Youth points on the findings and recommendations of the study and the actions taken in Cyprus
Η άποψη των νέων για τα ευρήματα και τις προτάσεις της μελέτης και για τις δράσεις που
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REACTION Youth for the Prevention
 Ιδρύθηκε επίσημα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
R.E.ACTION: Research – Education – Action
Αριθμεί 845 μέλη σε όλη την Κύπρο – Νέοι κάτω των 30 ετών
Μέλος της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, της ROSPA (Royal Society for
the Prevention of Accidents) κ.α.
Στενή συνεργασία με οργανισμούς νέων για την οδική ασφάλεια (YOURS,
Responsible Young Drivers)
Επίσημος Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Δεκαετίας Δράσης για την οδική ασφάλειας
2011-2020 του ΟΗΕ
Συμμετοχή σε κρατικές επιτροπές για θέματα οδικής ασφάλειας της νεολαίας
Συμμετοχή/Παρουσιάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια, διασκέψεις για την οδική ασφάλεια
της νεολαίας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Διοργάνωση τοπικών και εθνικών εκδηλώσεων και δράσεων για την οδική ασφάλεια
της νεολαίας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Διοργάνωση δεκάδων ενημερωτικών εκστρατειών για την οδική ασφάλεια σε
συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.
Σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων οδικής
ασφάλειας.

Ερευνητική Υποδομή για την οδική
ασφάλεια
 Απουσία συγκεκριμένης ερευνητικής υποδομής στην Κύπρο >
Μικρός αριθμός ερευνών για την οδική ασφάλεια (βιβλιογραφία)
 Εισηγήσεις του οργανισμού REACTION:
Παγκύπρια Έρευνα Οδικής Ασφάλεια για την νεολαία
 Σκιαγράφηση των πραγματικών αναγκών των νέων
συγκεκριμένους τομείς οδικής ασφάλειας.
 Συνεργασία ερευνητικών φορέων, οργανώσεων νεολαίας
κρατικών φορέων

σε
και

Έρευνα Οδικής Ασφάλειας σε Γυμνάσια & Λύκεια
 Η έρευνα θα είναι ποσοτική και ποιοτική.
 Κάποια σχολεία θα τεθούν σε «παρακολούθηση» για να δούμε τους
τρόπους συμπεριφοράς των μαθητών όταν προσέρχονται ή φεύγουν
από το σχολείο.
 Η συμπεριφορά των μαθητών εκείνη την στιγμή αντικατοπτρίζει το
σύνολο της συμπεριφοράς τους μέσα στο οδικό δίκτυο.

Διαχείριση επαναλαμβανόμενων νεαρών
παραβατών
•

Δυστυχώς ακόμα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή στην Κύπρο αυτό το πολύ σημαντικό μέτρο οδικής ασφάλειας. Στο
εξωτερικό σημειώνει τεράστια επιτυχία και αποτελεί σημαντικό μέτρο μείωσης των οδικών συγκρούσεων.

•

Η εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση των επαναλαμβανόμενων νεαρών παραβατών πρέπει να γίνεται από νεαρούς
εκπαιδευτές σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς.

Αίθουσα Εκπαίδευσης Οδικής Ασφάλειας SoTiA
• Στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού REACTION στην
Λευκωσία
• Εξοπλισμένη με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα
της εκπαίδευσης και της οδικής ασφάλειας
• Δυνατότητα διαμόρφωσης της κατάλληλα σε κάθε ηλικιακή
ομάδα του ακροατηρίου.
• Εκπαίδευση νέων στον τομέα της οδικής ασφάλειας (θεωρητικά
& πρακτικά)
• Συνεχής εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των
επαναλαμβανόμενων νεαρών παραβατών σε συνεργασία με την
Αστυνομία Κύπρου.

