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5 ΧΩΡΕΣ
7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
100 ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

krosproject@ioas.gr

KROS
Knights for Road Safety

Το Knights for Road Safety (KROS) εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+
(KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών: Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της σχολικής
εκπαίδευσης. Αρ. Σύμβασης Επιχορήγησης 2018-1-EL01-KA201-047946)

www.kros-project.eu

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ
Σκοπός του KROS είναι να αναμορφώσει
την εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια
και τον τρόπο εφαρμογής της στα
σχολεία της Ευρώπης ενδυναμώνοντας
το επαγγελματικό προφίλ των
εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό,
ειδικοί οδικής ασφάλειας, παιδαγωγοί,
υπεύθυνοι ανάπτυξης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, σχεδιαστές ψηφιακών
εφαρμογών, τοπικές αρχές, σχολεία και
γονείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για
να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα
πρωτοποριακό πρόγραμμα
επαγγελματικής ανάπτυξης για τους
εκπαιδευτικούς.

ΣΤΟΧΟΙ
Να βελτιωθεί η γνώση και οι δεξιότητες
των εκπαιδευτικών σε θέματα οδικής
ασφάλειας
Να ενσωματωθούν καλές πρακτικές
προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής στα
μαθήματα του σχολείου.
Να αναπτυχθεί ένα δίκτυο πιλοτικών
σχολείων το οποίο θα λειτουργήσει ως ένα
εργαστήριο για την εφαρμογή του KROS.
Να δημιουργηθεί μια "Ακαδημία"
οδικής ασφάλειας.

Το KROS υιοθετεί μια διεπιστημονική
προσέγγιση που στηρίζεται στην
μάθηση μέσω της ανάπτυξης σχεδίων
εργασίας (Projects) η οποία απαιτεί
εκτεταμένη συνεργασία και
επικοινωνία μεταξύ σχολείων και
τοπικών κοινωνιών.

100 ΣΧΟΛΕΙΑ
Ένα δίκτυο 100 πιλοτικών σχολείων θα
λειτουργήσει σαν εργαστήριο για την
εφαρμογή του KROS.

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Το KROS θα εισαγάγει τεχνολογίες
αιχμής σε θέματα εκπαίδευσης στην
οδική ασφάλεια. Το έργο θα
χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες
ψηφιακών πόρων και εργαλείων όπως
3D ή εικονική πραγματικότητα (VR)
ώστε να είναι πιο ελκυστική η
διαδικασία της μάθησης.
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα KROS θα
περιέχει εκτεταμένες παρουσιάσεις
από case studies και καλές
πρακτικές σχετικά με το πως οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να
ενσωματώσουν αποτελεσματικά
θέματα οδικής ασφάλειας στην
καθημερινή τους διδασκαλία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Εκπαιδεύσεις για εκπαιδευτικούς,
διευθυντές σχολείων και ειδικούς
προγραμματίζονται να λάβουν χώρα
στην Ελλάδα, στην Αυστρία και στην
Ισπανία κατά τη διάρκεια του
προγράμματος.

ΓΙΝΕ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΟΥ
KROS PROJECT!

Ενδιαφέρεσαι να εμπλουτίσεις τις
γνώσεις σου στην κυκλοφοριακή
αγωγή; Να διδάξεις και να εμπνεύσεις
τους μαθητές σου να δημιουργήσουν
εργασίες που προτείνουν λύσεις σε
προβλήματα οδικής ασφάλειας;

Επισκέψου το
www.kros-project.eu
και συμπλήρωσε τη
φόρμα ενδιαφέροντος!
Συμμετέχοντας στο δίκτυο πιλοτικών
σχολείων σου δίνεται η ευκαιρία να:
έχεις δωρεάν πρόσβαση στην
πρωτοποριακή εκπαιδευτική
πλατφόρμα.
έχεις δωρεάν εκπαίδευση στη
χρήση εκπαιδευτικών πόρων
έρθεις σε επαφή με άλλα
Ευρωπαϊκά σχολεία, να
ανταλλάξεις γνώση και καλές
πρακτικές.
χρησιμοποιήσεις προσομοιωτές
εικονικής πραγματικότητας στο
σχολείο σου! (προαιρετικά)
αναγνωριστείς και να εμπνεύσεις
κι άλλους δασκάλους και μαθητές
στην Ευρώπη!
γίνεις διαπιστευμένο μέλος της
ομάδας KROS!

