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Πρόλογος

Σχεδόν όλη η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις στην Ευρώπη αντλείται 
από ορυκτές πηγές. Η επιδεινούμενη κλιματική αλλαγή, όμως, υπαγορεύει μια μεγάλης 
κλίμακας αλλαγή του τρόπου μετακίνησής μας και μια μετάβαση στο περπάτημα, το 
ποδήλατο, τα δημόσια μέσα μεταφοράς καθώς και τη χρήση εναλλακτικών μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης όπως υβριδικών και ηλεκτρικών κινητήρων. Η επιλογή του μέσου 
μεταφοράς αποτελεί μια συγκεκριμένη δυνατότητα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 
Είναι μια επιλογή που δεν αφορά μόνο τους ενήλικους – και τα παιδιά μετακινούνται 
καθημερινά προς και από το σχολείο και τις εξωσχολικές δραστηριότητές τους. 

Ενώ παλιότερα η κάλυψη της διαδρομής για το σχολείο με ποδήλατο ή με τα πόδια ήταν ο 
κανόνας, σήμερα σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά μεταφέρονται καθημερινά στο σχολείο 
από τους γονείς τους με το αυτοκίνητο. Ως εκ τούτου, δημιουργείται μεγάλη κυκλοφοριακή 
συμφόρηση μπροστά στα σχολεία, η οποία, με τη σειρά της, προκαλεί έλλειψη ασφάλειας, 
θόρυβο αλλά και εκπομπές με επιβλαβείς επιπτώσεις για την υγεία και το κλίμα. Αυτό το 
πρόβλημα επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν με αυτόν τον οδηγό οι συνεργαζόμενες πόλεις 
Πίρνα της Γερμανίας και Πίσεκ της Τσεχίας στο πλαίσιο του BEACON. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την αυτόνομη μετάβαση των παιδιών και των εφήβων στο 
σχολείο, χωρίς να χρειάζεται οι γονείς να εκτελούν χρέη οδηγού ταξί, ενώ οι μαθητές 
αποκτούν αυτοπεποίθηση, αντίληψη του εαυτού τους και του περιβάλλοντός τους και 
ταυτόχρονα συνεισφέρουν στο μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 
Ο οδηγός αυτός είναι ένα βοήθημα για την τοπική αυτοδιοίκηση, τα σχολεία, τους 
εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τη μαθητική κοινότητα. Περιλαμβάνει μια σειρά από 
συγκεκριμένα παραδείγματα και δίνει ιδέες για ασφαλείς και βιώσιμους τρόπους 
μετάβασης των παιδιών και των εφήβων στο σχολείο.
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Το έργο BEACON χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα (EUKI). 
Η πρωτοβουλία EUKI είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο του γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Διατήρησης της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU), που έχει ως πρωταρχικό στόχο την 
ενίσχυση του διασυνοριακού διαλόγου, της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της προώθησης των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.

Οι απόψεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση είναι αποκλειστικά των συντακτών και δεν 
αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη γνώμη του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Διατήρησης της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU).



ΔΡΑΣΗ
Αποτύπωση (και μέσω συμμετοχικής διαδικασίας) και χαρτογράφηση σχολικών διαδρομών που 
μπορούν να ακολουθήσουν μόνα τους τα παιδιά. Οι διαδρομές θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
ως επί το πλείστον ποδηλατόδρομους ή δρόμους με μικρό κυκλοφοριακό φόρτο και όσο το 
δυνατόν λιγότερα σημεία διασταύρωσης με δρόμους.   
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ 
Μαθητές, σύλλογοι γονέων, δημοτικές αρχές, στελέχη των υπηρεσιών του δήμου, σχολεία 

ΣΤΌΧΌΙ
• Διαμόρφωση ασφαλών διαδρομών προς το σχολείο με το ποδήλατο 
• Ανάδειξη κατάλληλων διαδρομών προς το σχολείο με το ποδήλατο για μαθητές
• Καθιέρωση του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου κυκλοφορίας 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ4
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Χάρτης σχολικών διαδρομών με το ποδήλατο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την επίτευξη αυτών των στόχων μπορεί να αποτυπωθεί η κυκλοφοριακή συμπεριφορά 
των μαθητών μέσα από ένα πρώτο ερωτηματολόγιο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
βάση για ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο μέσα στην ίδια σχολική χρονιά, όπου οι μαθητές θα 
αναφέρουν τις διαδρομές που ακολουθούν για να πάνε στο σχολείο με το ποδήλατο, τυχόν 
επικίνδυνα σημεία καθώς και προτάσεις βελτίωσης.

Μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
εκπροσώπους των γονέων και εκπαιδευτικούς μπορεί με βάση τα αποτελέσματα των δυο 
ερωτηματολογίων να χαράξει από κοινού έναν χάρτη σχολικών ποδηλατικών διαδρομών 
που θα αφορά τα συγκεκριμένα σχολεία. Στη συνέχεια, μέσω της συνεργασίας μεταξύ δήμου, 
σχολείου, μαθητών και γονέων, μπορούν να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν δράσεις  
για τη βελτίωση των σχολικών ποδηλατικών διαδρομών.

