
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ - 9060310
Στόχος Βελτίωσης:

Οι μαθητές  μας να αντιλαμβάνονται τη σημασία της καλής φυσικής κατάστασης , της υγιεινής και της καλής 
υγείας, να συνειδητοποιούν την ανάγκη για καθημερινή άσκηση και υγιεινή συμεριφορά καθώς και την ανάγκη 
της πρόληψης ως κυρίαρχο παράγοντα για την ποιότητα ζωής τους και τη μακροζωία τους . Επίσης στοχεύουμε 
οι μαθητές μας να αποκτήσουν αντίληψη και γνώση του εαυτού τους και του σώματος τους και μέσω της 
εκμάθησης καλών πρακτικών να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής μέσα απο τον αθλητισμό .

Σχέδιο Δράσης: ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ - ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ , ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗ
Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Συντονιστής Δράσης: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η δράση αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων Βασικών Πρώτων Βοηθειών , η οποία αποτελεί αναγκαιότητα
στην καθημερινή ζωή. Το σύγχρονο σχολείο αποτελεί το ιδανικό μέρος για την εισαγωγή και απόκτηση αυτών
των σημαντικών δεξιοτήτων . Ειναι βασισμένο στο ύφος του προγράμματος:΄΄Μεγαλώνοντας Μικρούς 
Διασώστες''και αποσκοπεί στην πρόληψη, αποφυγή και αντιμετώπιση με ψυχραιμία και κατάλληλα βήματα 
επειγουσών καταστάσεων, επικίνδυνων για τη ζωή ενός ανθρώπου, που μπορεί να συναντήσει ένα παιδί στο
σπίτι, στο σχολείο, στον δρόμο.Είναι μια δράση - οδηγός για το πώς μπορεί ένα παιδί να αντιμετωπίσει
επικίνδυνες και δύσκολες καταστάσεις και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε αυτούς που τις χρειάζονται.Το
μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά είναι:: ''Δρώντας σωστά, γρήγορα και ψύχραιμα, μπορείς να 
σώσεις έναν άνθρωπο...΄΄ Η Βασική Υποστήριξη της Ζωής είναι μια ζωτική μάθηση , που όλοι θα πρέπει να
μαθαίνουν με την πρώτη ευκαιρία . Στη σύγχρονη εποχή όπου οι ρυθμοί της καθημερινότητας ολοένα και
αυξάνονται και οι άνθρωποι τείνουν να αποξενώνται ,θα πρέπει να δίνονται οι ανάλογες ευκαιρίες στους
μαθητές/τριές μας για ευαισθητοποίηση,αλληλεγγύη και προσφορά στον συνάνθρωπο και ως εκπαιδευτικοί
οφείλουμε να τους δίνουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα .  Τα υποθέματα που θα προσεγγίσουμε μέσα απο το
συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι :

Ασφάλεια.
Πρόληψη ατυχημάτων.
Προαγωγή Εθελοντισμού.
Γνώσεις και δεξιότητες Βασικών Πρώτων Βοηθειών .

Η ομάδα υλοποίησης του Σχέδιου Δράσης αποτελείται απο τον Υπεύθυνο για τον Πρόγραμμα: Μπαλάσκα Ανδρέα
(Σχολικό Νοσηλευτή ΠΕ25) και συνεργάτες την Γερασιμούλα Τζαμαρέλου (ΠΕ70), Δανιγγέλη Παναγιώτα (ΠΕ11)
, Τσαραβούλη Ελένη (ΠΕ70) και Γιαννοπούλου Ελένη (ΠΕ70) η οποία ειναι η συντονίστρια της ομάδας Δράσης .



Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1. α.Νοέμβριος -Δεκέμβριος:

Οργάνωση των μαθημάτων απο την ομάδα Δράσης με προτάσεις μεθοδολογικής προσέγγισης σύμφωνες με τους
στόχους της Δράσης π.χ πρακτικές γνωριμίας και εξοικείωσης των μαθητών με επείγουσες καταστάσεις
,κινδύνους και περιπτώσεις ατυχημάτων στην καθημερινή τους ζωής στο σπίτι και στο σχολείο .

