν 

ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι και να 

βελτιϊςουν τυχόν λανκαςμζνεσ οδικζσ 

ςυμπεριφορζσ τουσ.  

Γνωςτικοί ςτόχοι των δραςτθριοτιτων 

είναι ο ςχθματιςμόσ ςχετικϊν με το κζμα 

λζξεων και θ μετατροπι γραπτοφ 

κειμζνου, το οποίο είναι γραμμζνο με 

λόγο τυπικό και «ξφλινο» για τα παιδιά 

ςε ζνα παρόμοιο απλοφςτερο, 

φιλικότερο και πιο κατανοθτό, χωρίσ να 

τροποποιθκεί το νόθμά του. 

Οι δεξιότθτεσ που αναμζνεται να 

καλλιεργθκοφν είναι θ οργανωτικι 

ικανότθτα, θ κριτικι ςκζψθ, θ επίλυςθ 

προβλθμάτων, θ ςυνεργαςία, οι 

κοινωνικζσ ικανότθτεσ, θ αυτομζριμνα 

και θ παραγωγι γραπτοφ λόγου. 

 

 

 

 

 

 

 

Κώδικασ Οδικισ 

Κυκλοφορίασ 

για παιδιά 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τθν 1θ δραςτθριότθτα, ο/θ 

εκπαιδευτικόσ εξθγεί απλά και 

κατανοθτά ςτα παιδιά τι είναι οι 

κανόνεσ κυκλοφορίασ και ςε τι 

χρθςιμεφουν ςτθν κακθμερινι μασ 

ηωι. τθ ςυνζχεια διανζμει ατομικά 

το φφλλο εργαςίασ: «Σο 

αλφαβθτάρι τθσ Κυκλοφοριακισ 

Αγωγισ». Ο/θ εκπαιδευτικόσ 

χωρίηει τα παιδιά ςε ομάδεσ 3-4 

ατόμων. Σουσ εξθγεί πϊσ κα βροφνε 

λζξεισ ςχετικζσ με τθν 

κυκλοφοριακι αγωγι από τα 24 

γράμματα τθσ αλφαβιτασ.  Μόλισ ο 

χρόνοσ εξαντλθκεί, ηθτά από τουσ 

μακθτζσ να ςταματιςουν τθν 

εργαςία, να μετριςουν και να 

ςθμειϊςουν τον αρικμό των λζξεων 

που βρικαν.  

τθν 2θ δραςτθριότθτα ο/θ 

εκπαιδευτικόσ διανζμει ςτα παιδιά 

ατομικά το φφλλο εργαςίασ: «Κ.Ο.Κ. 

για μικροφσ και μεγάλουσ» και 

ρωτάει  τθν ολομζλεια κάποια 

οδθγία-κανόνα, που τυχόν 

γνωρίηουν από τον Κϊδικα Οδικισ 

Κυκλοφορίασ.  

Χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε 3 ομάδεσ 

και ςε κάκε ομάδα διανζμει το 

Σετράδιο: «Κϊδικασ Οδικισ 

Κυκλοφορίασ. Προτρζπει τισ ομάδεσ 

να επιλζξουν τα ςθμεία του Κ.Ο.Κ.  

που τουσ ενδιαφζρουν ωσ πεηοφσ 

(ομάδα 1θ), ωσ ποδθλάτεσ (ομάδα 

2θ) κι ωσ επιβάτεσ (ομάδα 3θ).  

Κάκε ομάδα επιλζγει μια 

κατθγορία, εντοπίηει τα κυριότερα 

ςθμεία και τα ξαναγράφει είτε με 

απλοφςτερο τρόπο είτε 

χιουμοριςτικά είτε ωσ ποίθμα. 

2 
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Σο 3ο Εργαςτιριο Δραςτθριοτιτων 

Εκπαίδευςθσ Οδικισ Αςφάλειασ για τθν 

Δϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «ΑΦΑΛΘ ΠΕΗΘ 

ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ», αποτελείται από δφο  

δραςτθριότθτεσ και ζχει διάρκεια 

τζςςερισ διδακτικζσ ϊρεσ. τόχοσ του 

Εργαςτθρίου αυτοφ είναι να βοθκιςει τα 

παιδιά να κατανοιςουν και να μάκουν να 

εφαρμόηουν τουσ βαςικοφσ κανόνεσ 

πεηισ μετακίνθςισ τουσ, να 

χρθςιμοποιοφν πεηοδρόμια, διαβάςεισ, 

φανάρια πεηϊν, να αποφεφγουν 

επικίνδυνα ςθμεία για πεηοφσ και να 

προςζχουν ιδιαίτερα κατά τθ μετακίνθςι 

τουσ ςτο δρόμο ςε ςκοτεινζσ ςυνκικεσ.  

Οι δεξιότθτεσ που αναμζνεται να 

καλλιεργθκοφν είναι:  

Αντιλθπτικι ικανότθτα, Οργανωτικι 

ικανότθτα, Κριτικι ςκζψθ, Επίλυςθ 

προβλθμάτων, Κοινωνικζσ Ικανότθτεσ, 

υμμόρφωςθ ςε κανόνεσ, Αυτομζριμνα, 

Προςαρμοςτικότθτα, Πλάγια ςκζψθ 

 

 

 

 

 

 

Αςφαλι πεηι 

μετακίνθςθ  

 
 

 

 

 

 

τθν 1θ δραςτθριότθτα προτείνεται 

να πραγματοποιθκεί επίςκεψθ ςτο 

εγγφτερο Πάρκο Κυκλοφοριακισ 

Αγωγισ, όπου εκεί αρμόδιοι 

εκπαιδευτζσ κα δείξουν ςτα παιδιά 

βιωματικά τουσ βαςικοφσ κανόνεσ 

αςφάλειασ ςτθν πεηι μετακίνθςθ. 

Θα τουσ μάκουν να χρθςιμοποιοφν  

πεηοδρόμιο, τθ διάβαςθ για τθ 

διζλευςθ του δρόμου, να 

εφαρμόηουν τον κανόνα ΣΑΜΑΣΩ 

ΑΚΟΤΩ ΒΛΕΠΩ ΠΕΡΝΩ, να 

περπατοφν ςωςτά ςε δρόμο χωρίσ 

πεηοδρόμιο, να χρθςιμοποιοφν 

υπερυψωμζνεσ διαβάςεισ πεηϊν 

και να αποφεφγουν επικίνδυνα 

ςθμεία.  

