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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ο κύριος σκοπός του «Οδηγού Εκπαιδευτικού» και γενικά όλο το υλικό που 
περιέχεται στο CD, είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης στην υλοποίηση προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε θέµα τις Βασικές 
Πρώτες Βοήθειες, προάγοντας παράλληλα τον Εθελοντισµό και την Πρόληψη των 
Ατυχηµάτων. 

 
Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού χωρίζεται σε δύο κύρια µέρη: τον Εθελοντισµό και τις 

Πρώτες Βοήθειες. Στόχος του είναι να προάγει την ευαισθητοποίηση απόκτησης 
δεξιοτήτων Βασικών Πρώτων Βοηθειών, την αναγκαιότητά τους στην καθηµερινή 
ζωή και την απόκτηση γνώσεων, στάσεων και συµπεριφορών για την αποφυγή 
επικίνδυνων για τη ζωή καταστάσεων. 

 
Παρέχει στους µαθητές τις απαραίτητες ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις 

απαιτούµενες δεξιότητες, ώστε να αντεπεξέρχονται σε µια ποικιλία επικίνδυνων για 
τη ζωή καταστάσεων. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα, εάν χρειασθεί, να ενεργήσουν 
κατάλληλα και µε αυτοπεποίθηση σε µια επείγουσα κατάσταση, µέχρι την παροχή 
εξειδικευµένης βοήθειας. 

 
Το σχολείο, µέσα από την υλοποίηση προγραµµάτων Αγωγής Υγείας, είναι το 

ιδανικό µέρος για την εισαγωγή και απόκτηση αυτών των σηµαντικών δεξιοτήτων. Η 
Βασική Υποστήριξη της Ζωής είναι µια ζωτική µάθηση, που όλοι θα έπρεπε να 
µαθαίνουν µε την πρώτη ευκαιρία – γιατί το αύριο µπορεί να είναι πολύ αργά. 

 

Ο επιστηµονικός υπεύθυνος 

 
Τσιτσιλέγκας Γεώργιος 
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Εισαγωγή στο Πρόγραµµα 
 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό είναι το αποτέλεσµα από την υλοποίηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
Προγράµµατος Αγωγής Υγείας «Εθελοντισµός - Πρόληψη Ατυχηµάτων – Πρώτες Βοήθειες» 
σε σχολεία της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κατά το 
σχολικό έτος 2006– 2007.  

Το πρόγραµµα βασίστηκε σε εκπαιδευτικό υλικό που είχε δηµιουργεί από την υλοποίηση 
αντίστοιχου προγράµµατος Αγωγής Υγείας το σχολικό 2003-04 πάλι σε σχολεία της ∆ιεύθυνσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.  

Το εκπαιδευτικό υλικό των Πρώτων Βοηθειών αναθεωρήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις 
πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες του 2005 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης 
για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής. 

Θα σας βοηθήσει το όλο εκπαιδευτικό υλικό να διδάξετε στους µαθητές σας τις δεξιότητες 
των Βασικών Πρώτων Βοηθειών, προάγοντας ταυτόχρονα τον Εθελοντισµό και την Πρόληψη των 
Ατυχηµάτων. 

Οι µαθητές µέσα από την όλη οπτική, γραπτή και πρακτική εκπαιδευτική διεργασία, 
µαθαίνουν να αποφεύγουν επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά και εάν χρειαστεί, πώς να 
αντιµετωπίζουν και να βοηθούν κάποιον. Παράλληλα θα αναπτύξουν την απαιτούµενη 
αυτοπεποίθηση, θα βελτιώσουν τις ικανότητές τους για επικοινωνία και λήψη αποφάσεων, θα 
αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους και θα αισθάνονται ικανοί να ανταποκριθούν σε µια επείγουσα 
κατάσταση. 

Ο Οδηγός αυτός γράφτηκε για να κάνει την υλοποίηση ενός προγράµµατος Αγωγής Υγείας 
µε αντικείµενο την Πρόληψη των Ατυχηµάτων και τις Πρώτες Βοήθειες όσο το δυνατόν πιο 
εύκολη για τον εκπαιδευτικό και να ελαχιστοποιήσει το χρόνο προετοιµασίας του. 

Ο κάθε εκπαιδευτικός γνωρίζει καλύτερα πόσο εκτεταµένη θα πρέπει να είναι η σειρά των 
µαθηµάτων, ανάλογα µε την ηλικία και τις ικανότητες των µαθητών και πώς θα ταιριάξει µε τον 
καλύτερο τρόπο στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου. 
 
Τρόποι χρησιµοποίησής του 

Το πακέτο αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε να µπορεί να υλοποιηθεί προοδευτικά σε όλες τις 
ενότητές του, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να "επιλέξει" από το υπάρχον υλικό για να υποστηρίξει τη δουλειά 
πάνω σε ένα σχετικό θέµα του αναλυτικού προγράµµατος. 

Όλες οι πρακτικές δεξιότητες µπορούν να διδαχθούν µε τη µορφή σύντοµου περιεκτικού 
προγράµµατος. 

Όσο περισσότερη πρακτική εξάσκηση κάνουν οι µαθητές, τόσο πιθανότερο είναι να 
θυµούνται τις δεξιότητες αργότερα και σε µια πραγµατική επείγουσα κατάσταση. Το 
πρόγραµµα είναι χωρισµένο σε ενότητες, για την διευκόλυνση εφαρµογής του µέσα στο 
πρόγραµµα του σχολείου. 

Τι προσφέρει το πρόγραµµα 
− Ασφάλεια - Πρόληψη ατυχηµάτων 
− Προαγωγή εθελοντισµού 
− Γνώσεις και δεξιότητες βασικών πρώτων βοηθειών 
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Τι χρειάζεται για να υλοποιηθεί; 
� Αποδοχή και υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου και τους συλλόγους 

εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεµόνων. 
� Εξασφάλιση χρηµατοδότησης. 
� Παρακολούθηση επιµορφωτικού σεµιναρίου. 

Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο 
Αποτελείται από τον παρόντα Οδηγό Εκπαιδευτικού, 61 Σλάιτς, Αφίσα «Βασική 

Υποστήριξη της Ζωής – Απρίλιος 2007» και το αντίστοιχο Καρτελίνι. 

Το εκπαιδευτικό υλικό των Πρώτων Βοηθειών βασίστηκε στις πρόσφατες 
Κατευθυντήριες Οδηγίες του 2005 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης για τη 
Βασική Υποστήριξη της Ζωής. 

Συµµετοχή Εκπαιδευτικών / Εκπαιδευτών 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που 

έχουν τη θέληση και την ευαισθησία να προσφέρουν κάτι παραπάνω στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης. 

Για τις δεξιότητες των βασικών πρώτων βοηθειών συνιστάται διεθνώς η αναλογία 1 
εκπαιδευτής / 6 εκπαιδευόµενους για την εξασφάλιση επαρκούς χρόνου πρακτικής εξάσκησης και 
επίβλεψης για τον κάθε µαθητή. Επειδή αυτό δεν είναι εφικτό για τα περισσότερα σχολεία, γι’ 
αυτό συνιστάται η αύξηση του χρόνου πρακτικής εξάσκησης και µέγιστη αναλογία εκπαιδευτικών 
/ µαθητών: 1: 15 µαθητές. Συνιστάται να ασχολούνται µαζί τουλάχιστον 2 εκπαιδευτικοί ανά 
σχολείο. 
 