    β. Ιανουάριος - Μάιος:

Εφαρμογή στα τμήματα .
Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας ανά περίπτωση ατυχήματος και με
την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση του Υπεύθυνου Προγράμματος θα
προσπαθήσουν να βρουν τρόπους και μέσα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης
του κινδύνου κατά περίπτωση. 
Απόκτηση σχετικών γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων μέσω οπτικοακουστικού
υλικού , ενημερωτικών φυλλαδίων , υλικού μέσω πόρων του ίντερνετ.
Βιντεοπροβολές , επίσκεψη- διάλεξη -επίδειξη και συνακόλουθη συζήτηση και
επίλυση αποριών από ειδικούς (Ερυθρό Σταυρό , ΕΚΑΒ ).
Παρουσίαση περιπτώσεων κινδύνων, ατυχημάτων, επειγουσών καταστάσεων.
Υποδειγματική επίδειξη παροχής Πρώτων Βοηθειών άνα περίπτωση (από
ειδικούς).
Απόκτηση γνώσεων σχετικών με το φαρμακευτικό υλικό που είναι αναγκαίο .
Παρατήρηση και συνοπτική καταγραφή των αποτελεσμάτων της προσέγγισης
στα επιμέρους τμήματα εφαρμογής .

 

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Ανθρώπινοι Πόροι:

Εκπαιδευτικοί και υπεύθυνος Νοσηλευτής της ομάδας δράσης ,μαθητές Ε' και Στ΄ τάξης , εκπρόσωποι του
Ερυθρού Σταυρού και ΕΚΑΒ .

Υλικοί Πόροι:

Σχετικό οπτικοακουστικό υλικό , χρήση Τ.Π.Ε , πληροφορίες μέσω έντυπου και ψηφιακού υλικού, φαρμακευτικό
υλικό , βιντεοπροβολείς, λάπτοπ , αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και σχολικό ιατρείο. 

Μέσα Ερευνητικά Εργαλεία:

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης ,φύλλα εργασίας , ημερολόγιο καταγραφής ενεργειών , δειγματικές παρουσιάσεις
απο ομάδες μαθητών σε ομάδες μαθητών ή και στη σχολική κοινότητα τρόπων αντιμετώπισης ατυχημάτων και
πρόληψης κινδύνων.



Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών αλλα και έντυπων παραδοσιακών πόρων.
Χρήση νέων διδακτικών πρακτικών όπως ομαδοσυνεργατική , ιδεοθύελλα 
και μελέτη περίπτωσης.
Απόκτηση δεξιοτήτων των Βασικών Πρώτων Βοηθειών απο τα παιδιά
ώστε να είναι ικανά να παρέχουν βοήθεια.
Απόκτηση γνώσεων , στάσεων και συμπεριφορών για την αποφυγή 
επικίνδυνων για την ζωή καταστάσεων.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανταπόκρισης σε μια ποικιλία επειγουσών 
καταστάσεων με αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία
Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον τρόπο παροχής εξειδικευμένης 
βοήθειας σε συγκεκριμένες επείγουσες καταστάσεις
Ανάπτυξη εθελοντικής συνείδησης και διάθεσης προσφοράς στον
συνάνθρωπο .
Βελτίωση της ικανότητας για επικοινωνία και λήψη αποφάσεων .

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Σύντομο ερωτηματολόγιο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Στοχευμένη συζήτηση με τους μαθητές άνα τμήμα και καταγραφή σε ημερολόγιο
της ομάδας δράσης των σημαντικότερων απόψεων.
Σύντομη ημιδομημένη συνέντευξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Συζήτηση με εκπαιδευτικούς και Σύλλογο Διδασκόντων με καταγραφή των
σημαντικότερων απόψεων.
Φόρμες καταγραφής διαδικασιών.
Δειγματικές παρουσιάσεις απο ομάδες μαθητών στη σχολική κοινότητα τρόπων
και διαδικασιών αντιμετώπισης κατα περίπτωση επειγουσών καταστάσεων και
ατυχημάτων .

