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Μια διαθεµατική προσέγγιση στην Κυκλοφοριακή Αγωγή 
 
Ιωάννης Παναγάκος, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 
  
Περίληψη 
 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουµε ένα αναδυόµενο σχέδιο εργασίας «Οι πινακίδες της 
ζωής» το οποίο στοχεύει σε δράσεις που συνδέουν τους µαθητές µε την κοινωνική, 
πολιτική και µαθητική ζωή. Με την εφαρµογή του οι µαθητές αξιοποιούν δηµιουργικά 
όσα διδάσκονται µέσω του συµβατικού προγράµµατος αλλά και υποβοηθούνται να 
βελτιώσουν την οδική συµπεριφορά τους. Εξετάζουµε την κάθε φάση του σχεδίου 
εργασίας ξεχωριστά και παραθέτουµε ενδεικτικές δραστηριότητες οµαδοποιηµένες ανά 
γνωστικό αντικείµενο. 
 
Η σπουδαιότητα του θέµατος 
 
Σήµερα, καθηµερινά, στους ελληνικούς δρόµους γίνεται ένας ανελέητος και ατε-
λείωτος πόλεµος. Είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι η χώρα µας αντιµετωπίζει σοβαρά 
προβλήµατα οδικής ασφάλειας µε έναν υψηλό δείκτη τροχαίων ατυχηµάτων ανάµεσα 
στις χώρες της Ευρώπης και µε ανυπολόγιστες συνέπειες. Γι’ αυτό είναι χρέος όλων 
των εµπλεκόµενων φορέων στην εκπαίδευση να συµβάλουν στη σωστή ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση των µαθητών στα θέµατα οδικής παιδείας και ασφάλειας. Είναι 
πολύ σηµαντικό τα παιδιά από µικρή ηλικία να αναγνωρίζουν τους οδικούς κινδύνους 
και να µαθαίνουν πώς να τους αποφεύγουν. 

                                                 
 Ο κ. Ιωάννης Παναγάκος είναι διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου και Σχολικός Σύµβουλος 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της 32ης Περιφέρειας Αθηνών. 
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     Ανάµεσα στα καινοτόµα προγράµµατα που εφαρµόζονται στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση είναι και αυτά της Αγωγής Υγείας και της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης που αναφέρονται στην Κυκλοφοριακή Αγωγή, βασικός σκοπός της 
οποίας είναι η διαρκής προσπάθεια πληροφόρησης και ενηµέρωσης των µαθητών σε 
θέµατα που αφορούν την ασφαλή κίνηση πεζών, επιβατών και οδηγών. 
      Η τεράστια σηµασία του θέµατος φαίνεται και από το γεγονός ότι το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε εγκύκλιό του (Φ.11/669/110119/ Γ1/10-10-
2005) προς τα στελέχη της εκπαίδευσης, τα ∆ηµοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία 
προχώρησε στην υποχρεωτική διδασκαλία της Κυκλοφοριακής Αγωγής στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, µέσα από την Ευέλικτη Ζώνη, από την σχολική χρονιά 
2005-2006. 
      Με δεδοµένη, λοιπόν, τη σπουδαιότητα του θέµατος, στην εργασία αυτή θα 
ασχοληθούµε µε την Κυκλοφοριακή Αγωγή και πιο συγκεκριµένα θα προτείνουµε 
ένα σχέδιο εργασίας µε θέµα: «Οι πινακίδες της ζωής», το οποίο θεωρούµε ότι εµπί-
πτει στα ενδιαφέροντα των µαθητών καθώς έχει άµεση σχέση µε την καθηµερινή 
τους ζωή. 

Οι στόχοι του σχεδίου εργασίας  
Με την εκπόνηση του σχεδίου εργασίας «Οι πινακίδες της ζωής» επιδιώκουµε οι µα-
θητές:  

Να γνωρίσουν τα είδη σήµανσης και τις κατηγορίες πινακίδων και να µάθουν να 
κυκλοφορούν σωστά. 
Να εξετάσουν, να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν γνωστές τους πινακίδες από 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).  
Να έρθουν σε επαφή µε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας που 
απορρέουν από τα µηνύµατα που στέλνουν οι πινακίδες. 
Να συνειδητοποιήσουν τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των τροχαίων ατυχηµά-
των στην Ελλάδα µέσα από στατιστικούς πίνακες και διαγράµµατα. 

Θεωρούµε πως µέσα από το θέµα που εξετάζουµε, οι µαθητές µπορούν να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο σε θέµατα που αφορούν την οδική ασφάλεια και να 
γίνουν οι ίδιοι ενεργοί πολίτες µε θετικές στάσεις και συµπεριφορές προς τους γονείς 
τους και τον κόσµο των ενηλίκων γενικότερα. 
     Θα αντιµετωπίσουµε την κάθε φάση του σχεδίου εργασίας ξεχωριστά (I. 
Προβληµατισµός, II. Προγραµµατισµός, III. Υλοποίηση δραστηριοτήτων, IV. 
Αξιολόγηση), προτείνοντας ενδεικτικές δραστηριότητες, περισσότερο για τη 
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δηµιουργία ερεθισµάτων και τον προβληµατισµό των εκπαιδευτικών. Εξάλλου οι 
δραστηριότητες που θα σχεδιάζονταν σε µια τάξη, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός 
σχεδίου εργασίας µε θέµα «Οι πινακίδες της ζωής», θα σχετίζονταν σε µεγάλο βαθµό 
µε τις εµπειρίες, τα βιώµατα, τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο των µαθητών που 
βρίσκονται στη συγκεκριµένη τάξη. 
 
