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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι πια κοινός τόπος ότι ακόµη ένα από τα ζητήµατα στα οποία παραδοσιακά
η Ελλάδα θεωρείται οπισθοδροµική, είναι και αυτό της οδικής ασφάλειας. Όλοι
γνωρίζουν ότι οι αριθµοί και οι δείκτες µεταβολής που χαρακτηρίζουν το φαινόµενο
είναι απογοητευτικοί, και δεν είναι αναγκαίο να ξαναπαρουσιαστούν και εδώ.
Το φλέγον, λοιπόν, ζήτηµα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα φαίνεται να έχει
πολλές πτυχές, µία από τις οποίες είναι και η έλλειψη οδικής διαπαιδαγώγησης των
χρηστών του δικτύου, πεζών και οδηγών. Ως οδική διαπαιδαγώγηση νοείται η
εµφύσηση της ορθής συµπεριφοράς στην κυκλοφορία, σε επίπεδο φιλοσοφίας.
Παραδοσιακά στην Ελλάδα, η κύρια δραστηριότητα που αφορούσε στην οδική
διαπαιδαγώγηση περιορίζονταν ουσιαστικά στην απλή παρουσίαση των κανόνων
κυκλοφορίας για πεζούς, στα σχολεία, και για οδηγούς, µόλις σε επίπεδο σχολών
οδήγησης.
Είναι, όµως, γνωστή, και δεν χωράει καµία αµφισβήτηση, η σηµασία της
διαπαιδαγώγησης, κατά τον τρόπο που ορίστηκε παραπάνω, σε επίπεδο κοινωνικής
ένταξης. Κάθε νέο άτοµο υποχρεώνεται σε µία εντατική διαδικασία διαπαιδαγώγησης
για την ένταξή του στην κοινωνία ως υπεύθυνος και ευσυνείδητος πολίτης, µία
διαδικασία που ξεκινάει από την αρχή της ζωής του και διαρκεί σε επίπεδο εκπαίδευσης µέχρι την ενηλικίωσή του. Μέσα σε όλο αυτό το διάστηµα, οικογενειακό και
σχολικό περιβάλλον αγωνίζονται για τη διαπότιση του ατόµου µε όλες εκείνες τις
αρχές, που πέρα από απλή ενηµέρωση για τους κανόνες συµβίωσης, θα διαµορφώσουν στην ίδια του τη συνείδηση τις τάσεις συµπεριφοράς που θα του επιτρέψουν
να λειτουργεί ατοµικά και συλλογικά µέσα σε µία κοινωνία µε την πληθώρα
αλληλεπιδράσεων της.
Τα τελευταία χρόνια, η δραµατική αύξηση του αριθµού των οχηµάτων στους
δρόµους, µαζί µε την αύξηση της κινητικότητας του πληθυσµού, έχουν επιβάλλει µία
νέα πραγµατικότητα. Στους δρόµους εντός και εκτός των πόλεων κινείται µέγα
πλήθος αυτοκινήτων, ενώ το αστικό περιβάλλον στιγµατίζεται πλέον από την
παρουσία οχηµάτων -οχηµάτων σε κίνηση και οχηµάτων σταθµευµένων παντού, σε
κεντρικούς και στενούς δρόµους, πλατείες, χώρους στάθµευσης, πεζοδρόµια. Κάποτε
οι µετακινήσεις ήταν απλές και άνευ όρων. Σήµερα πλέον απαιτείται η είσοδος σε ένα
πολύπλοκο σύστηµα κυκλοφορίας, µε πλήθος αλληλεπιδράσεων µεταξύ οδηγών και
µεταξύ οδηγών και πεζών, που συνοδεύεται από την αναπόδραστη ανάγκη για
κανόνες. Σήµερα, πλέον, το σύστηµα κυκλοφορίας αποτελεί όσο ποτέ άλλοτε µία
µορφή κοινωνικού περιβάλλοντος, µε τους δικούς του κανόνες και αλληλεπιδράσεις.
Έτσι, λοιπόν, η ένταξη και σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, το περιβάλλον
της κυκλοφορίας, εύλογα απαιτεί κατά ανάλογο τρόπο τη δική του διαπαιδαγώγηση
του χρήστη, που θα του επιτρέψει να αναπτύξει στην ίδια του τη συνείδηση τις ορθές
συµπεριφορές για την υγιή αλληλεπίδρασή του µε τα υπόλοιπα στοιχεία του
περιβάλλοντος και θα του εµπνεύσουν, και όχι απλώς ενηµερώσουν, το σεβασµό
προς τους κανόνες συµβίωσης. Και όπως πολύ εύκολα µπορεί να καταλάβει κανείς,
µονόδροµο για αυτή τη µορφή διαπαιδαγώγησης, την Κυκλοφοριακή Αγωγή,
αποτελεί η ενσωµάτωσή της στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστηµα του σχολείου.
Νωρίτερα ή αργότερα, τα περισσότερα κράτη του ανεπτυγµένου κόσµου αντιλήφθηκαν τη διάσταση του ζητήµατος και έχουν ξεκινήσει προγράµµατα εισαγωγής
του πεδίου της Κυκλοφοριακής Αγωγής στο εκπαιδευτικό τους σύστηµα. Στην
Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, οι σχετικές προσπάθειες ήταν ανέκαθεν επιφανειακές

και µόλις τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται στον ορίζοντα η θέληση για µία πιο
ουσιαστική θεώρηση του ζητήµατος της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία, στα
πλαίσια του Εθνικού Προγράµµατος Οδικής Ασφάλειας.
Σκοπός του παρόντος συγγράµµατος είναι η διερεύνηση της αντιµετώπισης που
χρίζει το εν λόγω ζήτηµα από τις λοιπές Κοινοτικές χώρες της Μεσογείου, Ιταλία,
Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται αφενός µεν η
παρουσίαση µερικών επιτυχών πρακτικών που θα µπορούσε να υιοθετήσει η Ελλάδα
στη δική της προσπάθεια, αφετέρου δε να τονιστεί ότι πλέον µία προς µία οι
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να συνειδητοποιούν την ανάγκη µίας
φιλοσοφηµένης οδικής διαπαιδαγώγησης. Και δεδοµένου ότι στις εν λόγω χώρες
συµπεριλαµβάνονται και αντίστοιχες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίες
θεωρούνταν παραδοσιακά «σύµµαχοι» της Ελλάδας σε πολλούς οπισθοδροµικούς
δείκτες, της οδικής ασφάλειας µη εξαιρουµένης, όλοι πλέον καταλαβαίνουν ότι η
Ελλάδα πια τίθεται προ των ευθυνών της στο ζήτηµα της Κυκλοφοριακής Αγωγής.
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1. ΙΤΑΛΙΑ
Στην περίπτωση της Ιταλίας, η ουσιαστική θεώρηση της Κυκλοφοριακής
Αγωγής σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης ξεκίνησε το 1992, µε την έκδοση
απόφασης για υποχρεωτική εφαρµογή προγραµµάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής σε
όλες τις βαθµίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή ελήφθη από κοινού
από τα ιταλικά Υπουργεία Μεταφορών και Παιδείας, όταν και έγινε πλέον συνείδηση
το γεγονός ότι η Κυκλοφοριακή Αγωγή αποτελεί θεµελιώδες όργανο για την ανάπτυξη
της ορθής συµπεριφοράς, που διαρκεί εφόρου ζωής. Ο στόχος που τέθηκε ήταν η
εξοικείωση µε το σύγχρονο κοινωνικό ζήτηµα της οδικής ασφάλειας, καθώς και η
ανάπτυξη από τους µαθητές ορθής συµπεριφοράς τόσο σαν πεζοί, όσο και αργότερα
σαν οδηγοί.
Η Κυκλοφοριακή Αγωγή πραγµατοποιείται σταδιακά, και µέσα σε όλες τις
βαθµίδες των ιταλικών σχολείων, από το Νηπιαγωγείο µέχρι τη Μέση Εκπαίδευση,
καλύπτοντας ολόκληρο το ηλικιακό φάσµα των 3-18 ετών. Παρακάτω δίνεται το
στοχοθετηµένο γενικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η Κυκλοφοριακή Αγωγή για κάθε
βαθµίδα σχολείου, σύµφωνα µε τις ιταλικές οδηγίες.
1.1 Προσχολική ηλικία
Στη νηπιακή ηλικία ο νεοφώτιστος άνθρωπος διαµορφώνει την προσωπική του
ταυτότητα µέσω µίας σταθερής σύγκρισης µε το περιβάλλον του, αποκτώντας την
αυτονοµία του µέσα από την εσωτερική αναδιοργάνωση της εµπειρίας και την
αναδηµιουργία της αλήθειας. Ως εκ τούτου, το νηπιαγωγείο, που αποτελεί το πρώτο
επίπεδο του σχολικού συστήµατος, θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο το να καθιστά
το παιδί έναν ολοένα και περισσότερο ενήµερο -και βέβαιο- χρήστη του οδικού
συστήµατος.
Πέρα από τα διάφορα συνήθη µέσα διδασκαλίας, ιδιαίτερη σηµασία για την
Κυκλοφοριακή Αγωγή των νηπίων έχουν οι επισκέψεις σε πραγµατικό περιβάλλον
λειτουργίας του οδικού συστήµατος, ενώ είναι εύκολα αντιληπτή και η σηµασία της
καθηµερινής διαδροµής µεταξύ σπιτιού και σχολείου. Άλλες χρήσιµες µέθοδοι είναι
τα οπτικοακουστικά µέσα, η µουσική και το θέατρο.
1.2 Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
Στο επίπεδο του ∆ηµοτικού Σχολείου λαµβάνουν χώρα οι πρώτες ουσιαστικές
τάσεις κοινωνικοποίησης και οι προβληµατισµοί σχετικά µε έννοιες όπως το περιβάλλον, η δηµοκρατία και η οµαδικότητα, το κράτος και οι υπηρεσίες, η οδική ασφάλεια.
Η Κυκλοφοριακή Αγωγή, εποµένως, θα πρέπει να αλληλοσυνδέεται µε την ανάπτυξη
της πειθαρχίας και της συνειδητοποίησης της εισαγωγής του ατόµου στο κοινωνικό
σύνολο, καθώς η οδική συµπεριφορά αποτελεί ουσιαστικά λειτουργία του ατόµου σε
µία οµάδα µε τους κανόνες της.
Από πλευράς µαθηµάτων, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη Μηχανική, στα
Μαθηµατικά, καθώς και στα µαθήµατα Γεωγραφίας-Ιστορίας-Επιστηµών. Ειδικότερα,
το µάθηµα της Μηχανικής µπορεί να δώσει τα ερεθίσµατα σχετικά µε την κίνηση, την
κατεύθυνσή της και τον έλεγχό της. Τα Μαθηµατικά εισάγουν το µαθητή στη
διαδικασία επίλυσης προβληµάτων, αναπτύσσοντάς του τη µεθοδικότητα, κάτι που
χρησιµεύει στη λήψη αποφάσεων κατά την καθηµερινή του κίνηση στο δρόµο. Τέλος,
τα µαθήµατα Γεωγραφίας-Ιστορίας-Επιστηµών αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