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,



Η ομάδα σας ασχολείται με το σημαντικό για τη σχολική σας μονάδα, όπως επισημάνατε, θέμα που αφορά την
αντίληψη και γνώση του σώματος και του εαυτού μαθητών/-τριών, και τη σημασία της καλής φυσικής
κατάστασης και υγείας. Το εν λόγω σχέδιο δράσης δύναται να ολοκληρωθεί με επιτυχία λαμβάνοντας υπόψη και
πιθανές ενδεχόμενες αναπροσαρμογές, καθόσον η στοχοθεσία που προτάσσει – η οποία θα μπορούσεενδεχομένως
να είναι περισσότερο σαφής-  προτείνει πολλαπλές ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν  ίσως νακινούνται σε ένα
περισσότερο σαφές χρονοδιάγραμμα (ανά μήνα, δίμηνο κλπ) αξιοποιώντας την ποικιλίαερευνητικών μέσων,
πόρων και εργαλείων παρακολούθησης που προβλέπει. Ο προσδιορισμός επίσης μετρήσιμωνκριτηρίων επιτυχίας
θα διευκόλυνε ενδεχομένως την αποτίμηση των δράσεων από την ομάδα. Φυσικά, και ηπεριγραφή της υλοποίηση
της δράσης θα αναδείξει όλα τα παραπάνω και περιμένουμε να την παρακολουθήσουμε.Συγχαρητήρια για την
προσπάθεια. Είμαι στη διάθεσή σας για συνεργασία και επικοινωνία. Καλή επιτυχία.

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

 

                                           ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας(θα συνεδριάζουμε μηνιαίως)αποφασίσαμε να εξειδικεύσουμε 
τη δράση μας στον τομέα της πρόληψης— εθελοντισμού— παροχής πρώτων βοηθειών— αποφυγής  
κινδύνων και ατυχημάτων , ειδικότερα στο σχολείο. Πάντα  έχοντας υπόψη  τον γενικότερο στόχο 
του προγράμματος για τη σωστή διατροφή και  σωματική άσκηση. 

Συμφωνήσαμε να χρησιμοποιήσουμε  ομαδοσυνεργατική –βιωματική μέθοδο. Τα εργαλεία μας : η 
συζήτηση σε ομάδες εστίασης, ημιδομημένες συνεντεύξεις, τα ερωτηματολόγια( διερευνητικά και 
αξιολόγησης), οι βιντεοπροβολές, ψηφιακό /έντυπο υλικό,  ενημερωτικά φυλλάδια , αφίσες  ,η  
χρήση ΤΠΕ (αρχεία pdf, word,ppt—δημιουργία ανοιχτής eclass

 https://eclass01.sch.gr/courses/9060310156/

—  ψηφιακά παιχνίδια, χρήση email και  ιστοσελίδας σχολείου) και επισκέψεις  εντός σχολείου 
από φορείς όπως οι Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού και φορείς από το Καραμανδάνειο 
 Νοσοκομείο με προγράμματα  για τις πρώτες βοήθειες και τη διατροφή.

Όλα θα  αναρτηθούν στην ανοιχτή eclass  ώστε όλοι  να έχουμε άμεση πρόσβαση στο σχετικό υλικό. 
(Η διεύθυνση της eclass στάλθηκε  μέσω των mail  των γονιών .)

Προβλήθηκαν  στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου τα βίντεο ΄΄Νεφέλη’’ και ‘’Κάρπα΄΄ από το 
KIDS SAVE  LIVES

https://www.youtube.com/watch?v=wb_Rx6o7ylE&list=PL2ovFudMcKtmCJ7dQj7GgT8ZKCMTv7zvd&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=PbX_kt_CLXA

στους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης  φωτογραφίες εδώ

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%9D%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%A0%CE%91.docx
 

https://eclass01.sch.gr/courses/9060310156/
https://www.youtube.com/watch?v=wb_Rx6o7ylE&list=PL2ovFudMcKtmCJ7dQj7GgT8ZKCMTv7zvd&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PbX_kt_CLXA
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΠΑ.docx


ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά ως προς τη σπουδαιότητα της απόκτησης γνώσεων  πρώτων 
βοηθειών. Ακολούθησε συζήτηση ανά τμήμα και συνειδητοποίησαν  πόσο σημαντικό είναι 
να έχεις βασικές γνώσεις και δεξιότητες πρώτων βοηθειών αλλά και  ψυχραιμία και ετοιμότητα 
να προσφερθείς ακόμη και να σώσεις μια ζωή  ή έστω να βοηθήσεις  ψυχολογικά.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Πήραμε ημιδομημένη συνέντευξη από τα  τμήματα Ε και ΣΤ τάξης με διερευνητικές ερωτήσεις  για 
τα ατυχήματα

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91.docx

Αποδελτιώσαμε  τις απαντήσεις των μαθητών  που μας έδειξαν τις πρότερες γνώσεις και απόψεις 
τους σχετικά με το θέμα μας.

