
Η AUTOVISION δραστηριοποιείται από το 
1980 στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων με 
1.043 ΚΤΕΟ σε όλη την Ευρώπη.
Από το 2001 έχει αναπτύξει και στην Ελλά-
δα ένα δίκτυο 50 Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. για την 
εξυπηρέτηση του έλληνα οδηγού. Ένα από 
αυτά βρίσκεται κάπου στο δρόμο σας.
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας απο-
σκοπεί στην ευαισθητοποίηση οδηγών και 
παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας. 

Παίξτε αξιοποιώντας ευχάριστα και δη-
μιουργικά το ελεύθερο χρόνο σας μαζί με 
το παιδί. Ταυτόχρονα κάντε ένα σημαντικό 
βήμα προς την ασφάλεια στους δρόμους. 
Το επόμενο βήμα σας είναι να μεριμνήσετε 
για την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου 
σας. Τα Ι.ΚΤΕΟ AUTOVISION είναι κοντά 
σας σε κάθε σας βήμα, σε κάθε σας μετακί-
νηση, σε κάθε σας χιλιόμετρο. 

Γνωρίζοντας την ευαισθησία που διακρίνει 
εσάς τους γονείς σε θέματα πρόληψης και 
ασφάλειας, ελπίζουμε να σας φανούμε χρή-
σιμοι στην κοινή μας προσπάθεια για περισ-
σότερα ασφαλή χιλιόμετρα. 

Καλό δρόμο!
Φιλικά, 

Για την AUTOVISION
Νικολαΐδης Στέφανος

Γεν. Διευθυντής 

Ανοιχτή επιστολή προς τους γονείς

Αγαπητοί Γονείς, 

1 Βρείτε μια ασφαλή διαδρομή από σπίτι στο σχολείο. Απολαύστε τη διαδρομή, χωρίς 
να βιάζεστε. Κερδίζει όποιος βρει τη διαδρομή που έχει περισσότερες γραμμές από 
διαβάσεις. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο στη γειτονιά σας, παρέα με κάποιον ενήλικο  
να σας συνοδεύει.

Περπατώ, περπατώ στις διαβάσεις...8

7

Αυτό είναι το πιο
μικρό σταυρόλεξο
που υπάρχει. Έχει μόνο έναν ορισμό 
και τρεις λέξεις. Σας δίνουμε το πρώτο 
γράμμα από κάθε λέξη: 

Το φανάρι της τροχαίας έχει τρία χρώματα. Το ΚΟΚΚΙΝΟ που σημαίνει: 
σταμάτα, περίμενε. Το ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ που σημαίνει: πρόσεχε, μείωσε 
ταχύτητα. Το ΠΡΑΣΙΝΟ που σημαίνει: πέρασε ελεύθερα   

• Χρωμάτισε το φανάρι της τροχαίας με το σωστό χρώμα στη σωστή θέση.
• Φτιάξε το σήμα που θέλεις. Τι θέλεις να σημαίνει; 
•  Χρωμάτισε τα σχήματα  

με κόκκινο κίτρινο  
και μπλε χρώμα. 

                   

Το πιο μικρό
σταυρόλεξο

Το πολύχρωμο φανάρι

(δραστηριότητα γραμματισμού,
ανάγνωσης, γραφής)

(ταξινόμηση χρωμάτων και σχημάτων 
για καλλιέργεια προμαθηματικών εννοιών)

9
Το αυτοκίνητο είναι και αυτό μέρος της 

τεχνολογίας. Είναι επίσης και στοιχείο 

έμπνευσης γιο ζωγραφική. Να και ένας 

περίεργος πίνακας. Δείχνει έναν δρόμο, όπως 

τον βλέπει ο ζωγράφος από το μπαλκόνι του.

Πόσα αυτοκίνητα βλέπεις στον πίνακα; Προς 

ποια κατεύθυνση κινούνται; Τι είδους οχήματα 

είναι; Κινούνται γρήγορα ή αργά; 

Τέχνη, τεχνολογία
και καλλιτεχνία

(διαβάζω εικόνες: αισθητική αγωγή 
οπτικού γραμματισμού) 

Η   Ζ---Σ----Ζ--- !
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Υπάρχει μόνο 
μια διαδρομή που σε 
επιστρέφει στο σημείο από 
όπου ξεκίνησες. Προσοχή! 
Δεν επιτρέπονται οι 
αναστροφές, δηλαδή 
οι κλειστές στροφές 
στις διακλαδώσεις 
του δρόμου.

Πολύ σημαντικό για να 
κυκλοφορείς με ασφάλεια 
στους δρόμους είναι να 
παρατηρείς την κίνηση 
των αυτοκινήτων. Και όχι 
μόνο να αντιλαμβάνεσαι 
τον κίνδυνο με τα μάτια, 
αλλά να εξασκήσεις και την 
ακοή σου.