I. Προβληµατισµός 
 
Κατά το πρώτο στάδιο του σχεδίου εργασίας επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των 
µαθητών στο υπό εξέταση θέµα. Έτσι ο εκπαιδευτικός µε αφορµή ένα επίκαιρο 
γεγονός σχετικό µε την κυκλοφοριακή αγωγή, ένα τροχαίο ατύχηµα γνωστό στους 
µαθητές ή ένα ανάλογο ερέθισµα από κάποιο άλλο γνωστικό αντικείµενο της τάξης 
του µπορεί να ρωτήσει τους µαθητές: «Ποιος ρυθµίζει την κυκλοφορία των οδηγών 
και των πεζών;» ή «Ποιος ρυθµίζει την κυκλοφορία στους δρόµους;». Οι µαθητές 
ελεύθερα θα εκφράσουν τις απόψεις τους. Φυσικά οι απαντήσεις που αναµένονται 
εδώ δεν είναι άλλες από τις: οι πινακίδες ή τα σήµατα, οι φωτεινοί σηµατοδότες ή τα 
φανάρια. ∆εκτές θα κάνουµε επίσης για απαντήσεις, εάν προταθούν από κάποιους 
µαθητές, και τις: ο τροχονόµος, ο σχολικός τροχονόµος. 
      Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός µε βάση τις απαντήσεις των µαθητών µπορεί να 
τους ρωτήσει σχετικά µε τη σπουδαιότητα των µηνυµάτων που στέλνουν οι πινα-
κίδες. Τέτοιες ερωτήσεις θα µπορούσαν για παράδειγµα να είναι: «Πρέπει να υπα-
κούµε στα µηνύµατα που στέλνουν οι πινακίδες ή όχι και γιατί;», «Είναι σηµαντικές 
οι πινακίδες για τη ζωή µας ή όχι και γιατί;». 
      Ο εκπαιδευτικός στο σηµείο αυτό αφήνει πάλι τα παιδιά να εκφράσουν ελεύθερα 
τις απόψεις τους, τα βιώµατά τους, τις εµπειρίες τους. 
 
II. Προγραµµατισµός 
 
Μετά τον εντοπισµό του θέµατος και το σχετικό προβληµατισµό των µαθητών, ο εκ-
παιδευτικός θα µπορούσε να τους ρωτήσει πώς συνδέονται οι πινακίδες µε τη ζωή. 
Αυτό θα τους έδινε την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να µοιραστούν τις 
γνώσεις και τις εµπειρίες τους. 
     Μετά από συζήτηση µε τους µαθητές ο εκπαιδευτικός θα κατέληγε σε ένα 
αραχνόγραµµα σχετικά µε το ερώτηµα που τους έθεσε, πώς, δηλαδή, οι πινακίδες 
συνδέονται µε τη ζωή. 

 



Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων 

 162

«Οι πινακίδες της ζωής» 
Αραχνόγραµµα µε βάση τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος 

                                                                 

 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 

 
 
 
 
Από το παραπάνω ενδεικτικό αραχνόγραµµα προκύπτει έµµεσα και ο διαθεµατικός 
χαρακτήρας του προτεινόµενου σχεδίου εργασίας «Οι πινακίδες της ζωής». Οι 
παρατηρήσεις και οι επισηµάνσεις των παιδιών ως προς το πώς συνδέονται οι 
πινακίδες µε τη ζωή εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τα βιώµατά τους, τις εµπειρίες 
τους, το επίπεδό τους και φυσικά την καθοδήγησή του εκπαιδευτικού. Σε κάθε 
περίπτωση, όµως, το αραχνόγραµµα θα πρέπει να είναι το αποτέλεσµα της συζήτησης  
εκπαιδευτικού και µαθητών. Ένα αποτέλεσµα το οποίο θα έρχεται µετά από τον 
προβληµατισµό των µαθητών µε τη βασική ερώτηση του εκπαιδευτικού: «Πώς 
συνδέονται οι πινακίδες µε τη ζωή;»  
 
Ειδική αναφορά του εκπαιδευτικού στα είδη σήµανσης                               
Όταν η συζήτηση φθάσει στο σχήµα των πινακίδων, που αποτελούν κεντρικό σηµείο 
του σχεδίου εργασίας, κρίνουµε απαραίτητο το ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
εξηγήσει στους µαθητές ότι έχουµε δύο ειδών σηµάνσεις: Α. Την κατακόρυφη 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 Ταξινόµηση πινακίδων ως προς τo  
σχήµα τους 

 Κατασκευές τριγώνων, ορθογωνίων 
       Χαράξεις κύκλων 

 Στατιστική (τροχαίων ατυχηµάτων) 

ΦΥΣΙΚΑ 
 «Ανώτατο όριο ταχύτητας» 
 Το φυσικό µέγεθος της 
ταχύτητας και η µονάδα 
µέτρησής της 

ΓΛΩΣΣΑ 
 Εµπλουτισµός λεξιλογίου 
 Καλλιέργεια προφορικού 
και γραπτού λόγου 
(ΚΟΚ-είδη δρόµων-
µηνύµατα πινακίδων κ.ά.) 

 Ενηµέρωση από ειδικό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 Επίσκεψη σε πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής 

 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
 Στατιστικοί πίνακες ατυχηµάτων 
 Γραφικές παραστάσεις ατυχηµάτων 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 Συγκέντρωση υλικού - Κολλάζ 
 Σύνταξη ενηµερωτικών φυλλαδίων 
 ∆ηµιουργία αφίσας 
 Εικαστικές κατασκευές 
 Θεατρικό παιχνίδι 

ΟΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ   
ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
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σήµανση, δηλαδή τις πινακίδες σήµανσης και Β. Την οριζόντια σήµανση, δηλαδή τις 
διαγραµµίσεις επί των οδοστρωµάτων. 