Για να διδάξει το πρόγραµµα ο εκπαιδευτικός, καλό θα ήταν: 

• Να έχει παρακολουθήσει πρόσφατα επιµορφωτικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς, σχετικό µε 
το παρόν πρόγραµµα. 

• Να έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραµµα στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) τα τελευταία δύο χρόνια. 

Ή να χρησιµοποιήσει: 

• Πρόσφατα πιστοποιηµένο εκπαιδευτή της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Αναζωογόνησης στα µέρη που απαιτείται σχετική πρακτική εξάσκηση. 

Εκπαιδευτικά προπλάσµατα 
Οι πρακτικές δεξιότητες της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής όπως τεχνητή αναπνοή, 

θωρακικές συµπιέσεις, κοιλιακές ωθήσεις κλπ, δοκιµάζονται ΜΟΝΟ σε ειδικά 
κατασκευασµένα εκπαιδευτικά προπλάσµατα. Συνιστάται να είναι 2 µαθητές ανά πρόπλασµα. 
Οι µαθητές εργαζόµενοι σε ζευγάρια, βοηθούν ο ένας τον άλλο κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
εξάσκησης. 

Υπάρχουν προπλάσµατα µόνο µε τις βασικές δυνατότητες καθώς και προπλάσµατα µε 
δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής των εκτελεσθέντων δεξιοτήτων. 

Βιβλία Αναφοράς για τις Πρώτες Βοήθειες 
Εκτός από τον εν λόγω οδηγό και προκειµένου για επιπρόσθετες πληροφορίες, συνιστούµε: 

1. «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και Αυτόµατη Εξωτερική Απινίδωση», Εγχειρίδιο 
σεµιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόµατης Εξωτερικής Απινίδωσης, European 
Resuscitation Council, 2η έκδοση, Μάιος 2006. (Μεταφρασµένο στα ελληνικά). 
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2. «Πρώτες Βοήθειες και Βασική Υποστήριξη Ζωής», Μαλλιάρης Παιδεία, µετάφραση από 
την 7η Αµερικάνικη έκδοση του National Safety Council, 2003. 

Εξοπλισµός για τις Πρώτες Βοήθειες 
− Εκπαιδευτικά προπλάσµατα για Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα. 
− Κουβέρτες / στρωµατάκια για να ξαπλώνουν τα παιδιά κατά την πρακτική εξάσκηση.  
− Προστατευτικά «µαντηλάκια» για τις εµφυσήσεις ή απολυµαντικό υλικό για το καθάρισµα των 

προπλασµάτων. 
− Τηλέφωνο εξάσκησης για την κλήση του 166, αν είναι δυνατόν. 
− Κουτί Πρώτων Βοηθειών, γάζες, επίδεσµοι για εξάσκηση. Καθαρά πανιά / πετσέτες κλπ για 

αυτοσχεδιασµό. 

Σλάιτς 
Υπάρχουν συνολικά 61 σλάιτς που υποστηρίζουν τις παρακάτω ενότητες των Πρώτων Βοηθειών 
του Οδηγού Εκπαιδευτικού: 
 

o Βασική Υποστήριξη της Ζωής 
− Θέση Ανάνηψης 
− Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 

o Πνιγµονή από ξένο σώµα 
o Αιµορραγία 
o Τρόποι µεταφοράς 

 
Τα σλάιτς είναι σε µορφή pdf (απαιτείται το πρόγραµµα Acrobat Reader) και µπορείτε να τα 
εκτυπώσετε ή να τα προβάλλετε κατευθείαν επιλέγοντας από το µενού View > Full Screen (Ctrl 
+ L).  
Επίσης, στα αντικείµενα που δεν µεταβλήθηκαν, διατηρήθηκε η προηγούµενη αρίθµηση για 
λόγους ευχρηστίας για τους εκπαιδευτικούς που το υλοποίησαν τα προηγούµενα χρόνια. Στα 
σχέδια µαθήµατος ως αρίθµηση ισχύει αυτή που υπάρχει ήδη επάνω σε κάθε διαφάνεια  

Ο παρών Οδηγός Εκπαιδευτικού 
Κάθε ενότητα περιέχει ένα βήµα προς βήµα οδηγό µαθήµατος, µαζί µε προτεινόµενες 

προαιρετικές δραστηριότητες, Φύλλα Εργασίας µαθητών που µπορείτε να φωτοτυπήσετε, 
Απαντήσεις για τους εκπαιδευτικούς και Φύλλα Αξιολόγησης. 

Εξαρτάται από τον κάθε εκπαιδευτικό το πώς θα χρησιµοποιήσει τα Φύλλα Εργασίας. 
Φυσικά οι Πρώτες Βοήθειες είναι κυρίως πρακτική και, συνεπώς, µπορεί κάποιος να παραλείψει 
κάποιες δραστηριότητες και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην πρακτική εξάσκηση. 

Αξιολόγηση 
Τα Φύλλα Αξιολόγησης βρίσκονται στο τέλος κάθε ενότητας. Βγάλτε µία φωτοτυπία για 

κάθε µαθητή και υπογράψτε όταν ο µαθητής δείχνει, προφορικά ή πρακτικά, ότι γνωρίζει επαρκώς 
το κάθε αντικείµενο. Όπου οι δεξιότητες µπορούν να εξεταστούν προφορικά, έχουν δοθεί 
προτεινόµενες ερωτήσεις καθώς και οι απαντήσεις που ζητούνται από τους µαθητές. 

Στην αξιολόγηση των µαθητών στις Πρώτες Βοήθειες προέχει η Ασφάλεια, η Αµεσότητα και 
η Αποτελεσµατικότητα των ενεργειών τους. 

Αν οι µαθητές δεν είναι βέβαιοι για κάποια σηµεία, δώστε τους επιπλέον χρόνο εξάσκησης 
και κατόπιν επαναξιολογήστε τους.  

Η αξιολόγηση είναι άτυπη και στόχο έχει κυρίως να διερευνηθεί ποιοι από τους στόχους της 
κάθε ενότητας έχουν επιτευχθεί και ποιοι απαιτούν περισσότερο χρόνο. 
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Το εάν και πότε θα αξιολογήσετε τους µαθητές εξαρτάται από τον κάθε εκπαιδευτικό. 
Μπορεί να γίνεται καθώς προχωράει το πρόγραµµα ή αφού έχει καλυφθεί µέρος ή ολόκληρη η 
σειρά µαθηµάτων.  

Ορισµένοι εκπαιδευτικοί προτιµούν η αξιολόγηση να γίνεται από κάποιον που δεν 
συµµετείχε στα µαθήµατα, όπως από έναν πρόσφατα πιστοποιηµένο εκπαιδευτή Πρώτων 
Βοηθειών και κατάλληλα ενηµερωµένο για το παρόν σχολικό πρόγραµµα Πρώτων Βοηθειών. 

