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Κυκλοφοριακή  Αγωγή – Οδική  Ασφάλεια, 
Ατυχήµατα  και  Ασφάλεια 

 
          Στα  πλαίσια  του  προγράµµατος  της  Αγωγής  Υγείας  και  κατόπιν  συζήτησης  µε  τους  µαθητές  του  
∆1  του  5ου ∆ηµοτικού  σχολείου  Βύρωνα  επιλέχθηκαν  τα  θέµατα  «Κυκλοφοριακή Αγωγή»,  
«Ατυχήµατα  και  ασφάλεια».  Οι  δραστηριότητες  που  πραγµατοποίησαν  οι  µαθητές  
εκπονήθηκαν  από  τις  8   Ιανουαρίου – 30  Απριλίου  2009  και  µόνο  κάθε  Πέµπτη  στο  διδακτικό  δίωρο  
της  Ευέλικτης  Ζώνης. 
         Οι  µαθητές  κατανόησαν  ότι  η  κυκλοφοριακή  αγωγή  είναι  ένα  συνόλο  κανόνων   που  πρέπει  να  
ακολουθούν  όταν  είναι  στο  δρόµο,  δηλαδή  ο  τρόπος  που  πρέπει  να  µάθουν  να  κυκλοφορούν  είτε  ως  
πεζοί  είτε  ως  οδηγοί.  Βασικοί  στόχοι  ήταν  να  µάθουν  να  διασχίζουν  µε  ασφάλεια  το  δρόµο,  
να  αποκτήσουν  την  ικανότητα  αναγνώρισης  σηµάτων  οδικής  κυκλοφορίας  και  να  
χρησιµοποιούν  σωστά  τα  Μ.Μ.Μ.  και  κυρίως  το  ποδήλατο. 
Απ΄την  άλλη  εντόπισαν   τις  αιτίες  πρόκλησης  ατυχηµάτων   και  τους  τρόπους  αποφυγής   και  από  απλές  
ή  ηλεκτρικές  συσκευές  σε  οποιονδήποτε  χώρο.  Οι  βασικοί  στόχοι  αυτού  του  θέµατος  ήταν  να  
µάθουν  να  χρησιµοποιούν  σωστά  διάφορες  συσκευές  παρουσία  ενήλικου  ατόµου,  να  
προφυλάσσονται  από  το  σεισµό  και  να  ενηµερώνονται  από  τις  οδηγίες  τροφίµων  και  
χηµικών  ουσιών. 
DVD  που  εστάλησαν  στο  σχολείο  καθώς  από  το περιοδικό  Ramkid  που διέθετε  η  υπεύθυνη  
εκπαιδευτικός, εφηµερίδες,  περιοδικά, πληροφορίες  από  το  διαδίκτυο,  τα βιβλία  οργανισµού  «Κοινωνική  
και  πολιτική  αγωγή» των Ε  και  Στ  τάξεων – «Μελέτη  Περιβάλλοντος» της Γ τάξης  - «Γλώσσα»  της ∆ τάξης  
καθώς  και  το  πανεπιστηµιακό  βιβλίο  του  Παιδαγωγικού  τµήµατος  «Αγωγή  υγείας  και  σχολείο»  του Γ. 
∆αρδάνου  εκδόσεων   Τυπωθήτω  αποτέλεσαν  πεδία  σύνδεσης  µε  το  αναλυτικό  πρόγραµµα. 
          Ωστόσο  να  ευχαριστήσουµε  για  την   πολύτιµη  προσφορά  τους  τη  διευθύντρια  του  σχολείου  κ.  Β. 
Μαλλιγιάννη,  τη  δασκάλα  του  τµήµατος  κ.  Π. Καραγιάννη,  όσους  γονείς  µαθητών  και  άλλων  τάξεων  
που  συµµετείχαν  ανώνυµα,  τον υπαστυνόµο  κ. Πανταζόπουλο ,  το  σύµβουλο  κυκλοφοριακής αγωγής  κ. 
Αλέκο  και  ειδικά  τους  φορείς    του  προγράµµατος  της  Αγωγής  Υγείας  που  µας  έδωσαν  την  ευκαιρία  
να  ασχοληθούν οι  µαθητές  επιµορφωτικά,  δηµιουργικά   και  µε  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  τα  θέµατα  
αυτά  που   αφορούν  καθηµερινά  τον  κάθε  πολίτη  ως  µονάδα  και  σε  οµάδα.          
8  Ιανουαρίου:  
1)συζήτηση  µαθητών – δασκάλας (Γιαννοπούλου  Ουρανία) για  το  θέµα  του  προγράµµατος 
2)εφαρµογή  µεθόδου  «ιδεοθύελλας»  µε  τη  λέξη  ατύχηµα ( πρόχειρο  σχέδιο) 
15  Ιανουαρίου: 
1) Επίσηµο  σχεδιάγραµµα  της  λέξης  ατύχηµα  (µέθοδος  ιδεοθύελλα) σε   χαρτόνι  Α4 
 