Α. Η κατακόρυφη σήµανση περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες πινακίδων: 
(i) Τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου οι οποίες ενηµερώνουν τους οδηγούς που χρη-
σιµοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν σ’ αυτές ώστε να λαµβάνουν 
τα κατάλληλα µέτρα. Οι πινακίδες αυτές έχουν σχεδόν όλες σχήµα τριγώνου µε κόκ-
κινο πλαίσιο και εσωτερικό υπόβαθρο κίτρινου χρώµατος εκτός αυτών που αφορούν 
τις ισόπεδες σιδηροδροµικές διαβάσεις.  
(ii) Τις ρυθµιστικές πινακίδες οι οποίες πληροφορούν τους οδηγούς για τις απαγο-
ρεύσεις, τις υποχρεώσεις ή τους περιορισµούς προς τους οποίους πρέπει αυτοί να 
συµµορφώνονται.  
(iii) Τις πληροφοριακές πινακίδες οι οποίες πληροφορούν τους οδηγούς σχετικά µε 
τις οδούς, τις κατευθύνσεις, τις χιλιοµετρικές αποστάσεις κ.τ.λ.  

Β. Η οριζόντια σήµανση, αφορά τις διαγραµµίσεις επί των οδοστρωµάτων (π.χ. δια-
βάσεις πεζών, διαγράµµιση αριστερής στροφής), για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, 
την προειδοποίηση κ.τ.λ. Οι διαγραµµίσεις είναι απόλυτα συµβατές µε τις πινακίδες 
και ιδιαίτερα χρήσιµες στις δύσκολες συνθήκες οδήγησης: νύχτα, οµίχλη, βροχή 
κ.τ.λ. 

Τρόπος εργασίας των µαθητών – οµάδων  
Στη φάση αυτή του προγραµµατισµού θα πρέπει να γίνει, όποτε ο εκπαιδευτικός κρί-
νει ότι είναι η κατάλληλη στιγµή, και η κατανοµή των επιµέρους δραστηριοτήτων/ 
θεµάτων στις οµάδες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών και τις προτιµήσεις 
που θα δείξουν. Το σχέδιο εργασίας που εξετάζουµε θα µπορούσε να ξεκινήσει µε µία 
έρευνα πεδίου µε σκοπό τη µελέτη των πινακίδων σήµανσης και των διαγραµµίσεων 
στο φυσικό τους χώρο. 

Έρευνα πεδίου: Υποθετικό σενάριο   
Οι µαθητές της τάξης χωρίζονται σε τέσσερις ανοµοιογενείς οµάδες µεικτού φύλου 
και παίρνουν τα ονόµατα: «τρίγωνα», «ορθογώνια», «κύκλοι», «γραµµές» ανάλογα 
µε τη µορφή της σήµανσης µε την οποία θα ήθελε να ασχοληθεί η κάθε οµάδα. 
     Οι οµάδες αφού πάρουν µαζί τους από ένα σηµειωµατάριο, ένα µολύβι και ένα 
µέτρο, µε συνοδό τον εκπαιδευτικό της τάξης, ξεκινούν για την εκτός σχολείου 
έρευνά τους. Επισκέπτονται την πλησιέστερη διασταύρωση στο σχολείο στην οποία 
µπορούν να συναντήσουν τις πινακίδες σήµανσης κυκλικού, τριγωνικού, ορθογωνίου 
σχήµατος αλλά και διαγραµµίσεις. Εάν δεν υπάρχουν όλα τα είδη σε µια 
διασταύρωση, επισκέπτονται και δεύτερη ή και τρίτη ακόµη εάν χρειαστεί. 
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      Η κάθε οµάδα παρατηρεί προσεκτικά το σχήµα που έχει αναλάβει να µελετήσει. 
Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού οι µαθητές καταγράφουν τις µετρήσεις τους για τα 
σχήµατα που µελετούν. Μπορούν, ακόµη, εάν έχει ληφθεί µέριµνα, να φωτο-
γραφίσουν τα σχήµατα αυτά για να τα βλέπουν όταν τα κατασκευάζουν. Η ενέργεια 
αυτή θα τους βοηθήσει ιδιαίτερα στο να επιλέξουν το κατάλληλο χρώµα για το 
χαρτόνι ή τα χαρτόνια που θα χρησιµοποιήσουν.  
 
III. Υλοποίηση δραστηριοτήτων 
 
Στη φάση αυτή η οποία αποτελεί και το κεντρικότερο σηµείο του σχεδίου εργασίας 
τα παιδιά αναµένεται µόνα τους ή σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό να προτείνουν, 
να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες για να απαντήσουν στο 
«ερώτηµα» που θα αναλάβουν. Εννοείται, βέβαια, ότι οι δραστηριότητες αυτές, όπως 
άλλωστε απαιτεί και το ίδιο το σχέδιο εργασίας, δεν είναι προσχεδιασµένες από τον 
εκπαιδευτικό, αλλά σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τα ίδια τα παιδιά, ανάλογα µε 
τα ενδιαφέροντα, τις εµπειρίες και τις ανάγκες τους, φυσικά µε την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού που ασκεί ρόλο συντονιστή, εµψυχωτή και συνεργάτη. Κατά τη διάρ-
κεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τις οµάδες 
που εργάζονται. 
      Στη συνέχεια παραθέτουµε ορισµένες ενδεικτικές δραστηριότητες για το σχέδιο 
εργασίας που εξετάζουµε, οµαδοποιηµένες ανά γνωστικό αντικείµενο. 
 
