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Η ACTA, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  
δημιούργησε το πρωτοποριακό, για τα ελληνικά 
δεδομένα, πρόγραμμα πιστοποίησης “Certified 
School Crossing Guard” . Πρόκειται για τo 
μοναδικό πρόγραμμα πιστοποίησης, που 
διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων του κατόχου του.    

Ο πιστοποιημένος θα είναι σε θέση να:

Η Εξεταστέα Υλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
8 ενότητες:

Αξιολόγηση του υποψηφίου
Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 
ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 
λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.
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Certified School Crossing Guard
Πιστοποιημένος Σχολικός 

Τροχονόμος

Tο σχήμα πιστοποίησης απευθύνεται σε υπάρχοντες σχολικούς τροχονόμους των οποίων οι υπηρεσίες  
παρέχονται υστέρα από συμβάσεις με τους οικείους Ο.Τ.Α. όσο και σε γονείς οι όποιοι ανήκουν στους 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων σχολικών δημοτικών συγκροτημάτων και οι οποίοι επιθυμούν να 
επιμορφωθούν στο εν λόγο αντικείμενο.

Το σχήμα πιστοποίησης του σχολικού 
τροχονόμου καλυπτει  τις ανάγκες σε επίπεδο 
παροχής γνώσεων σε πολίτες που ασχολούνται 
ενεργά με τον παραπάνω θεσμό η σε πολίτες οι 
οποίοι έχουν ενδιαφέρον για τις παραπάνω 
γνώσεις και συμμετέχουν ενεργά στους 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων σε δημοτικά 
σχολικά συγκροτήματα . 

1. Εξοπλισμός – Εμφάνιση  - Συμπεριφορά 
σχολικού τροχονόμου 

2. Συνεργασία με της Αρχές

3. Τρόπος χρήσης πινακίδας STOP 

4. Οδηγίες σχολικού τροχονόμου σε παιδιά και τους 
συνοδούς του ειδικών κατηγοριών 

5. Νομοθεσία 

6. Διαχείριση καταστάσεων σε περιπτώσεις 
αναγνώρισης υπόπτων ατόμων κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του

7. Τρόπος διαχείρισης κατά την αναγνώριση του 
φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του

8. Ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση 
ατυχήματος με παρόντα σχολικό τροχονόμο στο 
συμβάν

γνωρίζει τόσο την κείμενη νομοθεσία όσο και την 
εκμάθηση βέλτιστων πρακτικών λύσεων 
προβλημάτων μέσα από τον προβληματισμό, 
ανάπτυξη και επίλυση πρακτικών παραδειγμάτων 
προερχομένων από την Ελληνική 
πραγματικότητα στα πλαίσια της άσκησης των 
ήδη υπαρχόντων σχολικών Τροχονόμων.

Δημιουργούνται νέες δεξιότητες για τον κάθε ένα 
πιστοποιημένο  ξεχωριστά καθόσον είναι σε θέση 
πλέον να αντιμετωπίσει καταστάσεις και να 
ανταποκριθεί με επάρκεια γνωρίζοντας την 
κείμενη νομοθεσία και όχι να επαφίεται στην 
υποκειμενική πρακτική του εμπειρία μόνο.