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9F%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%91%20%CE%91%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91.docx

Ακολούθησε η προβολή της παρουσίασης ΄΄Ατυχήματα΄΄ .

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-
programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-
enhmerwshs-toy-mathhtikoy-plhthysmoy/prolhpsh-atyxhmatwn/5875-xrhstikes-plhrofories-gia-thn-
prolhpsh-atyxhmatwn?fdl=15965

καθώς και  βίντεο σχετικά με τα ατυχήματα και την ασφάλεια΄΄
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/agogi-igeias/protes-voitheies-atyximata-sto-
sxoleio?fbclid=IwAR05clytIbaSNnCEQCY6PIUUztD89_SMt5byOWIxaORW-SiOqk7zM9JVaQw 

https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/agogi-igeias/atyximata-sto-spiti?fbclid=IwAR3J3_esPTjeUG2BVfW5ILG-
X0N9dL7KeHlN8XESOt-Ra_658x42Gnyt7Wg  

https://www.youtube.com/watch?v=HaCGlQ6f0B0 

https://www.youtube.com/watch?v=ApeX8u55m7E 

(Εκτυπώσαμε τις διαφάνειες 4,5,6,13,25 από την παρουσίαση και τις μοιράσαμε ως ενημερωτικό 
υλικό)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Απόκτηση βασικών γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών 

Ημιδομημένη συνέντευξη με διερευνητικές ερωτήσεις για τις πρώτες βοήθειες:

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9D%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A3%20%CE%92%CE%9F%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3.docx

Σταχυολογήσαμε τις απαντήσεις των παιδιών και ακολουθούν οι πιο συχνές:

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A3%20%CE%92%CE%9F%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3.docx

Δόθηκε στα παιδιά  ένα ερωτηματολόγιο 18 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, με διττή χρήση . Θα 
λειτουργήσει και ως ‘’διερευνητικό ‘’  να ελέγξουμε τις πρότερες γνώσεις τους αλλά και ως 
‘’ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ‘’ στο τέλος της δράσης. 

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9F%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%99%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A3%20%CE%92%CE%9F%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3.docx

 Το ΑΡΙΣΤΑ  είναι το 35/35 (100%) Ο μέσος όρος  των σωστών απαντήσεων όλων των μαθητών μας 
ήταν το 55%.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.docx
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.docx
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-toy-mathhtikoy-plhthysmoy/prolhpsh-atyxhmatwn/5875-xrhstikes-plhrofories-gia-thn-prolhpsh-atyxhmatwn?fdl=15965
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/agogi-igeias/protes-voitheies-atyximata-sto-sxoleio?fbclid=IwAR05clytIbaSNnCEQCY6PIUUztD89_SMt5byOWIxaORW-SiOqk7zM9JVaQw
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/agogi-igeias/protes-voitheies-atyximata-sto-sxoleio?fbclid=IwAR05clytIbaSNnCEQCY6PIUUztD89_SMt5byOWIxaORW-SiOqk7zM9JVaQw
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/agogi-igeias/atyximata-sto-spiti?fbclid=IwAR3J3_esPTjeUG2BVfW5ILG-X0N9dL7KeHlN8XESOt-Ra_658x42Gnyt7Wg
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/agogi-igeias/atyximata-sto-spiti?fbclid=IwAR3J3_esPTjeUG2BVfW5ILG-X0N9dL7KeHlN8XESOt-Ra_658x42Gnyt7Wg
https://www.youtube.com/watch?v=HaCGlQ6f0B0
https://www.youtube.com/watch?v=ApeX8u55m7E
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.docx
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.docx
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.docx


Προβολή της παρουσίασης ‘’Πρώτες βοήθειες για παιδιά’’
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%28%CE%95%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CE%A4%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%29%20%281%29.pptx
και ακολούθησε συζήτηση για τις διάφορες  περιπτώσεις τραυματισμού.

