Μάθημα.. ζωής για τους μαθητές της Γ τάξης του σχολείου μας
Συντάχθηκε απο τον/την Μάνος Στεφανάκης
Τρίτη, 14 Δεκέμβριος 2021 17:35

Μάθημα ζωής για τους μαθητές της Γ΄ τάξης, αφού είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην
εκδήλωση με θέμα «Οδική Ασφάλεια», που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 14/12/2021
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας. Η σχετική πρωτοβουλία και η
οργάνωση της εκδήλωσης ανήκει στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
σχολείου μας, το οποίο και αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε.

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν:

-κ. Σίτη Μαρία Τοπογράφος Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος

-κ. Μιχελάκης Ελευθέριος Εκπαιδευτής Οδήγησης και Γ.Γ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εκπαιδευτών Οδήγησης
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-κ. Ζερβουδάκης Γεώργιος: Αρχιφύλακας

-κ. Παπαγιαννόπουλος Κων/νος: Υπαρχιφύλακας

Δε χωρά αμφιβολία ότι η διαμόρφωση μιας ορθής κυκλοφοριακής αγωγής και ασφαλούς
αυτοκινητικής κουλτούρας είναι κι αυτή πρώτα από όλα ζήτημα παιδείας. Τα παιδιά από
πολύ μικρή ηλικία εκτίθενται σε ερεθίσματα και παραδειγματίζονται από οδικές
συμπεριφορές, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τόσο στην οικογένεια όσο και στο
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Για αυτό είναι σημαντικό, στη φάση αυτή της ζωής τους,
να λάβουν με τη συνδρομή του σχολείου και των ειδικών τα κατάλληλα πρότυπα, ώστε να
διαμορφώσουν σωστά την προσωπικότητά τους ως υπεύθυνοι πολίτες και μελλοντικοί
οδηγοί. Η οδική ασφάλεια άλλωστε, αποτελεί δυστυχώς πάντοτε επίκαιρο ζήτημα για τα
παιδιά, καθώς αυτά εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο από τους ενήλικες. Η παιδική
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θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα είναι εξαιρετικά υψηλή, αφού οι σωματικές και
γνωστικές ιδιαιτερότητες των παιδιών, ιδιαιτέρως όσων φοιτούν στο γυμνάσιο, τα
καθιστούν περισσότερο ευάλωτα στις καθημερινές τους μετακινήσεις. Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα ατυχήματα των παιδιών από την κυκλοφορία αποτελούν
μία από τις δύο κορυφαίες αιτίες θανάτου από ακούσιο τραυματισμό. Σύμφωνα με τους
πίνακες θνησιμότητας του ίδιου οργανισμού, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση
στην Ε.Ε. (14 ανά 100 χιλιάδες άτομα) αναφορικά με τους δείκτες θνησιμότητας από
τροχαία ατυχήματα μεταξύ παιδιών, εφήβων και νέων έως 25 ετών. Γι' αυτό κρίνεται
απαραίτητο να ενημερώνονται συνεχώς για το πώς να προστατεύονται ενόσω
κυκλοφορούν.

Ευχαριστούμε, λοιπόν, θερμά όλους τους συμμετέχοντες κι ευχόμαστε από καρδιάς η
σημερινή εκδήλωση να συμβάλει στον περιορισμό των τροχαίων, στα οποία θα εμπλακούν οι
μαθητές μας στο μέλλον.
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