ΌΦΕΛΗ
• Ανάδειξη των σχολικών ποδηλατικών διαδρομών που προτείνονται από την αρμόδια 

υπηρεσία οδικής κυκλοφορίας 
• Προσδιορισμός επικίνδυνων σημείων 
• Δημιουργία μιας βάσης σχεδιασμού για την εξάλειψη των επικίνδυνων σημείων 
• Δημιουργία μιας βάσης για δημόσια ή δημοτική δράση (π.χ. σε σχέση με εργοτάξια ή 

σχέδια καθαρισμού των πεζοδρομίων από το χιόνι)
• Καθορισμός μιας βάσης για περισσότερες δράσεις προώθησης της χρήσης ποδηλάτου 

(π.χ. ακτινωτή ποδηλατοπορεία με συμμετοχή νέων μαθητών στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς ή βελτίωση των εγκαταστάσεων στάθμευσης ποδηλάτων) 

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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1 https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
2 http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
3 https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
4 https://www.rheinfelden.de/de/lebenswert/Kinder-Familie/Schulen/Schulwegplaene

Bezpečné cesty
do školy

Bietigheim- 
Bissingen 

Villingen- 
Schwenningen

Rheinfelden

https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
https://www.rheinfelden.de/de/lebenswert/Kinder-Familie/Schulen/Schulwegplaene
https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/
http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/?section=radschulwegplan
https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
https://www.karl-brachat-realschule.de/hier-sind-wir/radschulwegplan/
https://www.rheinfelden.de/de/lebenswert/Kinder-Familie/Schulen/Schulwegplaene


ΔΡΑΣΗ

Εκπαιδευμένοι μαθητές συνοδεύουν με το ποδήλατο τα μικρότερα παιδιά τις πρώτες δυο με 
τρεις εβδομάδες του σχολικού έτους στο νέο τους σχολείο. Έτσι μαθαίνουν την πιο ασφαλή 
διαδρομή που οδηγεί από το σπίτι τους στο σχολείο, την οποία στη συνέχεια θα διανύουν με 
το ποδήλατο όλη την υπόλοιπη σχολική χρονιά αυτόνομα και χωρίς συνοδεία.
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ 
Μαθητές 15 ετών, διεύθυνση του σχολείου, μαθητές 10-11 ετών,  
ενδεχομένως στελέχη του δήμου

ΣΤΌΧΌΙ
• Ασφαλής και αυτόνομη μετάβαση στο σχολείο
• Ενίσχυση της κοινωνικής επαφής μεταξύ μαθητών και μαθητριών 
• Καθιέρωση του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου μεταφοράς 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ6
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Πρόγραμμα «αναδοχής»: μαθητές μεγαλύτερων 
τάξεων συνοδεύουν τους μικρότερους με 

ασφάλεια στο σχολείο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το πρόγραμμα αυτό είναι σκόπιμο να υλοποιείται τακτικά κατά την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα οργανωτικά ζητήματα θα πρέπει να έχουν 
διευθετηθεί πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.  

Τα παιδιά των μικρότερων τάξεων ενημερώνονται για τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω  
μιας εκδήλωσης για γονείς και παιδιά ή μέσω επιστολής, ενώ οι συνοδοί από τις μεγαλύτερες 
τάξεις επιλέγονται μέσω διαγωνισμού. Οι συνοδοί εκπαιδεύονται σε θέματα όπως 
κυκλοφοριακοί κανόνες και ποδηλατική συμπεριφορά στο οδικό δίκτυο, μετακίνηση με 
το ποδήλατο σε ομάδες, αντιμετώπιση ατυχήματος κλπ. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται 
είτε στο σχολείο είτε από εξωτερικούς φορείς. Δημιουργούνται ομάδες (π.χ. 10 + 2) και 
καθορίζονται οι διαδρομές με τα κατάλληλα σημεία στάσης, στα οποία θα έχουν όλοι εύκολη 
και ασφαλή πρόσβαση. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το ενημερωτικό υλικό τουλάχιστον 
μια εβδομάδα πριν το τέλος των διακοπών για να εξοικειωθούν με τη διαδρομή και με το 
σχέδιο του προγράμματος. Οι μαθητές -συνοδοί των μεγαλύτερων τάξεων θα συνοδεύουν  
τα μικρότερα παιδιά με ασφάλεια στο σχολείο για δυο εβδομάδες. 