Εκτυπώσαμε και αναρτήσαμε και στα 4 τμήματα τις διαφάνειες 2-7. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε  
ομάδες και ανέλαβαν να μελετήσουν τις περιπτώσεις  :
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%95%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%91%204%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%95%20%CE%A4%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A3%CE%A4%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3.docx

Μοιράσαμε τις  διαφάνειες 8-30 από την παρουσίαση στις ομάδες ανάλογα με την περίπτωση που 
ανάλαβαν.

Προβλήθηκαν σχετικά βίντεο: 
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82.docx

ΜΑΡΤΙΟΣ

Οι μαθητές έπαιξαν  ψηφιακά 
παιχνίδια  από την διαδραστική 
αφίσα: 
mtsaousid 
https://www.thinglink.com/scene/1512757897677766659?fbclid=IwAR1Dn75Y26ISSBbI9qqKp1iW_IUd_H2uBDfdg6wmCKeCDZwWatI2YZeIq8c

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΙΓΜΟΝΗ

Παρακολούθηση βιντεοπροβολής και επίδειξη μέσω καθοδήγησης από τον σχολικό νοσηλευτή 
αντιμετώπισης πνιγμονής σε 3 στάδια.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ—ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ—ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Παρακολούθηση βιντεοπροβολής και δημιουργία λίστας για φαρμακείο αυτοκινήτου και φορητό 
φαρμακείο.

ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%92%CE%9F%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%9D%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%97%20%281%29.pdf

ΜΑΙΟΣ

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ/19-5-2022

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ Ε.Ε.Σ.

Α-Β-Γ   ΤΑΞΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/Πρώτες βοήθειες (Ε και ΣΤ δημοτικού) (1).pptx
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑ 4 ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΤΑΞΗΣ.docx
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/πρωτες βοηθειες.docx
https://www.thinglink.com/user/1334878172239364097
https://www.thinglink.com/scene/1512757897677766659?fbclid=IwAR1Dn75Y26ISSBbI9qqKp1iW_IUd_H2uBDfdg6wmCKeCDZwWatI2YZeIq8c
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΙΓΜΟΝΗ (1).pdf


Κλήση από σταθερό και κινητό ακόμη και χωρίς μονάδες και χωρίς κάρτα sim ή ξεκλείδωμα 
πληκτρολογίου.

Καλούμε και αναφέρουμε 

ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ (ΘΥΜΑ—ΘΥΜΑΤΑ/ΦΥΛΟ/ΗΛΙΚΙΑ) ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
ΔΕΝ ΤΟ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΠΡΩΤΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ  ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ

Δ-Ε-ΣΤ   ΤΑΞΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ  ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΟ:
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%92%CE%9F%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%2029%CE%BF%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf

23/5/2022

Μοιράσαμε προς συμπλήρωση το ερωτηματολόγιο για τις πρώτες βοήθειες(18 ερωτήσεων) στους 
μαθητές-τριες της Ε και ΣΤ τάξης (ως ερωτηματολόγιο τελικής αξιολόγησης πλέον). Ο μέσος όρος 
των σωστών απαντήσεων των μαθητών αυτή τη φορά έφτασε το 80%.(55% ήταν το ποσοστό 
επιτυχίας ως διερευνητικό ερωτηματολόγιο,στην αρχή).

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Στα τέλη Μαρτίου αναδείχτηκε η ανάγκη να ασχοληθούμε με τη σωστή διατροφή σε συνδυασμό με 
σωματική άσκηση , καθώς μαθήτρια με προβλήματα υγείας εμφάνισε συμπτώματα  διαταραχής 
πρόσληψης τροφής:νευρική ανορεξία!Λόγω της έκτακτης ενασχόλησης με αυτό το θέμα δεν έγιναν 
όπως είχαν προγραμματιστεί οι Δειγματικές παρουσιάσεις παροχής α βοηθειών από ομάδες 
μαθητών στην σχολική κοινότητα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :’’ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ’’

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα :

1.Να γνωρίσουν οι μαθητές τον υγιεινό τρόπο διατροφής 

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ.pdf


2.Πώς η άσκηση γίνεται σύμμαχος στην υγεία 

3.Οι μαθητές να καταστούν ικανοί να δημιουργήσουν ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο

4.Μέσα από προβολή βίντεο, παρουσιάσεων ,διαδραστικά  παιχνίδια γνώσεων , δημιουργία αφίσας 
, πλάνου πρωινού και εβδομαδιαίου πλάνου διατροφής, να γνωρίσουν τον υγιεινό τρόπο διατροφής 
, να σχεδιάσουν τα γεύματά τους με ισορροπία και να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η 
σωματική άσκηση ως τρόπος ζωής και οι σωστές διατροφικές συνήθειες.

