Τα τροχαία είναι η πρώτη αιτία θανάτου των
νέων( κυρίως ανδρών)
στις ηλικίες έως των 25!!

-Στην Ελλάδα κάθε µέρα έχουµε 10 νεκρούς,
30 παραπληγικούς,
129 Τραυµατίες! !
-Πρόκειται για µια «γενοκτονία», αφού
χάνονται άνθρωποι στην πιο παραγωγική
τους ηλικία!

-Οι Περισσότεροι λένε: «εµένα δε θα µου
συµβεί!!..»
-Όλοι είµαστε «υποψήφιοι» !
-Στη χώρα µας συµβαίνουν 30.000 νέα
ατυχήµατασαν να πέφτει κάθε µέρα ένα αεροπλάνο!!
-Αρκετοί Έλληνες έχουν µετατρέψει την άδεια
κυκλοφορίας σε άδεια οπλοφορίας!»
-“οι Έλληνες οδηγούν επιθετικά!”
-«Ο Αριθµός των νεκρών δεν είναι για
κατανάλωση!»
-«Η υπερεκτίµηση των δυνατοτήτων µας σε
συνδυασµό µε την αµέλεια και τις
παραλήψεις της πολιτείας είναι ένας κύριος
λόγος τροχαίων!»
-Κάθε τρεις ώρες σκοτώνεται ένας άνθρωπος
στην Ελλάδα!

- «Κάθε χρόνο στην Ελλάδα αφανίζεται µια
ολόκληρη κωµόπολη από τροχαία!»

- «Στην Ελλάδα το κύριο αίτιο θανάτου µέχρι
την ηλικία των 40 είναι τα αυτοκινητιστικά!»

ΓΕΛ
ΑΡΧΑΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσέλευση: 10:30-10:45
Χαιρετισμοί: 10:45-11:00
΄Εναρξη ημερίδας:11:00΄-11.15΄
κ. Σκραφνάκης Γεωργιος, Δ/ντής Γελ Αρχανών

Συνεχίζοντας τις δράσεις ευαισθητοποίησης
σχετικά με τα Τροχαία Ατυχήματα ,
ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Καθηγητών ,
οι Μαθητές
και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του
Λυκείου Αρχανών
διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:
«Τροχαίο Ατύχημα :-Εμένα δε θα μου
συμβεί…??!!»
και σας προσκαλούν
την Τρίτη 27-3-2012, ώρα 10.30-14.00
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο χώρο
του σχολείου.

(Εισηγήσεις: 11:15΄ -14:00΄ )
Εισαγωγη: 11:15΄-11.30΄
Παρουσίαση προγράμματος Αγωγής Υγείας Γυμνασίου Αρχανών σχ. έτους
2009-2010 «Τροχαία Ατυχήματα: Ευθύνη-Προοπτικές»
(θεατροχορευτικό δρώμενο)
συντονίστρια η κ. Φιλιππάκη Ιωάννα καθ/τρια Μουσικός του Γυμνασίου Αρχανών

Προλογος:11:30΄ -11.45΄
κ. Καπετανάκης Δήμος -Εκ/της Οδήγησης, μέλος Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων
Μαρτυρίες:11.45-12.00΄
(από την εμπειρία ενός τροχαίου ατυχήματος )
κ.Μαράκης Εμμ .μέλος Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α
«Παιδεία και Οδική Ασφάλεια» 12.00΄- 12.15΄
κ. Μιχελάκης Λευτέρης-Πρόεδρος Σωματείου Εκ/τών Οδήγησης
12.15΄-12.30΄
κ. ΣηφάκηςΜηνάς -Φυσικός, μέλος Πανελλαδικού Συλλόγου SoS Τροχαία
Εγκλήματα

Η Πραγματικότητα στην Κρήτη»: 12.30΄-12-45΄
κ. Βουρβαχάκης Δημ. -Δ/ντης ΕΚΑΒ
12.45΄ -13.00΄
κ. Γιάννης Λιονάκης, Διευθυντής ΕΛΠΑ, ΚΤΕΟ Κρήτης, πρόεδρος
Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α.
Κλεισιμο:13:00΄-13.15΄
Παρουσίαση προγράμματος Αγωγής Υγείας Γυμνασίου Αρχανών σχ. έτους
2009-2010 «Τροχαία Ατυχήματα: Ευθύνη-Προοπτικές» (σκετς: «Σχολή για
Σοφερίνες»)
συντονίστριαη κ. Φιλιππάκη Ιωάννα Μουσικόςκαθηγητρια του
Γυμνασίου Αρχανών
Συζήτηση-παρεμβάσεις: 13.15΄-14.00΄