της αλληλουχίας των γεγονότων και των αλλαγών στο περιβάλλον. Επίσης, ιδιαίτερα
ωφέλιµες για το µαθητή σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης είναι οι τεχνικής φύσεως
πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του οδικού συστήµατος, τα διδάγµατα των
καθηµερινών εµπειριών από την κυκλοφορία, καθώς και οι επαφές µε ειδήµονες,
όπως οι τροχονόµοι.
Πάντως, πέρα από τη θεωρία, αναγνωρίζονται ως εξαιρετικά σηµαντικές και οι
δραστηριότητες πρακτικού χαρακτήρα. Έτσι, σε τακτικό βαθµό πραγµατοποιούνται
διάφορες εκδηλώσεις και παιχνίδια, µε σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους
µαθητές, τη διαµόρφωση κινήτρων και την απόκτηση εµπειρίας. Τα Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής εντάσσονται στην κατεύθυνση αυτή.
1.3 Πρώτος Κύκλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση είναι επιφορτισµένη µε την ευθύνη της διαµόρφωσης του ολοκληρωµένου, πλέον, ατόµου-µέλους της κοινωνίας. Ένα ολοκληρωµένο δε µέλος της κοινωνίας θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και ένας ενήµερος και
υπεύθυνος χρήστης του συστήµατος κυκλοφορίας. Στο συγκεκριµένο επίπεδο
εκπαίδευσης επιδιώκεται η έµπνευση στους µαθητές της ικανότητας ενεργοποίησης
ορθής και υπεύθυνης συµπεριφοράς στην κοινωνική ζωή, µέρος της οποίας είναι εν
τέλει και η κυκλοφορία στην οδό.
Μετά το τέλος του Πρώτου Κύκλου της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο
προέφηβος θα πρέπει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να έχει αφοµοιώσει τα απαραίτητα στοιχεία νοµικού χαρακτήρα για τη συνειδητοποίηση των κανόνων συµπεριφοράς στην κοινωνική συµβίωση
Να έχει διαµορφώσει ορθή και υπεύθυνη συµπεριφορά, είτε ως πεζός, είτε ως
οδηγός (ποδηλάτου ή µοτοποδηλάτου)
Να έχει αφοµοιώσει την έννοια και να είναι σε θέση να εφαρµόσει τους βασικούς
κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Να αναγνωρίζει την αξία της Σήµανσης των οδών
Να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της οδήγησης των δικύκλων και τα όριά τους
Να γνωρίζει τις ενδεικνυόµενες ενέργειες σε περιπτώσεις ατυχηµάτων
Να είναι σε θέση να αξιολογεί τις καταστάσεις και να κινείται χωρίς να προκαλεί
κινδύνους για τον ίδιο και τους υπόλοιπους χρήστες
Να έχει υπόψη τις αρνητικές συνιστώσες της ψυχολογίας στη σχέση ανθρώπουµηχανής (εγωκεντρισµός, αίσθηση δύναµης, κλπ.)
Να γνωρίζει τους παθολογικούς παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν
κινδύνους κατά την οδική κυκλοφορία (κακή φυσική κατάσταση, επιδράσεις
φαρµάκων, ναρκωτικά, οινόπνευµα)
Να έχει επίγνωση των επιδράσεων στην υγεία και στην ποιότητα ζωής του
θορύβου και των αερίων ρύπων της κυκλοφορίας των σύγχρονων πόλεων, µε
απώτερο σκοπό τον περιορισµό της χρήσης του οχήµατος (π.χ. διαµόρφωση
συνείδησης χρήσης του αυτοκινήτου µόνο για τις απαραίτητες µετακινήσεις)

1.4 ∆εύτερος Κύκλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Σκοπός της Κυκλοφοριακής Αγωγής στο δεύτερο επίπεδο της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση και ολοκλήρωση των χαρακτηριστικών που εµπνεύστηκαν στο µαθητή κατά τον προηγούµενο Κύκλο. Βασικός στόχος παραµένει η
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ανάπτυξη της «συνείδησης του πολίτη» µέσα από υπεύθυνη συµπεριφορά, που
εγγυάται το σεβασµό σε κάθε κανόνα της καθηµερινής ζωής που αφορά τη σχέση του
ατόµου µε το κοινωνικό σύνολο. Στα πλαίσια αυτά της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας και του τρόπου σκέψης του ατόµου, υπεισέρχεται και η αναγκαιότητα για τη
µετάδοση της φιλοσοφίας της ορθής και ασφαλούς χρήσης όλων των µηχανικών
µέσων, πέρα από το δίκυκλο.
Το χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης βαθµίδας της ιταλικής εκπαίδευσης είναι
η διάσπαση σε επιµέρους κατευθύνσεις, όπως κλασική, τεχνολογική κλπ. Έτσι, πέρα
από το γενικό στόχο που προαναφέρθηκε, η Κυκλοφοριακή Αγωγή θα πρέπει να είναι
προσαρµοσµένη και στη φιλοσοφία κάθε αντίστοιχης κατεύθυνσης. Πάντως, και πάλι
ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αυτενέργεια και ανάπτυξη πρωτοβουλίας από τους
µαθητές.
1.5 Παραδείγµατα
Στη συνέχεια παρατίθενται παραδείγµατα από διάφορες δραστηριότητες που
λαµβάνουν χώρα στα ιταλικά σχολεία, σχετικά µε την Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Φορητός σηµατοδότης στην τάξη, για την
εξοικείωση µε τις χρωµατικές ενδείξεις και
την αλληλουχία τους. Για τους νεοφώτιστους
περιπατητές η εξοικείωση µε τις ακριβείς
χρωµατικές αποχρώσεις έχει ιδιαίτερη
σηµασία, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη
αναγνώριση της ύπαρξης σηµατοδότη. Κάτι
τέτοιο, άλλωστε, συµβαίνει και µε τους
οδηγούς.
http://www.educazionestradale.net

Μετά την επίσκεψη του τροχονόµου στο σχολείο, τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτά που
είδαν. Τα χέρια του τροχονόµου κινούνται και µπορούν να δείξουν όλες τις υποδείξεις.
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«Απαγορεύονται οι φωνασκίες!»: Στις προσχολικές ηλικίες δεν είναι απαραίτητη η
εκµάθηση των ίδιων των σηµάτων. Με λίγη φαντασία, όµως, τα παιδιά µπορούν
να µάθουν τα σχήµατα, τα χρώµατα και τις έννοιές τους.