Τι να κάνετε για να ξεκινήσετε 
• ∆ιαβάστε τις πρώτες ενότητες του Οδηγού Εκπαιδευτικού για να εξοικειωθείτε µε το 

περιεχόµενο. 
• Φωτοτυπήστε τα φύλλα εργασίας και είστε έτοιµοι για την πρώτη ενότητα. 
• ∆ιαβάστε το εγχειρίδιο του σεµιναρίου BLS/AED «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και Αυτόµατη 

Εξωτερική Απινίδωση», ERC, 2η έκδοση, Μάιος 2006. 
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Γνωριµία – ∆ιατύ̟ωση Κανόνων 

 
Ενδεικτικός Χρόνος: 1-2 ∆ιδακτικές Ώρες 

 
Στόχοι 

• Να γνωριστεί η οµάδα µεταξύ της και µε το δάσκαλο µε καινούργιο τρόπο. 
• Να µάθουν τα παιδιά να βάζουν στόχους, συµµετέχοντας ενεργά στην 

εκπαίδευσή τους. 
• Να µάθουν να δεσµεύονται και να δηµιουργήσουν κλίµα εµπιστοσύνης και 

ασφάλειας στην τάξη που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στην επίτευξη των 
στόχων τους. 

• Να θέσουν και να διατυπώσουν βασικούς κανόνες για τη λειτουργία της τάξης. 
 

Πρακτικές συµβουλές 
• Είναι χρήσιµο να ενηµερωθούν τα παιδιά ότι οι συναντήσεις θα 

εµπλουτιστούν µε πολλά θέµατα που αφορούν την προσφορά βοήθειας προς 
το συνάνθρωπο, την παροχή πρώτων βοηθειών και την αυτοπροστασία. 

Υλικά 
• Ένα χαρακτηριστικό αντικείµενο (λουλούδι, κοχύλι, ένα µικρό παιχνίδι). 
• Ένα πίνακα. 
• Φύλλα χαρτί Α4. 
• Χαρτόνια κάνσον χρωµατιστά (τόσα όσες κι οι οµάδες). 
• Στυλό, µολύβια, µαρκαδόρους χοντρούς, πολύχρωµες µπογιές. 
• Κόλλα. 

 
Αναλυτική διαδικασία 

• Όλα τα παιδιά της τάξης σχηµατίζουν κύκλο και κάθονται γύρω απ’ αυτόν. 
 
∆ραστηριότητα 1 

• Εξηγήστε στα παιδιά ότι θα γνωριστείτε µε νέο τρόπο. 
• Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το όνοµα τους σε ένα κάνσον χαρτόνι που 

βρίσκεται µέσα στον κύκλο και να πουν ένα στοιχείο γι αυτό (π.χ. γιατί τους 
βάφτισαν έτσι, πως νιώθουν µε τ’ όνοµά τους, αν τους αρέσει ή όχι, κ.τ.λ.). 
Ζητήστε τους να το γράψουν µε κεφαλαία γράµµατα και µε µαρκαδόρο 
χοντρό στο χρώµα της επιλογής τους. 

• Μιλήστε κι εσείς για τ’ όνοµά σας στα παιδιά. 
 
∆ραστηριότητα 2 

• Μιλήστε τους για τον «κύκλο της οµάδας». Γιατί νοµίζετε ότι καθόµαστε 
έτσι; Πώς σας φαίνεται;  

• Για να βοηθήσετε περισσότερο τα παιδιά να καταλάβουν και να εξοικειωθούν 
µε τη λειτουργία του κύκλου, χρησιµοποιήστε ένα χαρακτηριστικό 
αντικείµενο (π.χ. ένα λουλούδι, ένα κοχύλι) το οποίο θα κρατά το παιδί που 
θέλει να µιλήσει στον κύκλο. Όποιος θα κρατά το αντικείµενο αυτό 
επιτρέπεται να µιλήσει. Οι υπόλοιποι ακούν προσεχτικά. ∆ίνουµε το 
αντικείµενο σε αυτόν που θέλει να µιλήσει.  
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∆ραστηριότητα 3 
• Χωρίζουµε τα παιδιά σε µικρές οµάδες µε βάση κάποια επιλογή από τις 

κάτωθι: χρώµατα, µεταφορικά µέσα, σήµατα του Κ.Ο.Κ. Έπειτα, ζητάµε από 
κάθε οµάδα να συζητήσει τις προσδοκίες των µελών της. Στη συνέχεια κάθε 
οµάδα φτιάχνει µια αφίσα, στην οποία καταγράφει (ή ζωγραφίζει) τις 
προσδοκίες των µελών της, δίχως να αποκλειστεί καµία.  

• Όταν κάθε οµάδα ολοκληρώσει τη δουλειά της, επιστρέφουν τα παιδιά στον 
κύκλο, καθισµένοι αυτή τη φορά ως οµάδες. Ένας εκπρόσωπος από κάθε 
οµάδα παρουσιάζει στον κύκλο την αφίσα της οµάδας του. Στο τέλος οι 
οµάδες κολλούν τις αφίσες στον τοίχο. Γίνετε µια ταξινόµηση των 
προσδοκιών, συγκεντρώνοντας τες σε βασικούς άξονες, δίχως να παραλειφθεί 
καµία. 

 
∆ραστηριότητα 4 

• Ρωτάµε τα παιδιά, τι χρειάζεται να προσφέρουν τα ίδια για να 
πραγµατοποιηθούν οι προσδοκίες που έθεσαν στην προηγούµενη 
δραστηριότητα. Το κάθε παιδί προτείνει κάτι κι αυτό γράφετε σε ένα κάνσον 
χαρτόνι. Τους λέµε τι θα κάνουµε εµείς για συµβάλουµε στην ευόδωση των 
στόχων. Στη συνέχεια διαχωρίζουµε αυτά που µπορεί να προσφέρει ο καθένας 
από αυτά που θα αποτελούν καθολικούς κανόνες. Καθορίζουµε µαζί µε τα 
παιδιά τους κανόνες που χρειάζονται για να λειτουργήσει η οµάδα και να 
αναπτυχθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη και ο σεβασµός. Τους γράφουµε σε ένα 
χαρτί δηµιουργώντας έτσι το «συµβόλαιο». Κάθε µέλος της οµάδας 
υπογράφει το συµβόλαιο, δεσµεύοντας έτσι τον εαυτό του στην τήρηση των 
κανόνων.  
Μια σειρά από κανόνες µπορεί να είναι οι εξής: 

• Μιλάµε ένας κάθε φορά 
• Ακούµε τον άλλο όταν µιλάει 
• Περιµένουµε τον άλλο να τελειώσει πριν µιλήσουµε 
• Όλοι είµαστε το ίδιο σηµαντικοί 
• Προσέχουµε την αίθουσα 
• Σεβόµαστε τους συµµαθητές µας 

 
Σύνοψη-Κλείσιµο 

• Τελειώστε τη συνάντηση µε οµαδική συζήτηση και ζητήστε από τα παιδιά να 
την αξιολογήσουν. Κάνουµε µια σύνοψη επικεντρώνοντας στα θετικά σηµεία.  
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Πώς ̟αίρνουµε α̟οφάσεις 

 
Ενδεικτικός Χρόνος: 1-2 ∆ιδακτικές Ώρες 

 
Στόχοι 

• Μελέτη των αποφάσεων που παίρνουµε 
• ∆ιερεύνηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

 
Υλικά 

• Μπαλάκι 
• Χαρτιά Α4, Στιλό 
 

Αναλυτική ∆ιαδικασία 
• Όλα τα παιδιά της τάξης σχηµατίζουν κύκλο και κάθονται γύρω απ’ αυτόν. 