ΌΦΕΛΗ
• Ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτονομίας των παιδιών 
• Γνωριμία των συμμαθητών μεταξύ τους 
• Καθημερινή άσκηση με το ποδήλατο στο οδικό δίκτυο 
• Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων για τους εθελοντές μαθητές 
• Γνωριμία με οικολογικούς εναλλακτικούς τρόπους καθημερινής μετακίνησης 

Πηγές και συναφείς δράσεις
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Filderstadt

https://www.agfk-bw.de/blog/news-single/schueler-paten-bringen-
fuenftklaessler-sicher-zur-schule/vom/1/10/2015/

https://www.agfk-bw.de/blog/news-single/schueler-paten-bringen-fuenftklaessler-sicher-zur-schule/vom/1/10/2015/
https://www.agfk-bw.de/blog/news-single/schueler-paten-bringen-fuenftklaessler-sicher-zur-schule/vom/1/10/2015/
https://www.agfk-bw.de/blog/news-single/schueler-paten-bringen-fuenftklaessler-sicher-zur-schule/vom/1/10/2015/


ΔΡΑΣΗ
Τα παιδιά οργανώνονται σε ομάδα και βαδίζουν μαζί στο σχολείο. Η ομάδα επιλέγει 
τη διαδρομή και τις στάσεις με τη βοήθεια ενηλίκων και διανύει τις πρώτες διαδρομές 
συνοδευόμενη από αυτούς. Η διαδρομή που ακολουθείται περνάει από δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας και στάσεις εύκολα προσβάσιμες για τους μαθητές. Μόλις η ομάδα αισθανθεί 
έτοιμη και σίγουρη, αρχίζει να διανύει τη διαδρομή προς και από το σχολείο μόνη της.   
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ 
Μαθητές, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, εθελοντές, υπηρεσίες του δήμου, Τροχαία 

ΣΤΌΧΌΙ
• Καθιέρωση οργανωμένης, κοινής, ασφαλούς και ανεξάρτητης μετάβασης στο σχολείο  

με τα πόδια
• Ανάπτυξη της συνήθειας του καθημερινού περπατήματος
• Σύνδεση των μαθητών με το περιβάλλον τους
• Μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων μπροστά στο σχολείο 
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ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ 
ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΊΑ



Το λεωφορείο που περπατάει

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η ιδέα του «λεωφορείου που περπατάει» θα πρέπει να παρουσιαστεί στο πλαίσιο 
μιας ενημερωτικής εκδήλωσης για τους γονείς, στην οποία θα προσδιοριστούν και οι 
ενδιαφερόμενοι γονείς καθώς και οι εθελοντές που θα ασχοληθούν με την οργάνωση. 
Θα χαράξουν μια ασφαλή διαδρομή με λίγα σημεία διασταύρωσης, κατά μήκος 
αρκετά πολυσύχναστων δρόμων με καλό φωτισμό και εύκολη πρόσβαση στα σημεία 
συνάντησης και, στη συνέχεια, θα καταστρώσουν και θα δοκιμάσουν το αντίστοιχο 
σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, με σκοπό να επαληθεύσουν την ταχύτητα μετακίνησης, τα 
σημεία συνάντησης και τους χρόνους. Στις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές των παιδιών 
θα υπάρχει συνοδεία ενηλίκων και θα καθοριστούν τα σημεία των «στάσεων». Είναι 
σημαντικό στα σημεία αυτά να υπάρχει δυνατότητα αναμονής για τα άλλα παιδιά χωρίς  
να εμποδίζουν την κυκλοφορία. Είναι σκόπιμο, σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία 
(π.χ. Τροχαία), να τοποθετηθούν πινακίδες στα σημεία αυτά που θα επισημαίνουν σε 
πεζούς και οδηγούς ότι το «λεωφορείο που περπατάει» περνάει από εκεί. Το «λεωφορείο 
που περπατάει» θα διανύει την προκαθορισμένη διαδρομή με συνοδεία ενός ή δυο 
εθελοντών μέχρι η ομάδα να αισθανθεί σίγουρη ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνη της.

ΌΦΕΛΗ
• Εξοικονόμηση χρόνου για τους γονείς, εφόσον τα παιδιά θα μετακινούνται αυτόνομα 

προς και από το σχολείο 
• Ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτονομίας των παιδιών 
• Ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και του κοινοτικού πνεύματος 
• Δυνατότητα επικοινωνίας των παιδιών πριν από το μάθημα 
• Βελτίωση του προσανατολισμού των παιδιών μέσα στον χώρο 
• Ευαισθητοποίηση για την υιοθέτηση οικολογικής συμπεριφοράς

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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1 https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/ 
vcd-laufbus/

2 https://cdn.website-editor.net/ 
2b0236b73c7946d4a000f31a49968d58/files/
uploaded/Laufbus.pdf

Δράση της 
κυκλοφοριακής 

λέσχης

Barienrode

https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/
https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/
https://cdn.website-editor.net/2b0236b73c7946d4a000f31a49968d58/files/uploaded/Laufbus.pdf
https://cdn.website-editor.net/2b0236b73c7946d4a000f31a49968d58/files/uploaded/Laufbus.pdf
https://cdn.website-editor.net/2b0236b73c7946d4a000f31a49968d58/files/uploaded/Laufbus.pdf
https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/
https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/
https://www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung/vcd-laufbus/
https://cdn.website-editor.net/2b0236b73c7946d4a000f31a49968d58/files/uploaded/Laufbus.pdf