Μαθηµατικά 
 
Ταξινόµηση πινακίδων 
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές να ταξινοµήσουν τις πινακίδες σήµανσης (π.χ. 
ενός φυλλαδίου της τροχαίας) σε κατηγορίες µε κριτήριο το σχήµα τους (τριγωνικές – 
κυκλικές – ορθογώνιες). 

Κατασκευή πινακίδων 
Οι µαθητές µετά την έρευνα πεδίου που πραγµατοποίησαν, συνέλεξαν πληροφορίες 
και κατέγραψαν κάποιες µετρήσεις. Με βάση αυτά τα δεδοµένα προχωρούν στην κα-
τασκευή γνωστών πινακίδων (π.χ. υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας, απα-
γορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήµατα) µε τη βοήθεια των οργάνων, πάνω σε χαρ-
τόνι κατάλληλου χρώµατος και στις πραγµατικές τους διαστάσεις: 

Kατασκευή τριγωνικής πινακίδας: πινακίδα αναγγελίας κινδύνου. 
Οι µαθητές µε βάση τα γνωστά στοιχεία που έχουν συλλέξει για την τριγωνική 
πινακίδα προχωρούν στην κατασκευή της. 
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Κατασκευή ορθογωνίου πινακίδας: πληροφοριακή πινακίδα.  
Οι µαθητές γνωρίζουν τα µήκη των πλευρών της ορθογωνίου πινακίδας και έτσι 
την κατασκευάζουν. 
Κατασκευή κυκλικής πινακίδας: ρυθµιστική πινακίδα. 
Οι µαθητές γνωρίζουν το µήκος της διαµέτρου της. Έτσι µπορούν να υπολογί-
σουν την ακτίνα της πινακίδας και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην κατα-
σκευή της. 

Όταν οι µαθητές ολοκληρώσουν τις παραπάνω κατασκευές, ο εκπαιδευτικός, ως 
επέκταση αυτής της δραστηριότητας, µπορεί να τους ζητήσει να σχεδιάσουν ένα 
φωτεινό σηµατοδότη (φανάρι). Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί συνδυασµό δύο κα-
τασκευών, εκείνης του ορθογωνίου και εκείνης του κύκλου.  

∆ιαβάσεις πεζών 
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές να συζητήσουν στις οµάδες τους σχετικά µε το 
πώς είναι οι γραµµές στο οδόστρωµα στις διαβάσεις πεζών. Όταν οι µαθητές απο-
φανθούν ότι είναι «παράλληλες», τότε τους καλεί να συζητήσουν σχετικά µε το πότε 
λέµε ότι δύο ευθείες είναι µεταξύ τους παράλληλες και να βρουν περιπτώσεις πα-
ράλληλων ευθειών από την καθηµερινή ζωή (π.χ. οι σιδηροτροχιές του τρένου).  
      Ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια καλεί τους µαθητές να εξηγήσουν, αν γνωρίζουν, 
τη διαφορά ανάµεσα στη διάβαση «Ζέµπρας» (όπου δεν υπάρχει φωτεινός ση-
µατοδότης) και στη διάβαση «Πελεκάνου» (όπου υπάρχει φωτεινός σηµατοδότης 
αυτόµατος ή ενεργοποιούµενος µε κουµπί από τον πεζό) και τη συµπεριφορά που 
πρέπει να δείχνουµε σε καθεµία από τις διαβάσεις αυτές. 
       Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση σχετικά µε το πώς είναι οι γραµµές στο οδό-
στρωµα στις διαβάσεις των πεζών και τα είδη των διαβάσεων, ο εκπαιδευτικός καλεί 
τους µαθητές να συζητήσουν σχετικά µε το πώς πρέπει να διασχίζουµε τους δρόµους 
και τις διασταυρώσεις (π.χ. διαγώνια, κάθετα, λοξά, «ζιγκ-ζαγκ»), όταν υπάρχουν 
διαβάσεις και όταν δεν υπάρχουν διαβάσεις και να δικαιολογήσουν την απάντησή 
τους. Όταν οι µαθητές απαντήσουν «κάθετα», τότε ο εκπαιδευτικός τους καλεί να 
συζητήσουν σχετικά µε το πότε λέµε ότι δύο ευθείες είναι µεταξύ τους κάθετες. Επί-
σης τους καλεί να βρουν περιπτώσεις κάθετων ευθειών από την καθηµερινή ζωή (π.χ. 
τα ξύλινα κοµµάτια που είναι ανάµεσα στις σιδηροτροχιές του τρένου είναι κάθετα 
πάνω σε αυτές).  

Σχεδίαση δρόµων και τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης και διαγραµµίσεων 
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές να σχεδιάσουν στις οµάδες τους κάποιους υπο-
θετικούς δρόµους µε διασταυρώσεις και να τοποθετήσουν τις πινακίδες και τις δια-
γραµµίσεις που κρίνουν απαραίτητες για την ασφαλή κίνηση οδηγών και πεζών. Ο 
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εκπαιδευτικός για να διευκολύνει τους µαθητές στη δραστηριότητα αυτή µπορεί να 
τους µοιράσει τετραγωνισµένο χαρτί ή χαρτί µιλιµετρέ.  