Ποινές: Αποτελεσματικό Μέτρο;
•
•

Θεωρούμε ότι η νομοθεσία αναφορικά με την οδική ασφάλεια και τους
νέους χρειάζεται αναθεώρηση
Οι αυστηρές ποινές δεν θα λύσουν το πρόβλημα

Παράδειγμα:
Οι κόντρες ταχύτητας στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή στην Λευκωσία
• Έντονη αστυνόμευση και αντίδραση από τους κατοίκους
• Απλά αλλαγή τοποθεσίας από παραβάτες

Δημόσιες Συγκοινωνίες

•

Απουσία επιλογών για την νεολαία (Μόνο λεωφορεία)

•

Λανθασμένη προώθηση των υφιστάμενων συγκοινωνιών ανάμεσα σε νέους

•

Περιορισμένα δρομολόγια κατά τις νυκτερινές ώρες – αστάθεια προγράμματος

Δημοσκόπηση του REACTION ανάμεσα στην νεολαία για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες
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Εκπαίδευση της νεολαίας για την οδική
ασφάλεια
ΜΟΝΤΕΛΟ ROSEM (Road Safety Education Model)
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ΦΑΕΘΩΝ
Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας που αφορά νέους από 2 μέχρι 20 ετών σε
ολόκληρη την Κύπρο. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι διεπιστημονικές εκπαιδευτικές
διαλέξεις, τα βιωματικά/πειραματικά εργαστήρια και άλλες ενδοσχολικές δραστηριότητες.

 Με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού το 2011 τέθηκε σε εφαρμογή στα
Γυμνάσια και στα Λύκεια της Κύπρου, ενώ το 2012 θα τεθεί σε καθολική εφαρμογή σε 116
σχολεία σε όλη την Κύπρο.
Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας για τους νέους στην Κύπρο.

Χρήση της νέας τεχνολογίας και μοντέρνων εκπαιδευτικών μεθόδων για προσέγγιση των
νέων ανθρώπων.
Διεπιστημονικές Εκπαιδευτικές Διαλέξεις – Βιωματικά Εργαστήρια
•
•

Στις διαλέξεις συμμετέχουν πέραν των 12 εμπειρογνωμόνων μέσω βίντεο
ενώ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης γίνονται πειράματα με το
ακροατήριο σε πραγματικό χρόνο
Σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου πραγματοποιούνται τα
Βιωματικά Εργαστήρια Οδικής Ασφάλειας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες
για ομάδες μαθητών σε όλα τα σχολεία.

Ενεργή Εμπλοκή της νεολαίας στην οδική
ασφάλεια
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Ενεργή Εμπλοκή της νεολαίας στην οδική
ασφάλεια (Α)
Νύχτες Αλκοτέστ (REACTION – Αστυνομία Κύπρου)
• Πρωτοποριακό πρόγραμμα ενεργής εμπλοκής των νέων στην προσπάθεια για μείωση της
οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης
• Μικρές ομάδες νέων σε σημεία ελέγχου αλκοτέστ της Αστυνομίας Κύπρου τις πρώτες
πρωινές ώρες.
• Ενεργός ρόλος στην ενημέρωση του κοινού
• Αυτόπτες μάρτυρες σε λανθασμένες συμπεριφορές.
Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Δυστυχήματα
• Ένας πρωτοποριακός θεσμός συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη
• Οι νέοι ενημερώνουν τους νέους

Ενεργή εμπλοκή της νεολαίας στην οδική
ασφάλεια (Β)

•

Debates, συνέδρια, διασκέψεις για
την οδική ασφάλεια.

•

Συμμετέχουν μαθητές, εθνοφρουροί,
φοιτητές, σπουδαστές της
Αστυνομικής Ακαδημίας

Ενεργή Εμπλοκή της νεολαίας στην οδική
ασφάλεια (Γ)

Πρότυπα Σχολεία Οδικής Ασφάλειας

Συμμετοχή σε τοπικές & εθνικές ενημερωτικές εκστρατείες οδικής ασφάλειας

Ενεργή Εμπλοκή της νεολαίας στην οδική
ασφάλεια (Γ)

Παραγωγή Τηλεοπτικών & Ραδιοφωνικών Σποτ από
τους νέους για τους νέους

Διεξαγωγή ερευνών στο σχολικό περιβάλλον
από τους ίδιους τους μαθητές

Thank you for your attention!

Marios S. Stavrou
Chairman of REACTION Youth for the Prevention