Παράδειγµα δραστηριοτήτων στα πλαίσια της Κυκλοφοριακής Αγωγής σε σχολείο
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Μπρέσια.
Αντικείµενο
-Συµπεριφορά πεζών
-Συµπεριφορά
δικυκλιστών

-Κίνδυνοι διαδροµής
σπιτιού-σχολείου

-Επιτόπου διερεύνηση
στη διέλευση σηµατοδοτών, διασταυρώσεων, διαβάσεων

Μαθητές
-Παρακολουθούν και
σχολιάζουν ταινίες µε
καθηµερινές σκηνές
-Συµπληρώνουν
ερωτηµατολόγιο
-Επεξεργάζονται και
παρουσιάζουν τα
αποτελέσµατα,
υποδεικνύοντας τα
επικίνδυνα σηµεία
-Φωτογραφίζουν σκηνές
-Αναλύουν, σχολιάζουν
-Παρουσιάζουν σε
πίνακα ανακοινώσεων

8

Επιβλέπων

Χρησιµοπ. Μέσα

-Ελέγχει τη
δραστηριότητα

-Τηλεόραση, βίντεο

-Παρέχει το
ερωτηµατολόγιο και
οδηγίες συµπλήρωσης

-Το ερωτηµατολόγιο
σχηµατίζεται βάσει
έρευνας για τους
ευάλωτους χρήστες από
το τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών της
Μπρέσια

-Συνοδεύει και
επιβλέπει την οµάδα
φωτογράφησης

-Φωτογραφική µηχανή
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Πρότυπο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του
AISICO, ιταλικού φορέα οδικής ασφάλειας. Τα
πάντα αναπαριστώνται σε κλίµακα 1:2.
www.aisico.it

Πεζοδρόµια, διαβάσεις και διαδροµές
προσοµοιάζουν στην πραγµατικότητα.

Ακόµη και ένας αληθινός αυτοκινητόδροµος (αλλά
σε κλίµακα 1:2).

1.6 Συµπεράσµατα
Από τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η Ιταλία έχει προσεγγίσει
µε ιδιαίτερη ευαισθησία το ζήτηµα της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία, έχοντας
δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που αγγίζει όλες τις ηλικίες, από τη νηπιακή
µέχρι και την εφηβεία, και προσαρµόζοντας τη σχετική εκπαιδευτική διαδικασία στις
ανάγκες και επιταγές κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης. Έτσι, έχει καταφέρει να υλοποιήσει ένα σύστηµα Κυκλοφοριακής Αγωγής που συνοδεύει το µαθητή σε όλα τα
στάδια εκπαίδευσης, µε σκοπό τη διαµόρφωση συνείδησης επάνω στο ζήτηµα της
οδικής ασφάλειας και την έµπνευση ορθής νοοτροπίας και συµπεριφοράς, «για µια
ζωή».
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2. ΓΑΛΛΙΑ
Η χώρα η οποία είναι πολύ µπροστά όσον αφορά την οδική ασφάλεια, µε σαφή
πολιτική και προγραµµατισµό για τη βελτίωση της, είναι η Γαλλία. Τα τελευταία 25
χρόνια η Γαλλία έχει υιοθετήσει µία στρατηγική µε στόχο τη µείωση των θανατηφόρων ατυχηµάτων, η οποία περιλαµβάνει και την εκπαίδευση της οδικής ασφάλειας
στα σχολεία. Η πολιτική αυτή εκπαίδευσης περιλαµβάνει την υποχρεωτική ενσωµάτωση, στο µέτρο του δυνατού, της παραµέτρου της οδικής ασφάλειας σε όλα τα
µαθήµατα που διδάσκονται. Τα αποτελέσµατα της ενέργειας αυτής ήταν να µειωθούν
στη Γαλλία τα θανατηφόρα δυστυχήµατα κατά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό. Η σηµασία
του προγράµµατος φαίνεται και από το γεγονός ότι από το διάστηµα που εφαρµόζεται, ο αριθµός των νεκρών έχει υποδιπλασιαστεί, τη στιγµή που ο αριθµός των
οχηµάτων έχει υπερπενταπλασιαστεί. Ενδεικτικά αναφέρεται πως για το έτος 2000 ο
αριθµός των νεκρών από οδικά ατυχήµατα ήταν 7643, αριθµός που αποτελεί το
µικρότερο για την τελευταία 40ετία. Η πρόοδος αυτή έχει ενθαρρύνει και άλλες
χώρες προς αυτήν την κατεύθυνση.
2.1 Σχολικές Βεβαιώσεις Οδικής Ασφάλειας
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόλου των σχολείων στην οδική ασφάλεια, οι
γαλλικές αρχές θέσπισαν το θεσµό των Σχολικών Βεβαιώσεων Οδικής Ασφάλειας
πρώτου και δευτέρου επιπέδου. Αυτές οι βεβαιώσεις αποτελούν τον προθάλαµο για
την απόκτηση διπλώµατος οδήγησης µοτοποδηλάτου και αυτοκινήτου αντίστοιχα,
δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη σηµασία που δίνει το γαλλικό σύστηµα στην
παιδεία που έχει να κάνει µε την οδική ασφάλεια. Στόχος της προετοιµασίας αυτής
από το σχολείο είναι η απόκτηση συγκεκριµένων γνώσεων από τους µαθητές, ώστε
να κατανοηθούν καλύτερα οι κανόνες χρήσης των οδών από οδηγούς και πεζούς.
Αυτό γίνεται µε σκοπό να εξαλειφθούν τα λάθη στην συµπεριφορά που οφείλονται
στην άγνοια, αλλά και στις «λανθασµένες ιδέες» των παιδιών, ώστε µεγαλώνοντας να
µην έχουν να αντιµετωπίσουν ανάλογα προβλήµατα.
Πιο συγκεκριµένα, για την απόκτηση του πρώτου επιπέδου της Σχολικής
Βεβαίωσης Οδικής Ασφάλειας οι απαιτήσεις είναι πολύ συγκεκριµένες, και αφορούν
σε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Η Βεβαίωση αυτή αφορά σε µαθητές της 5ης
τάξης του Γαλλικού Γυµνασίου (2ης τάξης Γυµνασίου για την Ελλάδα, δηλαδή
µαθητές που είναι µέχρι 14 ετών) και εξετάζει τις γνώσεις των µαθητών σε θέµατα
οδικής ασφάλειας και εφαρµογής τους. Η Βεβαίωση αυτή επικυρώνει την επαρκή
γνώση των εξεταζοµένων πάνω στο θέµα της οδήγησης οχήµατος σε θεωρητικό και
πρακτικό επίπεδο, είναι δε απαραίτητο στοιχείο και προσόν για τα άτοµα 14-15 ετών
που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σεµινάρια εκπαίδευσης µοτοποδήλατων.
Όσον αφορά τη Σχολική Βεβαίωση Οδικής Ασφάλειας δευτέρου επιπέδου, αυτή
αναφέρεται σε µαθητές 3ης τάξης Γαλλικού Γυµνασίου (1ης τάξης Ελληνικού
Λυκείου), η διαδικασία απόκτησής της είναι ανάλογη µε αυτής του πρώτου επιπέδου
και περιλαµβάνει ανάλογη εξεταστέα ύλη.
Τα θέµατα που εξετάζονται επεξεργάστηκαν κατά τη διάρκεια όλης της
σχολικής χρονιάς στα προγράµµατα όλων των µαθηµάτων διδασκαλίας. Η εξέταση
γίνεται µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων, καθώς και µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίων πολλαπλών επιλογών µε γραφικές παραστάσεις συνθηκών κυκλοφορίας,
ανάλογο µε αυτό που χρησιµοποιείται στο ελληνικό εξεταστικό σύστηµα. Το ζητούµενο της εξέτασης αποτελεί η αξιολόγηση των µαθητών σε ζητήµατα συµπεριφοράς
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σε διάφορες κυκλοφοριακές συνθήκες, όπως και η πρόβλεψη έκτακτων συµβάντων
στο δρόµο.
Οι εξετάσεις αυτές λαµβάνουν χώρα κάθε χρόνο και η συµµετοχή κάποιου σε
αυτές γίνεται µετά από αίτηση. Θεσπίζονται διάφορες αρµόδιες επιτροπές από
εκπαιδευτικούς και αντιπροσωπείες εξειδικευµένες επάνω στο θέµα της οδικής
εκπαίδευσης, από τα Υπουργεία που ασχολούνται µε αυτό. Τέτοια είναι το Υπουργείο
Παιδείας, όπως και το Υπουργείο Εξοπλισµού, Οικισµού και Μεταφορών (∆ιεύθυνση
Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφορίας). Αξίζει να σηµειωθεί πως αυτές οι επιτροπές
ανανεώνουν και προτείνουν κάθε χρόνο τα ερωτηµατολόγια, το επίπεδο των
εξετάσεων, καθώς και τις απαιτήσεις από τους υποψηφίους.
Τελικώς, µετά από την εξέταση για κάθε επίπεδο, ο κάθε επιτυχής υποψήφιος
γίνεται κάτοχος της βεβαίωσης που φαίνεται παρακάτω και έχει τη µορφή πιστωτικής
κάρτας.
ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο)
Επώνυµο………………………………….
Όνοµα…………………………………….
Ηµεροµηνία Γέννησης……………………
Σχολείο……………………………………
Πόλη………………………………………
Νοµός……………………………………..