τθ δραςτθριότθτα «Πεηι τθ 

νφχτα», ο/θ εκπαιδευτικόσ 

προτρζπει τα παιδιά να εργαςτοφν 

ςε ομάδεσ 4-5 ατόμων. Δίνει ςε 

κάκε ομάδα δζκα ίδια πατρόν 

ανκρϊπινθσ φιγοφρασ και τουσ 

δίνει ςαφείσ οδθγίεσ  να τισ βάψουν 

με τουσ μαρκαδόρουσ τουσ με 

χρϊματα: κόκκινο, καφζ ςκοφρο, 

κίτρινο, γκρι ςκοφρο, λαχανί, 

μαφρο, άςπρο, μπλε ςκοφρο, 

γαλάηιο, πορτοκαλί. Δίνει επίςθσ ςε 

κάκε ομάδα ζνα μαφρο κάνςον και 

τουσ προτρζπει να κολλιςουν όπωσ 

νομίηουν τα ανκρωπάκια τουσ πάνω 

ςε αυτό. Ο/θ εκπαιδευτικόσ ρωτάει 

τα παιδιά να παρατθριςουν ποια 

ανκρωπάκια φαίνονται κακαρά 

πάνω ςτο μαφρο. τόχοσ των 

ερωταπαντιςεων είναι να εξαχκεί 

το ςυμπζραςμα ότι το ςκοφρο 

χρϊμα πάνω ςε μαφρο φόντο δεν 

διακρίνεται, ακόμθ κι αν φωτίηεται.  
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Σο 4ο Εργαςτιριο Δραςτθριοτιτων 

Εκπαίδευςθσ Οδικισ Αςφάλειασ για τθν 

Δϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «ΟΔΘΓΩ 

ΠΟΔΘΛΑΣΟ», αποτελείται από δφο 

δραςτθριότθτεσ και ζχει διάρκεια δφο 

διδακτικζσ ϊρεσ. τόχοσ του Εργαςτθρίου 

αυτοφ είναι να βοθκιςει τα παιδιά να 

μάκουν να επιλζγουν ποδιλατο με 

γνϊμονα τθν αςφάλειά τουσ κατά τθ 

διαδικαςία αγοράσ του, να κατανοιςουν 

και να εφαρμόηουν τουσ βαςικοφσ 

κανόνεσ οδιγθςθσ ποδιλατου, να 

γνωρίςουν και να επιλζξουν τον 

κατάλλθλο εξοπλιςμό του ποδθλάτθ και 

να αντιλθφτοφν ότι το ποδιλατο δεν 

είναι παιχνίδι, όταν το οδθγοφμε ςτο 

δρόμο.   

 

Οι δεξιότθτεσ που αναμζνεται να 

καλλιεργθκοφν είναι:  

Αντιλθπτικι ικανότθτα 

Καταςκευζσ 

Οργανωτικι ικανότθτα 

Κριτικι ςκζψθ 

Επίλυςθ προβλθμάτων 

Κοινωνικζσ ικανότθτεσ 

υμμόρφωςθ ςε κανόνεσ 

Αυτομζριμνα 

Προςαρμοςτικότθτα 

Αποφαςιςτικότθτα 

 

 

 

 

 

Οδθγώ 

Ροδιλατο 

 
 

 

 

 

Θ 1θ δραςτθριότθτα, προτείνει ςτον 

εκπαιδευτικό να χωρίςει τα παιδιά 

ςε ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων 

και να ορίςει κάποιο για 

«γραμματζα». Ο/θ εκπαιδευτικόσ 

παρακινεί τθν κάκε ομάδα να 

ετοιμάςει μια λίςτα με όλα όςα 

πρζπει να ηθτιςει  κάποιοσ  από τον 

αρμόδιο πωλθτι, όταν ετοιμάηεται 

να αγοράςει ποδιλατο. Ο 

γραμματζασ καταγράφει τισ ιδζεσ 

των μελϊν τθσ ομάδασ του κι όταν 

τελειϊςουν, θ λίςτα αυτι  

παρουςιάηεται ςτθν τάξθ.  

Ο εκπαιδευτικόσ, μετά από 

ςυηιτθςθ με τα παιδιά, κατατάςςει 

τισ προτάςεισ τουσ ςτθν κατάλλθλθ 

λίςτα που ζχει ετοιμάςει ςτον 

πίνακα με τα απαραίτθτα και τα μθ 

απαραίτθτα αξεςουάρ ποδθλάτου. 

Ακολουκεί ςυηιτθςθ από όλα τα 

παιδιά. 

τθν 2θ δραςτθριότθτα, ο/θ 

εκπαιδευτικόσ προτρζπει τα παιδιά 

να εργαςτοφν ςε ομάδεσ 4-5 

ατόμων. Δίνει ςτθν κάκε ομάδα 

από ζνα κομμάτι μεγάλο χαρτί του 

μζτρου και τουσ βοθκά να φτιάξουν 

μια διαφιμιςθ για το ποδιλατο. 

Θ μακζτα κα περιλαμβάνει κείμενα, 

ςλόγκαν, ηωγραφιζσ ι φωτογραφίεσ 

από ζντυπα.  

κοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι θ 

διαφιμιςθ αςφαλοφσ ποδιλατου. 

Οι εργαςίεσ των παιδιϊν 

παρουςιάηονται ςτθν ολομζλεια τθσ 

τάξθσ και ακολουκεί ςυηιτθςθ για 

τθν επιρροι που κα ζχει θ κάκε 

διαφθμιςτικι μακζτα. 
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Σο 5ο Εργαςτιριο Δραςτθριοτιτων 

Εκπαίδευςθσ Οδικισ Αςφάλειασ για τθν 

Δϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΑΙ 

ΜΕ ΑΦΑΛΕΙΑ Ω ΕΠΙΒΑΣΘ», 

αποτελείται από δφο δραςτθριότθτεσ και 

ζχει διάρκεια δφο διδακτικζσ ϊρεσ. 

τόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι να 

ευαιςκθτοποιιςει τα παιδιά ςτθ χριςθ 

τθσ ηϊνθσ ςτο αυτοκίνθτο, να τα 

βοθκιςει να τθν υιοκετιςουν ςτθν 

κακθμερινι μετακίνθςι τουσ ωσ επιβάτεσ 

και να τα μάκει να αναγνωρίηουν τθ 

ςωςτι ςυμπεριφορά τουσ ωσ επιβάτεσ 

λεωφορείου. Θ δραςτθριότθτα ςτοχεφει 

επίςθσ ςτθ δθμιουργία τθλεοπτικοφ 

ςποτ, το οποίο κα μπορεί μζςα ςτο 

ςφντομο τθλεοπτικό χρόνο να 

ευαιςκθτοποιιςει οδθγοφσ, επιβάτεσ, 

γονείσ και παιδιά. 

