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∆ιδασκαλία των Πρώτων Βοηθειών 
στα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής

Περιλαµβάνεται στο Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής: 
…γνωστικοί στόχοι: …Απόκτηση βασικών 
γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

Η φύση του µαθήµατος (φυσική δραστηριότητα 
και άσκηση των µαθητών) συνδέεται µε 
αυξηµένη ετοιµότητα παροχής πρώτων 
βοηθειών.

Ο ανθρωποκεντρικός και κοινωνικός 
προσανατολισµός του σχολείου συνάδει µε  
εκπαίδευση µαθητών και εκπαιδευτικών στις 
πρώτες βοήθειες. Οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. είναι οι 
καταλληλότεροι για να κάνουν την εκπαίδευση 
αυτή. 



Συνθετικά στοιχεία της διδασκαλίας 
των Πρώτων Βοηθειών

1. Οι βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών

2. Η διδακτική στρατηγική
∆ηµιουργία ενδιαφέροντος - ανάγκη παροχής 
πρώτων βοηθειών

∆ιδακτικές ενέργειες και µέσα 

Βιωµατική εφαρµογή και άσκηση

Τεκµηρίωση γνώσεων και δεξιοτήτων

Περιοδική επανάληψη

3. Η διαχείριση του διδακτικού χρόνου  



Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σεµινάριο «Ατυχήµατα στο σχολείο – Πρώτες βοήθειες» 
(http://users.sch.gr/adanis/index.php/categoryblog/17-first-aid )

Κονταξή ∆.: Πρώτες βοήθειες 
(http://www.ebooks4greeks.gr/2011.Download_free-
ebooks/iatrikis/Protes_boithies_stoys_athlitikoys_xorous_D.Kontaksi__eBooks4
Greeks.gr.pdf )

Λυµπέρη Α. Ι.: Πρώτες βοήθειες. Συνοπτικές σηµειώσεις σε θέµατα πρώτων 
βοηθειών. (http://www.pospid.gr/sites/default/files/prwtes_bohtheies.pdf ) 

Μαµαντόπουλος Μ.Α., Γερασιµάτος Γ.Α., Καραγιάννης Ι.Μ.: Πρώτες βοήθειες –
Γνώση και πράξη (http://users.sch.gr/dkallim/autosch/joomla15/images/files2/__-
2.pdf )

Οδηγός εκπαιδευτικού αγωγής υγείας Π.Ε. 
(http://www.firstaid.gr/media/odigos.pdf )

Χρήση και αξιοποίηση σχετικών βίντεο στο youtube (https://www.youtube.com )



Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών

Σειρά ενεργειών:
1. Εκτίµηση της κατάστασης (αν έχει 

τις αισθήσεις του, αν αναπνέει, αν 
έχει σφυγµό)

Ζητήστε Βοήθεια 
Καλέστε το 166 αν χρειάζεται

2. ∆ιάγνωση του προβλήµατος (από 
συµπτώµατα που αντιλαµβάνεσθε ή 
περιγράφει ο πάσχων)

3. Παροχή πρώτων βοηθειών ή το 112         
από κινητό



Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών

Σε απώλεια συνείδησης
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ:

Χτύπηµα στο κεφάλι

Λιποθυµία

Μέθη

Ναρκωτικά

Επιληψία

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Τοποθέτηση του θύµατος σε ύπτια θέση

Έλεγχος ύπαρξης αναπνοής – σηµείων ζωής

Αντιµετώπιση τυχόν αιµορραγίας

Πλάγια θέση ασφαλείας (θέση ανάνηψης)



Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών

Κατά περιστατικό:

http://users.sch.gr/adanis/Seminars/FirstHelps/NastoulasAndreas.pdf

ΑΑ. Ναστούλας:Πρώτες βοήθειες. Ναστούλας:Πρώτες βοήθειες

ΠΡΩΤΕΣΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΝαστούλαςΝαστούλας Ανδρέας                      Ανδρέας                      

∆ιασώστης∆ιασώστης –– εκπαιδευτής του Ε.Κ.Α.Β.εκπαιδευτής του Ε.Κ.Α.Β.

http://users.sch.gr/adanis/Seminars/FirstHelps/NastoulasAndreas.pdf



Βασικές
γνώσεις 
Πρώτων 
Βοηθειών



∆ιδακτικές προσεγγίσεις
Πρώτων Βοηθειών στο µάθηµα της Φ.Α.