ΔΗΜΟΣΊΑ ΜΕΣΑ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
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ΔΡΑΣΗ
Κατάλληλα εκπαιδευμένοι μαθητές της γ’ και δ’ δημοτικού φροντίζουν για την ασφαλή και 
χωρίς προβλήματα μετακίνηση με το λεωφορείο της γραμμής προς και από το σχολείο. 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ 
Μαθητές, Τροχαία, τοπική διεύθυνση μεταφορών  

ΣΤΌΧΌΙ
• Ασφάλεια και αμοιβαίος σεβασμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το 

λεωφορείο και κατά τη διάρκεια της διαδρομής 
• Αποτροπή συγκρούσεων
• Ενίσχυση της αίσθησης ευθύνης, της ενεργητικής συμμετοχής και των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων  των εθελοντών-μαθητών συνοδών 
• Προώθηση της χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς 

Li
gh

tF
ie

ld
 S

tu
di

os
/S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



Μαθητές-πιλότοι 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στην αρχή κάθε νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές της γ’ και δ’ δημοτικού εκπαιδεύονται 
για να αναλάβουν τον ρόλο των «μαθητών -πιλότων». Η εκπαίδευση καλύπτει θέματα 
όπως αντιμετώπιση συγκρούσεων, ενεργητική ακρόαση, τεχνικές επικοινωνίας, ευγενική 
συμπεριφορά και επίδειξη αυτοπεποίθησης. Με την παρουσία τους και τη συμπεριφορά 
τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής με το λεωφορείο, οι «μαθητές -πιλότοι» αποτελούν 
πρότυπα  για τους άλλους μαθητές. Φροντίζουν ώστε να παιδιά να μη σπρώχνονται στην 
πόρτα, να κρατιούνται καλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής και επεμβαίνουν για την 
επίλυση συγκρούσεων.

ΌΦΕΛΗ
• Ασφάλεια κατά τη διαδρομή από το σπίτι προς το σχολείο και συντεταγμένη επιβίβαση 

και αποβίβαση  
• Καθημερινή, άμεση επαφή με συνομήλικους με στόχο την κυκλοφοριακή συμπεριφορά 

με ασφάλεια και αμοιβαίο σεβασμό 
• Καθημερινός αναστοχασμός και αντιμετώπιση τυπικών καταστάσεων κινδύνου κατά τη 

διαδρομή με το λεωφορείο 

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Wenden

1 https://www.gv-wendener-land.de/schulprog/verkehrserziehung?showall=1
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https://www.gv-wendener-land.de/schulprog/verkehrserziehung?showall=1
https://www.gv-wendener-land.de/schulprog/verkehrserziehung?showall=1


ΔΡΑΣΗ 
Στελέχη της αρμόδιας διεύθυνσης αστικού σχεδιασμού επιθεωρούν πεζή μαζί με μαθητές 
την ποιότητα και ασφάλεια των δρόμων προς το σχολείο. Ίδιαίτερη έμφαση δίνεται σε 
διαβάσεις, στην προσβασιμότητα για όλους και στη γενική αξιολόγηση της ποιότητας των 
οδικών υποδομών.
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ 
Μαθητές, γονείς, διεύθυνση του σχολείου, εκπαιδευτικοί, δημοτικές υπηρεσίες, δήμαρχος, 
μελετητικό γραφείο, πολίτες 

ΣΤΌΧΌΙ
• Συγκέντρωση πολύτιμων πληροφοριών για έναν αστικό σχεδιασμό που να 

ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες μέσα από κοινές επιθεωρήσεις πεζή και άμεση 
εκτίμηση της κατάστασης που συναντούν οι πεζοί 

• Αναγνώριση προβληματικών και επικίνδυνων σημείων στον δρόμο για το σχολείο από 
την οπτική γωνία των παιδιών και αναδιαμόρφωση των επικίνδυνων σημείων 

• Αύξηση της ασφάλειας στις οδικές υποδομές 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε ένα πρώτο διαδραστικό εργαστήριο, που πραγματοποιείται ένα μήνα πριν την 
επιθεώρηση, παρουσιάζεται αρχικά το θέμα και ο σκοπός της επιθεώρησης καθώς και οι 
προκαθορισμένες διαδρομές. Οι διαδρομές εστιάζουν στους δρόμους που οδηγούν  

ΑΣΤΊΚΟΣ ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ12

St
ud

io
 P

ea
ce

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



Επιθεωρήσεις της  
κυκλοφορίας των πεζών

στο τοπικό σχολείο. Συνιστάται να υπάρξει προεγγραφή των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 
και μαθητών της γ’ και δ’ δημοτικού (π.χ. οκτώ παιδιά συνολικά) που θα συμμετέχουν  
στην επιτόπια επιθεώρηση, ενώ οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν εκ των προτέρων 
από το σχολείο μέσω ερωτηματολογίων που θα διανείμει το μελετητικό γραφείο σχετικά 
με τη δράση.