 

 

Οι δεξιότθτεσ που αναμζνεται να 

καλλιεργθκοφν είναι:  

Αντιλθπτικι ικανότθτα 

Τπευκυνότθτα 

Κριτικι ςκζψθ 

Επίλυςθ προβλθμάτων 

υνεργαςία 

Παραγωγι γραπτοφ λόγου 

υμμόρφωςθ ςε κανόνεσ 

Αυτομζριμνα 

Προςαρμοςτικότθτα 

 

 

 

 

 

 

Μετακινοφμαι 

με αςφάλεια ωσ 

επιβάτθσ 

 
 

 

 

τθν 1θ δραςτθριότθτα ο/θ 

εκπαιδευτικόσ βοθκά τα παιδιά να 

χωριςτοφν ςε ομάδεσ των 4-5 

ατόμων και να καταςκευάςουν μια 

μακζτα από χαρτόνι κάνςον ι του 

μζτρου, που κα χρθςιμοποιθκεί ωσ 

τθλεοπτικό ςποτ με μινυμα 

ευαιςκθτοποίθςθσ για χριςθ ηϊνθσ 

αςφαλείασ ςτο αυτοκίνθτο. 

Θ μακζτα πρζπει να περιλαμβάνει: 

Κειμενάκια ευαιςκθτοποίθςθσ, 

ςλόγκαν, ηωγραφιζσ ι 

φωτογραφίεσ. 

Όταν τελειϊςει θ εργαςία, ο 

γραμματζασ τθσ κάκε ομάδασ, τθν 

παρουςιάηει ςτθν ολομζλεια τθσ 

τάξθσ και ςυηθτοφνται οι 

αδυναμίεσ, οι πικανζσ ελλείψεισ, 

κακϊσ και τα δυνατά τουσ ςθμεία.  

τθ 2θ δραςτθριότθτα 

ο/θ εκπαιδευτικόσ χωρίηει τα 

παιδιά ςε ομάδεσ, τουσ διανζμει 

ζνα απλό και κατανοθτό κείμενο 

και τουσ προτρζπει να το 

διαβάςουν ςτθν ομάδα τουσ, να το 

ςυηθτιςουν και να απαντιςουν 

προφορικά ι γραπτά (ςε κάποιο 

τετράδιο) τισ δραςτθριότθτεσ που 

ςυνοδεφουν το κείμενο. 

υγκεκριμζνα, προτείνεται μετά τθν 

ανάγνωςθ του κειμζνου να 

υπογραμμίςουν ςτο κείμενο λζξεισ 

και φράςεισ που δείχνουν 

ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά των 

παιδιϊν, να βρουν ποιεσ από αυτζσ 

τισ ςυμπεριφορζσ είναι επικίνδυνεσ 

για τθν αςφάλειά τουσ και να 

ξαναγράψουν το κείμενο 

αντικακιςτϊντασ τισ επικίνδυνεσ 

ςυμπεριφορζσ με άλλεσ πιο ςωςτζσ. 
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Σο 6ο Εργαςτιριο Δραςτθριοτιτων 

Εκπαίδευςθσ Οδικισ Αςφάλειασ για τθν  

Δϋ Δθμοτικοφ και μεγαλφτερεσ τάξεισ 

Δθμοτικοφ (Εϋ και Σϋ) ζχει τίτλο 

«ΕΠΙΒΑΣΘ Ε ΜΟΣΟΙΚΛΕΣΑ», 

αποτελείται από μία δραςτθριότθτα και 

ζχει διάρκεια δφο διδακτικζσ ϊρεσ. 

τόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι να 

αντιλθφτοφν τα παιδιά τι είναι ζρευνα, 

να μάκουν να δθμιουργοφν 

ερωτθματολόγια, να ςυλλζγουν 

δεδομζνα και να τα επεξεργάηονται ςε 

ομάδεσ, να καταλιγουν ςε 

ςυμπεράςματα και να τα κοινοποιοφν. 

θμαντικόσ ςτόχοσ του εργαςτθρίου 

αυτοφ για τθν οδικι αςφάλεια είναι οι 

μακθτζσ/τριεσ να αντιλθφτοφν μζςα από 

τθν ζρευνα τθ ςθμαντικότθτα τθσ χριςθσ 

του κράνουσ ωσ ςυνεπιβάτεσ ςε 

μοτοςικλζτα. 

Οι δεξιότθτεσ που αναμζνεται να 

καλλιεργθκοφν είναι:  

Πρωτοβουλίεσ 

Αυτορρφκμιςθ 

Τπευκυνότθτα 

Αλλθλεγγφθ 

Αυτομζριμνα 

Κριτικι ςκζψθ 

υνεργαςία 

 

 

 

 

 

 

Επιβάτθσ ςε 

μοτοςικλζτα 

 

τθν δραςτθριότθτα αυτι ο/θ 

εκπαιδευτικόσ προτρζπει τουσ 

μακθτζσ να διεξάγουν μια ζρευνα 

για τθ χριςθ του κράνουσ, ωσ 

ςυνεπιβάτεσ ςε μθχανι, με τθ 

ςυνεργαςία των μεγάλων τάξεων. 

Με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ 

μια ομάδα παιδιϊν ςυντάςςει ζνα 

πολφ απλό ερωτθματολόγιο για τθ 

χριςθ του κράνουσ ςε μθχανι ωσ 

ςυνεπιβάτεσ. 

Σο  ερωτθματολόγιο κα διανεμθκεί 

από μια άλλθ ομάδα παιδιϊν ςτθν 

τάξθ και ςτα υπόλοιπα τμιματα του 

ςχολείου (ςτισ τάξεισ Δϋ, Εϋ Σϋ) 

κζτοντασ ωσ απαραίτθτα 

ερωτιματα τθν θλικία των 

ερωτθκζντων, το φφλο τουσ, αν 

ζχουν μθχανάκι ςτθν οικογζνεια, αν 

φοροφν το κράνοσ ωσ ςυνεπιβάτεσ, 

αν το αποφαςίηουν οι γονείσ τουσ ι 

όχι, αν υποκετικά κα το φοροφςαν 

ςε μια πρόκλθςθ για μικρι ζςτω 

βόλτα με μθχανι κ.τ.λ. 