 
 
2) Συλλογή  ερευνών   σχετικά  µε  ατυχήµατα  ( τροχαία,  εργασιακά  και  άλλα )  από  το  διαδίκτυο,  τις  
εφηµερίδες,  βιβλία  οργανισµού. 
3) 1ο Κολάζ  πληροφοριών – ειδήσεων  µε  τίτλο  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  ΠΑΝΤΟΥ 
 
22  Ιανουαρίου: 
1) Ενηµέρωση  από  τα  φυλλάδια -  ένθετα  που  έστειλε  το  υπουργείο  Μεταφορών  σχετικά  µε  το  θέµα  
της  Κυκλοφοριακής  αγωγής. 
2) Κατασκευή  αυτοκινήτου -  λεωφορείου – ασθενοφόρου  ( οµαδική  εργασία  των  δυο – τριών  µαθητών) 
 
 
29  Ιανουαρίου: 
1) Ολοκλήρωση  του  1ου  κολάζ 
 

 
 
 



 
 
 
2) Ολοκλήρωση  της  κατασκευής  οχηµάτων 
 

 
5  Φεβρουαρίου: κατασκευή  σηµάτων  και  τοιχοκόλληση 
12  Φεβρουαρίου:  
1) Ανάγνωση  παραµυθιού  µε  τίτλο  «Καλώς  τον  κύριο  Κ.Ο.Κ.» -  Σχολιασµός  των  εικόνων  παράλληλα  
µε  τη  σηµερινή  καθηµερινότητα  στη  δική  µας  πόλη. 
2) Συζήτηση  µαθητών – δασκάλας  για  τη  σωστή  χρήση  συσκευών  κυρίως  ηλεκτρικών  και  άλλων  
αντικειµένων. 
19  Φεβρουαρίου: 
1) ∆ιατύπωση  ερωτηµάτων  ( µικρή  συνέντευξη) από  τους  µαθητές  που  θα  ερωτηθούν  από  αυτούς  
στον  τροχονόµο,  όταν  ο  τελευταίος  θα  επισκεφθεί  το  χώρο  του  σχολείου. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο) 
 
2) Ζωγραφιές  µε   διάφορα  ατυχήµατα  από  τους  µαθητές. 
 
26  Φεβρουαρίου: 
1) Ολοκλήρωση  ζωγραφιών -  τοιχοκόλληση 
 

 
 



 
 
 
2) 2ο κολάζ  µε  τίτλο  Κυκλοφοριακή  αγωγή  α) οι  µαθητές  κόλλησαν  στο  χαρτόνι  τα  υπόλοιπα  
σήµατα  καθώς  και  µερικές  αναπαραστάσεις  ατυχηµάτων  στο  δρόµο  που  είχαν  σχεδιάσει  β) πάνω  σε  
αυτό  έγραψαν  κάποιες  βασικές  οδηγίες  του  Κ.Ο.Κ. 
 

 
 
 
 
 



5 Μαρτίου: 
1) 3ο Κολάζ: ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Κ.Ο.Κ. 
 