 
∆ραστηριότητα 1 

• Το παιχνίδι µε το µπαλάκι: Παίρνει το µπαλάκι ο δάσκαλος και το πετάει σε 
κάποιο µαθητή ο οποίος θα το πετάξει µε τη σειρά του σε κάποιον άλλο, κ.τ.λ. 
Αυτός που πιάνει το µπαλάκι λεει το όνοµα του και µια απόφαση που πήρε 
την προηγούµενη µέρα (ή εβδοµάδα). Το παιχνίδι τελειώνει όταν το µπαλάκι 
έχει περάσει απ’ όλους. 

 
∆ραστηριότητα 2* 

• Χωρίζουµε τα παιδιά σε µικρές οµάδες µε βάση µεταφορικά µέσα (έχουµε 
δηλαδή οµάδες-µηχανάκια, οµάδες-φορτηγά, κ.τ.λ.). Έπειτα, κάθε οµάδα 
µοιράζεται 3 ιστορίες για κάποιον / α που έχει ανάγκη. Τις διαβάζει και τις 
συζητά. 

• Ξαναµαζευόµαστε και συζητάµε τι θα έκανε κάθε οµάδα / παιδί. Οι απόψεις 
καταγράφονται σε ένα φύλο χαρτί. 

 
Οι ιστορίες

 

1. (Τρίγωνη Ιστορία -       )  Είστε έξω στο διάλειµµα και βλέπετε τους φίλους 
σας να παίζουν. Αντιλαµβάνεστε ότι ένα παιδί ετοιµάζεται να βάλει 
τρικλοποδιά σε ένα άλλο παιδί που τρέχει αφηρηµένο. Πώς αντιδράτε;    

2. (Τετράγωνη Ιστορία -        ) Έχετε πάει στην παιδική χαρά να παίξετε µε 
τους φίλους σας. ∆εν έχει καθόλου κόσµο, παρά µόνο άλλα 2 παιδιά που 
παίζουν στις κούνιες. Ξαφνικά το ένα απ’ αυτά πέφτει από την κούνια και 
µένει αναίσθητο κι αιµόφυρτο στο έδαφος. Τι κάνετε; 

3. (Ιστορία Κύκλος -         )Μια ηλικιωµένη κυρία προσπαθεί να περάσει 
απέναντι από το δρόµο αλλά δεν υπάρχει φανάρι εκεί ούτε διάβαση. Πώς 
µπορείτε να τη βοηθήσετε;  

 
* Αν µείνει χρόνος µπορεί να γίνει δραµατοποίηση των ιστοριών. 
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Ιστορία 

 
Είστε έξω στο διάλειµµα και βλέπετε τους φίλους σας να 

παίζουν. Αντιλαµβάνεστε ότι ένα παιδί ετοιµάζεται να βάλει 
τρικλοποδιά σε ένα άλλο παιδί που τρέχει αφηρηµένο. 

Πώς αντιδράτε; 
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Ιστορία 

 
Έχετε πάει στην παιδική χαρά να παίξετε µε τους φίλους 

σας. ∆εν έχει καθόλου κόσµο, παρά µόνο άλλα 2 παιδιά που 
παίζουν στις κούνιες. Ξαφνικά το ένα απ’ αυτά πέφτει από την 
κούνια και µένει αναίσθητο κι αιµόφυρτο στο έδαφος.  

Τι κάνετε; 
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Ιστορία 

 
Μια ηλικιωµένη κυρία προσπαθεί να περάσει απέναντι από 

το δρόµο αλλά δεν υπάρχει φανάρι εκεί, ούτε διάβαση.  
Πώς µπορείτε να τη βοηθήσετε; 
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Είδη α̟οφάσεων 

 
 
Ενδεικτικός Χρόνος: 1-2 ∆ιδακτικές Ώρες 

 
Στόχοι 

• Επισήµανση των διαφόρων τρόπων λήψης αποφάσεων 
 
Υλικά 

• Χαρτιά Α4 
• Μαρκαδόροι 

Αναλυτική ∆ιαδικασία 
 
∆ραστηριότητα 1 
 

• Φέρνουµε το χαρτί όπου είχαµε καταγράψει τις αποφάσεις µας ανάλογα µε 
την κάθε ιστορία (από την προηγούµενη δραστηριότητα). 

• Περιγράφουµε τους εφτά βασικούς τρόπους λήψης αποφάσεων: 
1. Ακολουθώ το συναίσθηµα µου. Αποφασίζω ανάλογα µε το πώς 

αισθάνοµαι 
2. Περιµένω πριν αποφασίσω. Αναβάλλω τις αποφάσεις µου για όσο 

διάστηµα κρίνω σκόπιµο. ∆ε βιάζοµαι να αποφασίσω. 
3. Ακολουθώ τη γενική τάση. Παίρνω αποφάσεις ανάλογα µε τις 

αποφάσεις των άλλων. 
4. Το αφήνω στην τύχη. Αφήνω την τύχη να αποφασίσει για µένα. 
5. Αποφασίζω µε βάση τον ελάχιστο κίνδυνο. ∆ιαλέγω την 

ασφαλέστερη συνθήκη. 
6. Αποφασίζω µε βάση το ένστικτό µου. Ενεργώ παρορµητικά. 
7. Σκέπτοµαι προσεχτικά. Εξετάζω προσεχτικά όλες τις διαθέσιµες 

επιλογές πριν καταλήξω στην τελική απόφαση. 
• Αναγράφουµε τους επτά αυτούς τρόπους σε µεγάλα φύλλα χαρτιού και τα 

τοποθετούµε σε διαφορετικά µέρη της αίθουσας. Οι µαθητές επιλέγουν τον 
τρόπο που πιστεύουν ότι ακολουθούν πιο συχνά όταν αποφασίζουν και 
στέκονται στο αντίστοιχο σηµείο που έχει κολληθεί το χαρτί. 

