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Στην τάξη των μαθητών και των μαθητριών του Α1 
 

Πρόληψη ατυχημάτων – Πρώτες Βοήθειες. 
 
Αρχικά στην ολομέλεια της τάξης του Α1, προβληματιστήκαμε με το αντικείμενο του θέματός 

μας.  

– τί σημαίνει ατύχημα; - θα μπορούσε να συμβεί και σε μένα; - τί σημαίνει να είναι κανείς 

 «επιρρεπής στα ατυχήματα;» - τί σημαίνει πρόληψη; - τί ονομάζουμε υγεία; - τί είναι τα 

φάρμακα και πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται; - τί είναι οι Πρώτες Βοήθειες; - ποιός τις 

προσφέρει; -τι πρέπει να έχει ένα φαρμακείο στο σπίτι/στο σχολείο;  

Μετά τον καταιγισμό των ερωτήσεων, των προβληματισμών, των ιδεών, των προτάσεων, 

έγινε ο χωρισμός των ομάδων και ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και ρόλων των 

μελών σε κάθε ομάδα. Στόχοι αυτής της Βιωματικής Δράσης είναι η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του καθενός μας χωριστά, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων 

γνώσεων και μαθησιακών εμπειριών. Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι είναι: 

• Η ενθάρρυνση της κριτικής ετοιμότητας τόσο σε γενικά όσο και σε θέματα ασφάλειας. 

• Η ικανότητα αναγνώρισης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων. 

• Η άσκηση της προσοχής και της παρατηρητικότητας. 

• Η πρόσληψη πρακτικών πληροφοριών για την πρόληψη και αντιμετώπιση  

           ατυχημάτων. 

• Η απόκτηση ικανοτήτων και στρατηγικών αναγκαίων για την προστασία της υγείας 

           μας. 

• Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι αφετηρία είναι πάντοτε ο εαυτός μας. Πώς ένα  

           ατύχημα θα μπορούσε να μας επηρεάσει προσωπικά, κοινωνικά και οικονομικά; 

 

1η ομάδα: οι σηρείνες της γνώσης. 

Μέλη: Ελαφρός Χάρης/ Ελαφρού Νικολέτα/ Εμμανουήλ Μαρία/ Ζανδές Δημήτρης/ Ζαφείρη 

Αφροδίτη. 



Ο τίτλος βγήκε από το σλόγκαν του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας « η γνώση σώζει, η 

άγνοια σκοτώνει». Η γνώση είναι σειρήνα και προειδοποιεί. Με αυτήν την έννοια τα μέλη της 

ομάδας αυτής θέλησαν να τονίσουν πως η πληροφόρηση, το ενδιαφέρον, η κριτική στάση 

μπορούν να μας προφυλάξουν από κινδύνους. Ετοίμασαν υλικό (εικόνες, κολάζ, πρωτότυπα 

ενημερωτικά φυλλάδια ) για το θέμα: ατυχήματα στο σπίτι, που ανέλαβαν να διερευνήσουν 

και το παρουσίασαν στις υπόλοιπες ομάδες.  

Συμπέρασμα: τα περισσότερα ατυχήματα (εγκαύματα, πτώσεις, δηλητηριάσεις, αιμορραγίες 

από διάφορες αιτίες, πνιγμοί, κακώσεις, εκδορές κ.ά.), συμβαίνουν στο ασφαλέστερο μέρος 

για κάθε άνθρωπο, στο σπίτι του ! Παρουσίασαν στην τάξη τους ένα φαρμακείο, ενημέρωσαν 

τι είναι φαρμακευτικές ουσίες και πόσο προσεκτική πρέπει να είναι η χρήση τους:  

κάθε τι στου φαρμακείου το κουτί, 

έχει ξεχωριστή αποστολή, 

και θέλει στη χρήση του 

μεγάλη προσοχή! 

