
Ασφαλώς … Ασφαλώς … 
ΚυκλοφορώΚυκλοφορώ  

Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου 



Συζητήσαμε και 
αναφέραμε προσωπικές 
εμπειρίες όπου οι ίδιοι 
ήμασταν μάρτυρες ή 
εμπλεκόμενοι σε ατύχημα.

Ασφαλώς … κυκλοφορώ Ασφαλώς … κυκλοφορώ 

Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου 



Μάθαμε τους βασικούς 
κανόνες της  σωστής οδικής 
συμπεριφοράς και  
γνωρίσαμε τον Κ.Ο.Κ 

Ασφαλώς … ΚυκλοφορώΑσφαλώς … Κυκλοφορώ
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Ασφαλώς … Κυκλοφορώ Ασφαλώς … Κυκλοφορώ 

    Επισκεφθήκαμε το Πάρκο Επισκεφθήκαμε το Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο 
Ηράκλειο όπου εφαρμόσαμε Ηράκλειο όπου εφαρμόσαμε 
όλα όσα έχουμε μάθει και όλα όσα έχουμε μάθει και 
εξοικειωθήκαμε στην κίνησή εξοικειωθήκαμε στην κίνησή 
μας στην πόλη .μας στην πόλη .  
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Ασφαλώς … κυκλοφορώΑσφαλώς … κυκλοφορώ

Επισκεφθήκαμε το στάδιο «Μανώλης Επισκεφθήκαμε το στάδιο «Μανώλης 
Στεφανουδάκης»  όπου γνωρίσαμε τον Στεφανουδάκης»  όπου γνωρίσαμε τον 
παραολυμπιονίκη , Μανώλη παραολυμπιονίκη , Μανώλη 
Στεφανουδάκη  και τους αθλητές Στεφανουδάκη  και τους αθλητές 
Παπαδάκη Φίλιππο και Πρατικάκη Παπαδάκη Φίλιππο και Πρατικάκη 
Γιάννη , οι οποίοι μας μίλησαν για τα Γιάννη , οι οποίοι μας μίλησαν για τα 
τροχαία ατυχήματα που οι ίδιοι είχαν τροχαία ατυχήματα που οι ίδιοι είχαν 
και τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα και τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα 
τον σοβαρό τραυματισμό τους και τη τον σοβαρό τραυματισμό τους και τη 
μόνιμη αναπηρία τους .μόνιμη αναπηρία τους .
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Ασφαλώς … κυκλοφορώΑσφαλώς … κυκλοφορώ

Κατασκευάσαμε τα πιο σημαντικά Κατασκευάσαμε τα πιο σημαντικά 
σήματα του  σήματα του          Κώδικα Οδικής Κώδικα Οδικής 
ΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίας
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Ασφαλώς … κυκλοφορώΑσφαλώς … κυκλοφορώ

Καταγράψαμε τα σημεία γύρω από Καταγράψαμε τα σημεία γύρω από 
το σχολείο μας που είναι επικίνδυνα το σχολείο μας που είναι επικίνδυνα 
και στείλαμε επιστολή στις και στείλαμε επιστολή στις 
αρμόδιες τοπικές αρχές με αρμόδιες τοπικές αρχές με 
προτάσεις για βελτίωσή τους . προτάσεις για βελτίωσή τους . 
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Ασφαλώς … κυκλοφορώΑσφαλώς … κυκλοφορώ
Πετροκεφάλι, 1 Ιουνίου 2017Πετροκεφάλι, 1 Ιουνίου 2017

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

EEίμαστε οι μαθητές των Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου και σας στέλνουμε ίμαστε οι μαθητές των Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου και σας στέλνουμε 
αυτό το γράμμα για να σας επισημάνουμε τα επικίνδυνα σημεία που υπάρχουν στους δρόμους γύρω από αυτό το γράμμα για να σας επισημάνουμε τα επικίνδυνα σημεία που υπάρχουν στους δρόμους γύρω από 
το Σχολείο μας και τα οποία δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μας από και προς αυτό. το Σχολείο μας και τα οποία δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μας από και προς αυτό. 

Στον κεντρικό δρόμο δεν υπάρχει διάβαση πεζών και όταν πρέπει να τον διασχίσουμε, φοβόμαστε ότι κάποιο Στον κεντρικό δρόμο δεν υπάρχει διάβαση πεζών και όταν πρέπει να τον διασχίσουμε, φοβόμαστε ότι κάποιο 
αυτοκίνητο θα μας χτυπήσει. Θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός διάβασης πεζών στον δρόμο θα αναγκάζει αυτοκίνητο θα μας χτυπήσει. Θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός διάβασης πεζών στον δρόμο θα αναγκάζει 
τους οδηγούς να σταματούν και οι μαθητές θα διασχίζουν τον δρόμο με μεγαλύτερη ασφάλεια. τους οδηγούς να σταματούν και οι μαθητές θα διασχίζουν τον δρόμο με μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Ακόμα, όταν το σχολικό λεωφορείο σταματάει για να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν οι μαθητές, τα Ακόμα, όταν το σχολικό λεωφορείο σταματάει για να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν οι μαθητές, τα 
αυτοκίνητα το προσπερνούν  και τα παιδιά κινδυνεύουν. Αν τοποθετηθεί σχολικός τροχονόμος, ο οποίος αυτοκίνητα το προσπερνούν  και τα παιδιά κινδυνεύουν. Αν τοποθετηθεί σχολικός τροχονόμος, ο οποίος 
θα ελέγχει την κίνηση,  σίγουρα η μεταφορά των μαθητών από τον κεντρικό δρόμο, που τους αφήνει το θα ελέγχει την κίνηση,  σίγουρα η μεταφορά των μαθητών από τον κεντρικό δρόμο, που τους αφήνει το 
λεωφορείο, μέχρι το Σχολείο θα είναι ασφαλέστερη. λεωφορείο, μέχρι το Σχολείο θα είναι ασφαλέστερη. 

