
Στην άσφαλτο με ασφάλεια

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νιτάκη Μαρία

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν: Σεζένια Σεβαστή, Σκουρλή 
Αγγελική, Τσικολή Αργυρώ, Τσίρτση Μαρία, Τσαλκιτζή Δήμητρα

Σχολική Μονάδα: 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

Σχολική τάξη: Β’ Δημοτικού

Εργαστήριο Δεξιοτήτων, Θεματικός κύκλος: Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην



Στόχοι:

• Έγινε προσπάθεια να καλλιεργηθούν διάφορες δεξιότητες, όπως: δεξιότητες 
μάθησης, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα, επίλυση προβλημάτων -
μελέτη περιπτώσεων, κατασκευές.

• Να γνωρίσουν τους δρόμους της γειτονιάς τους, να μελετήσουν τα σήματα 
οδικής κυκλοφορίας, να επεξεργαστούν τα διάφορα μέσα συγκοινωνίας και 
μεταφοράς.

• Να συνδέσουν τα γεωμετρικά σχήματα με τα σήματα ΚΟΚ. 

• Να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα, χρωματίζοντας, κόβοντας, κολλώντας.

• Να εκφράσουν προφορικά και γραπτά τις απόψεις τους.

• Να αναζητούν και να διακρίνουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση 
με συγκεκριμένο θέμα.

• Να μπορέσουν να συμμετέχουν σε διάλογο.

• Να σέβονται τους κανόνες.



Συνεργασίες με άλλους φορείς
• Δεν ήταν εφικτή η συνεργασία με άλλους φορείς, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί. 

• Πήραμε «συνέντευξη» από τη μαμά μιας μαθήτριας, μέσω webex.

Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα 
σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 

αντικειμένων 
Διαθεματική σύνδεση με:

• Γλώσσα

• Μαθηματικά

• Μελέτη περιβάλλοντος

• Εικαστικά



1η Δραστηριότητα

 Οι μαθητές περιέγραψαν στους συμμαθητές τους τη 
γειτονιά τους και τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν 
για να έρθουν στο σχολείο.

 Στη συνέχεια μιλήσαμε για τον τρόπο και τα μέσα 
μεταφοράς για την μετακίνησή τους από το σπίτι στο 
σχολείο και αντίστροφα και αναζητήσαμε τα θετικά και τα 
αρνητικά του κάθε τρόπου μετακίνησης. 

 Τέλος, οι μαθητές δημιούργησαν το χάρτη της γειτονιάς 
τους.









2η Δραστηριότητα

• Παρακολουθήσαμε βίντεο σχετικά με τα είδη και τη σημασία των 
σημάτων οδικής κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, παρακολουθήσαμε 
τα παρακάτω βίντεο:

Κυκλοφοριακή Αγωγή: Μαθαίνουμε τα σήματα

Μαθαίνω τα σήματα κυκλοφορίας

Μαθαίνω τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας – Κυκλοφοριακή 
Αγωγή

• Ζωγραφίσαμε «μία πόλη», τοποθετώντας τα σήματα στα 
κατάλληλα σημεία.

• Ζωγραφίσαμε τα σήματα.

• Μιλήσαμε για τα γεωμετρικά σχήματα που αντιστοιχούν σε κάθε 
σήμα.

https://www.youtube.com/watch?v=ZIvSgvHvdIg
https://www.youtube.com/watch?v=j3tolxWBHSw
https://www.youtube.com/watch?v=-X7J8BdM4YY&t=84s








Στολίσαμε την τάξη μας με τα σήματα και τις δημιουργίες των 
μαθητών.



3η Δραστηριότητα

• Ασχοληθήκαμε με τα μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας.

• Συζητήσαμε για την αξία της χρήσης των μέσων μαζικής 
μεταφοράς.

• Τα ζωγραφίσαμε.













Φτιάξαμε ιστορίες σχετικές με τα αεροπλάνα και τα πλοία.

Βαγγέλης Κ.

«Με το αεροπλάνο στους παππούδες»

Κατερίνα Γ.

«Στο Παρίσι!!!»



