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Πρώτες Βοήθειες

στο πλαίσιο του προγράµµατος 

Αγωγής Υγείας στο σχολείο
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Σύµφωνα µε τον ορισµό της Π.Ο.Υ.
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Κοινωνικής



ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ: είναι µια 
εκπαιδευτική διαδικασία 
που απευθύνεται  σε άτοµα 
ή οµάδες και έχει ως 
σκοπό τη διαµόρφωση 
στάσεων και την αλλαγή 
της συµπεριφοράς του 
ατόµου που οδηγεί στη 
διαφύλαξη και την 
προαγωγή της υγείας



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΓΧΟΥΣ

∆ΙΑΤΡΟΦΗ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

∆ΙΑΦΥΛΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

AIDS
ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ∆ιαχείριση
συγκρούσεων

ΦΥΣΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ



Η συµµετοχή των µαθητών είναι εθελοντική και 
εφαρµόζονται καινοτόµες εκπαιδευτικές µέθοδοι   
µεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση κατέχει η βιωµατική 
µάθηση αφού σύµφωνα µε το τρίπτυχο της πρόληψης :

Ό,τι ακούµε το ξεχνάµε 
Ό,τι βλέπουµε το µαθαίνουµε 
Ό,τι βιώνουµε το κατανοούµε





∆ε φθάνει κανείς να ΜΠΟΡΕΙ    αλλά και  να  ΘΕΛΕΙ   

Ηθική
Ικανοποίηση Χαρά της προσφοράς 

αναγνώριση

Προσωπικό
ενδιαφέρον

Αίσθηµα κοινωνικής αλληλεγγύης

Συνειδητοποίηση
του κοινού συµφέροντος

∆ηµιουργική απασχόληση 
του ελεύθερου χρόνου

Προσφορά  Βοήθειας



Σχεδιασµός   Προγράµµατος Αγωγής Υγείας 

Στόχους Αρχή
Μέση

Τέλος

αξιολόγηση

Μεθοδολογία Πρώτες Βοήθειες
«Χρήσιµες και… ας είναι 
Αχρείαστες!!»( Λ. Κ. Ποροίων)



Πρώτες  Βοήθειες
Κατευθύνσεις για το Σχεδιασµό και υλοποίηση προγράµµατος

Παρουσίαση προγράµµατος

Συνεργασία µε φορείς 

Χρηµατοδότηση

Συµβόλαιο µε τους µαθητές
( ηµέρα-ώρα συνάντησης-

κανόνες) 

Επιλογή Θέµατος 

Συγκρότηση
Οµάδας Αγωγής Υγείας

Συγκρότηση
Παιδαγωγικής Οµάδας



Ηλίαση

∆ιερεύνηση και ανάλυση του θέµατος

Καταιγισµός ιδεών 

΄Εγκαυµα φαρµακείο γάζες

κάταγµα

ρινορραγία

εθελοντισµός

ΚΑΡΠΑλιποθυµία

Ερυθρός Σταυρός

ΕΚΑΒ
Πρώτες Βοήθειες



ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ



ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

Παθητικές:

∆ιάλεξη,αφίσα, άρθρα 
βίντεο, σλάιτς, CD,DVD
ενηµερωτικά φυλλάδια
∆ιαδίκτυο



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
∆ιδακτικές

Συνεντεύξεις , 
ερωτηµατολόγια, 
επισκέψεις, 
έρευνα.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

Βιωµατικές:
∆ραµατοποίηση,   
παιχνίδι ρόλων, 
καταιγισµός ιδεών





ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Για την ποιοτική εφαρµογή 
των  προγραµµάτων ο 
εκπαιδευτικός χρειάζεται 
υποστήριξη µε:

1.Εκπαίδευση – στήριξη των 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών 
των σχολικών µονάδων
Από το κέντρο Πρόληψης και 
άλλους σχετικούς φορείς. 



2.Εκπαιδευτικό υλικό
δεν είναι µάθηµα που 
διδάσκεται στα παιδιά αλλά δίνει 
οδηγίες 
µε απλή χιουµοριστική γλώσσα 
περνάµε µηνύµατα στα παιδιά.

