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Σύντοµη Περιγραφή των µαθητικών δράσεων ΠΡΟΣΕΧΩ! και ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 

 

¦ΠÄΡÃΟªΣ¶ΕÌΧ¿Ω!: 

Το «ΠΡΟΣΕΧΩ!» προάγει την πρακτική εφαρµογή κανόνων ασφαλούς 
συµπεριφοράς στην πόλη από τους µαθητές (και τις εµπλεκόµενες κοινωνικές 
οµάδες γονείς, καθηγητές, κοινότητα, δηµοτικές υπηρεσίες κλπ).  

Επιδιώκει να καθιερώσει απλές καθηµερινές πρακτικές και συνήθειες που 
διασφαλίζουν την ασφάλεια των µαθητών στην πόλη. 

Περιλαµβάνει πέντε δυναµικές δράσεις: 

1. «ΠΡΟΣΕΧΩ! στο δρόµο» 

Καθηµερινές πρακτικές κυκλοφοριακής ασφάλειας µαθητών από και προς 
το σχολείο. 

2.  «ΠΡΟΣΕΧΩ! στην πόλη» ή «Έξυπνοι πόλη» 

Κανόνες και πρακτικές για την αποφυγή «συνήθων» κινδύνων στην πόλη  
που λόγω της οικονοµικής κρίσης έχουν αυξηθεί δραµατικά (κλοπές, 
επικίνδυνος κόσµος, ναρκωτικά κλπ) 

3. «ΠΡΟΣΕΧΩ! στο διαδίκτυο» ή  «Δίχτυ στο δίκτυο» 

Τεχνικές αποφυγής κινδύνων και προστασίας προσωπικών δεδοµένων των 
µαθητών στο διαδίκτυο. 

4.  «ΠΡΟΣΕΧΩ! για µένα» ή «Σταµάτα!» 

Γνώση και πρόσβαση στις διαθέσιµες συµβουλευτικές υπηρεσίες και 
διαδικασίες που παρέχονται για την αντιµετώπιση της σωµατικής, φυσικής, 
πνευµατικής και ψυχολογικής παρενόχλησης (πχ. bullying,  ανώνυµα 
τηλεφωνήµατα, άλλα παραδείγµατα και τρόποι αντιµετώπισης τους). 

 5. «ΠΡΟΣΕΧΩ! και τους άλλους» 

Νέα δράση για τους µαθητές του λυκείου για την ενεργό και υπεύθυνη 
συµµετοχή τους ως νέοι πολίτες στην Αθήνα (δικαιώµατα πολιτών, 
συµπεριφορά έναντι των συµπολιτών µας στην περίπτωση δυσάρεστων 
περιστατικών όπως π.χ. µάρτυρες σε τροχαία ατυχήµατα, διαδηλώσεις κλπ) 
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Η ανταπόκριση των µαθητών είναι συγκινητική. Η «δια βίου» γνώση που αποκτάται, 
µέσω των βιωµατικών δράσεων του «ΠΡΟΣΕΧΩ!», που συµπεριλαµβάνει 
ερωτηµατολόγια, δηµιουργία επιτροπών, πρακτική εφαρµογή κανόνων ασφαλείας 
κλπ, αποτρέπει δυσάρεστα περιστατικά και καταστάσεις που θα µπορούσαν να 
επηρεάσουν τη µετέπειτα εξέλιξη και χαρακτήρα των µαθητών. 

 

Πιλοτική Εφαρµογή: 

Το «ΠΡΟΣΕΧΩ!» πέρσι, εφαρµόστηκε πιλοτικά στο 2ο Πρότυπο Πειραµατικό 
Γυµνάσιο της Αθήνας και στο 57ο Λύκειο Αθηνών 

Η συµβολή των µαθητών στην επιτυχή έκβαση και στην µετέπειτα εξέλιξη και 
επέκταση του προγράµµατος ήταν καθοριστική! 