Στις 5 Απριλίου όλο το σχολείο πραγματοποίησε (στο πλαίσιο της Δράσης μας) εκπαιδευτική  
εκδρομή στον Α.Σ. ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε αθλήματα( μπάσκετ-
ποδόσφαιρο –σκυταλοδρομία-τρέξιμο-τοξοβολία)με τη βοήθεια εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής .

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%92%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9F-
%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A3-
%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%20%281%29.pdf

ΜΑΙΟΣ

24/5/22:Συμμετοχή ομάδας αγοριών του σχολείου μας στους Αγώνες Μίνι Ποδοσφαίρου Δημοτικών 
Σχολείων 

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CE%B9%20%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD.docx

Διοργάνωση βιωματικής δράσης με τίτλο ''Ημέρα Υγιεινού Πρωινού'' (27/5/22)σε συνεργασία 
μαθητών -Συλλόγου Διδασκόντων και Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με  χορηγία προιόντων από 
τοπικές επιχειρήσεις. Συμφωνήσαμε με τα παιδιά το πρωινό μας να 
περιέχει:γάλα,γιαούρτι,ψωμί,φρυγανιές,κριτσίνια,δημητριακά,βούτυρο,μαρμελάδα,μέλι,χυμούς,φρούτα,λαχανικά.

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%91%20%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%95%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5.docx

27-5-22 ΠΡΟΒΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΛΗΞΗΣ

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D.docx

Αποτελέσματα της Δράσης

1.Τα παιδιά ανακάλυψαν κινδύνους ατυχημάτων που πριν αγνοούσαν.

2. Κατάλαβαν ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετὠπιση.

3. Διαπίστωσαν ότι η ψύχραιμη και σωστή αντιμετώπιση ενός ατυχήματος μειώνει τα επικίνδυνα 
αποτελέσματά του.

4.Έμαθαν πώς μπορούν να δώσουν πρώτες βοήθειες σε διάφορες περιπτώσεις ατυχημάτων και 
ποιους και πώς πρέπει να ειδοποιήσουν σε έκτακτη ανάγκη.

5.Αυξήθηκε η προσοχή τους , ώστε να μην παθαίνουν συχνά ατυχήματα ,αλλά και μειώθηκε ο 
υπέρμετρος φόβος που βίωναν σε ανάλογα περιστατικά.

6.Ευαισθητοποιήθηκαν, απέκτησαν ενσυναίσθηση και εξοικειώθηκαν με τις έννοιες του 
εθελοντισμού και της προσφοράς.

7.Χρησιμοποίησαν και αξιοποίησαν ψηφιακούς πόρους και μέσα αλλά και εξοικειώθηκαν με 
ψηφιακά μέσα, εργαλεία και υλικό ενισχύοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΒΙΝΤΕΟ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΦΩΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ (1).pdf
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΒΙΝΤΕΟ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΦΩΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ (1).pdf
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΒΙΝΤΕΟ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΦΩΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ (1).pdf
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/Αγώνες Μίνι Ποδοσφαίρου Δημοτικών Σχολείων Δήμου Πατρέων.docx
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΗΜΕΡΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ.docx
https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ.docx


8.Βίωσαν τα οφέλη της επικοινωνίας , της συνεργασίας και της ομαδικής δουλειάς.

9.Συμμετείχαν σε ανάληψη πρωτοβουλιών, ερευνητικών διεργασιών και λήψη αποφάσεων για το 
κοινό καλό. 

Αποτελέσματα δράσης σχετικά με τη διατροφή και άσκηση

10.Συνειδητοποίησαν τη σπουδαιότητα της ισορροπημένης διατροφής και της συστηματικής 
σωματικής άσκησης για σώμα και πνεύμα υγιές.

11.Γνώρισαν τον υγιεινό τρόπο διατροφής και πώς πρέπει να κατανέμονται οι ομάδες τροφών στο 
καθημερινό τους διαιτολόγιο.