Μια τρίτθ ομάδα  κα αναλάβει να 

ςυγκεντρϊςει τα ερωτθματολόγια, 

να τα αποδελτιϊςει και να 

καταγράψει κάπου επίςθμα τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. 

τθ ςυνζχεια μια ακόμα ομάδα κα 

αναλάβει να παρουςιάςει τα 

αποτελζςματα ςτθν ολομζλεια του 

ςχολείου και κα ςυντάξει ζνα 

φυλλάδιο με ζνα ςφντομο κείμενο, 

που κα πείκει τουσ μακθτζσ να 

φοροφν πάντα το κράνοσ τουσ όταν 

επιβαίνουν ςε μοτοςικλζτα. Σο 

φυλλάδιο αυτό κα διανεμθκεί ςε 

όλουσ τουσ μακθτζσ του ςχολείου.  
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Σο 7ο Εργαςτιριο Δραςτθριοτιτων 

Εκπαίδευςθσ Οδικισ Αςφάλειασ για τθν 

Δϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «ΟΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ», αποτελείται από δφο 

δραςτθριότθτεσ και ζχει διάρκεια δφο 

διδακτικζσ ϊρεσ. τόχοσ του Εργαςτθρίου 

αυτοφ είναι να δϊςει ςτα παιδιά τθ 

δυνατότθτα με δφο φφλλα εργαςίασ να 

αναςτοχαςτοφν όςα ζμακαν ςτο 

Εργαςτιριο Δεξιοτιτων για τθν 

εκπαίδευςθ οδικισ αςφάλειασ και να 

δθμιουργιςουν δικζσ τουσ προτάςεισ 

ορκισ ςυμπεριφοράσ, ζχοντασ ωσ βάςθ 

τθσ νζα τουσ γνϊςθσ.  

 

Οι δεξιότθτεσ που αναμζνεται να 

καλλιεργθκοφν είναι:  

Κριτικι ςκζψθ 

Επίλυςθ προβλθμάτων 

υνεργαςία 

Παραγωγι γραπτοφ λόγου 

Αυτομζριμνα 

Δθμιουργικότθτα 

 

 

 

 

Πςα πρζπει και 

δεν πρζπει 

 

 

 

 

 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που 

προτείνονται για το 7ο Εργαςτιριο 

Δραςτθριοτιτων Εκπαίδευςθσ 

Οδικισ Αςφάλειασ για τθν Δϋ 

Δθμοτικοφ  με τίτλο «ΟΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ», είναι δφο 

δραςτθριότθτεσ που αποτελοφνται 

από δφο Φφλλα Εργαςίασ για 

επανάλθψθ τθσ ενότθτασ, τα οποία 

ο/θ εκπαιδευτικόσ διανζμει 

ατομικά ςτουσ μακθτζσ/τριεσ και με 

απλά και κατανοθτά λόγια τουσ 

προτρζπει να τα ςυμπλθρϊςουν. Θ 

ςυμπλιρωςθ των «πρζπει» και 

«δεν πρζπει» γίνεται, κατόπιν 

επιλογισ προτεινόμενων φράςεων.  
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Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδζςεισ 

1ο Εργαςτιριο 

Προτείνεται για τθν 1θ δραςτθριότθτα το Φφλλο Εργαςίασ «χεδιάηω τθ διαδρομι 

από το ςπίτι ςτο ςχολείο», ςελ. 3 από το Σετράδιο Εργαςιϊν: «Εκπαίδευςθ Οδικισ 

Αςφάλειασ ςτο Δθμοτικό- 45 Φφλλα Εργαςίασ», το οποίο αποτελεί μζροσ του 

υλικοφ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ.  

Για τθν 2θ δραςτθριότθτα προτείνεται το φφλλο εργαςίασ: «Βιμα Βιμα ςτο 

ςχολείο» ςελ. 8 από το Σετράδιο Εργαςιϊν: «Εκπαίδευςθ Οδικισ Αςφάλειασ ςτο 

Δθμοτικό- 45 Φφλλα Εργαςίασ», το οποίο αποτελεί μζροσ του υλικοφ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ 

ΣΟ ΑΦΑΛΕ. 

 

2ο Εργαςτιριο 

Για τθν 1θ δραςτθριότθτα προτείνεται το Φφλλο Εργαςίασ «Αλφαβθτάρι τθσ 

Κυκλοφοριακισ Αγωγισ», ςελ. 10 από το Σετράδιο Εργαςιϊν: «Εκπαίδευςθ Οδικισ 

Αςφάλειασ ςτο Δθμοτικό- 45 Φφλλα Εργαςίασ», το οποίο αποτελεί μζροσ του 

υλικοφ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ. 

Για τθ 2θ δραςτθριότθτα προτείνεται το φφλλο εργαςίασ: «Κ.Ο.Κ. για μικροφσ και 

μεγάλουσ» ςελ. 11 από το Σετράδιο Εργαςιϊν: «Εκπαίδευςθ Οδικισ Αςφάλειασ 

ςτο Δθμοτικό- 45 Φφλλα Εργαςίασ», το οποίο αποτελεί μζροσ του υλικοφ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ. 

Προτείνεται να διανεμθκεί ςτουσ μακθτζσ φυλλάδιο από το αρμόδιο Σμιμα 

Σροχαίασ τθσ περιοχισ με βαςικοφσ κανόνεσ κυκλοφορίασ για παιδιά. Σο υλικό 

υπάρχει διακζςιμο από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία.   

Χριςιμοσ ςφνδεςμοσ:  https://www.astynomia.gr 

 

3ο Εργαςτιριο 

Για τθ 2θ δραςτθριότθτα προτείνεται το Φφλλο Εργαςίασ «Πεηι τθ νφχτα» από το 

Σετράδιο Εργαςιϊν: «Εκπαίδευςθ Οδικισ Αςφάλειασ ςτο Δθμοτικό- 45 Φφλλα 

Εργαςίασ», το οποίο αποτελεί μζροσ του υλικοφ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ 

Χριςιμοι ςφνδεςμοι: 

https://www.topo.auth.gr/greek/ORG_DOMI/EMERITUS/TOMOS_ARABELOS/The_

apple%20pdf/3-06%20Mintsis.pdf 

http://edrive.yme.gov.gr/ 

 

4ο Εργαςτιριο 

Για τθν 1θ δραςτθριότθτα προτείνεται το φφλλο εργαςίασ: «Αγοράηω ποδιλατο» 