Μικρο-έρευνες και ερµηνεία στατιστικών δεδοµένων 
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να καλέσει τους µαθητές να πραγµατοποιήσουν µικρές έρευ-
νες και στη συνέχεια να ερµηνεύσουν τα στατιστικά δεδοµένα (βλ. δραστηριότητες 
στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή). 
 
Γλώσσα 

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να φέρουν πληροφορίες ή κά-
ποιο έντυπο υλικό (π.χ. φωτογραφίες, φυλλάδια) σχετικά µε τον Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Μπορεί ακόµη να φέρει και ο ίδιος στην τάξη την Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως (βλ. Φ.Ε.Κ., αρ. 57/23-3-1999) που αναφέρεται στην κύρωση του 
Κ.Ο.Κ. και να ξεκινήσει µία συζήτηση µε τους µαθητές του.  

Ηµέρα Οδικής Ασφάλειας 
Ο εκπαιδευτικός ενηµερώνει τους µαθητές σχετικά µε τη σηµασία που έχει δοθεί από 
την Πολιτεία στην Κυκλοφοριακή Αγωγή και την καθιέρωση της Παρασκευής πριν 
την Κυριακή των Βαΐων ως «Ηµέρας ενεργητικής συµµετοχής και ευαισθητοποίησης 
των µαθητών σε θέµατα Οδικής Ασφάλειας». Με αφορµή την ενηµέρωση, µπορεί να 
αρχίσει µία συζήτηση στην τάξη για τη σηµασία της ηµέρας αυτής. 

Είδη δρόµων και είδη διασταυρώσεων 
Ο εκπαιδευτικός καλεί τις οµάδες να συζητήσουν για τα διάφορα είδη δρόµων: 
πεζόδροµος, λεωφοριόδροµος, αυτοκινητόδροµος, ποδηλατόδροµος, µονόδροµος, 
αδιέξοδος δρόµος, δρόµος διπλής κατεύθυνσης καθώς επίσης και για τις 
διασταυρώσεις: (ισόπεδη) διασταύρωση, ανισόπεδη διασταύρωση και να βρουν σε τι 
διαφέρουν. 

Φωτεινοί σηµατοδότες για αυτοκίνητα και πεζούς 
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές στις οµάδες τους να συζητήσουν σχετικά µε 
τους φωτεινούς σηµατοδότες για τα αυτοκίνητα (κόκκινο – πράσινο – πορτοκαλί – 
πορτοκαλί που αναβοσβήνει) και για τους πεζούς (κόκκινο: Σταµάτης, πράσινο: Γρη-
γόρης, πράσινο που αναβοσβήνει: Μελέτης), καθώς επίσης και για τα προβλήµατα 
που δηµιουργούνται στην κυκλοφορία των οχηµάτων, όταν οι σηµατοδότες δεν λει-
τουργούν. 



Μια διαθεµατική προσέγγιση στην Κυκλοφοριακή Αγωγή 
 

 167

Τα µηνύµατα που στέλνουν οι πινακίδες σήµανσης (τα σήµατα) 
Ο εκπαιδευτικός δίνει στις οµάδες από ένα φύλλο εργασίας το οποίο έχει στην αρι-
στερή πλευρά ορισµένες πινακίδες και στη δεξιά πλευρά τη σηµασία τους, αλλά όχι 
µε τη σωστή σειρά και ζητά από τους µαθητές να αντιστοιχίσουν την κάθε πινακίδα 
µε τη σηµασία της. Το φύλλο εργασίας που δίνει ο εκπαιδευτικός, µπορεί να είναι 
διαφορετικό για την κάθε οµάδα ώστε να ασχοληθούν οι µαθητές όσο γίνεται µε 
περισσότερα σήµατα. Εξυπακούεται ότι θα ενηµερωθούν οι µαθητές για όλα τα 
σήµατα των φύλλων εργασίας κατά τη φάση της παρουσίασης της εργασίας των 
οµάδων. Καλό θα είναι τα φύλλα εργασίας να περιέχουν σήµατα ιδιαίτερα χρήσιµα 
για τους µαθητές. 

«Πεζός» – «Ποδηλάτης» 
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να συζητήσουν στις οµάδες τους πότε κά-
ποιος άνθρωπος είναι πεζός και τι συµβαίνει από τη στιγµή που ανεβαίνει στο ποδή-
λατο και κυκλοφορεί πάνω στο οδόστρωµα. Στη συνέχεια τους καλεί να συζητήσουν 
τι πρέπει να γνωρίζει καλά ένας ποδηλάτης καθώς και αν οι ποδηλάτες έχουν κάποιες 
υποχρεώσεις ίδιες µε αυτές των οδηγών των υπόλοιπων τροχοφόρων. Μπορεί, ακόµη, 
να ζητήσει από τις οµάδες να προσδιορίσουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ένας 
ποδηλάτης για να σταµατήσει σε ένα φανάρι και να είναι ασφαλής (βλ. και Renault & 
Mava A.E., 2002. σ. 19). 

Το λεξικό «Κυκλοφοριακής Αγωγής» 
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τις οµάδες η καθεµία να δηµιουργήσει το δικό της λεξικό, 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου εργασίας «Οι πινακίδες της ζωής», και να 
του δώσει την ονοµασία που προτιµά. Το λεξικό αυτό, στο οποίο η κάθε λέξη θα 
γράφεται µε τη σηµασία της, µπορεί να περιέχει λέξεις – φράσεις όπως: Κώδικας 
Οδικής  Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όχηµα, σήµανση – είδη σήµανσης, δρόµος – είδη 
δρόµων, οδηγός, ποδηλάτης, πεζός, διάβαση πεζών – είδη διαβάσεων, διαδροµή, πα-
ράβαση, τροχονόµος, κυκλοφορία, ατύχηµα, προτεραιότητα κ.ά.  