 
∆ραστηριότητα 2 
 

• Επιστρέφουν οι µαθητές στον κύκλο και παίρνουν ένα φύλο χαρτί και 
µαρκαδόρους για να σχεδιάσουν τη γραµµή της ζωής. 
Αυτή είναι µια γραµµή η οποία αντιπροσωπεύει τη ζωή τους µέχρι σήµερα. 
Πάνω στη γραµµή σηµειώνουν τις αποφάσεις που πήραν µέχρι σήµερα. Αν οι 
αποφάσεις ήταν δύσκολες, το υποδεικνύουν χρησιµοποιώντας διαφορετικό 
χρώµα. Αν η ζωή έπειτα από εκείνη την απόφαση καλυτέρεψε, το δείχνουµε 
σχεδιάζοντας µια γραµµή προς τα πάνω. Αν χειροτέρεψε, η γραµµή έχει 
κατιούσα κατεύθυνση.  
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• Χωρίζουµε τα παιδιά σε οµάδες των 3 ατόµων για να συζητήσουν τις γραµµές 
που έχουν φτιάξει, τις συνέπειες των αποφάσεων και τη δυνατότητα 
διαφορετικής απόφασης.  
Προτεινόµενα σηµεία συζήτησης: 

1. Ποιες ήταν οι σηµαντικές αποφάσεις; 
2. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτών; 
3. Αν είχατε πάρει διαφορετικές αποφάσεις, πόσο διαφορετική θα ήταν η 

ζωή σας; 
4. Ποιοι άλλοι άνθρωποι συµµετείχαν σ’ αυτές; Σας βοήθησαν να 

αποφασίσετε ή αποφάσισαν αυτοί για σας;  
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Εθελοντισµός 

 
 
Ενδεικτικός Χρόνος: 1-2 ∆ιδακτικές Ώρες 

 
Στόχοι 

• Να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ζήσουν την αξία του εθελοντισµού. 
• Προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και συµµετοχή στο κοινωνικό σύνολο. 
• Ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης. 

Υλικά 
• Χαρτόνι κάνσον  
• Μαρκαδόροι 

Πρακτικές συµβουλές 
∆ίνουµε βαρύτητα στις βιωµατικές δραστηριότητες καθώς αυτές οδηγούν σε 
ευχάριστη µάθηση και συνειδητοποίηση των εννοιών του εθελοντισµού.  
 

Αναλυτική διαδικασία 
 
∆ραστηριότητα 1 – Ο ∆εκάλογος του Εθελοντή  

• Παίρνουµε χαρτόνι 50x70 εκατοστά. 
• Φτιάχνουµε ένα δεκάλογο µε οδηγίες για την καθαριότητα στο σχολείο. 
• Στη συνέχεια το κρεµάµε στην τάξη ή σε κάποιο άλλο (εµφανές) σηµείο του 

σχολείου. 
• Όσο πιο πρωτότυπα φτιαχτεί, τόσο καλύτερα!! (περίεργα υλικά, τέµπερες, 

υλικά της φύσης, κ.α.). 
 
∆ραστηριότητα 2 – Το Πριν και το Μετά... (γιγαντοαφίσα) 

• Σε χαρτόνι 1m x 3m τραβήξτε µια χοντρή κατακόρυφη γραµµή στη µέση για 
να το χωρίσουµε (δεν το κόβουµε). 

• Το µισό θα είναι το Πριν και το άλλο µισό το Μετά. 
• Το Πριν θα αναφέρεται στο σχολείο µας ή σε κοντινή παιδική χαρά, πώς είναι 

τώρα. Χωρίζουµε τα παιδιά σε οµάδες οι οποίες βρίσκουν και καταγράφουν 
όλα τα επικίνδυνα σηµεία (καλώδια, πρίζες, σπασµένα σκαλιά και τζάµια, 
κ.α.)  

• Το Μετά, στο πώς θα θέλαµε να ήταν. 
• Φτιάχνουµε µια µεγάλη αφίσα και την κρεµάµε στο σχολείο µε σκοπό να 

ευαισθητοποιήσουµε παιδιά και µεγάλους. 
 
∆ραστηριότητα 3 – Οδική ασφάλεια 

• Ετοιµάστε εικονογραφηµένα δίπτυχα µε κανόνες οδικής κυκλοφορίας που θα 
πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά για να περνούν τους δρόµους µε ασφάλεια. 

• Σε ένα φύλλο χαρτί γράφουµε τους κανόνες κι έπειτα ετοιµάζουµε ένα σχέδιο 
για κάθε κανόνα χρησιµοποιώντας αποκόµµατα από περιοδικά, φωτογραφίες, 
µπογιές, κ.τ.λ.. 
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∆ραστηριότητα 4 – Συµβόλαιο 
• Φτιάχνουµε ένα σχέδιο σε µορφή ήλιου όπου στο κέντρο βάζουµε τη 

φωτογραφία ενός άρρωστου παιδιού (σπασµένο χέρι ή πόδι). 
• Σε κάθε αχτίνα του ήλιου βάζουµε µια πρόταση, όπως: Πώς να το κάνουµε 

χαρούµενο, πώς να το βοηθήσουµε, πώς νιώθει άραγε που δεν µπορεί να 
παίξει, κ.τ.λ.. 

• Τα παιδιά συζητούν τις δυνατότητες που έχουν για να βοηθήσουν. 
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Ασφάλεια και Πρώτες Βοήθειες 
Αυτή η ενότητα εισάγει τις έννοιες της ασφάλειας και  της πρόληψης ατυχηµάτων. 

Επιλέξτε δραστηριότητες και συζητήσεις που είναι κατάλληλες για την τάξη σας και το χρόνο. 

Το πώς θα προσεγγίσετε αυτή τη δραστηριότητα εξαρτάται από την ηλικία και την ωριµότητα 
των µαθητών. Η προσέγγιση µπορεί να είναι ανά ζεύγη, σε οµάδες ή πιο δασκαλοκεντρική. 

 

Γι’ αυτήν την ενότητα θα χρειαστείτε:  πίνακα,  φωτοτυπηµένα φύλλα εργασίας. 

Αντικειµενικοί σκοποί: 
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι µαθητές θα πρέπει να: 
� Αναγνωρίζουν ότι πολλά ατυχήµατα είναι αποτρέψιµα. 
� Αναγνωρίζουν ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.  
� Αναγνωρίζουν τι είδους κίνδυνοι µπορούν να υπάρχουν σε µια ποικιλία 

διαφορετικών χώρων. 
� Αναγνωρίζουν πως ότι είναι επικίνδυνο για το θύµα µπορεί να είναι 

επικίνδυνο και για τους ίδιους. 
 

Εκπαιδευτικά θέµατα Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 

Εισαγωγή 
Αντικειµενικοί σκοποί 
∆ιερευνήστε την ιδέα της 
πρόληψης των ατυχηµάτων 

 

 

Ρωτήστε τους µαθητές τι είδους ατυχήµατα ή κακώσεις 
είχαν, εάν θα µπορούσαν να ήταν αποτρέψιµα και πώς θα 
µπορούσαν να ήταν αποτρέψιµα. 

Είχαν περισσότερα ατυχήµατα όταν ήταν πιο µικροί; Έχει 
αλλάξει το είδος των ατυχηµάτων καθώς µεγαλώνουν; 

Καταιγισµός ιδεών σχετικά µε το τι είδους ατυχήµατα είναι 
περισσότερο πιθανό να συµβούν – µέσα στην κουζίνα, τον 
κήπο, το δρόµο, την αυλή του σχολείου, µέσα στο σχολείο, 
την παιδική χαρά κλπ  Συσχετίστε τις απαντήσεις τους µε τη 
δική τους λίστα ατυχηµάτων. (Μερικές ιδέες, µόνο, θα 
αναπτυχθούν στα φύλλα εργασίας). 