Μια φορά και έναν καιρό 
ταξίδευε ένα πλοίο που το 
έλεγαν «Δελφίνι». Είχε 
λαμπερά φωτάκια, 
γυαλιστερά φινιστρίνια΄, 
ένα φασαριόζικο 
φουγάρο, μια πανίβαρη 
μηχανή και μια ακούραστη 
μηχανή. Στο πηδάλιο είχε 
έναν καλοκάγαθο 
καπετάνιο και μαζί 
αρμένιζαν τις θάλασσες. 
Μαζί ταξίδευαν σε 
φουρτούνες και 
μπουνάτσες μα πάντα 
γύριζαν σώοι στο 
αγαπημένο τους λιμάνι.

Μελίτα Β.



Κέλλυ Μ.

«Στο αεροδρόμιο»

Μαρία Κ.

«Πρώτη φορά στο αεροπλάνο»



Υπατία Μ.

«Το καράβι»

Ευτυχία Κ.

«Ο πιλότος»



«Ταξίδι με το αεροπλάνο»

Ευλαλία Τ.



Δραστηριότητα 4η

Πήραμε «συνέντευξη» από τη μαμά μιας 
μαθήτριας μας, που δουλεύει στο αεροδρόμιο 
της περιοχής μας.



Συγκεκριμένα, η μαμά της μαθήτριας, μας επισκέφθηκε στη 
διαδικτυακή μας τάξη, μέσω webex και μας μίλησε:
❑ Για τη διαδικασία που ακολουθούν οι επιβάτες για να 

επιβιβαστούν και να αποβιβαστούν από το αεροπλάνο. 
Συγκεκριμένα, μας εξήγησε πως και γιατί γίνεται ο έλεγχος 
των προσωπικών στοιχείων των επιβατών, ο σωματικός τους 
έλεγχος και ο έλεγχος των αποσκευών. Μας έδειξε μια 
«κάρτα επιβίβασης» και μας εξήγησε τις πληροφορίες που 
αναγράφονται σε αυτή.





❑Μας είπε για τον πύργο ελέγχου και για το σημαντικό του 
έργο.

❑Έπειτα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυσκολίες του 
επαγγέλματος της και στους κανόνες ασφαλείας που πρέπει 
να ισχύουν.

❑Οι μαθητές την ρώτησαν για το αν μπορούν τα παιδιά να 
ταξιδέψουν μόνα τους, τι γίνεται με τις πτήσεις, όταν οι 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι άσχημες, τι πρέπει να 
κάνουν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου σε περίπτωση 
ατυχήματος και τέλος τι μέτρα ισχύουν, ώστε να 
προστατεύονται από τον κορονόϊό…

❑Δυστυχώς, λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν, δεν 
ήταν εφικτή μια επίσκεψη μας στο χώρο του αεροδρομίου.



Δραστηριότητα 5η
• Επεξεργαστήκαμε το αντίστοιχο κεφάλαιο από τα σχολικά 

εγχειρίδια της Μελέτης Περιβάλλοντος Β΄Δημοτικού, μέσω 
webex.









Αξιολόγηση του προγράμματος

Δυστυχώς, η περίοδος και οι συνθήκες για την πραγματοποίηση του 
προγράμματος δεν ήταν οι κατάλληλες. Τα μέτρα προστασίας που ίσχυαν, όταν 
ήταν ανοιχτά τα σχολεία, δεν μας επέτρεπαν να συνεργαστούμε με άλλους 
φορείς, να κάνουμε επισκέψεις, να κυκλοφορήσουμε με άνεση και ασφάλεια στο 
δρόμο και το κυριότερο να μάθουμε, παίζοντας στην αυλή και περιόριζαν αρκετά 
τις κινήσεις και την άνεση των μαθητών μέσα στην τάξη.

Στη συνέχεια, δεν υπήρχε η απαραίτητη φυσική παρουσία των μαθητών στη 
σχολική μονάδα, τόσο λόγω του σεισμού που έγινε στην περιοχή μας, όσο και 
λόγω της πανδημίας.

Για τους λόγους αυτούς οι στόχοι και οι δραστηριότητες του προγράμματος έγινε 
προσπάθεια να αναπροσαρμοστούν κατάλληλα, αφού οι περισσότερες 
δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.