«Σκέφτοµαι και Γράφω»   
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να γράψουν ένα «Σκέφτοµαι 
και Γράφω» σχετικό µε το θέµα που ασχολούνται. Ενδεικτικά θέµατα θα µπορούσαν 
να είναι: «Μηνύµατα ζωής από τις πινακίδες», «Η καθηµερινή διαδροµή µου από το 
σπίτι στο σχολείο», «Παναγία η Οδηγήτρια», «Οι καλοί οδηγοί σέβονται τις 
πινακίδες», «Η ζωή έχει προτεραιότητα» (βλ. και ∆εµάγκου, 2003). 
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Άρθρο σε εφηµερίδα 
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές να συζητήσουν πρώτα στις οµάδες τους για ένα 
θέµα σχετικό µε το σχέδιο εργασίας που υλοποιούν και στη συνέχεια να συντάξουν 
ένα άρθρο προκειµένου να το δηµοσιεύσουν στη σχολική ή την τοπική εφηµερίδα.  

Ενηµέρωση από ειδικό στην τάξη 
Για την πληρέστερη ενηµέρωση των µαθητών ο εκπαιδευτικός µπορεί ακόµη να προ-
γραµµατίσει την επίσκεψη ενός αστυνοµικού της τροχαίας στην τάξη, ο οποίος θα 
µιλήσει στα παιδιά και θα απαντήσει στις ερωτήσεις τους. 
 
Φυσικά 

Το φυσικό µέγεθος της ταχύτητας 
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να συζητήσουν, για 
παράδειγµα, σχετικά µε τη φράση: «Τρέχω µε ταχύτητα ογδόντα χιλιόµετρα την 
ώρα» µε σκοπό να οδηγηθούν, στο τέλος, στις µονάδες µε τις οποίες µετράµε την 
ταχύτητα.  

Ανώτατο όριο ταχύτητας 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά ορισµένες πινακίδες µε όρια ταχύτητας και 
κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο «ανώτατο όριο ταχύτητας» που υποδεικνύεται κάθε 
φορά από την πινακίδα, καθώς επίσης και στις εκφράσεις «αυξάνω ταχύτητα» – 
«µειώνω ταχύτητα», «υπερβολική ταχύτητα».  
      Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές: (i) να βρουν πληροφορίες 
σχετικά µε το ανώτατο όριο ταχύτητας για όλα τα οχήµατα σε κατοικηµένες περιοχές 
και (ii) να συζητήσουν στις οµάδες τους αν οι οδηγοί πρέπει να υπακούν ή όχι στο 
ανώτατο όριο ταχύτητας, δικαιολογώντας την απάντησή τους. 
 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 
 
Το κεντρικό θέµα του σχεδίου εργασίας µε το οποίο θα ασχοληθούν οι µαθητές 
αναµφισβήτητα συνδέεται από τη φύση του και µε το µάθηµα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής. Για το λόγο αυτό στα σχολικά εγχειρίδια του µαθήµατος αυτού 
τόσο για την Ε΄ όσο και για την ΣΤ΄ τάξη υπάρχει ξεχωριστή ενότητα που αναφέρεται 
στην «Κυκλοφοριακή Αγωγή». 

Επίσκεψη σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 
Αποφασιστικό ρόλο για την κανονική διεξαγωγή της κυκλοφορίας δεν παίζουν οι 
γνώσεις αλλά η συµπεριφορά του κάθε οδηγού ή πεζού. Βέβαια η γνώση των κανό-
νων, των διατάξεων και των σηµάτων κυκλοφορίας είναι αναγκαία. Όµως αυτό µόνο 
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δεν αρκεί για να καλυτερεύσει η δηµόσια οδική κυκλοφορία. Απαιτείται ιδιαίτερη 
σηµασία στην πρακτική εφαρµογή της κυκλοφοριακής συµπεριφοράς στην σχολική 
κυκλοφοριακή αγωγή (βλ. Σουµάνης, 2005).  
      Μία επίσκεψη, λοιπόν, σε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής θα µπορούσε να 
αποτελέσει το κίνητρο για να ασχοληθούν οι µαθητές µε το θέµα που εξετάζουµε, 
καθώς θα είχαν τη δυνατότητα: 
− Να δουν από κοντά πολλά σήµατα και διαγραµµίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλο-

φορίας (Κ.Ο.Κ.) τα οποία στη συνέχεια θα αποτελούσαν αντικείµενο έρευνας και 
µελέτης από τους ίδιους. 

− Να εκπαιδευτούν από εκπαιδευτικούς αστυνοµικούς και µε την συνεργασία του 
δασκάλου για τη σωστή συµπεριφορά τους στην οδική κυκλοφορία.     

      Φυσικά αυτή η επίσκεψη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί και στο τέλος, µετά δηλαδή την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας 
από τους µαθητές. Σε αυτή την περίπτωση η επίσκεψη θα απέβλεπε κατά κάποιο 
τρόπο στην εµπέδωση και εφαρµογή των όσων έµαθαν τα παιδιά, σχετικά µε τις ση-
µάνσεις, µετά την έρευνα που πραγµατοποίησαν.  