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν ρόλους «υπουργών». Υπάρχει 
υπουργός ορατότητας και θορύβου, υπουργός ασφάλειας, υπουργός στάσεων, υπουργός 
πατινιών. Ο σκοπός είναι κάθε «υπουργός» να εξετάσει προσεκτικά τα επιμέρους τμήματα 
της διαδρομής για το σχολείο, με γνώμονα το χαρτοφυλάκιο που έχει αναλάβει. Γι’ αυτό 
θα λάβει τα απαιτούμενα βοηθήματα (λευκό μπαστούνι και ειδικά γυαλιά για άτομα 
με προβλήματα όρασης, μετροταινία, χρονόμετρο, κλπ.). Στη συνέχεια, θα αναζητήσει 
τυχόν προβληματικά σημεία της διαδρομής όπου απαιτούνται βελτιώσεις, π.χ. σημεία 
με περιορισμένη ορατότητα λόγω ύπαρξης θάμνων ή δύσκολα σημεία για άτομα με 
περιορισμένη κινητικότητα κλπ. Τα αποτελέσματα καταγράφονται από ένα  μελετητικό 
γραφείο ή από τις υπηρεσίες του δήμου.

Έπειτα, στο πλαίσιο μιας τελικής ημερίδας, μπορούν να παρουσιαστούν οι προτάσεις για 
δράσεις που θα προκύψουν από τις επιθεωρήσεις και να συζητηθούν δημόσια. Η δημοτική 
αρχή θα πρέπει να παρέχει ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων, π.χ. μέσα 
από την ιστοσελίδα της. 

ΌΦΕΛΗ
• Αυξημένη επίγνωση των επικίνδυνων σημείων στις οδικές υποδομές
• Αύξηση της ασφάλειας στον χώρο των οδικών υποδομών 

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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Freudenberg 
am Main

https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_
Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf

https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf
https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf
https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf
https://www.freudenberg-main.de/fileadmin/Dateien/Dateien/divers/FVC2019_Abschlussbericht_Freudenberg_FINAL.pdf


ΔΡΑΣΗ
Οι μαθητές μαθαίνουν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαφόρων μέσων μεταφοράς 
μέσα από τις δικές τους συνήθειες στις μετακινήσεις. 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ
Μαθητές, εκπαιδευτικοί

ΣΤΌΧΌΙ
• Ενίσχυση του αναστοχασμού σχετικά με τις προσωπικές συνήθειές τους στις μετακινήσεις 

και τις συνήθειες των άλλων
• Απόκτηση γνώσεων για τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μέσων μεταφοράς
• Ανάπτυξη ικανότητας επιχειρηματολογίας για το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΚΗ ΑΓΩΓΗ14

Εργοτάξιο Η μεγάλη 
κυκλοφοριακή 

συμφόρηση 
δυσκολεύει τους 

πεζούς να  
διασχίσουν τον δρόμο 

Το  
λεωφορείο 
αργεί πάντα
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Εκπαιδευτικό υλικό: «Ο περίγυρός μας – 
μήπως είναι καλύτερος χωρίς αυτοκίνητα;»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αρχικά αναλύονται διαδρομές και κυκλοφοριακές καταστάσεις που είναι γνώριμες στους 
μαθητές. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύονται μη βιώσιμα μοτίβα μετακινήσεων, όπως 
π.χ. δρόμοι γύρω από το σχολείο με αυξημένη κυκλοφορία, κυκλοφοριακή συμφόρηση 
μπροστά στο σχολείο το πρωί (λόγω των γονέων που φέρνουν τα παιδιά τους με το 
αυτοκίνητο), διαδρομές που δεν εξυπηρετούνται από τα δημόσια μέσα μεταφοράς κλπ.  
Τα παραδείγματα μπορούν να συζητηθούν με βάση οπτικό υλικό ή φωτογραφίες 
προβληματικών κυκλοφοριακών καταστάσεων, τις οποίες θα έχουν αποτυπώσει οι ίδιοι  
οι μαθητές. Όλες οι υπό συζήτηση τοποθεσίες θα σημειωθούν στη συνέχεια σε ένα χάρτη 
της πόλης ή σε ένα σχεδιάγραμμα της σχολικής διαδρομής.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων μέσων μεταφοράς θα συζητηθούν με βάση 
τα παραδείγματα που θα αναφερθούν. Η συζήτηση μπορεί να περιστραφεί γύρω από τους 
ακόλουθους άξονες: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων 
μεταφοράς; Τι επιπτώσεις έχουν τα μέσα μεταφοράς στην υγεία; Ποια μέσα μεταφοράς 
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο χώρο και ποια κινούνται ταχύτερα; Ποια μέσα μεταφοράς 
μπορούν να μεταφέρουν πολλούς ανθρώπους;   
   

ΌΦΕΛΗ
• Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε στρατηγικές βιώσιμης κινητικότητας και, κυρίως,  