Φωτογραφία

Υπογραφή
Ηµεροµηνία……………………………..

Ο ∆ιευθυντής

2.2 Η Κυκλοφοριακή Αγωγή ως µέρος των διδασκόµενων µαθηµάτων
Όπως έχει προαναφερθεί, η οργάνωση του όλου προγράµµατος βασίζεται στην
ενσωµάτωση στα µαθήµατα που διδάσκονται στα σχολεία, θεµάτων οδικής ασφάλειας. Παρακάτω παρατίθενται επιγραµµατικά τα µαθήµατα και τα σηµεία που έλαβε
χώρα αυτή η ενσωµάτωση, καθώς και επισηµαίνεται ο στόχος των συγκεκριµένων
θεµάτων σε σχέση µε τους µαθητές.
Μαθηµατικά
Στα Μαθηµατικά έχουν προσαρµοστεί στοιχεία όπως τα θύµατα µεταξύ των
νέων, η ταχύτητα και η απόσταση από την στιγµή πέδησης µέχρι το ατύχηµα, καθώς
και η εξέλιξη των τροχαίων ατυχηµάτων στη Γαλλία.
Ο στόχος είναι να καταλάβουν οι µαθητές πως τα τροχαία ατυχήµατα αφορούν
όλες τις ηλικίες, τον κίνδυνο που διατρέχουν οι οδηγοί δικύκλων και αυτοκινήτων
κατά την οδήγηση, και σε τελική ανάλυση να γίνει σαφές το µέτρο της ανασφάλειας
των χρηστών της οδού, και κυρίως των ατόµων της σχολικής και νεαρής ηλικίας.
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Αγωγή του Πολίτη
Στο µάθηµα της Αγωγής του Πολίτη τα θέµατα που διδάσκονται αφορούν σε
πεζούς στην πόλη, στη µετακίνηση µε ποδήλατο και πατίνια, στο κράνος, στις οδικές
σηµάνσεις, στους κανόνες διάσχισης σε διασταυρώσεις και, τέλος, στις ενέργειες που
πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ατυχήµατος.
Στόχος της κάθε ενότητας, σε γενικές γραµµές, είναι να κατανοηθούν οι ρόλοι
των πεζών, ποδηλατιστών και ατόµων που κινούνται µε πατίνια στην οδό, καθώς και
οι κανόνες ασφαλείας, όπως και η πρώτη επαφή και γνωριµία µε την οδική σήµανση
και τη σηµασία της. Επιπρόσθετα, οι µαθητές µαθαίνουν πώς πρέπει να διασχίζουν το
δρόµο και τις διασταυρώσεις σε διάφορες συνθήκες και περιπτώσεις κόµβων, ενώ
πολύ σηµαντικό είναι να γνωρίζουν τις ενέργειες που πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε
περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος, ώστε οι επιπτώσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο
ανώδυνες, ακολουθώντας το τρίπτυχο «Προστατεύω - Ειδοποιώ - Σώζω».
Τεχνολογία
Στο συγκεκριµένο µάθηµα αναλύονται θέµατα που έχουν να κάνουν µε το
προστατευτικό κράνος και το κατά πόσο είναι κάποιος είναι ορατός µε ένα δίκυκλο
από τους άλλους οδηγούς.
Ο ρόλος της πρώτης από τις παραπάνω ενότητες είναι να διαπιστώσει ο
µαθητής τη σηµασία του να φέρει κανείς το κράνος ενώ οδηγεί δίκυκλο, τα µέρη, τα
υλικά και τις ποιότητες αυτών, ώστε να είναι σε θέση να κάνει κάθε φορά την
καλύτερη επιλογή. Όσον αναφορά τα θέµατα του πώς να είναι κάποιος ορατός µε
δίκυκλο και πώς να προσέχει όταν είναι επάνω σε αυτό, είναι φανερό πως στόχο
έχουν την διδαχή όλων εκείνων το βασικών στοιχείων ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια
των δικυκλιστών, που αποτελούν εκ των πραγµάτων την πιο ευπαθή οµάδα οδηγών
µέσα στην πόλη.
Αγγλική Γλώσσα
Στο µάθηµα αυτό η οδική ασφάλεια υπεισέρχεται κατά τον προφορικό και
γραπτό λόγο, µε τις αναφορές σε ανάλογα ζητήµατα κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Ο στόχος είναι η εκµάθηση και επανάληψη των βασικών εννοιών για καλύτερη
εµπέδωση από τους µαθητές.
Γαλλική Γλώσσα
Κάτι ανάλογο µε τα παραπάνω συµβαίνει και µε το µάθηµα των Γαλλικών. Η
διαφορά έγκειται στο ότι εδώ υπάρχει µία πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση στο θέµα,
αφού οι µαθητές διδάσκονται τις ορολογίες της οδικής ασφάλειας, υπεισέρχονται σε
διαδικασία µελέτης και κατανόησης κειµένων που έχουν σχέση µε την ασφάλεια
στους δρόµους και µε το δράµα που συντελείται µε κάποιο θανατηφόρο τροχαίο
ατύχηµα, όπως και ενηµερώνονται επάνω σε ειδικά θέµατα νοµοθεσίας και κανόνων
οδικής συµπεριφοράς.
Επιστήµες της Ζωής και της Γης
Σε αυτήν την ενότητα δίνεται βαρύτητα στην επιρροή που έχουν στην οδήγηση
και στην ασφάλεια διάφορες ουσίες, όπως ναρκωτικά, οινόπνευµα και φάρµακα.
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Γνωστοποιούνται οι κίνδυνοι που εγκυµονούν όταν υπάρχει επήρεια τέτοιων ουσιών,
καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο επηρεάζεται ο ανθρώπινος οργανισµός από αυτές.
Στα πλαίσια του ίδιου µαθήµατος αναλύονται και θέµατα που έχουν να κάνουν µε την
εγρήγορση και το που πρέπει να εστιάζεται η προσοχή του οδηγού. Στόχος όλων των
παραπάνω είναι, βέβαια, να δοθούν οι βάσεις για ασφαλή οδήγηση ως αποτέλεσµα
σωστής παιδείας.
Φυσική
Οι παράµετροι που έχουν την κατεύθυνση της οδικής παιδείας και δίνονται στο
µάθηµα της Φυσικής είναι η ανάλυση των προβλεπόµενων ατυχηµάτων, η µηχανική
της σύγκρουσης και οι µηχανισµοί ασφάλειας. Οι µαθητές εξοικειώνονται µε τις
έννοιες της απόστασης ακινητοποίησης οχήµατος, του χρόνου αντίδρασης, του
χρόνου πέδησης , καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Στο τµήµα που έχει να κάνει
µε τη σύγκρουση, αποκτούν µία εικόνα για τις δυνάµεις που ασκούνται στο όχηµα
κατά τη διάρκειά της, καθώς και τα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να
µειωθεί το µέγεθος επιρροής στους επιβάτες, όπως ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι.
Έτσι, οι µαθητές λαµβάνουν πληροφορίες που τους ωθούν να διατηρούν τις
αποστάσεις ως οδηγοί και να εκτιµούν τη χρήση των συστηµάτων ασφαλείας στο
αυτοκίνητο.
Φυσική Αγωγή και Αθλητική Αγωγή
Στο µάθηµα αυτό οι µαθητές αναπτύσσουν και καλλιεργούν της ικανότητες
που µπορούν να τους βοηθήσουν κατά την οδήγηση, όπως ταχείες αντιδράσεις και
αντανακλαστικά, γρήγορη εκτίµηση των οπτικών σηµάτων που παίρνουν από το
περιβάλλον, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο άµεση η λήψη αποφάσεων κατά την
οδήγηση, και επισήµανση καταστάσεων κούρασης, που µπορεί να γίνουν επικίνδυνες
για την ασφάλεια.
2.3 Συµπεράσµατα
Από τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε πως η πολιτική που ακολουθείται στη Γαλλία, και η οποία φαίνεται να αποδίδει, είναι η συνεχής τριβή των
µαθητών µε το θέµα της οδικής συµπεριφοράς και ασφάλειας, ώστε αυτή να γίνει
µέρος της καθηµερινότητας και βίωµα τους. Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτό είναι
η διαδικασία της διδασκαλίας των περισσότερων µαθηµάτων µε παραδείγµατα και
εφαρµογές που έχουν αυτόν τον στόχο, ώστε να λαµβάνεται κάθε φορά και κάθε
χρόνο το µήνυµα από τους µαθητές, διαµορφώνοντας έτσι την οδική τους προσωπικότητα µε γνώµονα την ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής τους θητείας.
Είναι µία µέθοδος διαµόρφωσης ενιαίας οδικής παιδείας που µπορεί να εφαρµοσθεί
από κάθε χώρα, αφού οι απαιτήσεις σε εξειδικευµένο προσωπικό, αλλά και υποδοµή,
δεν είναι σηµαντικές.
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3. ΙΣΠΑΝΙΑ
Στην Ισπανία, το κράτος και οι πολίτες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι στα
θέµατα που αφορούν στην οδική ασφάλεια. Οι µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες της
χώρας, όπως η SEAT, αλλά και άλλων χωρών, κυρίως η
RENAULT, συνεργάζονται µε την κυβέρνηση και τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας, στην προσπάθεια
µείωσης των νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήµατα. Έτσι,
πολύ συχνά στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον τύπο
(γραπτό και ηλεκτρονικό-Internet), γίνονται διαφηµιστικές
εκστρατείες πληροφόρησης και ενηµέρωσης του κοινού.
Μάλιστα, έχοντας αντιληφθεί ότι η αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος επιτυγχάνεται «χτυπώντας το στη ρίζα του», η προσπάθεια επικεντρώνεται στα
άτοµα νεαρής ηλικίας. Τα άτοµα ηλικίας µέχρι 18 ετών είναι
στατιστικώς ιδιαίτερα ευάλωτα όταν κυκλοφορούν ασυνόδευτα στο δρόµο ως πεζοί ή ως οδηγοί (ποδηλάτων, µοτοποδηλάτων, µε πατίνια
κλπ.). Το πρόβληµα εστιάζεται στην έλλειψη Κυκλοφοριακής Αγωγής, παιδείας και
φυσικά απαιτούµενης εµπειρίας.
Στα πλαίσια της προώθησης της προσπάθειας για την αναβάθµιση της οδικής
ασφάλειας, ο αρµόδιος τοµέας του ισπανικού Yπουργείου Συγκοινωνιών (DGTDireccion General de Trafico) και τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας, διοργανώνουν εθνικό διαγωνισµό µε θέµα «Κυκλοφοριακή Αγωγή στα σχολεία». Με αυτόν
τον τρόπο συγκεντρώνεται κάθε ολοκληρωµένη προσπάθειαπρόταση των διαφόρων ιδιωτικών φορέων, επιλέγεται η βέλτιστη
δυνατή και εφαρµόζεται ως πρόγραµµα διδασκαλίας (µε βιβλίο)
στα σχολεία, σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια) ξεχωριστά. Παρατηρήθηκε ότι σε αυτό
το ηλικιακό φάσµα ο άνθρωπος (παιδί ή έφηβος) επικοινωνεί καλύτερα και αµεσότερα µε τους γονείς, και γενικότερα µε το συγγενικό του περιβάλλον, µε αποτέλεσµα
να µεταφέρεται µε απόλυτη σχεδόν αξιοπιστία οτιδήποτε διδάσκεται ή γίνεται στα
πλαίσια της διδασκαλίας.
Έτσι, σε συνεργασία µε τους γονείς, παρέχονται τα απαιτούµενα ερεθίσµατα
και η σωστή πληροφόρηση στο νεαρό άτοµο, προκειµένου να αναπτύξει κυκλοφοριακή συνείδηση. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια καθορισµένης ώρας διδασκαλίας, και ανάλογα µε την ηλικία και το επίπεδο των µαθητών, διεξάγονται οι εξής
δραστηριότητες (αναφέρονται µε τη χρονική σειρά που εφαρµόζονται στις διάφορες
µαθησιακές βαθµίδες):
•