Μικρο-έρευνες  
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να καλέσει τους µαθητές να πραγµατοποιήσουν µικρές έρευ-
νες όπως: 

Να ερευνήσουν στις εφηµερίδες πόσα τροχαία ατυχήµατα συνέβησαν στην Ελ-
λάδα ένα (πρόσφατο) Σαββατοκύριακο και µε πόσα θύµατα.  
Να συλλέξουν στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση των ελληνικών δρόµων και 
συγκεκριµένα µε τη σήµανση των δρόµων, τον αριθµό των ατυχηµάτων, τον 
αριθµό των τραυµατιών, τον αριθµό των νεκρών. 
Να συλλέξουν στοιχεία σχετικά µε ατυχήµατα παιδιών στους ελληνικούς δρό-
µους αλλά και διεθνώς. 
Να συλλέξουν στοιχεία σχετικά µε ατυχήµατα στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες 
και να τα συγκρίνουν µε αυτά της Ελλάδας. 

Στοιχεία για τα παραπάνω οι µαθητές µπορούν να βρουν στις εφηµερίδες καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης: www.ydt.gr και στην ιστοσελίδα 
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος: www.statistics.gr 
      Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές, αφού οργα-
νώσουν τα δεδοµένα που συνέλεξαν, να τα πινακοποιήσουν (κατανοµή συχνοτήτων 
σε απόλυτους αριθµούς και ποσοστά) και να τα παρουσιάσουν µε τη µορφή 
στατιστικών διαγραµµάτων. Η παρουσίαση αυτή µπορεί να γίνει σε όλους τους εκ-
παιδευτικούς και τους µαθητές του σχολείου. 
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      Εάν η συλλογή των στοιχείων είναι δύσκολο να γίνει από τα παιδιά, για διάφο-
ρους λόγους, τότε µπορεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να δώσει τα στοιχεία αυτά στους 
µαθητές. Ακόµη µπορεί να τους δώσει και πίνακες µε στοιχεία όπου οι µαθητές θα 
πρέπει να κάνουν διάφορους υπολογισµούς για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που 
τους θέτει. Έναν τέτοιο πίνακα παραθέτουµε στη συνέχεια: 
  

Συγκριτικός πίνακας ατυχηµάτων 2000-2002 (Επικράτειας) 
Ατυχήµατα 2000 2002 ∆ιαφορά Ποσοστό 
Θανατηφόρα 1.867 1.454   
Σοβαρά 3.261 2.039   
Ελαφρά 17.824 13.243   
Σύνολο 22.952 16.736   

 
Με αφορµή τον πίνακα αυτό ο εκπαιδευτικός θα µπορούσε να ρωτήσει τους µαθητές 
αν το έτος 2002 σε σύγκριση µε το 2000 υπήρξε αύξηση ή µείωση των τροχαίων ατυ-
χηµάτων και σε τι ποσοστό, τόσο ανά κατηγορία ατυχήµατος όσο και συνολικά. Οι 
µαθητές για να απαντήσουν στην ερώτηση κάνουν διάφορους υπολογισµούς και κα-
ταγράφουν τα αποτελέσµατά τους στα αντίστοιχα πεδία του πίνακα. 

Ερµηνεία στατιστικών δεδοµένων  
Ο εκπαιδευτικός δίνει στις οµάδες στατιστικούς πίνακες και γραφικές παραστάσεις µε 
στοιχεία από τροχαία ατυχήµατα και καλεί τους µαθητές να τα ερµηνεύσουν. Π.χ. 
 

Νεκροί από τροχαία ατυχήµατα µεταξύ 1990 – 2002 
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Με αφορµή αυτή τη γραφική παράσταση ο εκπαιδευτικός ρωτά τους µαθητές σχετικά 
µε την εξέλιξη του αριθµού των νεκρών από τροχαία ατυχήµατα από το 1990 µέχρι το 
2002: Πότε είχαµε τους περισσότερους νεκρούς και πότε τους λιγότερους; 

Οδικά τροχαία ατυχήµατα µε παιδιά ηλικίας 0 – 14 ετών 

 Ελλάδα 
Ηλικίες Σύνολο παθόντων Νεκροί Βαρέως Ελαφρώς 

 προσώπων   τραυµατίες τραυµατίες 
2002     

Σύνολο.......... 24.093 1.634 2.608 19.851 
0  -  5 ετών 294 20 19 255 
6 - 14    » 741 27 75 639 
2003     
Σύνολο.......... 22.342 1.605 2.348 18.389 
0  -  5 ετών 235 16 23 196 
6 - 14    » 628 29 77 522 

Με αφορµή τον παραπάνω πίνακα ο εκπαιδευτικός µπορεί να ρωτήσει τους µαθητές 
αν το έτος 2003 σε σύγκριση µε το 2002 υπήρξε αύξηση ή µείωση των τροχαίων ατυ-
χηµάτων µε παιδιά καθώς και των παθόντων ανά κατηγορία. 
 
Αισθητική Αγωγή 

Συγκέντρωση υλικού – Κολλάζ   
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να φέρουν ποικίλο υλικό (π.χ. 
φωτογραφίες, φυλλάδια) σχετικό µε τα σήµατα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας µε 
σκοπό να κάνουν ένα κολλάζ και να του δώσουν µία ονοµασία. 

Χρωµατισµός σηµάτων 
Ο εκπαιδευτικός δίνει στους µαθητές ένα φύλλο εργασίας µε διάφορα σήµατα της 
τροχαίας και τους καλεί να τα χρωµατίσουν µε τα κατάλληλα χρώµατα και να γρά-
ψουν το µήνυµα που στέλνει το καθένα από τα σήµατα αυτά (βλ. παράρτηµα 1). 