Ανέλαβαν να συντάξουν για κάθε συμμαθητή τους την προσωπική του ταυτότητα, την οποία 

αφού συμπλήρωσαν ο καθένας ξεχωριστά, την είχαν στην τσάντα τους μέχρι το τέλος της 

σχολικής χρονιάς για κάθε ενδεχόμενο. Η ταυτότητα περιλαμβάνει στοιχεία όπως π.χ. όνομα, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, όνομα του οικογενειακού γιατρού, το τηλέφωνό του, τη διεύθυνση του 

ιατρείου του, πληροφορίες για τυχόν αλλεργίες, το φάρμακο για την αλλεργία, την ομάδα 

αίματος κ.ά.  

 

2η ομάδα: Αχρείαστες πατερίτσες. 

Μέλη: Βαγιάτης Κώστας/ Βλάχος Γιάννης/ Γκόγκος Γιώργος/ Γκουλιώτης Ζήνων/ Ζανδές 

Λάζος. 

Έδωσαν στην ομάδα τους τον τίτλο αυτό γιατί όταν φροντίζει κάποιος να ενημερώνεται, να 

προσέχει, να αποκαθιστά σημεία που μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα, που παίρνει τα 

μέτρα του... τότε δε χρειάζεται πατερίτσες. Τα μέλη της ομάδας αυτής ανέλαβαν να 

διερευνήσουν το θέμα: ατυχήματα στο δρόμο, να συγκεντρώσουν στοιχεία και να τα 

παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες. Η παρουσίασή τους περιελάμβανε φωτογραφίες από 

διασώσεις εγκλωβισμένων και τραυματισμένων στο δρόμο από σεισμό, εγκλωβισμένων σε 



αυτοκίνητα από τροχαία, εικόνες ατυχημάτων από ποδήλατα και από μηχανές. Οι 

περιπτώσεις αφορούσαν όχι μόνο τους πεζούς αλλά και τους επιβαίνοντες στα οχήματα. 

Έγινε διάκριση των ατυχημάτων, σχολιασμός και αξιολόγηση για τα σωστά και τα λάθη σε 

κάθε περίπτωση. Η ομάδα συνέταξε ένα φυλλάδιο με τη συμπεριφορά των πεζών στο δρόμο 

και παρουσίασε στην τάξη ένα δρώμενο με τίτλο: για  όλα  φταίει το κινητό! 

 

3η ομάδα: Σκουριασμένα νυστέρια.   

Μέλη: Γιγής Θανάσης/ Γκίκας Σωτήρης/ Γκουλιώτης Κώστας/ Ζέρβας Αστέρης/ Ζέρβας 

Βασίλης. 

Τα νυστέρια δεν κόβουν όταν δε χρησιμοποιούνται γιατί οι άνθρωποι προσέχουν την 

ασφάλειά τους. Η ομάδα οπλίστηκε με περισσότερη παρατηρητικότητα από τις υπόλοιπες για 

να εντοπίσει τα σημεία εκείνα στο σχολείο που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα. 

Κατέγραψαν και φωτογράφησαν ό,τι θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα, ενημέρωσαν το 

Διευθυντή του σχολείου για τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και πρότειναν τρόπους για 

την αποκατάσταση των σημείων αυτών η οποία και έγινε στα περισσότερα από αυτά: σίδερα 

που προεξέχουν στην κερκίδα της πίσω αυλής, φρεάτιο χωρίς προστατευτικό κάγκελο, 

κλαδιά που προεξέχουν στο ύψος του προσώπου, σιδερένιο στήριγμα σκουπιδοτενεκέ χωρίς 

αυτόν, είσοδος με μάρμαρο επικίνδυνη όταν βρέχει, τα σπασμένα σανίδια στα έδρανα των 

αιθουσών, τα χαμηλά κάγκελα στη βεράντα της πίσω αυλής, τα παράθυρα του διαδρόμου 

του 1ου ορόφου χωρίς προστατευτικά κάγκελα ). 