12.Συνεργάστηκαν με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ώστε να δημιουργήσουν ένα δικό τους 
ισορροπημένο εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής .

13. Διερεύνησαν και συναποφάσισαν ποια ειδη τροφών έπρεπε να συμπεριληφθούν στο ''Υγιεινό 
Πρωινό στο σχολείο μας '' και συνέβαλαν στη δημιουργία της σχετικής αφίσας.

14. Κατανόησαν και βίωσαν συμμετοχικά και με χαρά το πώς η άσκηση και το ομαδικό παιχνίδι 
γίνεται σύμμαχος στην υγεία μας και μας χαρίζει ευεξία,ενέργεια και καλή διάθεση!!

 

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

4 = Πλήρως

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Δημιουργία ανοιχτής ψηφιακής τάξης και ανάρτησης όλου του 
σχετικού υλικού σ’ αυτήν ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμο από όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη( γονείς, μαθητές ,εκπαιδευτικούς).
Χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού του σχολείου: αίθουσας 
H/Y,προτζέκτορα, φωτοτυπικού,πλαστικοποιητή,ιστοσελίδας του 
σχολείου,λαπτοπ, ηκλας,αίθουσας εκδηλώσεων.
Συνεργασία με τοπικούς φορείς: Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Σώμα 
Εθελοντών Σαμαρειτών, τοπικό τύπο (εφημερίδες Γνώμη και 
Πελοπόννησο), τοπικό ραδιόφωνο Ράδιο Γάμμα, τοπικά site
,Δήμο Πατρέων, Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ,).
Άριστη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της ομάδας δράσης 
και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων του σχολείου αλλά και μεταξύ 
του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
και αμέριστη υποστήριξη και βοήθεια εκ μέρους της Διευθύντριας του 
σχολείου μας.
Συνεργασία με χορηγούς(τοπικές επιχειρήσεις) και άμεση 
ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας για την παροχή των 
απαραίτητων προϊόντων για τη διοργάνωση της Ημέρας Υγιεινού 



Πρωινού στο σχολείο μας.
Μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους των μαθητών λόγω της άμεσης σχέσης 
της δράσης με την προσωπική και σχολική τους ζωή αλλά και την 
προσωπική τους ανάπτυξη.
Άριστη γνώση των θεμάτων για την διατροφή, την άθληση και την 
παροχή πρώτων βοηθειών από όλα τα μέλη της ομάδας δράσης και 
ειδικότερα από τον Σχολικό Νοσηλευτή και τη δασκάλα της Φυσικής 
Αγωγής και σωστή μεταλαμπάδευσή τους σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η συχνή απουσία εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα μαθητών του σχολείου 
λόγω covid.
Η κακή σύνδεση στο διαδίκτυο κάποιες φορές όταν είχαμε 
προγραμματίσει βιντεοπροβολές. 
Η παράλληλη ενασχόληση μαθητών και εκπαιδευτικών με τα 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων και παράλληλες δράσεις στο σχολείο μας, ο 
φόρτος μαθημάτων και ύλης των μαθητών της Ε και ΣΤ τάξης οι 
οποίες ήταν και οι ομάδες εστίασης της δράσης μας , επέφεραν 
κόπωση και δυσκόλεψαν τον χρονοπρογραμματισμό της δράσης και 
επιβάρυναν και τον προγραμματισμό αλλά και την υλοποίηση τόσο 
των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος όσο και των δράσεων 
και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με αποτέλεσμα κάπου να ‘’μένουμε 
πίσω’’ σε όλα.
Η έλλειψη κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και 
ψηφιακού γραμματισμού από πλευράς αρκετών μαθητών δυσκόλεψαν 
την πρόσβασή τους στο υλικό της ηκλας από το σπίτι κι αυτό 
δημιούργησε μια ‘’ανισότητα’’.
Δυσκολία στον καθορισμό των μηνιαίων συναντήσεων της ομάδας 
δράσης λόγω διαφορετικών ωρολόγιων προγραμμάτων και 
υποχρεώσεων .

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Όλο το υλικό που αξιοποιήθηκε και παρήχθη υπάρχει στη ανοιχτή ψηφιακή τάξη ΄΄Αγωγή Υγείας- 
Πρώτες Βοήθειες-Διατροφή-Άθληση''στα μαθήματα του 29ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών  και 
μέρος αυτού αναρτάται  στην ιστοσελίδα του 29ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης



Ημέρα Πρώτων Βοηθειών από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ε.Ε.Σ. στις 19 Μαίου 
(για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας).