•
•

Χειροτεχνία-κατασκευή σηµάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε χαρτί και
εξήγηση της σηµασίας τους για τους χρήστες της οδού. Κατόπιν, στα πλαίσια
ενός παιχνιδιού-τεστ, οι µαθητές καλούνται να τοποθετήσουν τα σήµατα επάνω
σε έτοιµο οδικό δίκτυο (που παρέχεται στον εκπαιδευτικό µέσω του Υπουργείου
Συγκοινωνιών)
Κυκλοφορία πεζή και µε οχήµατα (Ι.Χ., δίκυκλα, σχολικά λεωφορεία) µε ή χωρίς
τη συνοδεία γονέων
Πληροφόρηση για τους κινδύνους που διατρέχει κάποιος όταν παραβιάζει ή
αγνοεί τα σήµατα της τροχαίας
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•
•
•
•
•
•

•
•

Εκµάθηση σωστής συµπεριφοράς κατά την ώρα του παιχνιδιού δίπλα σε δρόµο,
κατά τη διάσχιση αυτού, κατά την κυκλοφορία στο πεζοδρόµιο και τις διαβάσεις
µε ή χωρίς φωτεινό σηµατοδότη
Γνωριµία µε τον τροχονόµο και εξήγηση του ρόλου του
Συζητήσεις µε διάφορους ειδήµονες και µε γονείς, παρουσία εκπαιδευτικού, και
προβολή διαφανειών και ταινιών
Συζήτηση των θεµάτων του βιβλίου που παρέχεται από το κράτος, το οποίο περιλαµβάνει οδηγίες, συµβουλές, εικόνες και αφίσες, καθώς και τεστ αφοµοίωσης
και ελέγχου αντίληψης της σωστής κυκλοφοριακής συµπεριφοράς
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής και πρακτική
εφαρµογή της θεωρίας
Αναλυτικά ψυχοτεχνικά και οπτικοακουστικά τεστ γνώσεων µε τη βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικών εξοµοιωτών on-line, που παρουσιάζονται
στο Internet κατά καιρούς από διάφορες εταιρίες, όπως η RENAULT. Μάλιστα,
εκτός από τα κλασσικά «Σωστό-Λάθος», υπάρχουν και τα δυναµικά ή real time
τεστ, στα οποία ο χρήστης κυκλοφορεί µε όποιο µέσο επιλέξει για 5 λεπτά σε
κάποιο δίκτυο, και κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας του παρέχονται οπτικοακουστικές και απτικές πληροφορίες και διορθώσεις. Στο τέλος, αφού του ανακοινωθεί η τελική του βαθµολογία, του παρέχονται συµβουλές σχετικά µε τον τρόπο
οδήγησής του και προτρέπεται να ξαναδοκιµάσει για να βελτιώσει την εικόνα
του και τις επιδόσεις του
Προβολή διαφηµιστικών ταινιών µικρού µήκους µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα,
επάνω σε θέµατα οδικής ασφάλειας, µε σκοπό την ενηµέρωση (και όχι τον
εκφοβισµό ή την αποστροφή των παιδιών)
Οµιλίες από επαγγελµατίες οδηγούς αγώνων αυτοκινήτου για τις συνθήκες
οδικής ασφάλειας στις πίστες, που είναι αυξηµένες σε σχέση µε τους δρόµους
του εθνικού δικτύου
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4. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε θέµατα οδικής ασφάλειας είναι σηµαντικό
ζήτηµα και στην Πορτογαλία. Για την ευαισθητοποίηση των γονέων και των
εκπαιδευτικών, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας προχώρησαν στον χαρακτηρισµό του έτους 2000 ως του έτους εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια.
Από το έτος 1997 µία επιτροπή µε αντιπροσώπους από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας και την Εθνική Επιτροπή της Ένωσης Γονέων, θεωρεί τα
ζητήµατα που αφορούν στην ενσωµάτωση οδικής ασφάλειας στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από την Προβασική έως και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Σηµειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν στόχο των ενηµερωτικών και των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων οδικής ασφάλειας, που τους εξασφαλίζουν τα απαραίτητα εργαλεία για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της διδασκαλίας των µαθητών
τους. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (βίντεο και υποστηρικτικού κειµένου) είναι
σε εξέλιξη και στοχεύει στην αυτό-εκπαίδευση, ενώ σηµειώνεται ότι το υλικό, όπως
τα φυλλάδια, έχει ήδη διανεµηθεί σε σχολεία της χώρας.
4.1 Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής
Στην Πορτογαλία, τα Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής ονοµάζονται «Σχολεία
Κυκλοφορίας». Στα συγκεκριµένα Πάρκα προσοµοιάζονται οι συνθήκες κυκλοφορίας για παιδιά ηλικίας 3-10 ετών, τα οποία µαθαίνουν παίζοντας τους ρόλους
οδηγών, επιβατών και πεζών, υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη ενός εκπαιδευτή. Τα
Πάρκα έχουν δηµιουργηθεί από τις κατά τόπους δηµοτικές αρχές, λαµβάνοντας
υπόψη συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές (για το σκοπό αυτό έχουν δοθεί σε
όλους τους δήµους φυλλάδια-οδηγοί µε σχετικές οδηγίες).
Πιο αναλυτικά, τα Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής περιλαµβάνουν ειδικά εξοπλισµένη πίστα, όπου προσοµοιώνονται οι πραγµατικές συνθήκες της οδικής κυκλοφορίας, καθώς επίσης και αίθουσα διδασκαλίας, χώρο για τους εκπαιδευτές, χώρο για
τη διοίκηση κλπ. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, το συνολικό εµβαδόν των Πάρκων
δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 2500 m2. Επίσης, υπάρχει δέσµευση για την
ευκολία οδικής πρόσβασης στα Πάρκα και για την ύπαρξη εγκαταστάσεων ύδρευσης
και ηλεκτρικού. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που επαρκεί ο χώρος δίνεται η δυνατότητα
να δηµιουργηθούν πιο σύνθετες πίστες, µε γεωµετρία που προσεγγίζει ακόµη περισσότερο τις πραγµατικές συνθήκες.
Αξιόλογο επισήµανσης είναι ότι στα Πάρκα αυτά υπάρχει κατάλληλη οριζόντια
και κατακόρυφη σήµανση. Ειδικότερα, η κατακόρυφη σήµανση είναι φορητή, ώστε
να µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των µαθηµάτων.
Επιπλέον, στη σήµανση θα πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον ένα σύστηµα
φωτεινού σηµατοδότη, που θα ρυθµίζει την κυκλοφορία των πεζών και των οχηµάτων. Το σύστηµα απαραίτητα θα έχει τη δυνατότητα της χειροκίνητης ρύθµισης της
κυκλοφορίας από τον εκπαιδευτή. Ο εξοπλισµός ολοκληρώνεται µε οχήµατα, κράνη