από το Σετράδιο Εργαςιϊν: «Εκπαίδευςθ Οδικισ Αςφάλειασ ςτο Δθμοτικό- 45 

Φφλλα Εργαςίασ», το οποίο αποτελεί μζροσ του υλικοφ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ 

ΑΦΑΛΕ.  

https://www.astynomia.gr/
https://www.topo.auth.gr/greek/ORG_DOMI/EMERITUS/TOMOS_ARABELOS/The_apple%20pdf/3-06%20Mintsis.pdf
https://www.topo.auth.gr/greek/ORG_DOMI/EMERITUS/TOMOS_ARABELOS/The_apple%20pdf/3-06%20Mintsis.pdf
http://edrive.yme.gov.gr/
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τθν 2θ διδακτικι ϊρα του εργαςτθρίου προτείνεται θ δραςτθριότθτα: 

«Διαφιμιςθ ποδιλατου» από το Σετράδιο Εργαςιϊν: «Εκπαίδευςθ Οδικισ 

Αςφάλειασ ςτο Δθμοτικό- 45 Φφλλα Εργαςίασ», το οποίο αποτελεί μζροσ του 

υλικοφ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ. 

Χριςιμοι ςφνδεςμοι: 

http://edrive.yme.gov.gr/ 

http://edrive.yme.gov.gr/content/%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%

B1%CF%84%CF%89 

 

5ο Εργαςτιριο 

Για τθν 1θ δραςτθριότθτα προτείνεται το φφλλο εργαςίασ: «Σθλεοπτικό ςποτ για 

χριςθ ηϊνθσ αςφάλειασ» ςελ. 28 από το Σετράδιο Εργαςιϊν: «Εκπαίδευςθ Οδικισ 

Αςφάλειασ ςτο Δθμοτικό- 45 Φφλλα Εργαςίασ», το οποίο αποτελεί μζροσ του 

υλικοφ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ. 

Για τθ 2θ δραςτθριότθτα προτείνεται το φφλλο εργαςίασ: «Χρθςιμοποιϊ ςωςτά τα 

Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ» ςελ. 29 από το Σετράδιο Εργαςιϊν: «Εκπαίδευςθ 

Οδικισ Αςφάλειασ ςτο Δθμοτικό- 45 Φφλλα Εργαςίασ», το οποίο αποτελεί μζροσ 

του υλικοφ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ. 

 

6ο Εργαςτιριο: 

Για τθ δραςτθριότθτα προτείνεται το φφλλο εργαςίασ: «Ζρευνα με κζμα τθ χριςθ 

κράνουσ» ςελ. 33 από το Σετράδιο Εργαςιϊν: «Εκπαίδευςθ Οδικισ Αςφάλειασ ςτο 

Δθμοτικό- 45 Φφλλα Εργαςίασ», το οποίο αποτελεί μζροσ του υλικοφ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ 

ΣΟ ΑΦΑΛΕ. 

 

 

7ο Εργαςτιριο: 

Σα φφλλο εργαςίασ: «Πρζπει να….και δεν πρζπει να…» ςελ. 12 και 13 από το 

Σετράδιο Εργαςιϊν: «Βιϊςιμθ Μετακίνθςθ», το οποίο αποτελεί μζροσ του υλικοφ 

ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ. 

 

 

 

Φορείσ και άλλεσ ςυνεργαςίεσ που κα εμπλουτίςουν το πρόγραμμά μασ 

1ο Εργαςτιριο 

Προτείνεται ςυνεργαςία με το Πλθςιζςτερο Σμιμα Σροχαίασ ερρϊν για τθν 

αςφαλι υλοποίθςθ τθσ ευρωπαϊκισ δράςθσ «Βιμα Βιμα ςτο ςχολειό». Για τθν 

ςυγκεκριμζνθ δράςθ προτείνεται επίςθσ θ ζγκαιρθ και αναλυτικι ενθμζρωςθ των 

γονζων για τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ ςε αυτι κακϊσ και θ δικι τουσ 

http://edrive.yme.gov.gr/
http://edrive.yme.gov.gr/content/%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89
http://edrive.yme.gov.gr/content/%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89


                       

15 

       

εκελοντικι ςυμμετοχι. 

2ο Εργαςτιριο 

Για τθ δραςτθριότθτα αυτι και για τθ ςυγκεκριμζνθ θλικιακι ομάδα προτείνεται θ 

επίςκεψθ του τμιματοσ ςε χολι Οδθγϊν ι ςε Κζντρο Εκπαίδευςθσ Αςφαλοφσ 

Κυκλοφορίασ, ϊςτε να καταρτιςτοφν καλφτερα οι μακθτζσ κεωρθτικά ςτθν 

κατακόρυφθ και οριηόντια οδικι ςιμανςθ και ςτουσ κανόνεσ ορκισ χριςθσ του 

δρόμου. 

3ο Εργαςτιριο 

Για τθ δραςτθριότθτα αυτι προτείνεται θ ςυνεργαςία με τθν υπεφκυνθ υπθρεςία 

του οικείου Διμου, ϊςτε να προγραμματιςτεί θ διδακτικι επίςκεψθ ςτο Πάρκο 

Κυκλοφοριακισ Αγωγισ τθσ περιοχισ. 

4ο Εργαςτιριο 

Προτείνεται θ  ςυνεργαςία του τμιματοσ με  ποδθλατικό ςφλλογο τθσ περιοχισ για 

ςυλλογι πλθροφοριϊν και οδθγιϊν που αφοροφν ςτθ ςωςτι και αςφαλι οδιγθςθ 

ποδιλατου. 

6ο Εργαςτιριο 

Για το εργαςτιριο αυτό προτείνεται θ ςυνεργαςία με άλλα τμιματα του ςχολείου, 

ωσ ερευνθτικό δείγμα τθσ προτεινόμενθσ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και με τον 

υπεφκυνο εκπαιδευτικό τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ. 