Αποδείξτε το γεγονός ότι πολλά 
ατυχήµατα είναι αποτρέψιµα. 

Αν και αυτό είναι µια σειρά 
µαθηµάτων Πρώτων Βοηθειών, 
η ασφάλεια και η πρόληψη είναι 
καλύτερη από τη θεραπεία.  

Τονίστε την ανάγκη να 
εξασφαλίζει κανείς πρώτα την 
ασφάλεια. 

Ζητήστε από τους µαθητές να δουλέψουν σε οµάδες των 3 ή 
4. 

Επιλέξτε µια επικίνδυνη κατάσταση και εξετάστε τι µέτρα 
θα έπαιρναν για να αποφύγουν τον κίνδυνο. 

Πώς οι άνθρωποι προστατεύουν τους εαυτούς τους από τα 
ατυχήµατα και πόσο καλά αντιµετωπίζουν τα επείγοντα; 

Ενθαρρύνετε δραστηριότητες 
σχετικές µε  στατιστικές 
ατυχηµάτων και την πρόληψη. 

Ανάλογα µε το διαθέσιµο χρόνο, χρησιµοποιήστε τα φύλλα 
εργασίας για να διερευνήσετε τις στατιστικές ατυχηµάτων 
και την πρόληψη. Ίσως να θέλετε να αναπτύξετε τη δική σας 
άποψη για την πρόληψη των ατυχηµάτων µε µεγαλύτερη 
λεπτοµέρεια. 
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Ενθαρρύνετε τους µαθητές να 
αναγνωρίσουν επικίνδυνα 
σηµεία στο περιβάλλον και να 
συζητήσουν ιδέες – απόψεις πώς 
να τα κάνουν ασφαλέστερα. 

1. Ενθαρρύνετε τους µαθητές να µελετήσουν τις εικόνες µε 
«τα επικίνδυνα σηµεία» και να κρατήσουν σηµειώσεις 
πού βρίσκονται οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι και πώς θα 
µπορούσαν να τους κάνουν ακίνδυνους. 

2. Βάλτε κατά σειρά προτεραιότητας τους κινδύνους,  ποιοι 
είναι οι περισσότερο σοβαροί, ποιες περιοχές είναι 
µετρίου ή µικρού κινδύνου. 

 
Προαιρετικές ∆ραστηριότητες: 
 

Οι µαθητές να πραγµατοποιήσουν µια έρευνα των επικίνδυνων σηµείων στο σχολείο και των γύρω 
περιοχών. Συγκεντρώστε γραπτώς τα ευρήµατα τους. 

Χωρίστε την τάξη σε οµάδες – κάθε οµάδα παίρνει ένα διαφορετικό µέρος όπου συµβαίνουν 
ατυχήµατα και αναλαµβάνει µια έρευνα σχετικά µε το είδος των ατυχηµάτων και την πιθανή 
πρόληψη. 
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Ασφάλεια και Πρώτες Βοήθειες 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παιδικά ατυχήµατα 
Κάθε δεκαπενθήµερο χάνεται 
µια τάξη 30 µαθητών στην 
Ελλάδα. 

Περισσότερα από 500.000 
Ελληνόπουλα (1 στα 4) πέφτουν 
κάθε χρόνο θύµατα ατυχήµατος. 
Περίπου 700 από αυτά χάνουν 
τη ζωή τους, ενώ άλλα 3.000 
παθαίνουν µόνιµες αναπηρίες, 
σύµφωνα µε στοιχεία του 
Οργανισµού Αντιµετώπισης 
Παιδικού Τραύµατος.  

Ατυχήµατα στο σπίτι 

6.103 παιδιά χτύπησαν σε κάποιο µέρος του 
σπιτιού ή σε έπιπλο. 

Ατυχήµατα  στο σχολείο 

3.228 παιδιά είχαν ατύχηµα µέσα 
στο σχολείο ή στο προαύλιο  

Τροχαία ατυχήµατα 
292 παιδιά και νέοι ηλικίας κάτω 
των 18 ετών σκοτώθηκαν το 1997 
σε τροχαία. Περίπου 7.000 
τραυµατίστηκαν. 
 

Εργατικά ατυχήµατα 

Περισσότερα από 21.000 
εργατικά ατυχήµατα 
σηµειώθηκαν στην Ελλάδα το 
1998 από τα οποία τα 80 ήταν 
θανατηφόρα. 

 
Πηγές:  
� Κέντρο Έρευνας και 

Πρόληψης Παιδικών 
Ατυχηµάτων, έρευνα 1997. 

� Στατιστική υπηρεσία ΙΚΑ 

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ; 
Α. Συζήτησε τις ιδέες σου µε το/τη συµµαθητή/τρια σου και κρατήστε µερικές σηµειώσεις. 

 
1. Κάντε µια λίστα µε τις κύριες αιτίες 

ατυχηµάτων στην αυλή του σχολείου. 

2. Μπορούν κάποιες από αυτές να είναι 
αποτρέψιµες; Πώς; 

3. Πού νοµίζετε ότι συµβαίνουν τα 
περισσότερα ατυχήµατα στο σπίτι; 

4. Τι κινδύνους και πιθανά ατυχήµατα 
µπορείτε να βρείτε στις εικόνες: 

• Της κουζίνας 
• Του µπάνιου 
• Του καθιστικού 
• Του κήπου 

5. Πιστεύετε ότι κάποια από αυτά τα 
ατυχήµατα είναι αποτρέψιµα; 

6. Τι είδους ατυχήµατα είναι 
περισσότερο πιθανό να πάθουν τα 
µωρά και τα µικρά παιδιά στο σπίτι; 

7. Τι µπορείς να κάνεις για να 
αποτρέψεις να συµβούν µερικά από 
αυτά; 

Β. Συζητήστε µε τον /την καθηγητή / τρια σου  ή σε οµάδες. 

1. Ποιοι διαφορετικοί παράγοντες 
µπορούν να επηρεάσουν ή να κάνουν 
τα νούµερα των ατυχηµάτων να 
αυξάνονται ή να µειώνονται από τον 
ένα χρόνο στον άλλο; 

2. Πιστεύετε ότι πολλά τροχαία 
ατυχήµατα είναι αποτρέψιµα; Πώς; 

3. Τι είδους χώροι εργασίας νοµίζετε ότι 
θα ήταν περισσότερο επικίνδυνοι; 

4. Τι είδους κακώσεις / ατυχήµατα 
νοµίζετε είναι περισσότερο συχνά 
στους παρακάτω χώρους εργασίας: 

 

- Ένα γραφείο 
- Συνεργείο αυτοκινήτων 
- Ένα κοµµωτήριο 
- Ένα σούπερ µάρκετ 
- Ένα εργοστάσιο µε βαριά 

µηχανήµατα. 

5. Μπορεί κάποια από αυτές τις 
κακώσεις να αποτραπεί; Σηµειώστε τις 
ιδέες σας. 

6. Πώς θα µπορούσε ένας ασφαλής 
χώρος εργασίας να ωφελήσει και τον 
εργοδότη και τον εργαζόµενο; 
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Ελέγχοντας την ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αφού χωριστείτε σε µικρές οµάδες, διαβάστε τις παρακάτω καταστάσεις και 
αποφασίστε ποιος είναι ο κίνδυνος και πως θα µπορούσατε να κάνετε 
ασφαλή το χώρο, πριν να επιχειρήσετε να βοηθήσετε. 

