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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Οι μαθητές δημιουργούν για την οδική ασφάλεια 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας 

Διπλό Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας αφιερωμένο στην Οδική Ασφάλεια, 

διοργανώνουν η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και το Ινστιτούτο Οδικής 

Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Οι μαθητές των Δημοτικών όλης της χώρας καλούνται να 

αξιοποιήσουν τη φαντασία τους για να στείλουν το μήνυμα «Στο δρόμο με προσοχή!», ενώ οι μαθητές 

των Γυμνασίων και των Λυκείων θα αποτυπώσουν στα έργα τους τις ανησυχίες τους σχετικά με το θέμα 

«Οδική Ασφάλεια: δικαίωμα όλων».  

Το δρόμο της δημιουργίας δείχνει – και την τρέχουσα σχολική χρονιά - στους μαθητές η Εκπαιδευτική 

Ραδιοτηλεόραση σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» με τη 

διοργάνωση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας. Για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το θέμα του διαγωνισμού είναι «Στο 

δρόμο με προσοχή!», ενώ οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ασχοληθούν το 

θέμα «Οδική Ασφάλεια: δικαίωμα όλων».  

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των νέων παιδιών της πατρίδας μας σε σχέση με την 

οδική ασφάλεια και η δραστηριοποίησή τους μέσω της δημιουργίας πρωτότυπων ψηφιακών έργων 

(βίντεο και διαδικτυακών εφαρμογών) που θα προάγουν την κυκλοφοριακή αγωγή και θα αναδεικνύουν 

τη σημασία της τήρησης των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Στόχος δηλαδή του διπλού 

αυτού διαγωνισμού είναι να κατανοηθούν από τους μικρότερους μαθητές οι βασικοί κανόνες οδικής 

ασφάλειας που πρέπει να τηρούν τα παιδιά ως πεζοί, επιβάτες και ποδηλάτες, ενώ για τους έφηβους το 

ζητούμενο είναι να αντιληφθούν ότι ως χρήστες του οδικού δικτύου έχουν δικαιώματα αλλά και 

υποχρεώσεις που οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν ώστε να μπορούν οι ίδιοι και οι συμπολίτες τους 

να κυκλοφορούν με ασφάλεια και να μην κινδυνεύουν να εμπλακούν σε τροχαία συμβάντα. 

Επίσημη ανακοίνωση του διαγωνισμού έγινε και στο πλαίσιο της εορταστικής εκδήλωσης & τελετής 

βράβευσης των μαθητών και εκπαιδευτικών που διακρίθηκαν, κατά την περασμένη σχολική χρονιά, στον 

Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για τα 40 χρόνια της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου 

Παιδείας. Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα, παραβρέθηκε η 

πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», κ. Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, μαζί με στελέχη του 

Ινστιτούτου, ενώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν σε αυτήν μοιράστηκε το 

βιβλίο κυκλοφοριακής αγωγής «Γίνε Ιππότης της Οδικής Ασφάλειας» και το ημερολόγιο του Ι.Ο.ΑΣ. για το 

2018, προκειμένου να αντλήσουν ιδέες για το νέο διαγωνισμό. (Σχετικά με την εκδήλωση του ΥΠΠΕΘ δείτε 

εδώ και εδώ).  

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό λήγει στις 15 Απριλίου 2018. Περισσότερες 

πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.i-create.gr/ 

• Για το διαγωνισμό «Στο δρόμο με προσοχή!» κάντε κλικ εδώ 

• Για το διαγωνισμό «Οδική Ασφάλεια: δικαίωμα όλων» κάντε κλικ εδώ 


