ΠΟΔΗΛΑΤΙΖΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, σε σχολεία του Δ.Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Με αφορμή την κήρυξη της 3ης Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα
Ποδηλάτου από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, σας
ενημερώνουμε ότι ο Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης πραγματοποιεί ήδη, αλλά
και προγραμματίζει σειρά δράσεων προκειμένου να προωθήσει τη χρήση
ποδηλάτου ως μέσο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, προς όφελος της υγείας
των δημοτών του.
Προκειμένου να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, αλλά και να
προστατεύσει την ευάλωτη ομάδα των παιδιών, στο πλαίσιο των μέτρων
προώθησης εναλλακτικών μέσων μετακίνησης που επιλέχθηκαν στο Σχέδιο
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εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας σε
σχολεία του δήμου, με τίτλο «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια», για την ορθή και
ασφαλή χρήση του ποδηλάτου στο αστικό οδικό δίκτυο από παιδιά και
έφηβους.

Την εκπαιδευτική διαδικασία έχει αναλάβει η ACTIVE HELLAS

Κοιν.Σ.ΕΠ. η οποία εξειδικεύεται σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής & οδικής
ασφάλειας.
Στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος απευθύνεται σε
μαθητές/τριες Δ’. Ε’, ΣΤ’ δημοτικών σχολείων, ενώ στην επόμενη φάση θα
συμπεριλάβει και μαθητές/τριες των τριών τάξεων γυμνασίου και των τάξεων
Α’ & Β’ λυκείου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια», εγκεκριμένο
από το ΥΠΕΘ, είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ηλικιακές ομάδες που
απευθύνεται και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, είναι
βιωματικό και η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι δωρεάν. Για τη
συμμετοχή των παιδιών στο πρακτικό μέρος είναι απαραίτητη η έγκριση του
γονέα/κηδεμόνα, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή Υπεύθυνης
Δήλωσης προς το σχολείο.
Με τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για ασφαλή χρήση του
ποδηλάτου, τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν
τα σήματα που αφορούν στην κυκλοφορία τροχοφόρων και πεζών, να
αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που παραμονεύουν στο δρόμο και πώς να
τους αποφεύγουν, να σχεδιάζουν ασφαλείς διαδρομές με το ποδήλατό τους,
να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων,
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη κι έχει ήδη πραγματοποιηθεί στα σχολεία
1ο, 2ο, 3ο, 8ο Δημοτικό Αμπελοκήπων & 6ο Δημοτικό Μενεμένης, με μεγάλη
ανταπόκριση από μαθητές/τριες, όπως φαίνεται και από τα φωτογραφικά
στιγμιότυπα.