 
1. Είστε στο δωµάτιο σας και ακούτε µια κραυγή από το διπλανό δωµάτιο. 

Μπαίνοντας µέσα βλέπετε τον πατέρα σας  ξαπλωµένο στο πάτωµα, καθώς 
φαίνεται αναίσθητο. Στο χέρι του υπάρχει ένα  ηλεκτρικό τρυπάνι, το οποίο είναι 
στην µπρίζα και αναµµένο. 

• Ποιος είναι ο κίνδυνος για σας και για το θύµα; 
 

 

 
• Τι θα κάνετε για να κάνετε ασφαλή το χώρο; 

 

 

 
2. Μια µέρα, καθώς επιστρέφετε σπίτι από το σχολείο, βλέπετε ένα συµµαθητή σας  

να τρέχει µέσα στο δρόµο για να πιάσει µια µπάλα  και να τον κτυπάει ένα 
διερχόµενο αυτοκίνητο. 

• Ποιος είναι ο κίνδυνος για σας και για το θύµα; 
 

 

 
• Τι θα κάνετε για να κάνετε ασφαλή το χώρο; 

 

 

 
3. Είστε στο σπίτι και ακούτε ένα δυνατό θόρυβο ακολουθούµενο από ήχο 

σπασµένων γυαλιών. Πηγαίνετε να δείτε και ανακαλύπτετε ότι ο αδερφός σας 
προφανώς σκόνταψε και έπεσε σε µια τζαµαρία.. Είναι πεσµένος στο πάτωµα και 
µπορείτε να δείτε ότι έχει κοπεί σε 2 ή 3 σηµεία. 

• Ποιος είναι ο κίνδυνος για σας και για το θύµα; 
 

 

 
• Τι θα κάνετε για να κάνετε ασφαλή το χώρο; 
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Κουτί Πρώτων Βοηθειών 
 

∆ιάρκεια: 1- 2 διδακτικές ώρες. 

Υλικά: ∆ιάφορα κουτιά πρώτων βοηθειών (τυποποιηµένα και µη) πχ σχολείου, αυτοκινήτου κλπ. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Να κάνουν έρευνα – διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης – 
νοοτροπίας σχετικά µε τα κουτιά πρώτων βοηθειών. 

 
∆ιερεύνηση στο οικογενειακό περιβάλλον του κάθε µαθητή. 
Μελέτη – έρευνα µε βάση ερωτηµατολόγιο ή λίστα ελέγχου στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, σε 
γείτονες, στο χώρο εργασίας των γονιών, σε συγγενείς, σε πιο οργανωµένους χώρους 
συνάθροισης ατόµων (µεγάλα πολυκαταστήµατα – εµπορικά κέντρα, σούπερ µάρκετ, 
κινηµατογράφους - θέατρα, πλοία, κλπ). 
 
Ελεύθερος συνειρµός - εισαγωγή στο θέµα; 
 

o Τι σας έρχεται στο µυαλό ακούγοντας «κουτί πρώτων βοηθειών»; 
o Τι είναι κουτί πρώτων βοηθειών; Τι είναι φαρµακείο; Υπάρχει διαφορά; 
o Έχουν δει άλλη φορά κουτί πρώτων βοηθειών; 
o Πού έχετε δει κουτί πρώτων βοηθειών; 
o Που θα έπρεπε να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών και γιατί; 

 
Καταιγισµός ιδεών – οµαδοποίηση για τα περιεχόµενα του κουτιού; 
 
Για πρόκληση ενδιαφέροντος και για εισαγωγή στο αντικείµενο – δηµιουργία 
ερωτηµατολογίου έρευνας. 
Βοηθητικές ερωτήσεις για τον καταιγισµό και τη δηµιουργία του ερωτηµατολογίου της 
έρευνας. 
Με καταιγισµό ιδεών να καταγράψουν στον πίνακα ή σε µεγάλες κόλλες πίνακα (flip 
chart) χρησιµοποιώντας κιµωλίες, µαρκαδόρους ή µπογιές σε διάφορα χρώµατα τι 
πιστεύουν ότι θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα κουτί πρώτων βοηθειών; 
 
Έρευνα – εργασία στο σπίτι -Χωρισµός σε οµάδες 
 

� Υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών:   στο σπίτι;       στο αυτοκίνητο,      στο σχολείο; 
� (γιατί συνήθως υπάρχει σε κάθε αυτοκίνητο; Το ορίζει ο νόµος και σε «γράφει» ο 

τροχονόµος.). 
� Που βρίσκεται τοποθετηµένο – αποθηκευµένο; (π.χ. µπάνιο, κουζίνα, ντουλάπα, 

χωλ, αποθήκη κλπ). 
� Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό; (Όλοι µπορούν να το φτάσουν; Και τα µικρά παιδιά;) 
� Υλικό κατασκευής του - κατασκευαστής (εάν υπάρχει και φαίνεται) Μέγεθος του; 

σταθερό ή φορητό; 
� Τυποποιηµένο ή αυτοσχέδιο; 
� Γεµάτο – έτοιµο ή συµπληρώθηκε από τον ιδιοκτήτη; 
� Περιεχόµενα τι έχουν µέσα και σε τι ποσότητα 
� Σε τι κατάσταση είναι; Έχουν λήξει τα υλικά; Μήπως είναι χυµένα και τα έχει 

«χαλάσει» ο ήλιος (πίσω µέρος αυτοκινήτου κάτω από το τζάµι); 
 
Εάν µπορούν και υπάρχει δυνατότητα να το φωτογραφίσουν. 
Σχετικά µε το χρώµα και τα σύµβολα προσδιορισµού ύπαρξης φαρµακείου. 
Υπάρχει διαφορά ανάµεσα σε κουτί πρώτων βοηθειών και «φαρµακείο». 
Κρατήστε τα παραπάνω για να τα χρησιµοποιήσετε – συγκρίνετε όταν θα κάνετε πιο εκτενέστερη 
αναφορά - δραστηριότητα σχετικά µε το κουτί πρώτων βοηθειών.
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4Α  -  Θ έση  Ανάνηψης  
 

Αυτή η ενότητα εισάγει µια εύκολη συντόµευση για να θυµάται κανείς σε µια επείγουσα κατάσταση Α΄ βοηθειών. 

Η συντόµευση 4Α θα 
αναφέρεται σ΄ όλη τη σειρά 
µαθηµάτων και θα βοηθήσει τα 
παιδιά να θυµούνται τι να 
εξετάζουν πρώτα και µε ποια 
σειρά. 
Η πρακτική εξάσκηση του 
ελέγχου της Ασφάλειας, της 
Ανταπόκρισης, του Αεραγωγού 
και της Αναπνοής (4Α) 
εξετάζονται εδώ, στην 
περίπτωση ενός θύµατος που 

δεν ανταποκρίνεται, αλλά 
αναπνέει κανονικά. 
 
