
Ας κάνουµε την εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια
παιχνίδι σε µία σχολική αυλή.

H Μαλάλα Γιουσαφζαί, η νεότερη σε ηλικία κάτοχος βραβείου Νόµπελ στον κόσµο (Νόµπελ Ειρήνης), στην οµιλία της το 2013 στη 
συνέλευση των Νέων, στην έδρα του ΟΗΕ της Νέας Υόρκης, είχε πει τη χαρακτηριστική φράση «Ένα παιδί, ένα βιβλίο, ένας δάσκαλος 
και ένα µολύβι µπορούν να αλλάξουν τον κόσµο».

Μια φράση απλή σε νόηµα, αλλά µε τεράστια σηµασία και αξία, ειδικά όταν εκφράζεται από το στόµα ενός νεαρού κοριτσιού το 
οποίο κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του υπερασπιζόµενη το δικαίωµά της στη µόρφωση.   

Μέσα από τη µόρφωση µαθαίνουµε να γινόµαστε καλύτεροι άνθρωποι, να βελτιώνουµε τη συµπεριφορά µας προς όλους, χωρίς 
κριτήρια, να σκεφτόµαστε περισσότερο τους γύρω µας και να αντιλαµβανόµαστε γιατί η ζωή σε οργανωµένες κοινωνίες πρέπει να 
έχει κανόνες. Μεταξύ άλλων µαθαίνουµε γιατί η οδική παιδεία είναι σηµαντική, γιατί ο οικονοµικός αλφαβητισµός πρέπει να 
διδάσκεται στους νέους και γιατί το να έχουµε ασφαλιστική συνείδηση προστατεύει περισσότερο τους συνανθρώπους µας και 
λιγότερο εµάς τους ίδιους. Ειδικά στην οδήγηση!

Αν τα παιδιά µάθαιναν από το δηµοτικό τι είναι τα σήµατα οδικής κυκλοφορίας, γιατί πρέπει να δίνουµε προτεραιότητα στους 
πεζούς, γιατί δεν πρέπει να σταθµεύουµε σε σηµεία που χρησιµοποιούν άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες και γιατί πρέπει να ασφαλιζόµαστε 
σε περίπτωση που προκαλέσουµε ατύχηµα, θα βλέπαµε στις επόµενες γενιές σηµαντικές αλλαγές στην οδική συµπεριφορά τους.

Πώς µπορούµε όµως να διδάξουµε τους νέους; Να τους δείξουµε το δρόµο;

Ας κάνουµε τη γνώση παιχνίδι σε µία σχολική αυλή. Ας σχεδιάσουµε µε κιµωλία τους δρόµους και ας ζωγραφίσουµε χάρτινα σήµατα 
για να µάθουµε στα παιδιά µας να σέβονται τη ζωή και το ένα το άλλο.

Μόνο έτσι θα δηµιουργήσουµε έναν κόσµο που οι οδηγοί θα τηρούν «αµυντική» στάση στο τιµόνι και θα ελαχιστοποιηθούν τα 
τροχαία ατυχήµατα. Θα δηµιουργήσουµε ανθρώπους που θα είναι ευαισθητοποιηµένοι από µικρή ηλικία σχετικά µε το κόστος που 
µπορεί να έχει το να οδηγήσουν έχοντας πιει, να παραβιάσουν τα όρια ταχύτητας ή να οδηγούν χωρίς ασφάλιση και να χτυπήσουν 
κάποιον, ο οποίος δεν θα µπορεί να αποζηµιωθεί για να θεραπευτεί ή για να αντιµετωπίσει τις συνέπειες του ατυχήµατος.

Η εκπαίδευση είναι το δικό µας έργο, αυτό που θα µας οδηγήσει σε µία καλύτερη κοινωνία. Αν βάλουµε στα σχολεία την οδική ασφά-
λεια και ενισχύσουµε την ασφαλιστική συνείδηση, σίγουρα σε λίγα χρόνια θα έχουµε µία γενιά όχι µόνο καλύτερων οδηγών, αλλά και 
καλύτερων πολιτών.


