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ΚριτήριαΚριτήρια επιλογής του θέµατοςεπιλογής του θέµατος
ΤοΤο σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και η σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και η 
περιοχή που καλύπτει περιλαµβάνει δρόµους περιοχή που καλύπτει περιλαµβάνει δρόµους 
πυκνοκατοικηµένους και µε µεγάλη κίνηση.πυκνοκατοικηµένους και µε µεγάλη κίνηση.
Τα παιδιά έρχονται από αρκετά µεγάλη Τα παιδιά έρχονται από αρκετά µεγάλη 
απόσταση, µιας και το σχολείο καλύπτει µεγάλη απόσταση, µιας και το σχολείο καλύπτει µεγάλη 
περιοχή.περιοχή.
Ακόµα και τα µεγάλα παιδιά δεν έρχονται µόνα Ακόµα και τα µεγάλα παιδιά δεν έρχονται µόνα 
τους στο σχολείο.τους στο σχολείο.
Ζούµε σε πόλη και πρέπει να µάθουµε να Ζούµε σε πόλη και πρέπει να µάθουµε να 
κυκλοφορούµε σωστά.κυκλοφορούµε σωστά.



ΣκοποίΣκοποί -- ΣτόχοιΣτόχοι

ΝαΝα µάθουν βασικούς µάθουν βασικούς 
κανόνες κυκλοφορίας κανόνες κυκλοφορίας 
πεζώνπεζών--οχηµάτωνοχηµάτων
Ανάπτυξη Ανάπτυξη 
«Κυκλοφοριακής «Κυκλοφοριακής 
συνείδησης»συνείδησης»



ΕπιµέρουςΕπιµέρους στόχοιστόχοι

ΚατανόησηΚατανόηση τριών κατηγοριών σηµάτων.τριών κατηγοριών σηµάτων.
Κατανόηση κυριότερων πινακίδων σήµανσης.Κατανόηση κυριότερων πινακίδων σήµανσης.
Να µπορούν, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους Να µπορούν, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους 
πάντα, να περπατάνε σωστά.πάντα, να περπατάνε σωστά.
Να χρησιµοποιούν µε ασφάλεια το ποδήλατο.Να χρησιµοποιούν µε ασφάλεια το ποδήλατο.
Να ευαισθητοποιηθούν αυτοί πρώτα σε Να ευαισθητοποιηθούν αυτοί πρώτα σε 
ζητήµατα κυκλοφοριακής αγωγής και να γίνουν ζητήµατα κυκλοφοριακής αγωγής και να γίνουν 
φορείς προς την οικογένειά τους.φορείς προς την οικογένειά τους.
Να φτιάξουµε ένα χρηστικό πάρκο.Να φτιάξουµε ένα χρηστικό πάρκο.



ΠροβλεπόµενοΠροβλεπόµενο κόστοςκόστος
ΠόροιΠόροι

30.000 δρχ. για το πρόγραµµα (από 30.000 δρχ. για το πρόγραµµα (από 
επιχορήγηση του τµήµατος επιχορήγηση του τµήµατος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
170.000 δρχ. για την ταράτσα (από τη 170.000 δρχ. για την ταράτσα (από τη 
Σχολική Επιτροπή) (έγινε συγκεκριµένος Σχολική Επιτροπή) (έγινε συγκεκριµένος 
πίνακας προϋπολογισµού και υποβλήθηκε πίνακας προϋπολογισµού και υποβλήθηκε 
στη Σχολική Επιτροπή για έγκριση)στη Σχολική Επιτροπή για έγκριση)



ΧρονικήΧρονική διάρκειαδιάρκεια

Ξεκίνησε τα Χριστούγεννα και Ξεκίνησε τα Χριστούγεννα και 
πήγε µέχρι τέλους της σχολικής πήγε µέχρι τέλους της σχολικής 