 

»Μ°Α£Θ¸ΗÆΤ¹ΙºΚ¶ΕªΣ ¡Γ¶Ε¹ΙÆΤÃΟÁΝ¹Ι¶ΕªΣ: 

Αξιοποιώντας τη διαδραστική προσέγγιση του «ΠΡΟΣΕΧΩ!», η δράση «ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ», αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική διάσταση της κάθε γειτονιάς.  
Οι µαθητές, µεταξύ άλλων, καταγράφουν και µαθαίνουν την ιστορία των κτηρίων 
της γειτονιάς,  την προέλευση των ονοµάτων των δρόµων, ενηµερώνονται για τους 
πολιτιστικούς πόρους της γειτονιάς τους. 

 

Μεθοδολογία: 

Προτείνεται να πραγµατοποιηθούν πέντε ωριαίες συναντήσεις σε κάθε σχολείο 
κατά την διάρκεια ολόκληρου του σχολικού έτους και συγκεκριµένα µία 
συνάντηση ανά µήνα ή κάθε δύο εβδοµάδες. 

Οι επιλογές της τελετής λήξης των δράσεων θα συζητηθούν µε το κάθε σχολείο 
ξεχωριστά και θα αποφασισθούν µετά την τρίτη συνάντηση. (αφορούν δρώµενο – 
διαδήλωση διάρκειας 15’-30’ µε χορό και µουσική σε µία από τις ασφαλείς 
διαδροµές, µε στόχο την ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη να 
κινούνται µε ασφάλεια οι µαθητές ή εναλλακτικά, Κυριακάτικη βόλτα µε τίτλο 
«Ηµέρα Περιπάτου για γονείς και παιδιά» όπου οι µαθητές είναι οι ξεναγοί της 
µαθητικής γειτονιάς και µοιράζονται µε τους γονείς τις γνώσεις που αποκτήθηκαν 
από τη δράση «ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ». 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ArtsLift παρέχει το πλαίσιο λειτουργίας, στη µεθοδολογία 
και στην οργανωτική στήριξη που απαιτείται προκειµένου το κάθε σχολείο να 
παρέχει µεθοδευµένα τις πληροφορίες που αφορούν στην κάθε γειτονιά 

Στην  περίπτωση του «ΠΡΟΣΕΧΩ!» οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αφορούν 
τα σηµεία επικινδυνότητας ενώ στις «ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ» την ιστορική και 
πολιτιστική εξέλιξη της γειτονιάς όπως αποτυπώνεται στις ονοµασίες των δρόµων,  
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σε ιστορικά και σηµαντικά κτήρια, στα επαγγέλµατα και στο αντικείµενο των 
επιχειρήσεων της  περιοχής, στους στόχους των τοπικών πολιτιστικών φορέων κλπ). 

Οι πληροφορίες/δεδοµένα συγκεντρώνονται καταγράφονται και αναλύονται από 
την οµάδα έργου και οι λύσεις προτείνονται από τους ίδιους τους µαθητές σε 
συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία για το «ΠΡΟΣΕΧΩ!» και στην περίπτωση 
του «ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ» µε την συνεργασία εκπροσώπων πολιτιστικών της 
µαθητικής γειτονιάς των σχολείων που θα επιλεγούν να συµµετέχουν στις δράσεις.  
Η κάθε δράση διαφοροποιείται για κάθε σχολείο ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της 
κάθε µαθητικής γειτονιά και ουσιαστικά αποτελεί αυτούσιο αυτοτελές  έργο µε 
κοινά χαρακτηριστικά  ως προς τη µεθοδολογία, την δοµή ανάπτυξης και την ενιαία 
εικόνα και ταυτότητα. 

Έτσι, το σχολείο αναλαµβάνει την πρωτοβουλία προετοιµασίας σχεδίων 
µετακίνησης από τις γύρω περιοχές στο σχολείο από “φιλικές και ασφαλείς 
διαδροµές”. Το περπάτηµα είναι καλό και για την υγεία των µαθητών ενώ 
αποφεύγεται η µεγάλη κυκλοφορία µπροστά από το σχολείο.  

Οι διαδροµές παρέχουν το πεδίο πρακτικής εφαρµογής των κανόνων 
κυκλοφοριακής ασφάλειας. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εφαρµόσουν την 
γνώση που αποκτούν µε διαδραστικό τρόπο στο σχολείο και να συµµετέχουν 
πρακτικά στη διαµόρφωση των κανόνων που θα ακολουθούν. 