 

 

 

Αξιολόγθςθ Εργαςτθρίου- Συνολικι αποτίμθςθ & αναςτοχαςμόσ πάνω ςτθν 

υλοποίθςθ - Εκδθλώςεισ διάχυςθσ 

1ο Εργαςτιριο 

Ο αναςτοχαςμόσ του 1ου Εργαςτθρίου προτείνεται να γίνει με ερωτιςεισ του 

εκπαιδευτικοφ προσ τα παιδιά (ςε ςυηιτθςθ ι ςε φφλλο εργαςίασ), οι οποίεσ 

διερευνοφν τθν βζλτιςτθ επιλογι για τθν μετακίνθςθ των μακθτϊν από το ςπίτι 

ςτο ςχολείο και αντίςτροφα, εξετάηοντασ τισ παραμζτρουσ τθσ αςφάλειασ, του 

περιβάλλοντοσ, τθσ επιλογισ του μζςου, τθσ υγείασ (αερόβια μετακίνθςθ με τα 

πόδια ι με το ποδιλατο) τθσ διαςκζδαςθσ (με παρζα)και τθσ οικονομίασ (χωρίσ 

κόςτοσ καυςίμων). Θ δθμοςιοποίθςθ ςτον τοπικό τφπο ι ςτθν ιςτοςελίδα του 

ςχολείου τθσ ευρωπαϊκισ πρακτικισ «Βιμα Βιμα ςτο ςχολειό» αποτελεί διάχυςθ 

τθσ δράςθσ ςτθν τοπικι κοινωνία ι ςτθν κοινωνία του ςχολείου μασ. 

2ο Εργαςτιριο 

Θ αξιολόγθςθ του 2ου Εργαςτθρίου προτείνεται να γίνει με ερωτιςεισ του 

εκπαιδευτικοφ προσ τα παιδιά ςε μεταγενζςτερο χρόνο (δφο μινεσ μετά το τζλοσ 

του εργαςτθρίου αυτοφ), για να διαπιςτωκεί αν ζχει κατακτθκεί θ όποια γνϊςθ 

που προκφπτει από τουσ κανόνεσ οδικισ κυκλοφορίασ και αν τα παιδιά ζχουν 
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αλλάξει τον τρόπο οδικισ μετακίνθςθσ με βάςθ αυτοφσ. Ωσ εκδιλωςθ διάχυςθσ 

του εργαςτθρίου ςτο ςχολικό περιβάλλον προτείνεται θ δθμιουργία οδικϊν 

πινακίδων από τα παιδιά ςε χαρτόνια κάνςον με κείμενα - κανόνεσ για το ςχολείο 

και θ ανάρτθςθ αυτϊν ςε εμφανι ςθμεία του ςχολικοφ χϊρου. 

3ο Εργαςτιριο 

Θ αξιολόγθςθ του 3ου Εργαςτθρίου προτείνεται να γίνει με διανομι και 

ςυμπλιρωςθ φφλλου ερωτιςεων, το οποίο παρατίκεται ςτα Φφλλα περιγραφικισ 

Αξιολόγθςθσ και αποτελεί μζροσ του υλικοφ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ. Οι 

ερωτιςεισ που προτείνεται να απαντθκοφν είναι ςχετικζσ με τθν ενότθτα τθσ πεηισ 

μετακίνθςθσ και διερευνοφν τθν κατάκτθςθ γνϊςθσ του παρόντοσ εργαςτθρίου.   

4ο Εργαςτιριο 

Θ αξιολόγθςθ του 4ου Εργαςτθρίου προτείνεται να γίνει με διανομι και 

ςυμπλιρωςθ φφλλου ερωτιςεων, το οποίο αποτελεί μζροσ του υλικοφ ΣΟΤ 

ΔΡΟΜΟΤ ΣΟ ΑΦΑΛΕ. Οι ερωτιςεισ που προτείνεται να απαντθκοφν είναι 

ςχετικζσ με τθν ενότθτα τθσ αςφαλοφσ οδιγθςθσ ποδιλατου και διερευνοφν τθν 

κατάκτθςθ γνϊςθσ του παρόντοσ εργαςτθρίου.   

5ο Εργαςτιριο 

Προτείνεται θ αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν με τθ ςυμπλιρωςθ φφλλου 

αξιολόγθςθσ με αναφορά ςε ςτοιχεία που αναμζνονται να γνωρίηουν. 

6ο Εργαςτιριο 

Προτείνεται ο εκπαιδευτικόσ να ςχεδιάςει μια κλείδα παρατιρθςθσ τρζχουςασ 

καταγραφισ (running records), με τθ βοικεια τθσ οποίασ κα ςυλλζξει ςτοιχεία 

ςχετικά με τθ διεργαςία των παιδιϊν ςτθ δθμιουργία μακζτασ για τθν προϊκθςθ 

τθσ χριςθσ τθσ ηϊνθσ ςτο αυτοκίνθτο. 

7ο Εργαςτιριο 

Θ δραςτθριότθτα αυτι κεωρείται αξιολόγθςθ όλου του προγράμματοσ  για τθν 

εκπαίδευςθ οδικισ αςφάλειασ ςτθν  Δϋ Δθμοτικοφ και αποτελείται από δφο φφλλα 

αυτοαξιολόγθςθσ του μακθτι με ερωτιςεισ αναςτοχαςμοφ όλων των κεματικϊν. 

Σημειώςεισ:  

1ο Εργαςτιριο: 

Οι δφο δραςτθριότθτεσ του 1ου Εργαςτθρίου  προτείνεται να διευρυνκοφν και να 

εφαρμοςτοφν ςε άλλα τμιματα του ςχολείου και κυρίωσ ςε τμιματα μεγάλων 

τάξεων Εϋ και Σϋ Δθμοτικοφ. 

2ο Εργαςτιριο: 

τθν 1θ δραςτθριότθτα, ο/θ εκπαιδευτικόσ προτείνει ςτα παιδιά να διαβάςουν ο 

κακζνασ με τθ ςειρά τθ λζξθ που ζγραψαν από Α, ςτθ ςυνζχεια αυτι που ζγραψαν 

από Β κ.ο.κ. Αν ο/θ εκπαιδευτικόσ επικυμεί να δϊςει ζναν ανταγωνιςτικό τόνο ςτθ 

δραςτθριότθτα επιβραβεφει με χειροκρότθμα από τθν ολομζλεια το παιδί που 

ςυμπλιρωςε ςωςτά τισ περιςςότερεσ λζξεισ.  
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3ο Εργαςτιριο: 

τθν 2θ δραςτθριότθτα είναι χριςιμο να επιςθμανκεί από τον/τθν εκπαιδευτικό 

ότι το χειμϊνα ςκοτεινιάηει νωρίσ και οι περιςςότεροι από τουσ μακθτζσ 

κυκλοφοροφν κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ. 