χρονιάςχρονιάς



ΣυνεργαζόµενοιΣυνεργαζόµενοι φορείςφορείς

ΤροχαίαΤροχαία Πατρών (αφίσες, ενηµέρωση)Πατρών (αφίσες, ενηµέρωση)
ΕΛΠΑ (υλικό)ΕΛΠΑ (υλικό)
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας 
(φυλλάδια)(φυλλάδια)
∆ήµος Πατρέων (συµµετοχή)∆ήµος Πατρέων (συµµετοχή)
Εργοστάσιο «Λουξ» (χορηγία Εργοστάσιο «Λουξ» (χορηγία 
αναψυκτικών)αναψυκτικών)



ΥλικάΥλικά

ΦυλλάδιαΦυλλάδια και αφίσες από ΕΛΠΑ, Τροχαία και αφίσες από ΕΛΠΑ, Τροχαία 
και Νοµαρχίακαι Νοµαρχία
ΧαρτόνιαΧαρτόνια
ΜπογιέςΜπογιές
ΠινέλαΠινέλα
ΞύλαΞύλα
Εργαλεία (σφυριά, πριόνια κ.λπ.)Εργαλεία (σφυριά, πριόνια κ.λπ.)
Ψαλίδια, κόλλες, χαρτοταινίες, καρφιάΨαλίδια, κόλλες, χαρτοταινίες, καρφιά



ΠρινΠριν το πρόγραµµα το πρόγραµµα 
(διοικητικές εργασίες)(διοικητικές εργασίες)
ΣυζήτησηΣυζήτηση µε Σύλλογο ∆ιδασκόντων µε Σύλλογο ∆ιδασκόντων 
(πρακτικό)(πρακτικό)
Γράµµα προς τους γονείς για Γράµµα προς τους γονείς για 
ενηµέρωση και συµπαράστασηενηµέρωση και συµπαράσταση
Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός –– εξεύρεση πόρωνεξεύρεση πόρων
Επαφή µε φορείς (χορήγηση Επαφή µε φορείς (χορήγηση 
σχετικών αδειών για ταράτσα κ.λπ.)σχετικών αδειών για ταράτσα κ.λπ.)
Υποβολή σχεδίου προγράµµατος Υποβολή σχεδίου προγράµµατος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 



ΠούΠού κινηθήκαµεκινηθήκαµε

Το παιδί ως

Πεζός Οδηγός Επιβάτης



ΤιΤι κάναµε …κάναµε …

ΘεωρητικέςΘεωρητικές έννοιες (παιχνίδι µε οχήµατα έννοιες (παιχνίδι µε οχήµατα 
στην πλάτη κ.λπ.)στην πλάτη κ.λπ.)
Ήχοι Ήχοι –– αποστάσεις αποστάσεις –– οχήµατα στο δρόµοοχήµατα στο δρόµο
Θεωρητικό βάδισµα στο πεζοδρόµιοΘεωρητικό βάδισµα στο πεζοδρόµιο
Θεωρία σηµάτων Θεωρία σηµάτων –– παζλπαζλ



…… τι κάναµετι κάναµε

ΠερπατήσαµεΠερπατήσαµε στα στα 
γύρω πεζοδρόµια γύρω πεζοδρόµια ––
είδαµε, σχολιάσαµε τα είδαµε, σχολιάσαµε τα 
σήµατασήµατα
Φτιάξαµε σήµατα από Φτιάξαµε σήµατα από 
χαρτόνιχαρτόνι
Παίξαµε στο Παίξαµε στο 
Computer (Computer (ΟΤΤΟ)ΟΤΤΟ)
Φτιάξαµε την ταράτσαΦτιάξαµε την ταράτσα



…… τι κάναµετι κάναµε
ΠερπατήσαµεΠερπατήσαµε στην στην 
ταράτσα ταράτσα –– µιλήσαµε µιλήσαµε 
πάλι για «όλα»πάλι για «όλα»
Βγήκαµε στο δρόµο. Βγήκαµε στο δρόµο. 
Πήγαµε σο κέντρο της Πήγαµε σο κέντρο της 
πόλης. Περάσαµε πόλης. Περάσαµε 
φανάρια, διαβάσεις…φανάρια, διαβάσεις…
Ξαναβγήκαµε στη Ξαναβγήκαµε στη 
γειτονιά και βρήκαµε τα γειτονιά και βρήκαµε τα 
«κακώς κείµενα»«κακώς κείµενα»
Συντάξαµε επιστολή Συντάξαµε επιστολή 
προς τους αρµόδιουςπρος τους αρµόδιους