σε εναλλακτικούς τρόπους αντί του αυτοκινήτου

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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 Περιβαλλοντική 
αγωγή: το περιβάλλον 
μας χωρίς αυτοκίνητο

https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/
unsere-umgebung-besser-ohne-autos/

https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/unsere-umgebung-besser-ohne-autos/


ΔΡΑΣΗ
Οι μαθητές οξύνουν τις αισθήσεις τους και βιώνουν τις επιπτώσεις της κυκλοφορίας.  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ 
Μαθητές, εκπαιδευτικοί  

ΣΤΌΧΌΙ
• Γνωριμία και αναστοχασμός για τις ποικίλες επιπτώσεις της οδικής κυκλοφορίας στο 

περιβάλλον (π.χ. το θέμα του θορύβου, η ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ.) βάσει της 
προσωπικής εμπειρίας των αισθήσεων. 

• Ευαισθητοποίηση για τα καθημερινά εμπόδια που θέτει η οδική κυκλοφορία στα άτομα 
με αναπηρία.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΚΗ ΑΓΩΓΗ16
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Εκπαιδευτικό υλικό: Ακουστικός περίπατος  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αρχικά επιλέγεται μια ασφαλής διαδρομή με πολλούς και εναλλασσόμενους θορύβους.  
Οι μαθητές χωρίζονται σε ζεύγη. Το ένα παιδί έχει δεμένα τα μάτια και καθοδηγείται από 
το ζευγάρι του. Στην επιστροφή τα παιδιά αλλάζουν ρόλους. 

Με την επιστροφή στο σχολείο γίνεται συζήτηση με τη συμμετοχή όλων σχετικά με  
τις εμπειρίες τους. Εδώ μπορούν να συζητηθούν και να καταγραφούν οι δράσεις που θα 
μπορούσαν να αναληφθούν για τον περιορισμό του θορύβου στους δρόμους.

ΌΦΕΛΗ
• Απόκτηση επίγνωσης από τους μαθητές και τις μαθήτριες για τους θορύβους στον 

δρόμο και τους πιθανούς συνεπαγόμενους κινδύνους.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/ 
2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit
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Ακουστικός  
περίπατος 

https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit
https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit
https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit
https://www.energieautonomie-vorarlberg.at/zoolu-website/media/document/2598/KIGA%3A+Verkehr+und+Nachhaltigkeit


ΔΡΑΣΗ
Διασκεδάζω μαθαίνοντας για την οδική κυκλοφορία.
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ 
Μαθητές, εκπαιδευτικοί 

ΣΤΌΧΌΙ
• Μετάδοση γνώσεων για τις επιπτώσεις της κυκλοφορίας στο περιβάλλον και την υγεία 

και παρότρυνση για στοχασμό γύρω από την ατομική συμπεριφορά στο δρόμο.
• Προώθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και συνεργασίας 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΚΗ ΑΓΩΓΗ18
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Εκπαιδευτικό υλικό: Κυκλοφοριακό κουίζ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το παιχνίδι έχει προβλεπόμενη διάρκεια 60-90 λεπτά ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων  
των μαθητών.

Οι μαθητές χωρίζονται σε πολλές ισομεγέθεις ομάδες και επιλέγουν ένα όνομα για την 
ομάδα τους. 

Οι ερωτήσεις του κουίζ χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Περιβάλλον, Κίνδυνοι, ΚΟΚ, 
Ουσίες στο Τιμόνι), διακρίνονται από διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας και αντίστοιχη 
βαθμολογία, και τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι ορατές. 

Κάθε ομάδα επιλέγει με τη σειρά της μια ερώτηση από μια κατηγορία και ένα βαθμό 
δυσκολίας, την οποία ο εκπρόσωπος της ομάδας μπορεί να απαντήσει, αφού τη συζητήσει 
σύντομα με τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Πέρα από τις κοινές ερωτήσεις, υπάρχουν και ενέργειες, π.χ. αναπαράσταση σκηνής, 
αποτύπωση του χώρου που καταλαμβάνει ένα αυτοκίνητο ή ένα λεωφορείο, κοκ, καθώς 
και οι λεγόμενες ερωτήσεις τύχης (Outburst), οι οποίες δίνουν περισσότερους βαθμούς. 
Το Outburst (γνωστό σε εμάς ως «πες-βρες!») είναι ένα παιχνίδι, στο οποίο το ζητούμενο 
είναι να συσχετίσει κανείς όσο το δυνατόν περισσότερες έννοιες με ένα αντικείμενο ή  
μια κατάσταση. Ωστόσο, μόνο οι έννοιες που εμφανίζονται στις κάρτες δίνουν βαθμούς.  
  
Για κάθε σωστή απάντηση, η ομάδα κερδίζει τους αντίστοιχους βαθμούς. Η ομάδα με την 
υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει. 