 
2) Ανάλυση – Σχολιασµός – Συζήτηση του ένθετου µε τίτλο Ο∆ΗΓΟΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3) Καταγραφή µερικών συµβουλών για την αποφυγή γενικότερων ατυχηµάτων – κατασκευή σύντοµου 
ενηµερωτικού φυλλαδίου, το οποίο θα µοιραστεί σε όλα τα τµήµατα του σχολείου µε τίτλο: ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  προς  την  οικογένεια και το σχολείο. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο) 
 
12 Μαρτίου: 
1) 4ο Κολάζ  απλό µε τα τηλέφωνα 100, 166, 199 και µε την αντίστοιχη εικόνα µεταφορικού µέσου µε 
τίτλο ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ 
 

 
 
2) Εφαρµογή όλων των εργασιών από το βιβλίο – ένθετο: Ο ∆ρόµος κι Εγώ 
3) Κατασκευή                           που σηµαίνουν απαγόρευση, πληροφόρηση κι  
υποχρέωση αντίστοιχα. 



 
19 Μαρτίου: 
1) Προβολή DVD (υλικό του RAMKID) 
 
Σεισµός   κυκλοφοριακή αγωγή 
 
Συµβουλές – οδηγίες και παιχνίδια 
 
2) Κατασκευή ερωτηµατολογίου απευθυνόµενο σε γονείς  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο) 
 
26 Μαρτίου: 
1) Επίσκεψη  τροχονόµου  και   προβολή  DVD  από τον ίδιο, ο οποίος  µοίρασε αντίγραφα αυτού. 
           Οι µαθητές του παίρνουν συνέντευξη 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ο) 
 

 
 
2) Οι µαθητές µοίρασαν το ερωτηµατολόγιο για γονείς στα τµήµατα ∆2, Ε, ΣΤ1, ΣΤ2 του σχολείου τους. 
9 Απριλίου: 
1) Αξιολόγηση συνέντευξης τροχονόµου 
2) Σχολιασµός απαντήσεων ερωτηµατολογίου – Καταγραφή 
 



29 Απριλίου (ηµέρα  Τετάρτη): 
Επίσκεψη στο πάρκο «Κυκλοφοριακής Αγωγής» στην Ηλιούπολη. 
 

30 Απριλίου: 
1) ∆ιανοµή ενηµερωτικού φυλλαδίου σε όλα τα τµήµατα του σχολείου 
2) Αξιολόγηση εµπειριών – πώς πέρασαν αυτό το διάστηµα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 