Επίσης στην διασταύρωση λίγο πριν την είσοδο του σχολείου μας δεν υπάρχει σήμα Επίσης στην διασταύρωση λίγο πριν την είσοδο του σχολείου μας δεν υπάρχει σήμα STOPSTOP και τα αυτοκίνητα  και τα αυτοκίνητα 
περνούν με μεγάλη ταχύτητα χωρίς να σταματούν. Πιστεύουμε ότι πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες περνούν με μεγάλη ταχύτητα χωρίς να σταματούν. Πιστεύουμε ότι πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες 
STOPSTOP και ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ σε εμφανή σημεία που θα εφιστούν στους οδηγούς την προσοχή καθώς  και ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ σε εμφανή σημεία που θα εφιστούν στους οδηγούς την προσοχή καθώς 
και σαμαράκια στις δύο εισόδους του, ώστε να αναγκάζονται οι οδηγοί να ελαττώνουν ταχύτητα. και σαμαράκια στις δύο εισόδους του, ώστε να αναγκάζονται οι οδηγοί να ελαττώνουν ταχύτητα. 

Ελπίζουμε να κατανοήσετε τον κίνδυνο που καθημερινά αντιμετωπίζουμε κατά την προσέλευση και την Ελπίζουμε να κατανοήσετε τον κίνδυνο που καθημερινά αντιμετωπίζουμε κατά την προσέλευση και την 
αποχώρησή μας από το Σχολείο μας και να δώσετε τις απαραίτητες λύσεις. αποχώρησή μας από το Σχολείο μας και να δώσετε τις απαραίτητες λύσεις. 

Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε σύντομα την απάντησή σας. Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε σύντομα την απάντησή σας. 

  

                                Με εκτίμηση Με εκτίμηση 

Οι μαθητές των Δ’, Ε’, και ΣΤ’ τάξεων Οι μαθητές των Δ’, Ε’, και ΣΤ’ τάξεων 

            του Δημ. Σχ. Πετροκεφαλίουτου Δημ. Σχ. Πετροκεφαλίου
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Ενημερωθήκαμε από την Αστυνομία Ενημερωθήκαμε από την Αστυνομία 
και από τον Ερυθρό Σταυρό για την και από τον Ερυθρό Σταυρό για την 
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων 
καθώς και για το τι πρέπει να καθώς και για το τι πρέπει να 
κάνουμε σε περίπτωση που κάνουμε σε περίπτωση που 
εμπλακούμε σε ένα τροχαίο . εμπλακούμε σε ένα τροχαίο . 
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Δημιουργήσαμε βίντεο σε πραγματικές Δημιουργήσαμε βίντεο σε πραγματικές 
συνθήκες με θέμα τους βασικούς συνθήκες με θέμα τους βασικούς 
κανόνες της σωστής συμπεριφοράς κανόνες της σωστής συμπεριφοράς 
των πεζών, των οδηγών και των των πεζών, των οδηγών και των 
επιβατών όταν κινούνται στο δρόμο .επιβατών όταν κινούνται στο δρόμο .

Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου 



Ασφαλώς … κυκλοφορώΑσφαλώς … κυκλοφορώ

Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου 



Ασφαλώς … κυκλοφορώΑσφαλώς … κυκλοφορώ

Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου 



Ασφαλώς … κυκλοφορώΑσφαλώς … κυκλοφορώ

Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου Δ΄ ,  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου 



Ασφαλώς … κυκλοφορώΑσφαλώς … κυκλοφορώ

Παίξαμε διαδικτυακά παιχνίδια Παίξαμε διαδικτυακά παιχνίδια 
σχετικά με τη σωστή οδική σχετικά με τη σωστή οδική 
συμπεριφορά όπου ελέγξαμε όλα όσα συμπεριφορά όπου ελέγξαμε όλα όσα 
μάθαμε κατά τη διάρκεια του μάθαμε κατά τη διάρκεια του 
προγράμματοςπρογράμματος
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Συντάξαμε ένα φυλλάδιο με τους 10 Συντάξαμε ένα φυλλάδιο με τους 10 
+ 1 κανόνες για να είμαστε όλοι + 1 κανόνες για να είμαστε όλοι 
ασφαλείς στον δρόμο και το ασφαλείς στον δρόμο και το 
διανείμαμε στην τοπική κοινότητα .διανείμαμε στην τοπική κοινότητα .
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Ασφαλώς … Ασφαλώς … 
κυκλοφορώκυκλοφορώ
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https://www.youtube.com/watch?v=iOoihg7klZg
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