Τα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια βοήθησαν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
μαθητών-εκπαιδευτικών, στην παραγωγή και χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και 
 ψηφιακών εργαλείων και στην υιοθέτηση πρακτικών διδασκαλίας σχετικών με τη μεικτή μάθηση 
και την ψηφιακή τάξη eclass .

Επιμορφωτικό σεμινάριο του etwinning σε συνεργασια με Π.Σ.Δ. ,ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ERASMUS
με θέμα

«I. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία 
επικοινωνίας»

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε, εξ ολοκλήρου, από απόσταση, κατά το διάστημα 25/10/2021 - 1/5/2022
μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης http://seminars.etwinning.gr διάρκειας 160 ωρών

(συμμετοχή Συντονίστριας ομάδας  δράσης)

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: 
«Ανεστραμμένη Τάξη: Θεωρητικό πλαίσιο – εφαρμογές».  Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 5.00 -
9.00 μ.μ, διαδικτυακά.

(συμμετοχή Συντονίστριας ομάδας  δράσης)

Πέμπτη 14 Απριλίου και ώρες 18:00 – 21:00 επιμορφωτικό σεμινάριο:

<< Εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης στο σχολείο >> με  την κ. Νικολακοπούλου Αικατερίνη 
Σ.Ε.Ε. ( ΠΕ70) και την κ.  Γαριού Αγγελική  Σ.Ε.Ε. (ΠΕ 04)

(από όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου)

 

«Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των μαθητών»(διαδικτυακό)

                                        την Τετάρτη  11 Μαΐου 2022 και ώρα 19.00.

Εισηγήτριες και συντονιστές της εκδήλωσης:

κα Νικολακοπούλου Κατερίνα ΣΕΕ ΠΕ 70 ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας

κα Σεραφείμ Ευθυμία Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγή Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 2ου ΚΕΔΑΣΥ  
Ν. Αχαΐας

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις της πανδημίας στις διατροφικές συνήθειες των 
παιδιών (διαταραχές πρόσληψης τροφής: ανορεξία / βουλιμία) καθώς και στη ρουτίνα τους 
σχετικά με τη σωματική άσκηση και άθληση.

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/%CE%9F%CE%B9%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD.docx

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων που απέκτησαν οι μαθητές-τριες και επέκταση 
ομαδοσυνεργατικών και βιωματικών πρακτικών καθώς και μεθόδων μικτής μάθησης(blended 
learning)  στην υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και άλλων Δράσεων αλλά και στην 
παραδοσιακή διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος του σχολείου.

https://eclass01.sch.gr/modules/document/file.php/9060310156/Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των μαθητών.docx


Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Επέκταση πρώτων βοηθειών σε αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών: σεισμό/φωτιά/πλημμύρα.
Ενημέρωση από ειδικούς για προστασία και αντιμετώπιση 
τραυματισμών και ατυχημάτων από φυσικές καταστροφές.
Προσομοίωση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στον χώρο του 
σχολείου(ασκήσεις ετοιμότητας)
Επέκταση πρώτων βοηθειών και ενασχόληση με ΚΑΡΠΑ (για τις 
μεγαλύτερες τάξεις).
Εκπαίδευση για κινδύνους και παροχή πρώτων βοηθειών στη 
θάλασσα και στην πισίνα (συνεργασία με το SAFE WATER SPORTS). 
Συνδυασμός και αλληλεπίδραση με Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχετικών 
με την Αγωγή Υγείας.
Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας και ενημέρωση για τη δωρεά 
οργάνων και μυελού των οστών (πρόγραμμα ΟΡΓΑΝΟΥΛΗΔΕΣ)
Εύρεση επικίνδυνων σημείων και χώρων στο σχολείο και εξεύρεση 
λύσεων για εξάλειψη των κινδύνων και πιθανών ατυχημάτων.
Καθιέρωση εθελοντών μαθητών-βοηθών του Σχολικού Νοσηλευτή ανά 
εβδομάδα εναλλάξ (με άτυπο καθηκοντολόγιο και παράλληλη 
ενημέρωση –εκπαίδευση.


