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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι,7-9-2018 

Εξ.Πρωτ.: Φ.12 /  146043 /Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

   
 
 
Θέμα: «Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο 

Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019» 

           Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΕΑ/182144/Δ1/26-10-2017(ΑΔΑ: 6Η0Π4653ΠΣ-0Μ6) εγκυκλίου του 
Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στο ευρύτερο πλαίσιο διατήρησης αλλά και 
ενίσχυσης του «Εθνικού Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας», σας 
ενημερώνουμε ότι η θεματική ενότητα με τίτλο: «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια» θα 
συνεχιστεί στο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019.  

  
 Ειδικότερα:  
 
Α. Διδακτικές ώρες της θεματικής ενότητας ανά Τάξη  
Η διδασκαλία της θεματικής ενότητας θα πραγματοποιηθεί με ένταξή της στο Ωρολόγιο πρόγραμμα 
των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας ως ακολούθως:  
Α΄ Δημοτικού  Ευέλικτη Ζώνη του προγράμματος: 1 ώρα την εβδομάδα για το τρίτο (Γ’) τρίμηνο 
του σχολικού έτους.  
Β΄ Δημοτικού Ευέλικτη Ζώνη του προγράμματος: 1 ώρα την εβδομάδα κατά την διάρκεια όλου 
του σχολικού έτους.  
Γ’ Δημοτικού Ευέλικτη Ζώνη του προγράμματος: 1 ώρα την εβδομάδα για το τρίτο (Γ’) τρίμηνο 
του σχολικού έτους  

           Δ’ Δημοτικού Ευέλικτη Ζώνη του προγράμματος: 1 ώρα την εβδομάδα για ένα τρίμηνο του 
σχολικού έτους κατά την κρίση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού που διδάσκει το μάθημα της Ευέλικτης 
ζώνης . 
Ε’ και Στ΄ Δημοτικού Διάχυση της θεματικής ενότητας σε άλλα διδακτικά αντικείμενα όπως 
Γλώσσα, Φυσικά, Τ.Π.Ε., Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή σε ενότητες συναφείς, κατά την κρίση του 
εκπαιδευτικού, με την Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Η ένταξη θα πραγματοποιείται με 
απόφαση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού έως 10 ώρες ανά έτος.  
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Β. Εκπαιδευτικό υλικό  
 
Εκπαιδευτικό υλικό προς αξιοποίηση στη Θεματική ενότητα δύναται να θεωρηθεί το υλικό που 
προτείνεται από το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και Κανόνων Κυκλοφορίας της Γενικής Διεύθυνσης 
Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και έχει 
λάβει παιδαγωγική καταλληλότητα από το ΥΠΠΕΘ (Φ.14/ΕΑ/31396/34988/Δ1/2-3-2017). Το σχετικό 
εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιήσουν κατά την κρίση τους, οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν 
τα διδακτικά αντικείμενα της παραγράφου Α. Το παραπάνω υλικό παρέχεται στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα “e-drive Academy” (http://edrive.yme.gov.gr/).  
Το υλικό αποτελείται από:  
(α) ηλεκτρονικά διαδραστικά μαθήματα,  
(β) ηλεκτρονικά βιβλία και φυλλάδια/ οδηγούς και  
(γ) διαδραστικά παιχνίδια.  
Πιο συγκεκριμένα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην διαδικτυακή πλατφόρμα 
περιλαμβάνονται:  
1. Βιβλία και Συμβουλευτικοί Οδηγοί για:  
(i) τους μαθητές/μαθήτριες Α’-Γ’ και Δ’-ΣΤ’ τάξης Δημοτικού με τίτλο: «ΟΔΙΚΕΣ μου Συμβουλές» και  
(ii) τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αντίστοιχα.  

