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ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση δράσεων Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας»
Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 222207/Δ2/18-12-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Έχοντας υπόψη το με αρ. πρ. 52/14-12-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας
ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2017-2018 θα υλοποιηθούν στα Λύκεια της χώρας
δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.
Η υλοποίηση δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής στο Λύκειο είναι προαιρετική.

Οι

δράσεις θα υλοποιηθούν στον διδακτικό χρόνο μίας (1) ημέρας, η οποία θα επιλεγεί με
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων /-ουσών κάθε σχολικής μονάδας, κατά το δεύτερο
τετράμηνο του σχολικού έτους.
Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας θα διοργανωθούν ενημερωτικές δράσεις και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες Κυκλοφοριακής Αγωγής- Οδικής Ασφάλειας, οι οποίες μπορούν να
εξειδικευτούν σε επιμέρους θεματικές, όπως οι ακόλουθες:
Θεματικές ενότητες για μαθητές και μαθήτριες
•Βασικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας – πινακίδες και σήμανση κ.λπ.
•Οδική συμπεριφορά πεζών & οδηγών - Βιώσιμη κινητικότητα – εμποδιζόμενα άτομα
•Διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης (μαθητές και μαθήτριες ως οδηγοί και ως επιβάτες)
•Κυκλοφοριακή συμπεριφορά – οικονομία και περιβάλλον

Θεματικές ενότητες για εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες
•Οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών - Βιώσιμη κινητικότητα – εμποδιζόμενα άτομα
•Διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης (μαθητές/μαθήτριες ως οδηγοί και ως επιβάτες)
•Κυκλοφοριακή συμπεριφορά – οικονομία και περιβάλλον
•Οι ενήλικες ως πρότυπο για τους νέους

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε ποιες από τις
ανωτέρω θεματικές θα επικεντρωθεί και τον διδακτικό χρόνο που θα αφιερώσει στην κάθε
θεματική, καθώς επίσης, ποιες δράσεις θα είναι κοινές για περισσότερα από ένα τμήματα ή και
τάξεις του σχολείου, ποιες θα αναπτύσσονται παράλληλα σε τμήματα/τάξεις ή ποιες θα αφορούν
αποκλειστικά ένα τμήμα του σχολείου. Οι σχετικές δράσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες
υλοποιούνται στο σύνολό τους εντός του σχολικού ωρολογίου προγράμματος.
Παράλληλα, δύνανται να διοργανωθούν εντός του σχολείου και απογευματινές δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών καθώς και των γονέων/κηδεμόνων σε
προαιρετική βάση.
Επίσης, τα σχολεία (εφόσον το επιθυμούν) μπορούν να σχεδιάσουν τις δικές τους
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για αυτήν την ημέρα και να εκπονήσουν εκπαιδευτικό υλικό, το
οποίο θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, προκειμένου να αξιοποιηθεί σε οριζόντιο επίπεδο
από άλλα σχολεία. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η δικτύωση των σχολείων, η ανταλλαγή καλών
πρακτικών, η συνεργασία και η διοργάνωση από κοινού δράσεων σε τοπικό επίπεδο, με τη
συμμετοχή της τοπικής κοινότητας. Για τη συγκεκριμένη ημέρα τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν δράσεις και εκτός του σχολικού χώρου, σε κεντρικά σημεία στις πόλεις, σε
πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής (όπου υπάρχουν) κ.λπ.
Οι σχολικές μονάδες οι οποίες θα αναρτήσουν τις δράσεις και το εκπαιδευτικό υλικό στην
ιστοσελίδα του σχολείου τους, θα ενημερώσουν τους/τις Υπεύθυνους/ες Αγωγής Υγείας και
Σχολικών Δραστηριοτήτων για τον σχετικό σύνδεσμο, τον οποίο οι Υπεύθυνοι/-ες Αγωγής Υγείας
και Σχολικών Δραστηριοτήτων θα αποστείλουν στο ΙΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@iep.edu.gr .
Στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/el/, θα αναρτηθεί σχετικό εκπαιδευτικό
υλικό (Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού Κυκλοφοριακής Αγωγής-Οδικής Ασφάλειας) το οποίο θα
είναι στη διάθεση των σχολικών μονάδων από τις 20 Ιανουαρίου και θα ανευρίσκεται με την
επιλογή του σχετικού εικονιδίου (Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού Δράσεις "Κυκλοφοριακής
Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας") που υπάρχει στο αριστερό τμήμα της κατηγορίας Θεματική
Εβδομάδα 2017-18 "Σώμα και Ταυτότητα" και Δράσεις "Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής
Ασφάλειας". Επίσης, το Ι.Ε.Π. θα αναρτήσει κατάλογο συνεργαζόμενων Φορέων και υπηρεσιών με

τους οποίους μπορεί να αναπτύξουν συνεργασία οι σχολικές μονάδες στο πλαίσιο υλοποίησης των
συγκεκριμένων δράσεων.
Οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας θα υποστηριχτούν από τους
Υπεύθυνους/τις Υπεύθυνες Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους αρμόδιους
Σχολικούς Συμβούλους/τις αρμόδιες Σχολικές Συμβούλους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Δ. Μπαξεβανάκη
3. Γραφείο Γ. Γραμματέα
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης -Τμήμα Α΄
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης- Τμήμα Α΄ & Τμήμα Β΄
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ και Τμήμα Γ΄