 

Επιπλέον οι μαθητές και οι μαθήτριες περιέγραψαν στην τάξη προσωπικές μαρτυρίες τους 

για κάποιο ατύχημα που τους είχε συμβεί. Αναγνώρισαν και εντόπισαν απροσεξία από 

μέρους τους, παράβλεψη, τολμηρότητα, παράβαση κανόνων. 

Όλοι οι μαθητές συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας από τη Δέσμη Οδηγιών Ασφάλειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

1. Φύλλο εργασίας  : θα μπορούσε να συμβεί και σε σένα 

2.   «          «       : Ας αρχίσουμε  

3.   «          «       : Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. 

4.   «          «       : Βοήθεια στους άλλους. 



5.   «          «       : Σήματα για την ασφάλεια. 

6.   «          «       : Εντόπισε τον κίνδυνο. 

Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν ανά ζεύγη στα δύο βιωματικά εργαστήρια που έγιναν στο 

σχολείο μας και αφορούσαν μαθήματα Πρώτων Βοηθειών από τους Διασώστες Κόζανα 

Μαρία και Αγοράτσιο Κων/νο. 

Εθελοντές μαθητές παρουσίασαν στην τάξη τους απόσπασμα από το θεατρικό έργο του 

Αρκά Εχθροί εξ αίματος. Η υπόθεση: μετά από ένα ατύχημα ο εγκέφαλος πέφτει σε κώμα, η 

καρδιά έχει αρρυθμίες. Τα υπόλοιπα ζωτικά όργανα, χτυπημένα κι αυτά και χωρίς ηγεσία, 

ορίζουν μια συνάντηση για να εκτιμήσουν την κατάσταση. Στη συνάντηση έρχονται πρώτα το 

παχύ και το λεπτό έντερο και αρχίζουν να συζητούν για το επεισόδιο, διαφωνώντας έντονα. Η 

ανακοπή της καρδιάς τους κάνει να δουν τα πράγματα αλλιώς...... 

 Εθελοντές από κάθε ομάδα συγκέντρωσαν χαρτόκουτες διαφόρων μεγεθών, τις έβαψαν και 

δημιούργησαν ένα stand που τους χρησίμεψε για την έκθεση των εργασιών και των 

φωτογραφιών, των ενημερωτικών φυλλαδίων και των βιβλίων, των κατασκευών, του τελικού 

προϊόντος της βιωματικής δράσης των μαθητών της Α΄ 1 .  

 

Αξιολόγηση  

Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α΄1 τμήματος παροτρύνονται να 

απαντήσουν στο ερώτημα: μπορεί η δική μου συμπεριφορά να επηρεάσει την υγεία μου και 

την ασφάλειά μου; Με τον τρόπο αυτό έκαναν μια ανακεφαλαίωση όσων διδάχτηκαν 

βιωματικά για το θέμα της Πρόληψης ατυχημάτων – Πρώτες Βοήθειες, όπου κλήθηκαν να 

ανατρέξουν στις πληροφορίες που τους παρασχέθηκαν και να αναπτύξουν την κριτική και 

αναλυτική τους σκέψη. 

 

Βιβλιογραφία: Πρώτες Βοήθειες, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας/ Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια 

για μικρά παιδιά, εκδ. Ακμή/ Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών/ Safety Pack,επιτροπή των 

ευρωπαϊκών κοινοτήτων, Υπηρεσία Πολιτικής Καταναλωτών, ο.ε.δ.β./ Σεισμός, εκδ. Άγκυρα / 

ενημερωτικά φυλλάδια από τον Ερυθρό Σταυρό/  Εχθροί εξ αίματος του Αρκά/ Ιατρικό Λεξικό, 

εκδ. Φυκίρης/ Πρακτικές Πρώτες Βοήθειες, εκδ. Δομική/ Πρώτες Βοήθειες, Αστερ. Ράκκα. 