…… τι κάναµετι κάναµε

ΜιλήσαµεΜιλήσαµε για για 
ποδήλατα (βασικοί ποδήλατα (βασικοί 
κανόνες κανόνες 
κυκλοφορίας)κυκλοφορίας)

Μιλήσαµε για τη Μιλήσαµε για τη 
θέση µας ως θέση µας ως 
επιβάτεςεπιβάτες



Ταράτσα

∆εν υπήρχε δυνατότητα άµεσης 
ανάπτυξης του προγράµµατος στο 
δρόµο
Λόγω ηλικίας
Λόγω γνώσεων

∆ηµιουργήσαµε ένα χώρο παιχνιδιού
Φιλοξενήσαµε 900 µαθητές περίπου 
από 15 σχολεία















ΑξιολόγησηΑξιολόγηση

∆ιαµορφωτική∆ιαµορφωτική, καθ’ όλη τη , καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος, διάρκεια του προγράµµατος, 
µε  παρατήρηση, από µε  παρατήρηση, από 
εκπαιδευτικό και γονείς.εκπαιδευτικό και γονείς.

Το σίγουρο είναι ότι κάτι άλλαξεΤο σίγουρο είναι ότι κάτι άλλαξε
(οι γονείς µάς «έκαναν (οι γονείς µάς «έκαναν 
παρατήρηση»)παρατήρηση»)



ΟΟ ρόλος του δασκάλουρόλος του δασκάλου

ΕπικουρικάΕπικουρικά σε όλο το πρόγραµµασε όλο το πρόγραµµα

Κυρίως στις έξω από το σχολείο Κυρίως στις έξω από το σχολείο 
δραστηριότητες, εκτός των άλλων, δραστηριότητες, εκτός των άλλων, 
λειτούργησε και ως «φύλακας άγγελος»λειτούργησε και ως «φύλακας άγγελος»



ΤιΤι δεν περιµέναµεδεν περιµέναµε

ΤηΤη δηµοσιότητα του θέµατοςδηµοσιότητα του θέµατος
ΕφηµερίδεςΕφηµερίδες
ΚανάλιαΚανάλια

Την τόσο µεγάλη ανταπόκριση από τα Την τόσο µεγάλη ανταπόκριση από τα 
άλλα σχολείαάλλα σχολεία
Την αντίδραση, λίγων ευτυχώς, Την αντίδραση, λίγων ευτυχώς, 
συναδέλφων άλλων σχολείωνσυναδέλφων άλλων σχολείων



ΕπακόλουθαΕπακόλουθα……

ΣτήσιµοΣτήσιµο µεγάλου πάρκου κυκλοφοριακής µεγάλου πάρκου κυκλοφοριακής 
αγωγής στα Ψηλά Αλώνια στα πλαίσια του αγωγής στα Ψηλά Αλώνια στα πλαίσια του 
1ου Παιδικού Φεστιβάλ του ∆ήµου 1ου Παιδικού Φεστιβάλ του ∆ήµου 
Πατρέων το Σεπτέµβρη του 1998.Πατρέων το Σεπτέµβρη του 1998.

Εκεί τα παιδιά, τρεις µήνες µετά το Εκεί τα παιδιά, τρεις µήνες µετά το 
τέλος του προγράµµατος, έδιναν τέλος του προγράµµατος, έδιναν 
συµβουλές και βοηθούσαν.συµβουλές και βοηθούσαν.







