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Θέμα: Πρόταση ανανέωσης της συνεργασίας κατά το σχολικό έτος 2013-14
Η συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας – Τμήμα Αγωγής
Υγείας- με το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και
την

Πρόληψη

&

Μείωση

των

τροχαίων

ατυχημάτων

“Πάνος

Μυλωνάς”

(Ι.Ο.Α.Σ.) οδήγησε σε ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα προς όφελος της κυκλοφοριακής
διαπαιδαγώγησης των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π. Ε.
Αχαΐας.
Η συνεργασία εστιάστηκε στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της μαθητικής
κοινότητας - εκπαιδευτικών, μαθητών

και γονέων - στην Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Ειδικότερα αφορά:
στην

διοργάνωση βιωματικού σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο

Πανεπιστήμιο Πατρών, στις 15/01/2013,
στη διοργάνωση του μαθητικού διαγωνισμού Οδικής ασφάλειας για τις σχολικές
μονάδες Αχαΐας,
στη βιωματική εκπαίδευση των μαθητών/τριών

με την παρουσίαση του

προγράμματος «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» σε 9.500 περίπου μαθητές/τριες των
σχολικών μονάδων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και
στην διοργάνωση Φεστιβάλ παρουσίασης δρώμενων για την οδική ασφάλεια –
κυκλοφοριακή Αγωγή σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και εκπαίδευσης

των γονέων και γενικότερα των ενηλίκων με τη χρήση του ειδικού εξοπλισμού της
Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του Ι.Ο.ΑΣ.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας για την ουσιαστική
συμβολή του στην οδική –κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών των
σχολικών μονάδων Αχαΐας

και να τονίσουμε την

σπουδαιότητα συνέχισης της

συνεργασίας του με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Τμήμα Αγωγής
Υγείας, η οποία ευελπιστούμε ότι θα καταστεί εφικτή και κατά την επόμενη σχολική
χρονιά 2012-13, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος των δύο φορέων που είναι
η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των σημερινών μαθητών - «οδηγών του αύριο»
που θα διαθέτουν κυκλοφοριακή αγωγή και οδικό πολιτισμό.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
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