Οι µαθητές προετοιµάζουν τις ερωτήσεις για τη συνέντευξη που θα 
πάρουν από  τον  τροχονόµο  που  θα  επισκεφτεί  το  τµήµα  της  ∆1: 
1. Γιατί  επιλέξατε  να  γίνετε  τροχονόµος;  (Τάσος) 
2. Πώς  είναι  η  δουλειά  τη  νύχτα; (Ζενεβιέβ) 
3. Έχετε  τραυµατιστεί  στην  ώρα  της  δουλειάς  σας; (Μάριος)   
4. Σας  κουράζει  η  δουλειά  στο  δρόµο;  (Μαρία) 
5. Αφού  υπάρχουν  τα  σήµατα  οδικής  κυκλοφορίας  γιατί  δουλεύετε  εκεί  
στο  δρόµο;  (Χρήστος) 
6. Τι  σηµαίνει  κάθε  κίνηση  που  κάνετε  στο  δρόµο;  (Νίκος) 
7. Ποια  ώρα  του  απογεύµατος  πρέπει  οι  οδηγοί   να  ανάβουν  τα  φώτα  
του  αυτοκινήτου  τους; (Γιώργος) 
8. Ποιο  είναι  το  πιο  συνηθισµένο  ατύχηµα;  (∆ιονύσης) 
9. Πώς  ακριβώς   γίνεται  το  αλκοτέστ;  (Θοδωρής) 
10. Το  πρόστιµο  είναι  ίδιο  ή  διαφέρει  ανάλογα  µε  την  παράβαση;  (Ελένη) 
11. Ποιο  είναι  το  όριο  ταχύτητας  στις  λεωφόρους  και  στους  κεντρικούς  
δρόµους;  (Πελοπίδας) 
12. Πρέπει οπωσδήποτε να φορούν ζώνη ασφαλείας και  αυτοί  που  κάθονται  
στα  πίσω  καθίσµατα;(Αλέξανδρος) 
13. Μπορείτε  να  µας  περιγράψετε  την  πιο  δύσκολη  περίπτωση  τροχαίου  
ατυχήµατος  που  αντιµετωπίσατε  ως  τώρα; (Ελευθερία) 
14. Αν  δεν  υπάρχει  πεζοδρόµιο  και   αναγκαζόµαστε  να  βαδίσουµε  σε  
δρόµο  διπλής  κατεύθυνσης,  από  ποια  πλευρά  πρέπει  να είµαστε, ίδιας  ή  
αντίθετης  φοράς  µε  τα  αυτοκίνητα;  (Βάσια)  
15. Μπορούµε  να  κυκλοφορούµε  µε  το ποδήλατό  µας  σε  δρόµους  
κεντρικούς; (Τίνα) 
16. Κρατούν  όπλο  οι  τροχονόµοι;  (Κωνσταντίνος  Α.) 
17. Ένας  τροχονόµος  που  τυχαίνει  να   δει  µια  ληστεία  σ’  έναν  κατάστηµα  
τι  κάνει;  (Κωνσταντίνος  Μπ.) 
18. Τι  θα  συµβουλεύατε  εµάς  τα  παιδιά  που  είµαστε  πεζοί;  (Κωνσταντίνα) 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

 
(προς  την  οικογένεια  και  το  σχολείο) 

1. ∆εν  τρέχουµε  όταν  οδηγούµε,  φοράµε  πάντα  ζώνη  ασφαλείας  και  δε  βγάζουµε το κεφάλι µας  
ή  τα  χέρια  µας  έξω  από το παράθυρο  οποιουδήποτε   µέσου  µεταφοράς. 

2. Ως πεζοί περνάµε στο απέναντι πεζοδρόµιο κάθετα  προς σ’αυτό. 

3. ∆εν  ανοίγουµε  ή  κλείνουµε  τους  διακόπτες  ρεύµατος  µε  βρεγµένα  χέρια.  Πιάνουµε  το  φις  
από  το  προστατευτικό  πλαστικό  κι  όχι  από  τα  σιδερένια  δόντια.   

4. ∆ιατηρούµε  σε  απόσταση  διάφορες  ηλεκτρικές  συσκευές (στεγνωτήρας  µαλλιών,  συσκευές  
θέρµανσης  κ.ά.)  από  πηγές-σηµεία  νερού.  Φυλάσσουµε  τα  φάρµακα  µακριά  από  τη  ζέστη  
και  τις  ηλεκτρικές  συσκευές. 

5. Αποφεύγουµε    ο  χαρταετός  να  ακουµπήσει  τα  καλώδια  της ∆ΕΗ. 

6. Ελέγχουµε  την  ποιότητα  τροφίµων  και  τις  ηµεροµηνίες  παρασκευής  και  λήξης  συσκευασµένων  
προϊόντων  για  να  µη  δηλητηριαστούµε. 

7. Προσέχουµε  µην  καούµε  στην   ώρα  µαγειρέµατος. 

8. ∆εν  τραβάµε  απότοµα  τα  συρτάρια  ή  τα  έπιπλα  του  σπιτιού  µας  ή  άλλου  χώρου  ακόµη  κι  
εν  ώρα  εργασίας  για  να  µην  τραυµατιστούµε. 

9. Προσέχουµε  στις  ώρες  του  διαλείµµατος  στο  σχολείο.  Για  οποιαδήποτε  διαφωνία  
αποφεύγουµε  να  τσακωθούµε  µε  όπλο  τα  πόδια  ή  τα  χέρια  µας. 

