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Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ)
ΠΡΟΣ:

«Πάνος Μυλωνάς»
Υπ’ όψη κας Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά

ΘΕΜΑ: «Ευχαριστήρια Επιστολή»
Στο πλαίσιο των Καινοτόμων Δράσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και ειδικά των
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων τα οποία άπτονται του τομέα Αγωγής Υγείας, η υποστήριξη και
προσφορά των μελών του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» και προσωπικά της
Προέδρου κας Βασιλικής Δανέλλη – Μυλωνά υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική κατά το σχολικό έτος 2012-2013.
Η συνεισφορά του Ινστιτούτου στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών όλων των ηλικιακών
ομάδων

της

ευρύτερης

περιοχής

σε

θέματα

Κυκλοφοριακής

Αγωγής

και

Οδικού

Πολιτισμού

συγκεκριμενοποιείται στις παρακάτω δράσεις:
α) Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στις 15/01/2013, το οποίο
περιελάμβανε επιμορφωτικές διαλέξεις και βιωματική εκπαίδευση με τη χρήση του ειδικού εξοπλισμού της
Κινητής Μονάδας του Ι.Ο.ΑΣ., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE for Traffic Safety.
β) Υποστήριξη της υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας αντίστοιχης θεματολογίας με βιωματική
εκπαίδευση των μαθητών στο Τοπικό Κέντρο Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
γ) Βιωματική εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών με τη χρήση του ειδικού εξοπλισμού της Κινητής
Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του Ι.Ο.ΑΣ στις 21/03/2013 και 19/04/2013.
δ) Φεστιβάλ «Οδικής Ασφάλειας», στις 19 Απριλίου στον Πολυχώρο «Πολιτεία», από τις 9:00 π.μ. έως
τις 04:00 μ.μ., όπου έγινε παρουσίαση των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας Δευτ/βάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας του
τρέχοντος σχολικού έτους με θεματική την Κυκλοφοριακή Αγωγή, έκθεση των τεχνημάτων των μαθητών και
βράβευση των συμμετεχόντων μαθητών στο διαγωνισμό «Οδικής Ασφάλειας».
ε) Διοργάνωση πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού με θέμα «Οδική Ασφάλεια: Μηδέν Τροχαία στις
Ισόπεδες Διαβάσεις», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς καμπάνιας ενημέρωσης για την ασφάλεια και την
πρόληψη των ατυχημάτων στις ισόπεδες διαβάσεις.

στ) Ενημέρωση για τα επικίνδυνα σημεία περιμετρικά των σχολείων από ομάδα συγκοινωνιολόγων
που είχε συσταθεί μέσω προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
ζ) ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικού
Πολιτισμού.
Δεδομένου ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και το σχολείο είναι ανάγκη να προασπίζει και να
προάγει τη Ζωή και την Υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις
ειλικρινείς ευχαριστίες μας για τη συνεισφορά σας. Ευελπιστούμε στην συνέχεια της συνεργασίας μας και την
επόμενη σχολική χρονιά.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
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