ΌΦΕΛΗ
• Διασκεδαστική και απλή εναλλαγή του πεδίου ενδιαφέροντος, εστιάζοντας σε 

συγκεκριμένο κυκλοφοριακό θέμα μέσα από το κουίζ (π.χ. το ποδήλατο μέσα από ένα 
κουίζ για ποδηλάτες). 

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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Lübbecke

http://www.schule.provinz.bz.it/ 
verkehrserziehung/Verkehrszeichen/ 
MobilmitallenSinnenVCD.pdf 

http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/MobilmitallenSinnenVCD.pdf
http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/MobilmitallenSinnenVCD.pdf
http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/MobilmitallenSinnenVCD.pdf
http://www.schule.provinz.bz.it/verkehrserziehung/Verkehrszeichen/MobilmitallenSinnenVCD.pdf


ΔΡΑΣΗ
Μαθαίνουμε τα πάντα για την κυκλοφοριακή μας αγωγή ως πεζοί μέσα από ένα πρακτικό 
μάθημα.
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ 
Μαθητές της α’ και/ή της β’ δημοτικού, τοπικοί φορείς οδικής ασφάλειας, κ.ά.

ΣΤΌΧΌΙ
• Απόκτηση θεωρητικής και κυρίως πρακτικής γνώσης για την κυκλοφοριακή συμπεριφορά 

ως πεζοί (βλέπω και με βλέπουν, διάσχιση δρόμων, σημεία κινδύνου κ.λπ.)
• Γνώση και αναγνώριση πινακίδων και κανόνων οδικής κυκλοφορίας, καθώς και οπτικών και 

ακουστικών πινακίδων και σημάτων 
• Απόκτηση ατομικής ευθύνης για τη μετακίνηση από και προς το σχολείο.
• Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων

ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΚΗ ΑΓΩΓΗ20
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Εκπαιδευτικό υλικό: Δίπλωμα πεζών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η διδασκαλία περιλαμβάνει δύο (2) 45λεπτα μαθήματα επί πέντε ημέρες.  
Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με μια θεωρητική και μια πρακτική εξέταση, συνοδευόμενη 
από πιστοποιητικό.  

ΌΦΕΛΗ
• Καλλιεργεί στα παιδιά και τους νέους σιγουριά και αίσθημα αυτοπεποίθησης στη 

συμπεριφορά τους ως πεζών

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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Wolfsburg

https://www.verkehrswacht-wolfsburg.de/files/angebotfuszgaengerdiplom.pdf
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ΔΡΑΣΗ
Παιδιά και νέοι οργανώνονται σε ομάδες και προσπαθούν να αυξήσουν την καθημερινή 
χρήση του ποδηλάτου και να κερδίσουν έπαθλα.    
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ 
Μαθητές, παιδιά, νέοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεμόνες και η σχολική διεύθυνση  
κατά περίπτωση

ΣΤΌΧΌΙ
• Κινητοποίηση των παιδιών και των νέων για εντονότερη χρήση του ποδηλάτου στην 

καθημερινότητα.
• Κατανόηση της σχέσης μεταξύ βιώσιμης κινητικότητας και εξοικονόμησης ρύπων CO2 
• Ανάπτυξη αντίληψης σχετικά με την προσωπική ευθύνη σε θέματα περιβάλλοντος.
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Καμπάνια: Εικονικός ποδηλατικός  
γύρος για το κλίμα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ομάδες ευαισθητοποιημένων μαθητών, ολόκληρες τάξεις ή νεότερα μέλη της οικογένειας 
οργανώνονται σε ομάδες με επικεφαλής έναν ενήλικα – π.χ. εκπαιδευτικό, αρχηγό  
ομάδας, γονέα – και εγγράφονται στη σελίδα του προγράμματος. Στόχος είναι, εντός ενός  
δεδομένου διαστήματος (πέντε μηνών) ή από την στιγμή της εγγραφής τους, να 
χρησιμοποιούν ποδήλατο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, π.χ. στο σχολείο, στις 
εξωσχολικές δραστηριότητες ή για να επισκεφτούν φίλους. 

Κάθε μέλος της ομάδας καταγράφει τα χιλιόμετρα που έχει καλύψει με το ποδήλατο,  
η ομάδα συγκεντρώνει τα στοιχεία και ο επικεφαλής της ομάδας τα καταχωρεί τακτικά στην 
ιστοσελίδα. Με κάθε χιλιόμετρο που καλύπτεται, η ομάδα μετακινείται πάνω στον χάρτη 
ενός εικονικού ποδηλατικού γύρου που εκτυλίσσεται στη χώρα και την Ευρώπη, και η 
αντίστοιχη διαδρομή εμφανίζεται με χρώμα. Αναγράφεται επίσης η ποσότητα CO2 που έχει 
εξοικονομηθεί. 

Η ομάδα με τα περισσότερα χιλιόμετρα κερδίζει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ. 
Προβλέπονται όμως και μικρότερης αξίας έπαθλα, όπως σακίδια, αδιάβροχα, σταντ 
ποδηλάτου κ.ο.κ. 
 

