Δράση για την οδική ασφάλεια
σε
σχολεία
του
Παλαιού
Φαλήρου
ο

ο

Το 5 Γυμνάσιο και το 6 Δημοτικό Παλαιού Φαλήρου συμμετείχαν
σε δράση οδικής ασφάλειας, συνδυασμένης με έρευνα για την
οπτική των παιδιών στην οδήγηση των γονέων τους, που οργάνωσαν
από κοινού το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και
το
ευρωπαϊκής
εμβέλειας
γαλλικό
ίδρυμα
«FondationVINCIAUTOROUTES» για την υπεύθυνη οδήγηση.

Η δράση σε επίπεδο μαθητών Γυμνασίου περιλάμβανε θεωρητική
(αλλά πολύ ζωντανή) κατάρτιση σε όλες τις πτυχές της οδικής
ασφάλειας στην καθημερινότητα, μα και πρακτικές βιωματικές
ασκήσεις με την κινητή μονάδα του ινστιτούτου με το
ανατρεπόμενο αυτοκίνητο για την αποτύπωση της εμπειρίας της
ανατροπής, τον κεκλιμένο διάδρομο προσομοίωσης σύγκρουσης και

την αποφυγή εμποδίων με γυαλιά που δημιουργούν οπτική αίσθηση
μέθης. Οι μαθητές του δημοτικού εκπαιδεύτηκαν αντίστοιχα στη
χρήση του ποδηλάτου, το οποίο είναι κατά κανόνα το πρώτο όχημα
που οδηγεί ο άνθρωπος.
Μετά τις εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες διαθέτουν την
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, πολλοί μαθητές (αλλά και
κάποιοι γονείς) συμμετείχαν σε συνεντεύξεις βίντεο, οι οποίες
ανταποκρίνονταν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας για την οδήγηση
των γονέων, όπως τη ζουν και την αξιολογούν τα παιδιά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 28
Νοεμβρίου σε Συνέντευξη Τύπου που θα γίνει σε μεγάλο αθηναϊκό
ξενοδοχείο, όπου και θα προβληθούν τα βίντεο με τις απόψεις
των μικρών επιβατών για τους μεγάλους οδηγούς, αλλά και των
μεγάλων που θα ήθελαν να έχουν την υπεύθυνη στάση που
επιλέγουν οι (ανήλικοι σήμερα) υπεύθυνοι οδηγοί του αύριο.
Τόσο το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», όσο και
Ίδρυμα «Fondation VINCI AUTOROUTES» απένειμαν δια των
εκπροσώπων τους εύσημα για την υπευθυνότητα των παιδιών και

εφήβων των σχολείων του Π. Φαλήρου, ευχαριστώντας τον Δήμαρχο
Γιάννη Φωστηρόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Μιχάλη
Μιχαηλίδη για την ευγενή ανταπόκριση στο αίτημα των δύο φορέων
να ανοίξουν τις πόρτες των σχολείων στην επιστημονική έρευνα,
για ένα αίτημα τόσο κρίσιμο, όσο η οδική ασφάλεια.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης
Φωστηρόπουλος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την
ανταπόκριση των παιδιών στην σημαντική αυτή βιωματική εμπειρία
οδικής ασφάλειας που ευαισθητοποιεί και ενημερώνει ενώ και ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Μιχαηλίδης ευχαρίστησε τις
διευθύνσεις, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους συλλόγους
κηδεμόνων για την βοήθεια τους για την διοργάνωση της
ιδιαίτερα σημαντικής δράσης.
Την ευθύνη του συντονισμού της πρωτοβουλίας, είχε ο Φαληριώτης
Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
Γιάννης Φρέρης, ο οποίος τυγχάνει και συντονιστής των δράσεων
του ιδρύματος FondationVINCIAUTOROUTESστην Ελλάδα.