Άκου μια ιδέα! Βγείτε μια βόλτα με τον μπαμπά ή την μαμά στη 
γειτονιά σου. Σταθείτε σε ένα ασφαλές σημείο στο πεζοδρόμιο 
ενός πολυσύχναστου δρόμου. Κλείσε τα μάτια. Προσπάθησε να 
καταλάβεις τι οχήματα κινούνται στο δρόμο, κρίνοντας από τους 
ήχους που ακούς. Μάντεψε το μέγεθος τους. Από ποια κατεύθυνση 
έρχονται, από αριστερά ή από δεξιά; Με μικρή ή με μεγάλη ταχύτητα; 
Ξεχωρίζεις το αυτοκίνητο, από το φορτηγό; 

Μπράβο! Εξάσκησες καλά τα ακουστικά αντανακλαστικά σου. Άκου 
τώρα μια ακόμη καλύτερη ιδέα: μη φοράς ακουστικά στα αφτιά όταν 
περνάς το δρόμο. Η ακοή σου σε προστατεύει από οχήματα και 
κινδύνους!

Τα σήματα της τροχαίας είναι γεμάτα 
σύμβολα. Το μπλε χρώμα σημαίνει 
ελεύθερη ή υποχρεωτική πορεία, το 
κόκκινο απαγόρευση ή κίνδυνο, το 
κίτρινο προσοχή.  Για παράδειγμα: 

Υποχρεωτική 
στροφή δεξιά

Απαγορεύεται 
η είσοδος 

μοτοσυκλετών

Προσοχή 
κίνδυνος! 
διέλευση 

ποδηλατιστών

 

Είστε ο μηχανικός ελέγχου του ΚΤΕΟ. Βοηθείστε τον οδηγό να έχει ένα ασφαλές αυτοκίνητο.    
Ελέγξτε τα δύο αυτοκίνητα και βρείτε τις 5 
διαφορές τους.

Χαθήκατε στην κίνηση; Άκου, μάντεψε, πρόσεχε!
(εξάσκηση της οπτικής αντίληψης) (καλλιέργεια ακουστικής αντίληψης,

αντανακλαστικών και προσανατολισμού)

4 Σήματα και σχήματα
(παιχνίδι ταξινόμησης και συμβολισμών

για την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης) 

3 Βρείτε τις
πέντε διαφορές

(εξάσκηση της παρατηρητικότητας)

«Έχετε μια κλήση»,  

όχι στο κινητό σας

τηλέφωνο, αλλά 

στο παρμπρίζ του 

αυτοκινήτου σας. 

Για όσους οδηγούς 

ξεχνούν τους βασικούς 

κανόνες οδήγησης και συμπεριφοράς, 

έχουμε μια καλή ιδέα. Χαρτιά ροζ, μολύβι και 

ψαλίδι και ξεκινάμε!

1. Κόψτε μια σελίδα ροζ χαρτί στα τέσσερα.

2.  Γράψτε επάνω σαν τίτλο τη φράση:  

ΦΙΛΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

3. Γράψτε από κάτω τις τέσσερις φράσεις: 

 •	 Παρκάρατε	σε	μέρος	που	εμποδίζετ
ε	

	 •	 Παρκάρατε	πάνω	σε	διαβάσεις	

	 •	 	Παρκάρατε	πάνω	σε	ράμπες	για	

καρότσια	

	 •	 Μπήκατε	μέσα	σε	πεζόδρομο

	 •	 Παρκάρατε	πάνω	στο	πεζοδρόμιο

4.  Σκεφθείτε ένα ευγενικό μήνυμα που 

θέλετε να στείλετε 

 σε όλους τους οδηγούς και γράψτε το 

στο κάτω μέρος. Κάντε και μια ωραία 

μικρή ζωγραφιά. Θα τους κάνει να 

χαμογελάσουν!

6.  Ετοιμάστε πολλά τέτοια χαρτιά (ας πούμε 

10 κλήσεις)

7.  Βγείτε βόλτα με τον μπαμπά ή την μαμά 

και αφήστε μια κλήση σε κάθε αυτοκίνητο 

που ο οδηγός του έκανε κάτι από τα 

παραπάνω. Με ένα μολύβι σημειώστε έναν 

κύκλο στην παράβαση που έγινε.

6 Έχετε μια κλήση!
(καλλιέργεια θετικής
κοινωνικής στάσης)

Α. Ποιό σχήμα έχει το κάθε σήμα: Β. Ποιό χρώμα υπάρχει σε κάθε σήμα:

Παρατήρησε,	σκέψου	και	συμπλήρωσε	τους	πίνακες:

ντεκρολι
Εκπαιδευτικές

Εφαρµογές

Οργάνωση & Σχεδιασμός Εντύπου:

Καλά	ξεμπερδέματα,

ή	αλλιώς…		Καλές	βόλτες!