1.  ∆ηµιουργία ενδιαφέροντος

Μικροτραυµατισµός στο µάθηµα 
(που δεν χρήζει επείγουσα  
αντιµετώπιση)

Αφήγηση ενός περιστατικού 

Καταιγισµός ιδεών σε µια 
περιγραφή τραυµατισµού



∆ιδακτικές προσεγγίσεις
Πρώτων Βοηθειών στο µάθηµα της Φ.Α.

2.  ∆ιδακτικές ενέργειες – διδακτική στρατηγική
Παραδοσιακός τρόπος (δασκαλοκεντρική
παρουσίαση - επίδειξη)  

∆ιαδικασία ερωτοαπαντήσεων – επίδειξη 

Πρακτική εφαρµογή – άσκηση

Παιχνίδι ρόλων (σενάριο – ρόλοι)

∆ιερευνητική διαχείριση (µε φθίνουσα καθοδήγηση)

Οµαδοσυνεργατική διαχείριση (σχέδιο εργασίας)



∆ιδακτικές προσεγγίσεις
Πρώτων Βοηθειών στο µάθηµα της Φ.Α.

3.  Οργάνωση της διδασκαλίας:
Εµβόλιµα στην ωριαία διδασκαλία του µαθήµατος της Φ.Α. 
(π.χ. σ’ ένα 15λεπτο).

Συστηµατική 10λεπτη διαχείριση σε µια σειρά µαθηµάτων 
Φ.Α. µε συνέχεια (π.χ. για 12 µαθήµατα)

Ωριαία διδασκαλία στην τάξη (π.χ. σε άσχηµες καιρικές 
συνθήκες)

Σχέδιο εργασίας εντός των ωρών της Φ.Α.

Σχέδιο εργασίας προγράµµατος αγωγής υγείας (σε 
συνδυασµό µε τη Φυσική Αγωγή)

Σχέδιο δράσης της σχολικής µονάδας (βασικό µέρος της 
δράσης στη Φυσική Αγωγή)



∆ιδακτικές προσεγγίσεις
Πρώτων Βοηθειών στο µάθηµα της Φ.Α.

4.  Τεκµηρίωση γνώσεων και 
δεξιοτήτων

Βιωµατική εφαρµογή ή επίδειξη

Παρουσίαση σχετικού υλικού 
εφαρµογής πρώτων βοηθειών

Επανάληψη σε ανύποπτο χρόνο



Ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις στο 
µάθηµα

1ο σενάριο:
Παραδοσιακή διδασκαλία µε επίδειξη

2ο σενάριο:
Παροχή πρώτων βοηθειών µε διαδικασία 
ερωτοαπαντήσεων

3ο σενάριο:
Παροχή πρώτων βοηθειών µε παιχνίδι ρόλων



1ο.  Πρώτες βοήθειες σε λύση της 
συνέχειας του δέρµατος

1. Γνωστικά στοιχεία 
(πως προκαλείται, 
πως αντιµετωπίζεται)

2. Συνέχεια διδακτικής 
διαδικασίας (επίδειξη) 

3. Εφαρµογή -
ανατροφοδότηση 
(πρακτική εφαρµογή)



Στρατηγική διδασκαλίας

Προηγείται η γνωστική ενηµέρωση µε παραδοσιακή 
διδασκαλία (τι είναι η λύση της συνέχειας του 
δέρµατος, πως προκαλείται, γιατί αιµορραγεί, πως 
αντιµετωπίζεται) – απαντώνται ενδεχόµενες 
ερωτήσεις.

Περιγράφονται παραστατικά τα βήµατα πρώτων 
βοηθειών & αντιµετώπισης (χρήση εποπτικού 
εξοπλισµού, εικονική επίδειξη σ’ έναν µαθητή) –
απαντώνται ενδεχόµενες ερωτήσεις.

Γίνεται πρακτική εφαρµογή πρώτων βοηθειών & 
αντιµετώπισης κατά δυάδες µαθητών – δίνονται 
διευκρινίσεις, ελέγχεται η κατανόηση & µάθηση.