Συγκεκριµένα, δηµιουργείται “χάρτης της γειτονιάς” (διαστάσεων 1Χ2µ) που 
καταγράφονται όλα τα σηµεία κινδύνου για την ασφαλή µετακίνηση των 
παιδιών, οι µαθητές προτείνουν τη δηµιουργία “ασφαλέστερων διαδροµών” και 
“δικτύων περιπάτου”, καταγράφουν ελλείψεις σηµάνσεων, προβληµατικές 
ζώνες, προτείνουν την αύξηση των φωτισµών, την αποµάκρυνση εµποδίων απο 
σταθµευµένα αυτοκίνητα, δίκυκλα ή σκουπίδια από χώρους πεζών, εντοπίζουν 
περιοχές που συγκεντρώνονται επικίνδυνες, για την ασφάλεια των µαθητών, 
εξωσχολικές κοινωνικές οµάδες.  

Η οµάδα του «ΠΡΟΣΕΧΩ!» και οι µαθητές, αναλαµβάνουν µε εικαστικές παρεµβάσεις 
τη χρωµατική χωροθέτηση «των ασφαλών διαδροµών»  παρεµβαίνοντας στη 
βελτίωση της περιοχής. 

Η µέχρι σήµερα επιτυχία των δράσεων οφείλεται στο γεγονός ότι αξιοποιούν τις 
ήδη υπάρχουσες καθηµερινές συνήθειες των µαθητών χωρίς να επιβαρύνουν 
επιπλέον το πρόγραµµα τους, ενθαρρύνουν την έµφυτη τάση των παιδιών για 
περπάτηµα, και την κοινωνική συµµετοχή, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να 
γνωρίσουν καλύτερα την γειτονιά τους. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οι δράσεις κατευθύνονται από ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ στην οποία 
µετέχουν εκπρόσωποι του Δήµου Αθηναίων, των Σχολείων που συµµετείχαν 
πέρσι στο «ΠΡΟΣΕΧΩ!» και της ArtsLift, ενώ η νεώτερη προσθήκη στη 
Συντονιστική Επιτροπή είναι και δύο µαθητές.  Η Επιτροπή απαρτίζεται από 
συγκοινωνιολόγο, εκπαιδευτικό, νοµικό, καλλιτέχνη, manager και 
εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
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Κριτήρια Επιλεξιµότητας σχολείων: 

Τα κριτήρια επιλεξιµότητας των σχολείων που θα συµµετέχουν φέτος 
στις δράσεις «ΠΡΟΣΕΧΩ!» και «ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ» είναι: 

1. Αριθµός σχολείων  
2. Τοποθεσία, θα δοθεί προτεραιότητα σε σχολεία (των τριών βαθµίδων 

εκπαίδευσης) που βρίσκονται σε κοντινή γεωγραφική περίµετρο 
προκειµένου να αποτυπωθούν οι ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα και οι γνώσεις 
µαθητών όλων των ηλικιών. 

3. Ο βαθµός επικινδυνότητας της κάθε περιοχής όπως τεκµηριώνεται από το 
κάθε σχολείο 

4. Ιστορική σηµασία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.  Το 
συγκεκριµένο κριτήριο δεν αφορά µόνο µνηµεία ή ιστορικά σηµεία αλλά 
οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κάθε περιοχής. Για παράδειγµα, 
στην περίπτωση των Αµπελοκήπων κριτήριο θα αποτελούσε η συγκέντρωση 
πολλών νοσοκοµείων και η επιρροή τους στην διαµόρφωση της περιοχής. 

5. Έγκαιρη υποβολή δήλωση συµµετοχής ενδιαφερόµενων σχολείων. 
 
 

Oι δράσεις είναι εγκεκριµένες από το Υπουργείο Παιδείας, τελούν υπό την 
Αιγίδα του Δήµου Αθηναίων, πραγµατοποιούνται µε τη συνεργασία της 

Ελληνικής Αστυνοµίας και διοργανώνονται από την µη κερδοσκοπική ArtsLift 

Πληροφορίες: τηλ. 210 3230301, email: info@artslift.org  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