∆ιαθεµατικότητα

Αισθητική
Αγωγή

Μαθηµατικά

Γλώσσα

Κυκλοφοριακή
Αγωγή

Εµείς
και ο Κόσµος



Γλώσσα

Εµπλουτίζουµε το λεξιλόγιό µας µε νέες λέξεις-
έννοιες.
∆ιαβάζουµε τα ονόµατα των καταστηµάτων τα 
οποία αλλάζουν συνεχώς και φτιάχνουµε µε 
έτοιµες συλλαβές νέα ονόµατα.
Ψάχνουµε στο «Βιβλιοπωλείο» και στο 
«Περίπτερο» λέξεις και φτιάχνουµε προτάσεις 
(Παιχνίδι-µάθηµα: «Ο σιδηρόδροµος»).
∆ιάβασµα ενηµερωτικών φυλλαδίων και 
οδηγιών.
Γράµµα στις αρχές µε αιτήµατα για 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις.



Αισθητική Αγωγή

Σήµατα από χαρτόνι 
(ζωγραφική, 
σχεδίαση, κόψιµο)
Βάψιµο ταράτσας 
(περιγράµµατα, 
µπογιάτισµα)
Φτιάξιµο πινακίδων 
(κόψιµο, κάρφωµα)



Εµείς και ο Κόσµος

Ενότητα:  «Η γειτονιά 
µας»
Ενότητα:  «Πώς να 
κυκλοφορούµε στους 
δρόµους»



Μαθηµατικά

Πάνω στο παιχνίδι 
(πήγαινε µπροστά 
τόσα βήµατα (π.χ. 
4+1))
Μέτρηµα 
αυτοκινήτων-
συγκρίσεις
Φτιάξαµε 
αναπτύγµατα (!) 
στερεών. (ζάρια, 
σπίτια)



Ανάπτυξη στα 8 είδη νοηµοσύνης

Γλωσσική
Λογικο-µαθηµατική
Ενδο-προσωπική
∆ια-προσωπική
Χωρική
Κιναισθητική
Νατουραλιστική
Μουσική



Γλωσσική

Οι µαθητές διαβάζουν και σχολιάζουν:
Τις ονοµασίες των πινακίδων από την αφίσα 
της Τροχαίας
Τα ενηµερωτικά φυλλάδια
Τις οδηγίες χρήσης του παιχνιδιού που 
παίζουµε



Λογικο-µαθηµατική

Μετρούν τα αυτοκίνητα που περνούν 
στους γύρω από το σχολείο δρόµους και 
κάνουν ηµερολόγιο µε τις παρατηρήσεις 
τους
Συγκρίνουν την κίνηση στην πρωινή και 
απογευµατινή βάρδια



Ενδο-προσωπική

Εκφράζουν προσωπικές εµπειρίες 
(συναισθήµατα, αναπολήσεις, 
αναστοχασµοί) από ατυχήµατα µε 
αυτοκίνητο (µάρτυρες ή συµµετέχοντες)
Αυτοαξιολογούνται ως προς την 
«κυκλοφοριακή τους συνείδηση»



∆ια-προσωπική

∆ηµιουργούν οµαδική εργασία µε 
σχετικό θέµα (ζωγραφική, κολάζ …)
«∆ιδάσκουν» λίγους µήνες µετά άλλους 
µαθητές
Έρχονται σε επαφή (ξεναγούν, 
ενηµερώνουν, παίζουν µαζί) µε µαθητές 
από άλλα σχολεία και µε άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες,  που επισκέφτηκαν την 
ταράτσα



Χωρική

∆ηµιουργία της ταράτσας ως 
µικρογραφία µιας πόλης
Πάνω στο χάρτη της γειτονιάς ζητήσαµε 
κυκλοφοριακές παρεµβάσεις από τις 
αρχές



Κιναισθητική

∆ραµατοποίηση στην ταράτσα
Πεζοί
Οδηγοί
Τροχονόµοι
Ποδηλάτες
Επιβάτες 
Καταστηµατάρχες 



Νατουραλιστική

Μελέτη στο πεδίο
Στη γειτονιά και στο κέντρο της πόλης



Μουσική

∆ηµιουργία αυτοσχέδιου τραγουδιού ;;;


