
 Εκπαιδευτικόσ φάκελοσ "SOS ΤΡΟΧΑΙΑ" 

του ςυλλόγου SOS Tροχαία Εγκλήματα 

      1.350.000 νεκροί και μζχρι και 50.000.000 ςοβαρά τραυματίεσ κάκε χρόνο, ςφμφωνα με τισ 
εκτιμιςεισ του Π.Ο.Τ. Και πολλοί νζεσ και νζοι. Αγόρια τα περιςςότερα αλλά και κορίτςια με τθ 
ηωι μπροςτά τουσ, με όνειρα κι αγάπεσ, παιδιά που πρόλαβαν να ηιςουν ελάχιςτα απ’αυτά που 
ονειρεφτθκαν. Παιδιά που αγαπικθκαν και αγάπθςαν. Οι τροχαίεσ ςυγκροφςεισ δυςτυχϊσ, 
αποτελοφν τθν πρϊτθ αιτία κανάτου παγκοςμίωσ ςτισ θλικίεσ από 5 ζωσ 29 ετϊν. Και θ Ελλάδα 
κατζχει μία από τισ χειρότερεσ κζςεισ ςτθν Ευρϊπθ ςε αρικμό κανάτων και τραυματιςμϊν από 
τροχαίεσ ςυγκροφςεισ. 

      Οι χϊρεσ  που ανζπτυξαν ςχζδια και δράςεισ μείωςθσ των τροχαίων ζχουν εντυπωςιακά 
αποτελζςματα να επιδείξουν. Η Ελλθνικι Πολιτεία όμωσ, δεν ζχει αςχολθκεί ποτζ ςοβαρά με το 
κζμα των τροχαίων, και γενικότερα τθν οδικι αςφάλεια. Αποτελεί, λοιπόν,  επιτακτικι ανάγκθ θ 
αυτοοργάνωςθ των πολιτϊν και θ ςυςπείρωςι τουσ με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. 
ϋΕτςι, ζχει ιδρυκεί  ο ςφλλογοσ SOS Tροχαία Εγκλιματα που, ανάμεςα ςτα άλλα, προςπακεί να 
αναδείξει το πρόβλθμα των τροχαίων δυςτυχθμάτων, ωσ τροχαίων εγκλθμάτων ςτθν πλειονότθτά 
τουσ αλλά και να αναδείξει τισ αιτίεσ ςτισ οποίεσ αυτά οφείλονται. Επίςθσ, ο ςφλλογοσ 
διεκδικεί αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία και ςτθ δικαιοςφνθ, με ςκοπό τθν πραγματικι απονομι 
δικαιοςφνθσ τόςο για τουσ υπεφκυνουσ όςο και για τα κφματα και τισ οικογζνειζσ τουσ, ενϊ 
παράλλθλα προςφζρει κεςμοφσ αυτοβοικειασ (ψυχολογικισ, κοινωνικισ κλπ). 

      Ο ςφλλογοσ κεωρεί εξίςου ςθμαντικι τθν ενθμζρωςθ και τθν εκπαίδευςθ ςτα κζματα οδικισ 
αςφάλειασ. τθν κατεφκυνςθ αυτι ζχει δθμιουργιςει τον εκπαιδευτικό φάκελο 
''SOS ΣΡΟΧΑΙΑ'' για τισ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ. Βαςικόσ ςτόχοσ του εκπαιδευτικοφ φακζλου είναι 
θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςτο πολφ ςθμαντικό ηιτθμα - και για αυτοφσ - τθσ οδικισ 
αςφάλειασ. Περιλαμβάνει  ιδζεσ για δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν οι μακιτριεσ/εσ με 
το ςυντονιςμό τθσ/του εκπαιδευτικοφ. 