•Κουίζ : εξοικειώνουµε τους 
µαθητές στις βασικές έννοιες 
που θέλουµε να περάσουµε

•Ηµερολόγια: βοηθάµε να 
συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τι 
κάνανε και τι δεν κάνανε 





∆ραστηριότητες της οµάδας

••Οργάνωση οµάδας Πρώτων Βοηθειών στο σχολείοΟργάνωση οµάδας Πρώτων Βοηθειών στο σχολείο
••Προβολή σχετικού βίντεο, Προβολή σχετικού βίντεο, dvddvd ))
••Συλλογή άρθρων από εφηµερίδες, περιοδικά.Συλλογή άρθρων από εφηµερίδες, περιοδικά.
•• Εµπλουτισµός της Βιβλιοθήκης του   Σχολείου  µε Εµπλουτισµός της Βιβλιοθήκης του   Σχολείου  µε 
έντυπα, περιοδικά ,έντυπα, περιοδικά ,DVDDVD σχετικά µε τις Πρώτες Βοήθειες)σχετικά µε τις Πρώτες Βοήθειες)
••Πλοήγηση  στο διαδίκτυοΠλοήγηση  στο διαδίκτυο
••Κατασκευή οµαδικού Κατασκευή οµαδικού κολάζκολάζ µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µε θέµα «Μαθαίνω πώς να 
προσφέρω  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  στον προσφέρω  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  στον συνάθρωπόσυνάθρωπό µου»µου»
••Κατασκευή γιγάντιου Κατασκευή γιγάντιου κολάζκολάζ µε θέµα την ΚΑΡΠΑµε θέµα την ΚΑΡΠΑ
••Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού ( οι µαθητές Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού ( οι µαθητές 
µπορούν να ορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού)µπορούν να ορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού)
••Κατασκευή σταυρόλεξου µε λέξεις σχετικές µε τις Κατασκευή σταυρόλεξου µε λέξεις σχετικές µε τις 
Πρώτες βοήθειες ( ΚΑΡΠΑ ,ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ,ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ, Πρώτες βοήθειες ( ΚΑΡΠΑ ,ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ,ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ, 
ΚΑΤΑΓΜΑ …)ΚΑΤΑΓΜΑ …)
••Κατασκευή αφίσας µε το µήνυµα «Είµαι µικρός αλλά Κατασκευή αφίσας µε το µήνυµα «Είµαι µικρός αλλά 
ξέρω να προσφέρωξέρω να προσφέρω-- ΣΩΣΤΑΣΩΣΤΑ-- Πρώτες Βοήθειες)Πρώτες Βοήθειες)



ΑΦΙΣΕΣ- ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ



ΠΡΩΤΕΣΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣ

Χρήσιµες και…

ας είναι

Αχρείαστες!!

Όσο λιγότερο ρισκάρουµε 
µε την υγεία µας,
τόσο λιγότερες πιθανότητες 
ατυχήµατος θα έχουµε!!!



Για να καλέσετε το ασθενοφόρο:
Καλέστε το 166 και δηλώστε 
έναν αριθµό τηλεφώνου, την 
περιοχή που βρίσκεστε και τον 
αριθµό των ανθρώπων που 
χρειάζονται βοήθεια. 
Πριν κλείσετε το τηλέφωνο 
βεβαιωθείτε ότι ο τηλεφωνητής 
του ΕΚΑΒ δεν χρειάζεται 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
και ζητήστε να σας συνδέσουν 
µε τον γιατρό εάν δεν είστε 
σίγουροι για τις κινήσεις που 
πρέπει να κάνετε



∆ιάδοση και ∆ιάχυση των 
αποτελεσµάτων της Αγωγής Υγείας

Η οµάδα εκθέτει το υλικό 
που συγκεντρώθηκε κατά 
την διάρκεια εφαρµογής του 
προγράµµατος



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
Ελληνική Ένωση Έρευνας και ∆ιάσωσης (Ε.Ε.Ε.∆)
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΣΑΝ Ελληνικό Συµβούλιο Αναζωογόνησης 
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΕΡΡΩΝ

Κέντρο Έρευνας-Πρόληψης Ατυχηµάτων
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας

Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών



Σας ευχαριστώ !! sofiaeft@gmail.com