10. Πρέπει  να  είµαστε  προετοιµασµένοι  την  ώρα  του  σεισµού.  Προστατευόµαστε  κάτω  
από  ένα  γερό  έπιπλο   κι έπειτα  δε  βγαίνουµε  τρέχοντας  ούτε χρησιµοποιούµε  ανελκυστήρα. 

11. Αποφεύγουµε  να  βαδίζουµε  σε  γλιστερό  δάπεδο,  καθώς  και  πλησίον  των  κτιρίων  που 
ανεγείρονται  ή  αναπαλαιώνονται. 

12. Αποµακρυνόµαστε  από  σηµεία  ηχορρύπανσης  όσο  κι  αν  γίνεται,  γιατί  η  µείωση  ή  
απώλεια  ακοής  είναι  και  αυτό  ένα  ατύχηµα. 



13. Αν  δεν  γνωρίζουµε  κολύµπι,  αποφεύγουµε  να  κολυµπήσουµε  στα  βαθιά. 

14. ∆εν  πετάµε  ανακυκλώσιµα  υλικά (χαρτί, γυαλί, αλουµίνιο κ.ά.)  στο  δρόµο  ή  στο  δάσος  
διότι  είναι  εύφλεκτα  υλικά.  Έτσι  σώζουµε  το  περιβάλλον,  δεν  χάνουµε  οξυγόνο  και  δεν  
θρηνούµε  ανθρώπινες  ζωές  από  πιθανή  πυρκαγιά.                                                                            

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 

Έρευνα  από  τους  µαθητές  του  ∆1  για  το πρόγραµµα  Αγωγής  Υγείας 
"Ο∆ΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ" 

Το Το  σύνολο  των  ερωτήσεων  απευθύνεται  σε  άτομα  άνω  των  18  ετών  και  είναι  ανώνυμο 
ΦΥΛΟ:  α) άνδρας   
                  β) γυναίκα ΗΛΙΚΙΑ:  ____    

      

 Οδηγείτε  γρήγορα; 
ΝΑΙ ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΠΑΝΤΑ ∆ΕΝ  

Ο∆ΗΓΩ  

 
Φοράτε  ζώνη  όταν  µπαίνετε  
σε  αµάξι; 

ΝΑΙ ΟΧΙ  ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΟΡΕΣ ΣΠΑΝΙΑ 

 

 
Φοράτε  κράνος  όταν  
οδηγείτε  µηχανή; 

ΝΑΙ ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΠΑΝΤΑ ∆ΕΝ  
Ο∆ΗΓΩ  
ΜΗΧΑΝΗ  

 
Μιλάτε  στο  κινητό  τηλέφωνο  
ενώ  οδηγείτε; 

ΝΑΙ ΟΧΙ  ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΟΡΕΣ ΣΠΑΝΙΑ 

 

 
Έχετε  οδηγήσει  µεθυσµένος-
η; 

ΝΑΙ ΟΧΙ  ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΟΡΕΣ ΣΠΑΝΙΑ 

 

 
Αν  ναι  σας  έχουν  κάνει  
αλκοτέστ; 

1  ΦΟΡΑ 2  ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2  
ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΜΙΑ  
ΦΟΡΑ 

 

 Έχετε  παρκάρει  παράνοµα; ΝΑΙ ΟΧΙ  ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΟΡΕΣ ΣΠΑΝΙΑ  

 Έχετε  πάρει  κλήση; 
1  ΦΟΡΑ 2  ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2  

ΦΟΡΕΣ 
ΚΑΜΙΑ  
ΦΟΡΑ  

 Αν  ναι  για  ποιο  λόγο; __________________________________________________________________________________ 

 
Κατά  τη  διάρκεια  κάποιου  
σεισµού  τραυµατιστήκατε; 

ΣΟΒΑΡΑ ΕΛΑΦΡΑ ΚΑΘΟΛΟΥ 

  

