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Επιµορφωτική Εσπερίδα του Ι.Ο.ΑΣ. και της  
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

 
Οι Teachers4Europe πρεσβευτές της Οδικής Ασφάλειας στα σχολεία και την κοινωνία 
 
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στο φιλόξενο χώρο του Γραφείου 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Επιµορφωτική Εσπερίδα «Βλέπω, σκέφτοµαι, 

προχωρώ: ο ρόλος της συµµετοχής και της διάδρασης στη σύγχρονη κυκλοφοριακή αγωγή», µια 

πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την επιµόρφωση των µελών του ∆ικτύου Teachers4Europe.  

 

Κατά τη διάρκεια της Εσπερίδας, περισσότεροι από 60 δάσκαλοι και καθηγητές µέλη του ∆ικτύου είχαν 

την ευκαιρία να εισαχθούν στις αρχές και τα εργαλεία σύγχρονων µεθόδων στην κυκλοφοριακή αγωγή 

αλλά και να ενηµερωθούν για στοιχεία που αφορούν στο επίπεδο της Οδικής Ασφάλειας στην Ευρώπη και 

την Ελλάδα. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Αργύρης Περουλάκης και η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 

Μυλωνάς», Βασιλική ∆ανέλλη-Μυλωνά.  

 

Τόσο ο κ. Αντωνακόπουλος όσο και ο κ. Περουλάκης δήλωσαν ευτυχείς για την υλοποίηση µιας τόσο 

σηµαντικής Εσπερίδας που µπορεί να συµβάλει στην πρόληψη των τροχαίων συµβάντων και την 

προστασία των παιδιών στο δρόµο, ενώ αναφέρθηκαν µε θέρµη στο ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό έργο 

του Ι.Ο.ΑΣ. Ο κ. Περουλάκης προσκάλεσε µάλιστα τα µέλη του ∆ικτύου Teachers4Europe να γίνουν 

κοινωνοί και πρεσβευτές της Οδικής Ασφάλειας στα σχολεία τους. Η κυρία Μυλωνά, από την πλευρά της, 

κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να σταθούν αρωγοί στις προσπάθειες του Ινστιτούτου για αλλαγή της 

κουλτούρας στους ελληνικούς δρόµους µέσα από την εκπαίδευση.  

 

Στο πάνελ των οµιλητών συµµετείχαν οι: ∆ηµήτριος Κατσώχης, Αντιπρόεδρος ΣΕΣ – συγκοινωνιολόγος, 

Μάνος Αποστολάκης, ∆ιευθυντής Λυκείου Ελληνογερµανικής Σχολής, Αφροδίτη Γκαµπούρη, 

Κοινωνιολόγος - Εκπαιδεύτρια Ι.Ο.ΑΣ. και Γεωργία Π. Αλεξοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ι.Ο.ΑΣ. Μέσα 

από τις εισηγήσεις και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε, οι εκπαιδευτικοί παρακινήθηκαν να 

υιοθετήσουν και να εµπνευστούν από τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν, για τη διάχυση 

πολύτιµων µηνυµάτων Οδικής Ασφάλειας στα σχολεία και την κοινωνία.  
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