και µικροφωνικό σύστηµα για τον εκπαιδευτή.
4.2 Εκπαιδευτικό υλικό
Σχετικά µε τον εκπαιδευτικό εξοπλισµό, σηµειώνεται ότι ο χώρος δραστηριοτήτων µεταξύ άλλων πρέπει να διαθέτει µία συσκευή τηλεόρασης µε βίντεο, συσκευή
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προβολής διαφανειών και έναν υπολογιστή µε συσκευή ανάγνωσης CD-ROM.
Επιπρόσθετα, το σχολείο θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε διάφορα εκπαιδευτικά
εργαλεία, όπως διαφάνειες, βιβλία, λογισµικό κλπ.
4.3 Λοιπά εκπαιδευτικά προγράµµατα
Στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράµµατα που αφορούν στην εκπαίδευση για
θέµατα οδικής ασφάλειας, περιλαµβάνεται το “CICLOFORMA”. Το εν λόγω αποτελεί ένα πειραµατικό πρόγραµµα που εφαρµόζεται από το έτος 1998, µέσα από το
οποίο νέοι 14-16 ετών µπορούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης µοτοποδηλάτου,
µετά από µια περίοδο εκπαίδευσης που εξασφαλίζεται από την επιτροπή PRP
(Portugal Road Prevention). Οι υποψήφιοι πρέπει να εγκριθούν από την προηγούµενη
σχολική χρονιά και να τους επιτραπεί να συµµετάσχουν στα µαθήµατα από τους
δασκάλους τους.
Σε ανάλογο πειραµατικό καθεστώς λειτουργούν λέσχες οδικής ασφάλειας σε
ορισµένα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (15-17 ετών) για µαθητές, όπου
υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου πραγµατοποιούνται µελέτες και εργασίες σε
θέµατα οδικής ασφάλειας, µετά από τις κανονικές ώρες διδασκαλίας.
Σε επόµενο στάδιο οι µαθητές µπορούν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους σε θέµατα κυκλοφορίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο εξαρτάται από την
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου των σχολείων και, κατά συνέπεια, δεν
υπάρχουν εγγυήσεις ότι όλοι οι µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα
εµπλακούν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
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5. ΕΛΛΑ∆Α
Στα πλαίσια της συγκριτικής παρουσίασης ελληνικής και αλλοδαπής εµπειρίας
σε θέµατα οδικής ασφάλειας, αναφέρεται ότι στην Ελλάδα η Κυκλοφοριακή Αγωγή
στα ∆ηµοτικά Σχολεία και στα Γυµνάσια και Λύκεια δεν αποτελεί τµήµα του
εκπαιδευτικού προγράµµατος. Τη σηµαντική αυτή έλλειψη επιχειρεί να καλύψει το
πρόγραµµα που έχει συστήσει το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στα
πλαίσια του Εθνικού Προγράµµατος Οδικής Ασφάλειας, το οποίο περιλαµβάνει τη
∆ράση ∆.3. Η εν λόγω ∆ράση προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία Πάρκων
Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΚΑ) από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
και αφορά παιδιά προσχολικής ηλικίας και ∆ηµοτικού Σχολείου.
Ενώ η σχεδιαζόµενη πολιτική οδικής ασφάλειας προβλέπει την ενσωµάτωση
σχετικών θεµάτων στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα τόσο στην Πρωτοβάθµια, όσο
και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, προς το παρόν δεν έχει δροµολογηθεί η
κατασκευή και η λειτουργία ΠΚΑ για τους µαθητές της δεύτερης, ούτε και η
διδασκαλία σχετικών γνώσεων πρακτικού και θεωρητικού επιπέδου µε ανάλογη
πιστοποίηση, όπως συµβαίνει σε χώρες του εξωτερικού που µελετώνται στο παρόν.
Αξιοσηµείωτο, όµως, είναι ότι εξελίσσεται, όπως συµβαίνει και στην Πορτογαλία, η δηµιουργία του εκπαιδευτικού υλικού που στοχεύει πρώτα στην αυτοενηµέρωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα Κυκλοφοριακής Αγωγής και οδικής ασφάλειας,
προκειµένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για µια µεθοδική διδασκαλία, και
έπειτα στη βέλτιστη κατανόηση και αφοµοίωση των στοιχείων της από την πλευρά
των µαθητών, που µακροπρόθεσµα θα συντελέσει στην έµπνευση της οδικής ασφάλειας στους νέους.
5.1 Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής
Σύµφωνα πάντα µε το ενδιαφέρον που οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκδηλώνουν προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ), στο πρόγραµµα του τελευταίου έχουν ενταχθεί 140 ΟΤΑ µε προγραµµατική σύµβαση, ενώ
εκκρεµεί ένας σηµαντικός αριθµός αιτήσεων. Από αυτούς, οι 14 έχουν ολοκληρώσει
τις εργασίες κατασκευής και ξεκίνησαν τη λειτουργία του ΠΚΑ κατά το σχολικό
έτος 2002-2003.
Η πρωτοβουλία του ΥΜΕ αποτελεί καινοτοµία στα δεδοµένα της χώρας, αφού
για πρώτη φορά επιχειρείται η εγκατάσταση ενός δικτύου Πάρκων Κυκλοφοριακής
Αγωγής σε ολόκληρη την επικράτεια, µε τη µορφή ενός πρότυπου σχεδίου. Το
τελευταίο περιλαµβάνει τη γενική χωροθέτηση, τη µελέτη οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης, την αναλυτική διαστασιολόγηση των επιµέρους δοµικών στοιχείων
του, αλλά και τη σύνταξη Οδηγών Εκπαίδευσης, προκειµένου να υποβοηθηθούν οι
λειτουργοί των ΠΚΑ.
Το ΠΚΑ προσοµοιώνει ένα τυπικό οδικό δίκτυο αστικού και περιαστικού
χώρου, που περιλαµβάνει µία σειρά αντιπροσωπευτικών συγκοινωνιακών στοιχειών,
τα οποία αποτελούν αντικείµενο εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας και
∆ηµοτικού Σχολείου. Το πρόγραµµα της εκπαίδευσης έχει προδιαγραφεί από το
ΥΜΕ, προς την κατεύθυνση της προσαρµογής και της γνωριµίας µε το περιβάλλον
του οδικού δικτύου και των βασικών κανόνων κυκλοφορίας, η οποία είναι παρόµοια
και για τις χώρες της Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας. Βέβαια, σε σχέση
µε τις εν λόγω χώρες, στην Ελλάδα ως ευρύτερος σκοπός του ΥΜΕ δίνεται ιδιαίτερη
έµφαση στη λειτουργία σε επίπεδο των τοπικών κοινωνιών, µέσα από τα ΠΚΑ, ενός
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ζωντανού οργανισµού µε ρόλο συντονιστή και εµψυχωτή των ενεργειών για τη βελτίωση της οδικής συµπεριφοράς.