 Γνωρίζετε  κολύµπι; ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΙΓΟ  
 

 Κολυµπάτε  στα  βαθιά; ΝΑΙ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΟΡΕΣ ΣΠΑΝΙΑ 
 

 
Κινδυνεύσατε  να  πνιγείτε  
ενώ  κολυµπούσατε; 

1  ΦΟΡΑ 2  ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2  
ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΜΙΑ  
ΦΟΡΑ 

 

 
Έχετε  τραυµατιστεί  από  
ηλεκτρικό  ρεύµα; 

1  ΦΟΡΑ 2  ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2  
ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΜΙΑ  
ΦΟΡΑ 

 

 Αν  ναι  µε  ποια  συσκευή; __________________________________________________________________________________ 

 
Έχετε  τραυµατιστεί  µε  
κάποιο  άλλο  αντικείµενο; 

1  ΦΟΡΑ 2  ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2  
ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΜΙΑ  
ΦΟΡΑ 

 

 
Αν  ναι  µε  ποιο  ή  ποια  
αντικείµενα; 

__________________________________________________________________________________ 

 
Έχετε  τραυµατιστεί  στο  χώρο  
του  σπιτιού; 

ΝΑΙ ΟΧΙ   

 

 
Έχετε  τραυµατιστεί  στο  χώρο  
εργασίας; 

ΝΑΙ ΟΧΙ   

 

 Έχετε  τραυµατιστεί  ενώ  ΝΑΙ ΟΧΙ    



ήσασταν  σε  αυτοκίνητο; 

 
Έχετε  τραυµατιστεί  µε  
µηχανή  ή  ποδήλατο; 

ΝΑΙ ΟΧΙ   

 

 
Έχετε  τραυµατιστεί  µε  άλλο  
µέσο  µεταφοράς; 

ΝΑΙ ΟΧΙ   

 

 Αν  ναι  µε  ποιο; __________________________________________________________________________________ 

 
Έχετε  τραυµατιστεί  σε  άλλο  
χώρο; 

ΝΑΙ ΟΧΙ   

 

 Αν  ναι  σε  ποιον; __________________________________________________________________________________ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4: 

Η  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

Τάσος: Γιατί  επιλέξατε  να  γίνετε  τροχονόµος;   
Τροχονόµος: Είµαι  αστυνοµικός. Απλώς  η δουλειά  του  τροχονόµου  είναι  στα  πλαίσια  
της  αστυνόµευσης. 
Ζενεβιέβ: Πώς  είναι  η  δουλειά  τη  νύχτα; 
Τρ.: Πιο  δύσκολη  απ’ τη  µέρα. Τις  βραδινές  ώρες  φοράµε  ένα  φωσφοριζέ  πουκάµισο  
της  υπηρεσίας. 
Μάριος: Έχετε  τραυµατιστεί  στην  ώρα  της  δουλειάς  σας; 
Τρ.: Ναι. Έξω  από  τη  Βουλή  και  από  καθρέφτες  αυτοκινήτου  στο  χέρι  µου. 
Μαρία: Σας  κουράζει  η  δουλειά  στο  δρόµο;   
Τρ.: Μου  αρέσει  η  δουλειά  µου  όσο  κουραστική  µπορεί  να  είναι. 
Χρήστος: Αφού  υπάρχουν  τα  σήµατα  οδικής  κυκλοφορίας  γιατί  δουλεύετε  εκεί  στο  
δρόµο;   
Τρ.: Υπάρχουν  µερικοί  οδηγοί  που  µιλούν  στο  κινητό  και  καπνίζουν  απρόσεκτα. 
Τέτοιες  παραβάσεις  δεν  ελέγχονται  από  τα  σήµατα  οδικής  κυκλοφορίας  ούτε  από  
τους  φωτεινούς  σηµατοδότες. 
Νίκος: Τι  σηµαίνει  κάθε  κίνηση  που  κάνετε  στο  δρόµο;   
Τρ.: (Έδειξε  δυο κινήσεις  και  είπε  τι  σηµαίνουν) 
Γιώργος: Ποια  ώρα  του  απογεύµατος  πρέπει  οι  οδηγοί   να  ανάβουν  τα  φώτα  του  
αυτοκινήτου  τους; 
Τρ.: Όταν  δύει  ο  ήλιος. 
∆ιονύσης: Ποιο  είναι  το  πιο  συνηθισµένο  ατύχηµα;   
Τρ.: Εξαρτάται. Συνήθως  στην  παραβίαση  του STOP. 