             2. Εκπαιδευτικά μαθήματα για μαθητές και μαθήτριες Α’–Γ’ τάξης Δημοτικού, που αναφέρονται: 
(i) στην πεζή μετακίνηση,  
(ii) στη χρήση ποδηλάτου,  
(iii) στη μετακίνηση με τα ΜΜΜ, το σχολικό λεωφορείο ή το αυτοκίνητο και  
(iv) στην οδική σήμανση . 
3. Εκπαιδευτικά μαθήματα για μαθητές και μαθήτριες Δ’-ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, που αναφέρονται:  
(i) στην πεζή μετακίνηση,  
(ii) στη χρήση ποδηλάτου ,  
iii) στη μετακίνηση με τα ΜΜΜ, το σχολικό λεωφορείο ή το αυτοκίνητο.  
4. Εκπαιδευτικά παιχνίδια για μαθητές και μαθήτριες Α-Γ’ τάξης Δημοτικού, που αναφέρονται:  
(i) στην πεζή μετακίνηση και  
(ii) στη χρήση του ποδηλάτου.  
5. Εκπαιδευτικά παιχνίδια για μαθητές και μαθήτριες Δ’-ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, που αναφέρονται:  
(i) στην πεζή μετακίνηση ,  
(ii) στη χρήση του ποδηλάτου,  
(iii) στη μετακίνηση με τα ΜΜΜ, το αυτοκίνητο και το σχολικό λεωφορείο. 
Το ως άνω εκπαιδευτικό υλικό είναι παιδαγωγικά κατάλληλο και προσαρμοσμένο ανάλογα με την 
ηλικία των μαθητών και των μαθητριών. Ως προς το περιεχόμενο αναφέρεται σε μια σειρά 
ζητημάτων που συνδέονται με την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια με στόχο την 
πρόληψη των ατυχημάτων, μέσα από τη διαμόρφωση δεξιοτήτων για ασφαλείς μετακινήσεις πεζή, 
με ποδήλατο και με οχήματα. Επιπλέον, το υλικό αναφέρεται σε ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας 
και οικολογικής μετακίνησης.  
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι δομημένο κατά τρόπο που επιτρέπει είτε την ανάπτυξη επιλεκτικά 
θεματικών ενοτήτων, είτε την εφαρμογή του συνόλου του υλικού. Για την υλοποίηση του υλικού για 
μαθητές και μαθήτριες, προτείνονται αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί οδηγοί.  
Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση του υλικού μπορεί να γίνει κατά την κρίση των εκπαιδευτικών, με 
βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και των μαθητριών τους.  
 
Γ. Επιμόρφωση  
 
Προβλέπεται σταδιακή οργάνωση επιμορφωτικών παρεμβάσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  
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Δ. Σύνδεση με το Εργαστήριο Πληροφορικής-κινητό εργαστήριο πληροφορικής της Σχολικής 
Μονάδας  
 
Προβλέπεται για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού που συνοδεύει το 
Πρόγραμμα (διαδραστικά παιχνίδια, διαδραστικά βιβλία κτλ) η χρήση του εργαστηρίου 
Πληροφορικής , όπου αυτό είναι δυνατό , σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό που διδάσκει το 
διδακτικό αντικείμενο των Τ.Π.Ε. 
Είναι δυνατή επίσης η χρήση του συγκεκριμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (διαδραστικά 
παιχνίδια, διαδραστικά βιβλία κτλ)και στο διδακτικό αντικείμενο των Τ.Π.Ε, κατά την κρίση του 
εκπαιδευτικού του μαθήματος. 
 
 
 

                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 

 

                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

           

             

 

           

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 
1)Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ 
2)Γενική Δ/νση σπουδών Πρωτ/μιας &Δ/θμιας Εκπαίδευσης  
3)Δ/ση ΠΕ Σπουδών Τμήμα Β’ 
4)Δ/ση Εδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ 
5) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων  
 και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 
 Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ &ΔΕ της 
χώρας 

 
 
 

2 
 
Διευθύνσεις ΠΕ της χώρας  
 

 

3 
Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ (μέσω των οικείων 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 

 

4 

 
Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Υπευθύνους 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, (μέσω των οικείων 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)  

 

5 

 
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας (μέσω 
των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης)  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 

 
Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού & 
Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας, της Διεύθυνσης 
Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας της Γενικής 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας  
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  

dok@yme.gov.gr, 
s.georgiopoulos@yme.gov.gr 
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