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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

«ΚΑΝ’ΤΟ ΣΩΣΤΑ» ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

Το πρόγραμμα «Κάν’ το Σωστά» απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου & Λυκείου και έχει 

σχεδιαστεί από έμπειρους εκπαιδευτικούς και ειδικούς συγκοινωνιολόγους. Το πρόγραμμα 

αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο και υλοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του 

Ι.Ο.ΑΣ. και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

α) θεωρητική ενότητα– ομιλία με προβολή παρουσίασης  με τη μέθοδο coaching & την προβολή 

videos και φωτογραφιών  πάνω σε θέματα που αφορούν:  

- την ασφαλή μετακίνηση 

- τις κύριες αιτίες πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων 

Αρχικά, οι μαθητές με την βοήθεια του εισηγητή και της παρουσίασης ενημερώνονται και 

συζητούν για τα στατιστικά, τα κύρια αίτια και τα αποτελέσματα των τροχαίων δυστυχημάτων. 

Ακολουθεί η θεματική ενότητα της Ασφαλούς Μετακίνησης και η προβολή videos τα οποία 

δίνουν βήμα στους μαθητές για σκέψη και εποικοδομητική συζήτηση.  

Η εκπαίδευση εστιάζει στο γεγονός ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός στον οποίο 

οφείλονται κατά κύριο λόγο τα τροχαία και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα: 

• Επίδραση αλκοόλ στον εγκέφαλο 

• Χρόνος Αντίδρασης – Ταχύτητα 

• Απόσταση Ακινητοποίησης 

• Χρήση ζώνης & κράνους 

• Ασφαλείς μετακινήσεις ως ποδηλάτης & πεζός 

• Απόσπαση προσοχής 

Επιπλέον τα videos που προβάλλονται εστιάζουν στα θέματα:  

• Χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους 
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• Απόσπαση προσοχής  

• Ευγένεια στο δρόμο  

• Συνέπειες τροχαίων δυστυχημάτων 

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές προσεγγίζονται πολύπλευρα, ενημερώνονται, 

ευαισθητοποιούνται και αξιοποιούν γνώσεις.  

 

 β) Βιωματική ενότητα - που περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες για τις οποίες 

χρησιμοποιείται προηγμένος εξοπλισμός προσομοιωτών που σαν σκοπό έχει την εκπαίδευση 

των μαθητών σε θέματα πρόληψης τροχαίων καθώς και των επιπτώσεων τους. 

 

 Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι:  

 
Εξοπλισμός Βιωματικής Εκπαίδευσης προγράμματος “Καν΄το Σωστά”  
 
Προσομοιωτής ανατροπής αυτοκινήτου 
Όχημα φυσικού μεγέθους το οποίο περιστρέφεται 360ο γύρω από το διαμήκη άξονά του. 
Παρόλο που η ταχύτητα ανατροπής είναι χαμηλή, ο προσομοιωτής ανατροπής περνά με μεγάλη 
αμεσότητα, μηνύματα για την αξία της χρήσης ζώνης.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@ioas.gr
http://www.ioas.gr/


Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» 

Νεμέσεως 2, Αθήνα 112 53, Τηλ.: 210.86.20.150,  Fax: 210.86.20.007 

e-mail: info@ioas.gr, website: www.ioas.gr 

Το Ι.Ο.ΑΣ. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, 14001:2015, 39001:2012, 29993:2017 

 
Προσομοιωτής Πρόσκρουσης 
Η συγκεκριμένη κατασκευή προσομοιώνει εμπρόσθια σύγκρουση με μικρή ταχύτητα. Παρόλα 
αυτά, η δύναμη που ασκείται στο σώμα των χρηστών κάνει τους περισσότερους να πιστεύουν 
πως η σύγκρουση ήταν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για τη 
συζήτηση σχετικά με τη χρήση ζώνης ασφαλείας σε χαμηλές ταχύτητες (πχ. εντός πόλης).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γυαλιά Προσομοίωσης Μέθης 
Αλλοιώνουν το οπτικό πεδίο του χρήστη, προσομοιάζοντας πως βλέπει όταν είναι υπό επήρεια 
αλκοόλ σε διαφορετικές τιμές. Ο χρήστης καλείται να ολοκληρώσει απλές διαδικασίες 
φορώντας τα, όπως το να περπατήσει με μικρά βήματα γύρω από κώνους.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε μαθητές Γ’ – Β’ – Α’ Λυκείου και Γ’ 

Γυμνασίου, διαρκεί ~4 διδακτικές ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και 

υλοποιείται σε ομάδες των 80-100 μαθητών. Κάθε ημέρα μπορούν να υλοποιηθούν 

προγράμματα σε 2 ομάδες μαθητών.   
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