Θοδωρής: Πώς  ακριβώς   γίνεται  το  αλκοτέστ;   
Τρ.:(Σχεδίασε  απλά το  µηχάνηµα του  αλκοτέστ  και  εξήγησε.) 
Ελένη: Το  πρόστιµο  είναι  ίδιο  ή  διαφέρει  ανάλογα  µε  την  παράβαση;   
Τρ.: Εξαρτάται. Υπάρχουν  οι  κλήσεις, η  αφαίρεση  πινακίδων κ.ά. 
Πελοπίδας: Ποιο  είναι  το  όριο  ταχύτητας  στις  λεωφόρους  και  στους  κεντρικούς  δρόµους;   
Τρ.: 50 – 60 χλµ,  αλλά  και  µε  40χλµ. Στις  εθνικές  οδούς  ό,τι  γράφει  το  όριο. 
Αλέξανδρος: Πρέπει οπωσδήποτε να φορούν ζώνη ασφαλείας και  αυτοί  που  κάθονται  στα  
πίσω  καθίσµατα; 
Τρ.: Οπωσδήποτε, διότι  είναι  κίνδυνος  για  τους  µπροστινούς. 
Ελευθερία: Μπορείτε  να  µας  περιγράψετε  την  πιο  δύσκολη  περίπτωση  τροχαίου  
ατυχήµατος  που  αντιµετωπίσατε  ως  τώρα; 
Τρ.: Στην  Κατεχάκη,  ένα  τροχαίο  όπου  η  µητέρα  προστάτεψε  το  µωρό  της ως  
επιβάτες  ταξί. Η  µητέρα  δε  σώθηκε….. 
Βάσια: Αν  δεν  υπάρχει  πεζοδρόµιο  και   αναγκαζόµαστε  να  βαδίσουµε  σε  δρόµο  διπλής  
κατεύθυνσης,  από  ποια  πλευρά  πρέπει  να είµαστε, ίδιας  ή  αντίθετης  φοράς  µε  τα  
αυτοκίνητα;   
Τρ.: Στην  αντίθετης  κατεύθυνσης  για  να  βλέπουµε  ελέγχουµε  τα  αυτοκίνητα  µπροστά  
µας,  γιατί  µπορεί  κάποιος  οδηγός  να  κάνει  κάποια  στραβοτιµονιά. 
Τίνα: Μπορούµε  να  κυκλοφορούµε  µε  το ποδήλατό  µας  σε  δρόµους  κεντρικούς; 
Τρ.: Ναι,  αρκεί  να  πληρείτε  όλες  τις  προδιαγραφές,  καλή  λειτουργία  του  ποδηλάτου  
και  κράνος. 
Κωνσταντίνος Α.: Κρατούν  όπλο  οι  τροχονόµοι;   
Τρ.: Ναι, αφού  είναι  αστυνοµικοί. 
Κωνσταντίνος Μπ.: Ένας  τροχονόµος  που  τυχαίνει  να   δει  µια  ληστεία  σ’  έναν  κατάστηµα  
τι  κάνει;   
Τρ.: Ενηµερώνει  αµέσως  τους  συναδέλφους  του  µέσω  του  ποµπού  που  έχει  µαζί  
του. 
Κωνσταντίνα: Τι  θα  συµβουλεύατε  εµάς  τα  παιδιά  που  είµαστε  πεζοί;   
Τρ.: (Μετέφερε  την  ερώτηση  στα  παιδιά  για  να  απαντήσουν  εκείνα). 
 