Πρότυπο σχέδιο Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

5.2 Το µάθηµα της Κυκλοφοριακής Αγωγής
Αξιόλογο επισήµανσης είναι ότι στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα πρότυπα του
εξωτερικού, παράλληλα µε τη λειτουργία των ΠΚΑ σχεδιάζεται και η ένταξη του
µαθήµατος της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα ∆ηµοτικά Σχολεία, γεγονός που ισχύει
ήδη στις παραπάνω χώρες. Για το ζήτηµα αυτό έχει εισηγηθεί η Εθνική Επιτροπή
Οδικής Ασφάλειας στην αρµόδια ∆ιεύθύνση του Υπουργείου Παιδείας, προτείνοντας
τη χρησιµοποίηση της υποδοµής των ΠΚΑ για τις ανάγκες του εν λόγω µαθήµατος.
Κατά συνέπεια, κρίνεται επιτακτική η ένταξη της Κυκλοφοριακής Αγωγής ως
αυτόνοµου µαθήµατος του ωρολογίου προγράµµατος, ώστε να έχουν τη δυνατότητα
όλοι οι µαθητές να εµπλακούν σε αυτό, ακόµη κι αυτοί που δεν φοιτούν σε ∆ηµοτικά
Σχολεία των µεγάλων αστικών κέντρων, όπου και θα λειτουργήσουν τα ΠΚΑ.
5.3 Εκπαιδευτικό υλικό
Μία επιπλέον προσπάθεια στα πλαίσια της ελληνικής εκπαίδευσης, σε ζητήµατα σχετικά µε την οδική ασφάλεια, είναι η δηµιουργία διδακτικού υλικού και η
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, µε τίτλο «Κυκλοφοριακή Αγωγή - Ατυχήµατα»,
που εκπονήθηκε από ποικίλους φορείς (Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο
Ψυχικής Υγιεινής, Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχηµάτων Ιατρικής
Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης), κατόπιν ανάθεσης από το Υπουργείο Παιδείας το 1999.
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Ο στόχος του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού, που δεν διαφοροποιείται από
εκείνο των παραπάνω τεσσάρων χωρών, είναι η προώθηση προτύπων συµπεριφοράς
που προάγουν την υγεία των νέων, µέσω µεθόδων και πρακτικών που βοηθούν τους
µαθητές να εντοπίσουν τους παράγοντες που προκαλούν ατυχήµατα και να
προστατεύουν τον εαυτό τους, υιοθετώντας µια ενεργή τάση πρόληψης έναντι των
κινδύνων που τους περιτριγυρίζουν. Ένα σηµαντικό τµήµα του υλικού περιέχει
στοιχεία Κυκλοφοριακής Αγωγής, µε αναφορά στα τροχαία ατυχήµατα που εµπλέκονται οι νέοι (πεζοί, οδηγοί ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων κλπ.) και στην πρόληψή
τους.
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαµβάνει δύο βιβλία που απευθύνονται σε µαθητές
δύο αντίστοιχων ηλικιακών οµάδων, των 11-14 ετών και των 15-18 ετών, ένα βιβλίο
για τον εκπαιδευτικό µε το διδακτικό υλικό της εκπαίδευσης, καθώς και διαφάνειες
που διευκολύνουν την παρουσίαση του υλικού. Τα µεν πρώτα βοηθούν τους µαθητές
να εξοικειωθούν µε τους όρους, τους τύπους και τη βαρύτητα των ατυχηµάτων,
εστιάζοντας στις αιτίες, στις επιπτώσεις, στην αντιµετώπιση και στην πρόληψή τους,
το δε δεύτερο αναφέρεται σε πληροφορίες για κάθε κατηγορία ατυχηµάτων και σε
δραστηριότητες που θα επιτρέψουν στους µαθητές να αποκτήσουν µία ενεργή
συµµετοχή στην πρόληψή τους. Επιπλέον, παραθέτει φύλλα αξιολόγησης των
µαθητών, αποτελούµενα από µία σειρά ερωτήσεων που επιτρέπουν τον έλεγχο των
γνώσεων που έχουν αποκτηθεί για κάθε ενότητα ξεχωριστά.
Σε ό,τι αφορά την Κυκλοφοριακή Αγωγή, το µάθηµα αποτελείται από µία σειρά
θεµατικών Ενοτήτων. Η 1η Ενότητα αφορά τους επιβάτες οχηµάτων (ορθή συµπεριφορά επιβατών κατά τη διάρκεια µίας διαδροµής, αιτίες ατυχηµάτων µε επιβατικά
αυτοκίνητα, ριψοκίνδυνη συµπεριφορά, τρόποι και µέσα για την πρόληψη των
ατυχηµάτων). Η 2η Ενότητα είναι αντίστοιχου θεµατικού περιεχοµένου, µε τη
διαφορά ότι απευθύνεται στους συνεπιβάτες δικύκλων. Στην Ενότητα αυτή γίνεται,
επίσης, αναφορά στην ευθύνη που βαραίνει την Πολιτεία σχετικά µε τους δικυκλιστές
και τους γονείς. Η 3η Ενότητα αφορά τους οδηγούς ποδηλάτων (αιτίες τροχαίων
ατυχηµάτων µε εµπλοκή ποδηλάτων, ριψοκίνδυνη συµπεριφορά ποδηλατιστών και
ανυποψίαστη συµπεριφορά των υπόλοιπων οδηγών, ο λόγος και ο βαθµός ευθύνης
της Πολιτείας, παραδείγµατα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τρόποι πρόληψης των
τροχαίων ατυχηµάτων από τον ποδηλατιστή). Η 4η Ενότητα αφορά τους πεζούς
(αιτίες ατυχηµάτων µε ευθύνη πεζών, συµβουλές προς πεζούς ως προς τον τρόπο
συµπεριφοράς τους για την πρόληψη ατυχηµάτων). Τέλος, η 5η Ενότητα αφορά τις
άµεσες επιπτώσεις των οδικών ατυχηµάτων και τον τρόπο αντιµετώπισής τους.
Σε ό,τι αφορά την Κυκλοφοριακή Αγωγή των παιδιών, έχουν εντοπιστεί διάφορα βιβλία-εγχειρίδια µε ποικίλες θεµατικές ενότητες:
1.

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Ι. Σουµάνης:
Α. «Η Γνώση και Προσοχή σώζουν ζωές», για παιδιά των πρώτων τάξεων του
∆ηµοτικού Σχολείου, µε σύντοµα κείµενα που έχουν τη µορφή απλών οδηγιών
και σχετίζονται µε τους κανόνες κυκλοφορίας των πεζών στο οδικό δίκτυο
Β. «Κυκλοφοριακή ∆ιαπαιδαγώγηση», για παιδιά των τελευταίων τάξεων του
∆ηµοτικού Σχολείου και του Γυµνασίου, µε κείµενα που αφορούν τους βασικούς
κανόνες οδικής ασφάλειας που πρέπει να τηρεί ο οδηγός αυτοκινήτου και
µοτοποδηλάτου, τις συµβουλές προς τους γονείς και τα παιδιά κατά την κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο, καθώς και τη συµπεριφορά των τελευταίων ως
πεζοί
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2.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών:
«70 Βήµατα µε Οδική Ασφάλεια», για παιδιά προσχολικής ηλικίας, µε σύντοµες
οδηγίες που συνοδεύονται από αντίστοιχο σκίτσο ή εικόνα και αναφέρονται
στους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας των πεζών

3.