4ο Εργαςτιριο: 

Προτείνεται θ ςυνεργαςία με τον εικαςτικό τθσ ςχολικισ μονάδασ για καταςκευι 

ποδιλατου ςε μακζτα, το οποίο κα αναρτθκεί ςε ςθμείο τθσ τάξθσ, με ςκοπό να 

δοκεί ζμφαςθ ςτον απαραίτθτο εξοπλιςμό αςφάλειασ  

5ο Εργαςτιριο: 

Αξίηει να αναφερκεί ότι θ χριςθ τθσ ηϊνθσ αςφάλειασ είναι το ίδιο επιβεβλθμζνθ 

για όλεσ τισ κζςεισ του οχιματοσ και για όλεσ τισ αποςτάςεισ (μακρινζσ ι κοντινζσ). 

6ο Εργαςτιριο: 

τθν δραςτθριότθτα  του εργαςτθρίου αυτοφ, ο/θ εκπαιδευτικόσ ςυηθτά με τα 

παιδιά για τθν ζννοια τθσ ζρευνασ, τθ χρθςιμότθτά τθσ. Σουσ εξθγεί απλά και 

κατανοθτά πϊσ μποροφν να ςτιςουν ζνα μικρό ερωτθματολόγιο, πϊσ κα το 

διανείμουν, με ποιο τρόπο κα επιλζξουν το δείγμα τουσ, πϊσ κα επεξεργαςτοφν τα 

δεδομζνα και πϊσ κα καταλιξουν ςε κάποια ςυμπεράςματα ςυνικειζσ τουσ ςτθ 

χριςθ τθσ ηϊνθσ αςφάλειασ ωσ επιβάτεσ. 
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Υποδειγματικό Υλικό- Δειγματικά Φφλλα εργαςίασ -  Ρεριγραφι εργαςτθρίων & 
δράςεων (3-5 φφλλα) 
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Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ 

Ελζγχω το βακμό ανταπόκριςθσ ςε ςυγκεκριμζνα κριτιρια ορκισ χριςθσ του 

δρόμου ςτθν πεηι μετακίνθςθ (3ο Εργαςτιριο). 

Σο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα βαςίηεται ςτα εξισ κριτιρια ορκισ χριςθσ του 

δρόμου ςτθν πεηι μετακίνθςθ: 

Χριςθ του πεηοδρομίου 

Ζλεγχοσ του δρόμου 

Χριςθ των διαβάςεων 

Ο/θ μακθτισ/τρια ςε μια κατάλλθλα διαμορφωμζνθ ρουμπρίκα με 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια, καλείται να ςυμπλθρϊςει ςε ποιο βακμό ανταποκρίκθκε ςε 

κάκε κριτιριο. Σο περιεχόμενο των κριτθρίων προτείνεται να διαμορφωκεί με τθ 

μορφι ςελιδοδείκτθ και να υπάρχει ςτο Portfolio, για να χρθςιμοποιθκεί εφκολα 

και με παιγνιϊδθ τρόπο. 

Π.χ.  υνικωσ περπατϊ ςτθ μζςα πλευρά του πεηοδρομίου  

ταματϊ ςτθν άκρθ του πεηοδρομίου, πριν περάςω απζναντι  

Διαςχίηω το δρόμο, όταν είναι άδειοσ           

Περνϊ απζναντι από τθ διάβαςθ                    κ.ά 

 

Ο εκπαιδευτικόσ με βάςθ τθν αποδελτίωςθ του «ςελιδοδείκτθ πεηισ 

μετακίνθςθσ» μπορεί να ςυντάξει το προτεινόμενο Φφλλο αξιολόγθςθσ 

Περπατϊ ςτθν 

εςωτερικι πλευρά 

του πεηοδρομίου 

        

ταματϊ και 

ελζγχω, πριν 

περάςω απζναντι 
    

Διαςχίηω το δρόμο, 

όταν είναι άδειοσ 
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Περνϊ απζναντι 

από τθ διάβαςθ 

 
    

     

Με τθ ςυγκεκριμζνθ καρτζλα αυτοαξιολόγθςθσ, ο μακθτισ/τρια ειςζρχεται ςε 

μία μεταγνωςτικι διαδικαςία του «ελιδοδείκτθ πεηισ μετακίνθςθσ», που ζχει ιδθ 

ςυμπλθρϊςει, ςυνειδθτοποιϊντασ ζτςι τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία του. 

Ομαδοποιϊντασ ο εκπαιδευτικόσ τισ απαντιςεισ των παιδιϊν, μπορεί να επιμείνει 

ςε οριςμζνα ςθμεία, που θ πλειονότθτα των απαντιςεων των μακθτϊν δείχνει ότι 

δεν κατανοικθκαν. 

 

υμπλθρϊνω τισ φράςεισ (4ο Εργαςτιριο-Οδθγϊ Ποδιλατο) 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ λαμβάνει υπόψθ τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και τισ 

δεξιότθτεσ που αναμζνεται να καλλιεργθκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο Εργαςτιριο και με 

βάςθ αυτά δθμιουργεί το παρακάτω αυτοαξιολογικό φφλλο για τουσ μακθτζσ του 

(το παρόν αποτελεί δείγμα) 

Αγοράηω το ποδιλατο ……………………………………………………………………………….. 

Όταν οδθγϊ ποδιλατο, φοράω ………………………………………………………………….. 

Όταν ο ποδθλάτθσ οδθγεί τθ νφχτα,…………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Θ δραςτθριότθτα περιγραφικισ αξιολόγθςθσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

μακθτζσ/τριεσ να αποτιμιςουν τισ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ του 4ου Εργαςτθρίου 

για τθν Αςφαλι Οδιγθςθ Ποδιλατου ωσ προσ τα αποτελζςματα και ωσ προσ τθ 

διαδικαςία που ακολοφκθςαν (τθν προςοχι που ζδειξαν, τισ γνϊςεισ που 

αξιοποίθςαν) 

 

Κλείδα παρατιρθςθσ ςυνεργαςίασ μακθτϊν (6ο Εργαςτιριο). 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να διαμορφϊςει μια κλείδα παρατιρθςθσ με τθν 

οποία μπορεί να διερευνιςει δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθ ςυνεργαςία και τθν 

ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν 
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Ομάδα Α Μακθτισ/τ

ρια ΙΙ 

Μακθτι

σ/τρια ΙΙΙ 

Μακθτι

σ/τρια ΙV 

Εντοπιςμόσ κατάλλθλων 

ερωτιςεων για το 

ερωτθματολόγιο 

   

Επεξεργαςία δεδομζνων    

Διατφπωςθ άποψθσ ςτθν ομάδα    

Επιχειρθματολογία τεκμθρίωςθσ 

άποψθσ 

   

Διάκεςθ ςυνεργαςίασ ςτθν 

ομάδα 

   