ΌΦΕΛΗ
• Ανάπτυξη αυτόνομης συμπεριφοράς κινητικότητας στον δρόμο τόσο για το σχολείο 

αλλά και πέραν αυτού

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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1 https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
2 https://www.stadtradeln.de/home
3 http://www.kindermeilen.de

Ποδηλατικός Γύρος 
για το Κλίμα

Ποδηλατώντας 
στην πόλη 

Τα παιδιά 
μαζεύουν μίλια

https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
https://www.stadtradeln.de/home
http://www.kindermeilen.de
https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
https://www.klima-tour.de/wie-funktionierts
https://www.stadtradeln.de/home
https://www.stadtradeln.de/home
http://www.kindermeilen.de
http://www.kindermeilen.de


ΔΡΑΣΗ
Τάξεις ή και ολόκληρα σχολεία συναγωνίζονται για να αυξήσουν τον αριθμό των παιδιών 
που επιλέγουν μέσα βιώσιμης κινητικότητας για το σχολείο. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ 
Μαθητές, παιδιά

ΣΤΌΧΌΙ
• Κινητοποίηση των παιδιών και των νέων για εντονότερη χρήση του ποδηλάτου ως 

οικολογικού μέσου μετακίνησης για το σχολείο 
• Δημιουργία κινήτρων μέσα από την ευγενή άμιλλα
• Ασκήσεις κυκλοφοριακής ασφάλειας ως ποδηλάτες, πεζοί και χρήστες των μέσων  

μαζικής μεταφοράς  
• Τόνωση της αντίληψης για την προσωπική ευθύνη σε θέματα περιβάλλοντος. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Πριν ξεκινήσει η καμπάνια, οι εκπαιδευτικοί ρωτούν τους μαθητές στις τάξεις τους, που 
απαντούν με απλή ανάταση των χεριών, τι μέσα χρησιμοποιούν για τη μετακίνηση στο σχολείο. 
Στη βάση των ευρημάτων, κάθε σχολείο καθορίζει τον δικό του σχετικό στόχο: Μείωση του 
ποσοστού μαθητών που μεταβαίνουν στο σχολείο με αυτοκίνητο σε σχέση με το ποσοστό 
εκείνων που πηγαίνουν με τα πόδια, το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με κοινή 
χρήση αυτοκινήτου. 
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Καμπάνια: Το Κυκλοφοριακό Φιδάκι 

Σε ένα μεγάλο πανό, όπου είναι ζωγραφισμένο ένα φιδάκι το οποίο αναρτάται σε εμφανές 
σημείο στο χώρο του σχολείου, θα καταγράφεται η πρόοδος για την επίτευξη του στόχου 
που έχει τεθεί. Κάθε μαθητής σε κάθε τάξη λαμβάνει ένα μικρό αυτοκόλλητο (βαθμό), όταν 
προσέρχεται στο σχολείο με βιώσιμα μέσα μεταφοράς ή με τα πόδια. Μόλις συγκεντρωθεί 
ένας συγκεκριμένος αριθμός βαθμών σε κάθε τάξη, όλα τα αυτοκόλλητα κολλιούνται πάνω 
σε ένα μεγάλο αυτοκόλλητο. Οι μαθητές και μαθήτριες επιβραβεύονται και το μεγάλο 
αυτοκόλλητο επικολλάται στο πανό με το φιδάκι. Η επιβράβευση μπορεί να ποικίλλει, 
π.χ. απαλλαγή από τα μαθήματα στο σπίτι για την επόμενη μέρα, 15 λεπτά περισσότερο 
διάλειμμα/ χρόνος για παιχνίδι κ.ά. 

Αφότου ολοκληρωθεί η καμπάνια και έχει επιτευχθεί ο στόχος του σχολείου (αποτυπώνεται 
οπτικά στο πανό με το φιδάκι, το οποίο έχει συμπληρωθεί με τα μεγάλα αυτοκόλλητα), οι 
μαθητές και οι μαθήτριες λαμβάνουν μια ακόμα υψηλότερη επιβράβευση, π.χ. ένα σταντ 
ποδηλάτου, μια περιπατητική ή ποδηλατική εκδρομή κ.λπ. Επιπλέον, τα στοιχεία των  
μετρήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την καμπάνια θα συλλέγονται και θα αναλύονται.

Μια σύγχρονη έκδοση για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων (το Traffic 
Snake Game 2.0) είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά μέσω του Smartboard. 

 
ΌΦΕΛΗ
• Μείωση της οδικής κυκλοφορίας μπροστά από σχολεία
• Βιωματική γνωριμία με τον θετικό αντίκτυπο της χρήσης μέσων βιώσιμης κινητικότητας 

(σωματική άσκηση, ανεξαρτησία, γνωριμία με την περιοχή)
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ΣΧΌΛEIA - ένας 
διαγωνισμός 
για την τάξη 
που πηγαίνει 
περισσότερο

Το Κυκλοφοριακό 
Φιδάκι 

1 https://peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly/souteze/
2 http://www.trafficsnakegame.eu/game/how-it-works/
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