     Ο εκπαιδευτικόσ φάκελοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο δθμοτικό Εϋκαι Σ’ τάξεισ, ςτο 
Γυμνάςιο και ςτο Λφκειο με αφορμι τθν Παγκόςμια θμζρα μνιμθσ κυμάτων από τροχαίεσ 
ςυγκροφςεισ, τθν τρίτθ Κυριακι του Νοζμβρθ κάκε χρόνο ( φζτοσ ςτισ 21 Νοεμβρίου), άρα κατά 
προτίμθςθ τθν εβδομάδα πριν ι και μετά. Επίςθσ με αφορμι τθν Εβδομάδα βιϊςιμθσ 
κινθτικότθτασ τον επτζμβριο ι τθν Εβδομάδα ευγζνειασ ςτο δρόμο τον Μάρτιο, επίςθσ ανά δφο 
χρόνια τον Μάιο ςτα πλαίςια τθσ Παγκόςμιασ εβδομάδασ οδικισ αςφάλειασ από τον Ο.Η.Ε. 
Επίςθσ, ςτα πλαίςια project, κεματικισ εβδομάδασ, ςτα πλαίςια προγράμματοσ αγωγισ υγείασ, 
ςτα πλαίςια εργαςτθρίου ανάπτυξθσ δεξιοτιτων και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθ κεματικι ΕΤΖΗΝ. 
Γενικά ςε οποιαδιποτε ευκαιρία, γιατί το ηιτθμα των τροχαίων δυςτυχϊσ είναι πάντα επίκαιρο. 

     Ο προτεινόμενοσ ελάχιςτοσ χρόνοσ είναι 2 διδακτικζσ ϊρεσ, όπου τα παιδιά για παράδειγμα 
μποροφν να αςχολθκοφν με τον καταιγιςμό ιδεϊν και με το φυλλάδιο για τθν ταχφτθτα ι κα 
μποροφςαν να παρακολουκιςουν το ντοκιμαντζρ «Πεταλοφδεσ ςτθν άςφαλτο»,  χρθςιμοποιϊντασ 
παράλλθλα και το αντίςτοιχο φυλλάδιο. Γενικά, ανάλογα το χρόνο που μπορεί να διακζςει ο 
εκπαιδευτικόσ (από 2-4 ϊρεσ) και τθν ομάδα των μακθτϊν με τθν οποία ςυνεργάηεται, 
ανάλογα  μπορεί να οργανϊςει τισ διδακτικζσ του ενζργειεσ. Προτείνεται οι μακθτζσ να 
ενκαρρφνονται διαρκϊσ να αυτενεργιςουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ. 
  
     Επιςυνάπτουμε με τθ ςειρά: 
 α) τθν απόφαςθ ζγκριςθσ από το Τπουργείο Παιδείασ (ΕΔΩ) 

https://sostegr.files.wordpress.com/2022/01/ce95ce93ce9acea1ce99cea3ce97.pdf


 β) τον εκπαιδευτικό φάκελο (ΕΔΩ) 

 γ) φφλλο αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ φακζλου ( μπορεί να ςυμπλθρωκεί από τθν/τον 
εκπαιδευτικό)(ΕΔΩ)   
 δ) το ςταυρόλεξο τθσ οδικισ αςφάλειασ ( μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ φφλλο αξιολόγθςθσ 
των μακθτριϊν/μακθτϊν) (ΕΔΩ) 

  
Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν τα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ ςασ. 
  
Παρακαλοφμε επίςθσ να ενθμερϊςετε μζςω email ςτο τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ 2021-22, 
για τα παρακάτω ςτοιχεία, που μασ ηθτά το Τ.ΠΑΙ.Θ., ςτο πλαίςιο τθσ αποτίμθςθσ: 
(α) αρικμόσ των ςχολικϊν μονάδων που ςυνεργάςτθκαν, 
(β) ςτοιχεία ταυτότθτασ των ςυμμετεχουςϊν ςχολικϊν μονάδων (ονομαςία, 
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και για τα 
ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ: ονομαςία, πόλθ και χϊρα), 
(γ) αρικμόσ ωφελοφμενων μακθτϊν/μακθτριϊν, 
(δ) αρικμόσ εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν και 
(ε) τρόποσ υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (διαδικτυακά ι/και 
δια ηϊςθσ). 
  
  
Με εκτίμθςθ, 
Γιώργοσ Κουβίδησ, πρόεδροσ SOS Σροχαία Εγκλιματα, 
Βαγγζλησ Δήμασ, υπεφκυνοσ εκπαιδευτικοφ φακζλου 
  

Επικοινωνία: Βαγγζλθσ Διμασ,  tdima10@yahoo.com  694 6453709 
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