Άποψθ για παρουςίαςθ 

ςυμπεραςμάτων 

   

 

 

 

Φφλλα περιγραφικισ αυτο-αξιολόγθςθσ (ζωσ 2 ςελίδεσ) 

το τζλοσ των εργαςτθρίων είναι δυνατό να κζτονται λίγεσ ερωτιςεισ αυτο-

αξιολόγθςθσ ςτα παιδιά, που αξιοποιοφνται ςτα πλαίςια τθσ διαφοροποιθμζνθσ 

διδαςκαλίασ. Αυτζσ αποτελοφν ερωτιςεισ τισ οποίεσ ρωτά ο /θ εκπαιδευτικόσ και 

ηθτά μια πολφ ςφντομθ απάντθςθ από τθν πλευρά των μακθτϊν/τριϊν.  
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Ρεριγραφι ενδεικτικών δραςτθριοτθ́των για το portfolio μακθτι/-τριασ 

Στο 1ο Εργαςτιριο προτείνεται: 

 να αναφερκεί ςτο θμερολόγιο δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ ότι 

υλοποιικθκαν δφο δραςτθριότθτεσ για τθν αςφαλι πεηι μετακίνθςθ των παιδιϊν 

ςτθν κακθμερινι διαδρομι τουσ από το ςπίτι ςτο ςχολείο και αντίςτροφα. 

 Να αναφερκοφν επιγραμματικά οι δεξιότθτεσ που καλλιεργικθκαν ςε αυτό: 

αυτομζριμνα, υπευκυνότθτα και κριτικι ςκζψθ.  

Να καταχωρθκοφν τα φφλλα αξιολόγθςθσ των μακθτϊν για τθν επίτευξθ των 

μακθςιακϊν ςτόχων, που αναφζρονται ςτα προςδοκϊμενα μακθςιακά 

αποτελζςματα. 

Στο 2ο Εργαςτιριο προτείνονται: 

Καταγραφι δραςτθριοτιτων ςτο θμερολόγιο του προγράμματοσ, ςφμφωνα με 

τισ οποίεσ οι μακθτζσ/τριεσ διδάχκθκαν με βιωματικό τρόπο Κανόνεσ Οδικισ 

Κυκλοφορίασ για πεηοφσ, ποδθλάτεσ και επιβάτεσ οχθμάτων. 

Επιγραμματικι αναφορά των δεξιοτιτων που καλλιεργικθκαν ςε αυτό το 

εργαςτιριο: οργανωτικι ικανότθτα, κριτικι ςκζψθ, ςυνεργαςία, αυτομζριμνα και  

παραγωγι γραπτοφ λόγου 

Καταχϊρθςθ των μακθςιακϊν ςτόχων, που αναφζρονται ςτα προςδοκϊμενα 

μακθςιακά αποτελζςματα (ςελίδα 6). 

Στο 3ο Εργαςτιριο προτείνονται: 

Φωτογραφικό υλικό από τθν επίςκεψθ ςτο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ, με 

αρκετά ςτιγμιότυπα των βιωματικϊν δράςεων του τμιματοσ. 

Επιγραμματικι αναφορά των δεξιοτιτων που καλλιεργικθκαν ςε αυτό το 

εργαςτιριο: αυτομζριμνα, κριτικι ςκζψθ, ςυμμόρφωςθ ςε κανόνεσ, αντιλθπτικι 

ικανότθτα 

Καταχϊρθςθ των μακθςιακϊν ςτόχων, που αναφζρονται ςτα προςδοκϊμενα 

μακθςιακά αποτελζςματα (ςελίδα 7). 

Στο 4ο Εργαςτιριο προτείνονται: 

Καταγραφι δραςτθριοτιτων ςτο θμερολόγιο του προγράμματοσ, ςφμφωνα με 

τισ οποίεσ οι μακθτζσ/τριεσ διδάχκθκαν με βιωματικό τρόπο τον βαςικό εξοπλιςμό 

του ποδθλάτθ και τουσ κανόνεσ αςφαλοφσ οδιγθςθσ ποδιλατου. 

Επιγραμματικι αναφορά των δεξιοτιτων που καλλιεργικθκαν ςε αυτό το 

εργαςτιριο 

Καταχϊρθςθ των μακθςιακϊν ςτόχων, που αναφζρονται ςτα προςδοκϊμενα 

μακθςιακά αποτελζςματα (ςελίδα 8). 

Στο 5ο Εργαςτιριο προτείνεται: 
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Να αναφερκεί ςτο θμερολόγιο δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ ότι 

υλοποιικθκαν δφο δραςτθριότθτεσ για τθν αςφαλι χριςθ των οχθμάτων από τα 

παιδιά ωσ επιβάτεσ. 

 Να αναφερκοφν επιγραμματικά οι δεξιότθτεσ που καλλιεργικθκαν ςε αυτό 

Να καταχωρθκοφν τα φφλλα αξιολόγθςθσ των μακθτϊν για τθν επίτευξθ των 

μακθςιακϊν ςτόχων, που αναφζρονται ςτα προςδοκϊμενα μακθςιακά 

αποτελζςματα. 

Στο 6ο Εργαςτιριο προτείνεται: 

Καταχϊρθςθ του ερωτθματολογίου και των αποτελεςμάτων αυτοφ ςτο 

portfolio μακθτι 

Επιγραμματικι αναφορά των δεξιοτιτων που καλλιεργικθκαν ςε αυτό το 

εργαςτιριο 

Καταχϊρθςθ των μακθςιακϊν ςτόχων, που αναφζρονται ςτα προςδοκϊμενα 

μακθςιακά αποτελζςματα (ςελίδα 10) 

Στο 6ο Εργαςτιριο προτείνεται: 

Καταχϊρθςθ των ςυμπλθρωμζνων φφλλων αυτοαξιολόγθςθσ του μακθτι  ςτο 

portfolio αυτοφ. 

Επιγραμματικι αναφορά των δεξιοτιτων που καλλιεργικθκαν ςε αυτό το 

εργαςτιριο 

Καταχϊρθςθ των μακθςιακϊν ςτόχων, που αναφζρονται ςτα προςδοκϊμενα 

μακθςιακά αποτελζςματα (ςελίδα 11) 

 

 

 

 

Βίντεο (ζνα πρωτότυπο βίντεο  επίδειξθσ υποδειγματικισ διδαςκαλίασ ι  
επιμορφωτικισ παρουςίαςθσ του εργαςτθρίου) 

 

 

 

 


