
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ν.ΑΧΑΪΑΣ 

Nest Patras  





 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ  
      ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
     ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ -ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ    
     ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
     ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 



Γραφείο Πρυτανείας Πανεπιστημίου 
Εκκρεμές Φουκώ 

Γραφείο Γέφυρας  
«Χαρίλαος Τρικούπης» 

Εγκαταστάσεις Ι.Ο.ΑΣ  



   11 Σχολεία - 600 άτομα 
 

 

 Δημοτικό Λακόπετρας 

 Γυμνάσιο/Λύκειο Φαρών 

 Γυμνάσιο Ελληνική Αναγέννηση 

 1ο Γυμνάσιο Παραλίας 

 1ο ΕΠΑ.Λ Πάτρας 

 12ο Λύκειο Πατρών 

 9ο Λύκειο Πατρών 

 5ο ΕΠΑ.Λ Πάτρας 

 Λύκειο Καλαβρύτων 

 ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Πάτρας 



Επισκέψεις Δημοτικών & Γυμνασίων 
Φωτογραφίες 

 
   4 Σχολεία - 270 άτομα 

 
 

1ο Γυμνάσιο Παραλίας Δημοτικό Λακόπετρας 

Γυμνάσιο Φαρών Γυμνάσιο Ελ. Αναγέννηση 



Επισκέψεις Λυκείων 
Φωτογραφίες 

 
   6 Σχολεία - 260 άτομα 

 
 

12ο Λύκειο Πατρών 

9ο Λύκειο Πατρών 
1ο ΕΠΑ.Λ Πάτρας Λύκειο Καλαβρύτων 

5ο ΕΠΑ.Λ Πάτρας Λύκειο Φαρών 



ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Εκπαιδευτικοί Α’βάθμιας & Β’Βάθμιας 

Διεύθυνσης Ν.Αχαΐας  

Εργαζόμενοι Nestle 



   22 Μαρτίου Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας 
 

 



  Αλκοόλ, Φάρμακα, Ναρκωτικά Και Οδήγηση 

  Απόσπαση Προσοχής Και Τροχαία Ατυχήματα 

  Ζώνη Ασφαλείας Σε Δένει με τη Ζωή 

  Οικολογική, Οικονομική & Ασφαλής 
Οδήγηση 

  Προσομοίωση Πρόσκρουσης Με Ζώνη 
Ασφαλείας 

  Συσκευή Υπολογισμού Χρόνου 
Αντίδρασης  & Απόστασης Ακινητοποίησης 

   Εργασίες 
 

 

   Διανομή εκπαιδευτικού υλικού 
ερωτηματολόγια 

 
 



  Οριζόντια και κάθετη αποτύπωση οδικής σήμανσης 
Πανεπιστημιούπολης Πατρών 

  Καταγραφή-επισήμανση επικίνδυνων σημείων εντός   
Πανεπιστημιούπολης 

  Σχεδιασμός Τοπογραφικού Διαγράμματος οδικής 
σήμανσης 

 

  Αντικατάσταση φθαρμένων σημάτων  οδικής ασφάλειας με 
καινούργια. 

  Προσθήκη νέων σημάτων οδικής ασφάλειας σε όποια σημεία κρίθηκε 
απαραίτητο 

   Τεχνικές  Δραστηριότητες 
 

 

   Ενέργειες 
 

 







 Προσομοιωτής Οδήγησης 
 

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα 
εκπαιδευτούν στην ασφαλή οδήγηση 
σε ένα εικονικό περιβάλλον κάτω από 
δύσκολες συνθήκες και επικίνδυνες 

καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολο 
έως αδύνατο να αναπαρασταθούν 

στην πραγματικότητα 

Κύριος εξοπλισμός 



 O προσομοιωτής ανατροπής 
αυτοκινήτου έχει τη δυνατότητα 
περιστροφής 360ο γύρω από τον 

διαμήκη άξονά του.  
Οι επιβαίνοντες αντιλαμβάνονται τη 
χρησιμότητα της ζώνης ασφαλείας, 

ακόμα και με μικρή ταχύτητα 
περιστροφής. 



Επικλινής ράμπα με ειδικά διαμορφωμένη θέση 

Κατά την κύλιση η θέση συγκρούεται με σταθερό σημείο  
με συγκεκριμένη ταχύτητα. 

Οι χρήστες του προσομοιωτή αντιλαμβάνονταν τη σφοδρότητα 
της σύγκρουσης ακόμα και με τόσο μικρή ταχύτητα αλλά και 

τη χρησιμότητα της ζώνης ασφαλείας στην πράξη 



 
 Το βάρος του επιβάτη μπορεί να 
φτάσει σε αρκετούς τόνους κατά 

τη διάρκεια σφοδρής σύγκρουσης, 
ενώ ακόμα και ένα μικρό 

αντικείμενο μπορεί να φτάσει να 
ζυγίζει αρκετά κιλά 



 Ο μικροϋπολογιστής δέχεται διαφορετικές παραμέτρους κίνησης του οδηγού 
(ταχύτητα από 30km/h έως 200Km/h) και οδοστρώματος  

(στεγνό, βρεγμένο, παγωμένο) 

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να αντιληφθούν πόσο μεγάλη καταλήγει 
να γίνεται η απόσταση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου  

ανάλογα με την αύξηση της ταχύτητας 
 και την κατάσταση του οδοστρώματος 



 Δραστηριότητα 
Προσομοίωσης Μέθης  

 

Οι επισκέπτες καλούνταν να 
εκτελέσουν ασκήσεις  

φορώντας ειδικά γυαλιά  
που αλλοιώνουν την όραση  

 

 Δραστηριότητα 
Απόσπασης Προσοχής  

Οι επισκέπτες καλούνταν να 
ολοκληρώσουν συγκεκριμένες 

δραστηριότητες με 
προστιθέμενους παράγοντες 

απόσπασης προσοχής 



 Ενεργή συμμετοχή και ενδιαφέρον από τις 
ομάδες που ενημερώθηκαν (μαθητές 
Γυμνασίων, Λυκείων, Ειδικών Σχολείων, 
Δάσκαλοι-Καθηγητές, Φοιτητές, απλοί πολίτες) 

 Γενικότερη άγνοια για την ύπαρξη και τις 
δράσεις του Ινστιτούτου όπως επίσης και 
για θέματα οδικής ασφάλειας και 
συμπεριφοράς στο δρόμο 

 Μη δυνατότητα επίσκεψης και 
ενημέρωσης περισσότερων σχολείων 
στο χώρο εκπαίδευσής μας (κτίριο 
«Φουκώ»), λόγω χρονοβόρων 
γραφειοκρατικών διαδικασιών και 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας του 
προγράμματος 



  

 Δημιουργία ενός μόνιμου παραρτήματος 
του Ι.Ο.ΑΣ. (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 

Πάνος Μυλωνάς) στην Πάτρα, με στόχους: 

 Συνέχιση των δράσεων του 
Ινστιτούτου στην Περιφέρεια σχετικά με 
την ενημέρωση και την πρόληψη σε 
θέματα οδικής ασφάλειας 

 Περαιτέρω ευαισθητοποίηση των τοπικών 
φορέων ώστε να πραγματοποιούνται δράσεις 
που αφορούν την οδική ασφάλεια 



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 