2ο.  Πρώτες βοήθειες σε κάκωση της 
ποδοκνηµικής άρθρωσης

1. Κρύο
2. Πιεστική επίδεση

(µε απλό ελαστικό 
επίδεσµο)

3. Ανάρροπη θέση
(σε σχέση µε την 
καρδιά)

4. Ακινητοποίηση



Πρώτες βοήθειες σε κάκωση ποδοκνηµικής
άρθρωσης – σωστή περίδεση ποδοκνηµικής



Στρατηγική διδασκαλίας

Προηγείται εικονική επίδειξη των πρώτων βοηθειών & 
αντιµετώπισης σ’ έναν µαθητή µε ταυτόχρονη χρήση εποπτικού 
εξοπλισµού – απαντώνται ερωτήσεις (κατά το πλείστον επί της 
διαδικασίας).

Ακολουθεί καταιγισµός ιδεών σε ερωτήµατα που θέτει ο 
εκπαιδευτικός στους µαθητές – γνωστικά στοιχεία (πως 
προκαλείται ο τραυµατισµός, τι συµβαίνει στην άρθρωση, ποια η 
αντίδραση του οργανισµού, ποιος ο ρόλος της αιµάτωσης
άµεσα και στην αποκατάσταση του τραυµατισµού, ποιος ο 
λόγος της ακινητοποίησης, ποιος ο συνδυασµός κρύου-πίεσης-
ακινητοποίησης, ποια η σωστότερη διαδικασία αντιµετώπισης) –
αιτιολογείται πάντοτε η σωστότερη άποψη.

Γίνεται πρακτική εφαρµογή από τους µαθητές κατά οµάδες 2 
έως 4 µαθητών - δίνονται διευκρινίσεις, ελέγχεται η κατανόηση & 
µάθηση.



3ο.  Πρώτες βοήθειες σε λιποθυµία

Ανάθεση ρόλων στους µαθητές 
(ποιος θα λιποθυµήσει, ποιος θα 
συντονίσει τις πρώτες βοήθειες 
και ποιοι θα βοηθήσουν. Οι 
υπόλοιποι κάνουν ερωτήσεις)

Σενάριο: έλεγχος της απώλειας 
συνείδησης (οµιλία, αναπνοή, 
σφυγµός) – διάγνωση ότι 
πρόκειται για απλή λιποθυµία –
πρώτες βοήθειες.



Στρατηγική διδασκαλίας
Προηγείται παρουσίαση του σεναρίου και αναθέτονται οι ρόλοι  –
απαντώνται ερωτήσεις (κατά το πλείστον επί της διαδικασίας του 
σεναρίου χωρίς ιδιαίτερες λεπτοµέρειες για τις πρώτες βοήθειες).

Καθώς εξελίσσεται το παιχνίδι ρόλων οι µαθητές προβληµατίζονται 
για τις σωστές πρώτες βοήθειες, ανταλλάσσουν απόψεις µεταξύ 
τους (προφανώς αµφιβάλλουν ή διαφωνούν) και ζητούν γνωστική 
υποστήριξη. Ο εκπαιδευτικός δίνει επιλεκτικά πληροφορίες και 
παράλληλα ερωτήµατα, εφαρµόζοντας φθίνουσα καθοδήγηση. 
Μετά την εκτενή ανταλλαγή απόψεων ζητείται από τους µαθητές 
να αιτιολογήσουν γνωστικά το συµβάν (λιποθυµία) και την 
αντιµετώπισή του (πρώτες βοήθειες).

Γίνεται σύνθεση των σωστών αιτιολογήσεων από τον 
εκπαιδευτικό, ελέγχεται η κατανόηση & µάθηση.

Επιβεβαιώνεται µε εποπτικό υλικό η σωστή αντιµετώπιση του 
περιστατικού 



Επιβεβαίωση της γνώσης και δεξιότητας

Λιποθυµία προκαλείται από προσωρινή 
µείωση της ροής του αίµατος προς τον 
εγκέφαλο (χαµηλή πίεση, διαστολή των 
αγγείων από αυξηµένη θερµοκρασία, 
κλειστός χώρος, συγκινησιακές 
καταστάσεις) ή πιο σπάνια, από 
υπογλυκαιµία.

Ανυψώνοντας τα κάτω άκρα βοηθάµε 
στην αύξηση της ροής του αίµατος στον 
εγκέφαλο.

Τα σφιχτά ρούχα χαλαρώνονται για την 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας του 
αίµατος.

Η θέση της κεφαλής είναι στο πλάι για 
την αποφυγή εισρόφησης εµετού.

Παροχή υγρών για να επανέλθει η πίεση 
σε φυσιολογικά όρια.