Σχεδίαση φωτεινών σηµατοδοτών 
Ο εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές να σχεδιάσουν και να χρωµατίσουν φωτεινούς 
σηµατοδότες: (i) για τα αυτοκίνητα και (ii) για τους πεζούς. Με την ευκαιρία αυτή 
µπορεί να ρωτήσει τους µαθητές αν έχουν παρατηρήσει διαβάσεις πεζών όπου 
υπάρχει πράσινο για τους πεζούς το οποίο όµως αναβοσβήνει (Μελέτης). Μετά τις 
απαντήσεις των µαθητών, ο εκπαιδευτικός τους εξηγεί ότι διασχίζουµε τις διαβάσεις 
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αυτές µε πολύ µεγάλη προσοχή, γιατί περνάνε συγχρόνως και αυτοκίνητα που έχουν 
και την προτεραιότητα σε αυτή την περίπτωση. 

Σύνταξη ενηµερωτικού φυλλαδίου 
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τις οµάδες να ετοιµάσουν δύο φυλλάδια µε σήµατα της 
τροχαίας, ένα για τους οδηγούς και ένα για τους πεζούς, αφού προηγουµένως σκε-
φτούν και αποφασίσουν για το ποια σήµατα θα ήθελαν να συµπεριλάβουν σε καθένα 
από αυτά. Η κάθε οµάδα θα πρέπει κατά την τελευταία φάση του σχεδίου εργασίας 
(αξιολόγηση) να δικαιολογήσει τις επιλογές της. 

∆ηµιουργία αφίσας 
Ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά στις οµάδες τους να δηµιουργήσουν µια αφίσα. Εδώ 
θα πρέπει πρώτα να σχεδιάσουν κάποιους υποθετικούς δρόµους σε χαρτί του µέτρου 
και στη συνέχεια να τοποθετήσουν τα απαραίτητα σήµατα και τις διαγραµµίσεις για 
την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας οδηγών και πεζών. Κατά τη φάση της αξιολό-
γησης η κάθε οµάδα θα πρέπει να δικαιολογήσει την αναγκαιότητα των σηµάτων/ 
διαγραµµίσεων που χρησιµοποίησε. 

Κατασκευή µακέτας 
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ρωτήσει τις οµάδες αν θα ήθελαν να κατασκευάσουν µία 
µακέτα που να δείχνει το σχολείο και τους δρόµους γύρω από αυτό µε τις υπάρχουσες 
πινακίδες και διαγραµµίσεις. Το πιθανότερο είναι οι µαθητές να συµφωνήσουν. 

 ∆ραµατοποίηση 
Μία άλλη δραστηριότητα θα µπορούσε να είναι η οργάνωση θεατρικού παιχνιδιού µε 
τη δραµατοποίηση κοινωνικών καταστάσεων (π.χ. προτεραιότητα πεζών – οδηγών 
κ.τ.λ.). Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί µία ευχάριστη δραστηριότητα για τους 
µαθητές. Για το λόγο αυτό καλούνται οι οµάδες να επινοήσουν µία κατάσταση 
σχετική µε το θέµα που ασχολούνται και να την παρουσιάσουν στις άλλες οµάδες. 

∆ηµιουργία πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 
Οι µαθητές µε τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού µπορούν ακόµη να 
ασχοληθούν και µε τη δηµιουργία ενός πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην αυλή 
του σχολείου, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των µαθητών και των άλλων τάξεων. 
Αυτό µπορεί να γίνει µε χάρτινα σήµατα που θα κατασκευαστούν και θα τοποθετη-
θούν κατάλληλα από τις οµάδες. 

IV. Αξιολόγηση 
 
Κατά την τελευταία φάση γίνεται η συνολική αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας µε 
κριτήρια τους στόχους που τέθηκαν, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τα απο-
τελέσµατα που επιτεύχθηκαν (βλ. Ματσαγγούρας, 2003). Οι οµάδες µε τη βοήθεια 
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και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προετοιµάζουν την παρουσίαση της ερευνητικής 
τους προσπάθειας στην υπόλοιπη τάξη. Η προετοιµασία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει 
την οργάνωση των εικαστικών τους κατασκευών, των κειµένων που συνέθεσαν και 
γενικά όλων εκείνων των στοιχείων που συνθέτουν το αποτέλεσµα της εργασίας τους. 
Στη συνέχεια, κάθε οµάδα παρουσιάζει τις κατασκευές της, ανακοινώνει τα 
συµπεράσµατά της και κάνει τις σχετικές αναφορές. Αυτό µπορεί να γίνει, µετά από 
σχετικό προγραµµατισµό, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές του 
σχολείου, στους γονείς των παιδιών, αλλά και εκτός του σχολείου, στην ευρύτερη 
κοινότητα της περιοχής. 

Ακόµη µε την κατάλληλη ενθάρρυνση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού οι 
µαθητές θα µπορούσαν να οργανώσουν µια µικρή έκθεση που να περιέχει: 

− Φωτογραφίες από την έρευνα πεδίου που πραγµατοποίησαν. 
− Πινακίδες σήµανσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κατασκεύασαν. 
− Στατιστικούς πίνακες τροχαίων ατυχηµάτων. 
− Γραφικές παραστάσεις τροχαίων ατυχηµάτων. 
− Συµβουλές προς τους οδηγούς (π.χ. σχετικά µε το ανώτατο όριο ταχύτητας). 
− Ενηµερωτικά φυλλάδια που συνέταξαν και περιέχουν πινακίδες. 
− ∆ιάφορες εικαστικές κατασκευές. 
− Άλλο πληροφοριακό υλικό που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. 
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Παράρτηµα  1 
 
Βάλτε στις πινακίδες τα σωστά χρώµατα και γράψτε τι σηµαίνει η καθεµιά. 
 

 
 
 