Κ. Ραυτογιάννη:
«Κυκλοφοριακή Αγωγή για παιδιά», που αναφέρεται στην περιγραφή των ατυχηµάτων και των πινακίδων σήµανσης µε αντίστοιχες εικόνες, στις οδηγίες για την
ορθή συµπεριφορά του πεζού µε κατάλληλα σκίτσα ή εικόνες, υποδεικνύοντα τη
σωστή και τη λανθασµένη ενέργεια, καθώς και στην κυκλοφορία από τη σκοπιά
του οδηγού, µε αντίστοιχα εικονογραφηµένα παραδείγµατα

Σε αντιπαράθεση µε τις υπόλοιπες χώρες που µελετώνται, στην Ελλάδα η
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αναφορικά µε την Κυκλοφοριακή Αγωγή είναι
σχεδόν ανύπαρκτη, και κατ’ επέκταση η ενασχόληση τους µε αυτήν στη διδακτική
πράξη, περιορισµένη και προαιρετική. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
εµπλέκεται ελάχιστος αριθµός µαθητών στη διδασκαλία της Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Βέβαια, τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Μεταφορών, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Παιδείας, έδειξε ενδιαφέρον για την Κυκλοφοριακή Αγωγή, το οποίο
αποδεικνύεται έµπρακτα µε την πρόταση για διδασκαλία της στα πλαίσια της
Ευέλικτης Ζώνης1 και µε την παράλληλη δηµιουργία ενός πολυθεµατικού και
δίτοµου εγχειριδίου για το δάσκαλο (1ος Τόµος: «Βλέπω το σηµερινό κόσµο,
Πολυθεµατικό Βιβλίο ∆ηµοτικού Σχολείου για την Ευέλικτη Ζώνη» - 2ος Τόµος:
«Βλέπω το σηµερινό κόσµο, ∆ηµιουργικές - ∆ιαθεµατικές ∆ραστηριότητες για την
Ευέλικτη Ζώνη του ∆ηµοτικού Σχολείου»). Το εν λόγω εγχειρίδιο περιλαµβάνει
συνοπτικά το περιεχόµενο της Κυκλοφοριακής Αγωγής (1ος Τόµος) και τον τρόπο
δηµιουργικής και διαθεµατικής επεξεργασίας του (2ος Τόµος).
∆εν θα πρέπει να παραληφθεί, επίσης, ότι παράλληλα µε την ελληνική
Πολιτεία, αρχίζουν να δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια και οι Σύλλογοι
Γονέων και Κηδεµόνων, µε την πρωτοβουλία τους για το Σχολικό Τροχονόµο, που η
παρουσία του αποσκοπεί όχι µόνο στην ασφαλή µετακίνηση των µαθητών από και
προς στο σχολείο, αλλά και στο να λειτουργήσει ως πρότυπο συµπεριφοράς µε τις
συµβουλές του. Επιπρόσθετα, ανάλογη δραστηριότητα δείχνουν και οι ιδιωτικοί
εκδοτικοί οίκοι, που αρχίζουν να προωθούν βοηθητικά βιβλία για δασκάλους
(ενδεικτικά, ∆εµάγκου Β., «Κυκλοφοριακή Αγωγή Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού», Εκδόσεις
Σαββάλας, Αθήνα 2003) µε αντικείµενο την Κυκλοφοριακή Αγωγή και µε δραστηριότητες προσαρµοσµένες στη νοητική και χρονολογική ηλικία των µαθητών.
5.4 Γενικές Παρατηρήσεις
Πέρα από όσα αναφέρθηκαν σε αυτό το Κεφάλαιο, σκοπός του οποίου ήταν η
ενδελεχής παράθεση όλων των δραστηριοτήτων σχετικά µε την Κυκλοφοριακή
Αγωγή στην Ελλάδα, θα πρέπει να τονιστεί µε σαφήνεια ότι η πρόοδος της χώρας
µας στο συγκεκριµένο αντικείµενο δεν βρίσκεται ακόµη σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κυκλοφοριακή Αγωγή σαν µάθηµα δεν υπάρχει ακόµη
στα αναλυτικά σχολικά προγράµµατα, η δε εισαγωγή του θα απαιτήσει ακόµη πολλή
προσπάθεια, κυρίως στο επίπεδο της αντίστοιχης κατ’ αρχήν επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών.
1

Ευέλικτη Ζώνη: νεοφερµένο µάθηµα στο ωρολόγιο πρόγραµµα του ∆ηµοτικού Σχολείου
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Η προσπάθεια που ξεκίνησε µε την υλοποίηση των Πάρκων Κυκλοφοριακής
Αγωγής σε όλη την Ελλάδα είναι πραγµατικά αξιόλογη, αρκεί τα τελευταία να
λειτουργήσουν ικανοποιητικά στην πράξη και να υπάρξει µία ουσιαστική τριβή των
µαθητών µε αυτά. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το ζήτηµα των
αποµακρυσµένων από αυτά σχολείων, καθώς αρκετές φορές οι µετακινήσεις από τις
επαρχίες στα αστικά κέντρα που βρίσκονται τα Πάρκα είναι δύσκολες και κοστίζουν.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε επίπεδο σχεδιασµού της εκστρατείας,
δεδοµένη και αδιαπραγµάτευτη προϋπόθεση για το ζήτηµα της Κυκλοφοριακής
Αγωγής στα σχολεία θα πρέπει να είναι η εµπλοκή όλων των αρµόδιων φορέων, και
κυρίως η συνεργασία αµφότερων των Υπουργείων Μεταφορών και Παιδείας. Και
δυστυχώς, αυτήν τη στιγµή το Υπουργείο Παιδείας δεν συµµετέχει στο σχεδιασµό,
περιοριζόµενο απλώς στη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
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ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα όσα εκτέθηκαν για τις χώρες της Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, καθίσταται σαφές ότι υπάρχει µια έντονη δραστηριοποίηση στα ζητήµατα
Κυκλοφοριακής Αγωγής σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης. Η δραστηριοποίηση αυτή
συνίσταται τόσο στη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, βιντεοκασέτες,
φυλλάδια κλπ.) τα οποία απευθύνονται στους µαθητές, αλλά και στους γονείς και
δασκάλους, όσο και στην ένταξη των ζητηµάτων οδικής ασφάλειας στα σχολεία.
Πρωταρχικός σκοπός των προσπαθειών αυτών είναι η ασφάλεια των νέων όταν
κυκλοφορούν στους δρόµους, αλλά και η απόκτηση της κατάλληλης νοοτροπίας και
συνείδησης, που θα συντελέσει στη διαµόρφωσή τους σε υπεύθυνους οδηγούς κατά
την ενηλικίωση.
Η ένταξη ζητηµάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής και οδικής ασφάλειας στα
σχολικά προγράµµατα επιτυγχάνει την οργανωµένη και συστηµατική εκπαίδευση των
νέων στα ζητήµατα αυτά. Παράλληλες δράσεις µε κοινές επιδιώξεις είναι και τα
Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής. Εκεί η εκπαίδευση αφορά τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας και ∆ηµοτικού Σχολείου, τα οποία βρίσκονται στη φάση διάπλασης του
χαρακτήρα και της προσωπικότητας τους, γεγονός που διευκολύνει την αφοµοίωση
των εκπαιδευτικών αντικειµένων σε βάθος. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι
εθνικές εκστρατείες µε αντικείµενο την Κυκλοφοριακή Αγωγή των παιδιών σχολικής
ηλικίας, προκειµένου να ενηµερωθούν και οι ενήλικες για τη θέση του παιδιού στο
κυκλοφοριακό σύστηµα και για τους κινδύνους και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που
αντιµετωπίζει όταν κυκλοφορεί στο δρόµο.
Μία παρόµοια πορεία έχει δείξει διάθεση να ακολουθήσει και η Ελλάδα. Το πιο
βασικό που θα πρέπει να κερδηθεί από την εµπειρία των υπόλοιπων χωρών και να
καταστεί σαφές, είναι το γεγονός ότι ο µόνος τρόπος για τη διαµόρφωση ορθά
σκεπτόµενων χρηστών του συστήµατος κυκλοφορίας σε επίπεδο συνείδησης είναι η
οδική διαπαιδαγώγηση σε επίπεδο εκπαίδευσης, κάτι που συµβαίνει άλλωστε και για
την ίδια την ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Από εκεί και πέρα, σύµφωνα µε τα όσα
παρατέθηκαν στο παρόν, το παράδειγµα της Ιταλίας δείχνει το δρόµο στη διαµόρφωση ενός συστήµατος προσαρµοσµένου στα δεδοµένα κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης,
το δε παράδειγµα της Γαλλίας ότι πέρα από το αυτό καθ’ αυτό µάθηµα της Κυκλοφοριακής Αγωγής, η διαµόρφωση ορθής κυκλοφοριακής συµπεριφοράς περνάει και
µέσα από τη συνεχή τριβή µε το ζήτηµα, µέσα από την καθηµερινή επαφή και µε τα
υπόλοιπα διδασκόµενα µαθήµατα.
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