Η αφιέρωση αρκετού χρόνου 
στην πρακτική εξάσκηση αυτής 
της αλληλουχίας ενεργειών θα 
κάνει ευκολότερη την υπόλοιπη 
σειρά των µαθηµάτων. Όπως και 
µε κάθε πρακτική σειρά 
µαθηµάτων Πρώτων Βοηθειών, 
εξασφαλίστε ότι τα παιδιά 
φοράνε κατάλληλο ρουχισµό, 
όπως παντελόνια ή σορτς και 

έχουν µαζεµένα µαλλιά. Θα 
πρέπει ακόµη να έχουν 
ενηµερωθεί τα παιδιά ότι οι 
Πρώτες Βοήθειες είναι 
πρακτικές δεξιότητες και ότι θα 
χρειασθεί να κάνουν πρακτική 
το ένα στο άλλο. 
Επίσης, σ΄ αυτό το στάδιο, οι 
µαθητές µπορεί να θέλουν να 
κάνουν ζευγάρια για πρακτική 
µε άτοµα τα οποία νιώθουν 
άνετα µαζί τους.

 
Για αυτήν την ενότητα θα χρειαστείτε: Σλάιτς «Βασικής Υποστήριξης της Ζωής» Νο 1, 3 έως και 19, 
πίνακα, φύλλα εργασίας. Συνιστώµενος χρόνος: τουλάχιστον 2 εκπαιδευτικές ώρες  

Αντικειµενικοί σκοποί: 

Στο τέλος αυτής της ενότητας οι µαθητές θα: 

� Αναγνωρίζουν ότι η προσωπική ασφάλεια είναι το πρώτο πράγµα που λαµβάνεται 
υπόψη σε κάθε επείγουσα κατάσταση πρώτων βοηθειών. 

� Επιδεικνύουν πώς να εκτιµούν µια επείγουσα κατάσταση και να την κάνουν ασφαλή, 
πριν να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. 

� Επιδεικνύουν πώς να ελέγχουν αν το θύµα ανταποκρίνεται. 
� Επιδεικνύουν πώς να ανοίγουν τον αεραγωγό. 
� Επιδεικνύουν πώς να ελέγχουν για κανονική αναπνοή. 
� Επιδεικνύουν πώς να βάζουν ένα θύµα σε θέση ανάνηψης. 
 

Εκπαιδευτικά θέµατα Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 

∆ιερευνήστε την άποψη ότι σε ένα επείγον 
περιστατικό, όπου κάποιος έχει 
τραυµατισθεί, αυτό που προκάλεσε τον 
τραυµατισµό του θύµατος µπορεί να 
αποτελεί επίσης κίνδυνο και για αυτόν που 
πάει να βοηθήσει. 

Καθιερώστε την ( ιδέα, γνώµη, αντίληψη) 
άποψη του πρώτα σκέψου, εκτίµησε την 
κατάσταση, κάνε την ασφαλή, πριν να 
επιχειρήσετε να βοηθήσετε. 

Καταιγισµός ιδεών µερικών «αντιπροσωπευτικών» 
ατυχηµάτων, όπου αυτός που βοηθάει ή 
παρευρισκόµενοι θα µπορούσαν επίσης να 
τραυµατισθούν. Αυτά θα µπορούσαν να είναι 
ατυχήµατα που είχαν οι µαθητές ή φανταστικά 
περιστατικά. 

Σκηνικά περιστατικών - οι µαθητές να διαβάσουν κάθε 
περιστατικό στα φύλλα εργασίας και να αποφασίσουν 
ποιοι είναι οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι και πώς θα κάνουν 
ασφαλή το χώρο του περιστατικού. 

Αναγνωρίστε το γεγονός ότι είναι 
φυσιολογικό να αισθάνονται 
πανικοβληµένοι, σαστισµένοι και φοβισµένοι 
σε µια επείγουσα κατάσταση σαν και αυτήν. 
Γι ΄ αυτό είναι σηµαντικό να παραµείνετε 
ήρεµοι και να µην «ορµίσετε» αµέσως. 

Οι µαθητές να σκεφθούν πώς θα ένιωθαν σε τέτοιες 
καταστάσεις – θα επηρέαζε αυτό την ικανότητά τους να 
βοηθήσουν; 
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4Α  -  Θ έση  Ανάνηψης  
 

Εκπαιδευτικά θέµατα Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες Σλάιντ 
Νο 

Εισαγωγή στη διαδικασία 
4Α  
 

 

 

 

 

 

 

Κάντε ξεχωριστές κάρτες που να περιέχουν τα γράµµατα Α, Α, Α, 
Α. Φωτοτυπήστε το υπόδειγµα όσες φορές χρειάζεται ανάλογα µε τον 
αριθµό των µαθητών. Τα υποδείγµατα υπάρχουν µέσα στο βιβλίο του 
συντονιστή εκπαιδευτικού. Κόψτε τις κάρτες για να τις έχετε άµεσα 
διαθέσιµες. 

Ζητήστε από τους µαθητές να επιλέξουν τυχαία από µία κάρτα. 
Πείτε τους να χωριστούν σε οµάδες των τεσσάρων (4) ατόµων που να 
έχουν ένα πλήρες σετ από τα γράµµατα ΑΑΑΑ (Ασφάλεια, Ανταπόκριση, 
Αεραγωγός, Αναπνοή). 

Τονίστε τους ότι αυτά τα γράµµατα αντιπροσωπεύουν τον 
ακρογωνιαίο λίθο των πρώτων βοηθειών µε τα οποία γίνεται η λεγόµενη 
Αρχική Εκτίµηση και θα πρέπει να θυµούνται αυτές τις λέξεις. 

Ζητήστε να συζητήσουν σε κάθε οµάδα ποια θα ήταν η πιο σωστή 
σειρά που θα έπρεπε να τοποθετηθούν τα ΑΑΑΑ και ΓΙΑΤΙ. 

Ένα άτοµο από κάθε µικρή οµάδα, παρουσιάζει στη µεγάλη οµάδα 
την εκδοχή της σχετικά µε την πιθανή σειρά των γραµµάτων – λέξεων και 
εξηγεί για ποιο λόγο τα τοποθετεί µ’ αυτήν τη σειρά. Ποιο µπαίνει πιο 
µπροστά και πως καταλήξανε σ’ αυτήν τη σειρά. 

Ο συντονιστής – εκπαιδευτικός, αφού ακούσει όλες τις µικρές 
οµάδες, δίνει τη σωστή σειρά και εξηγεί γιατί µ’ αυτή τη σειρά. 

Ερώτηση και απάντηση 
∆είξτε τα σλάιτς και ζητήστε από τους µαθητές να σας πουν τι παρατηρούν 
συνδυάζοντας µε αυτά που είπατε για τα γράµµατα ΑΑΑΑ. 

Ποιοι πιθανοί κίνδυνοι θα µπορούσαν να υπάρχουν εδώ; (π.χ. 
ηλεκτροπληξία). Αυτό που µας ενδιαφέρει πάντα είναι η ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 
(δική µας, του θύµατος, των γύρω). 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ – ανταποκρίνεται; (απαντάει;) 
Τι κάνει ο διασώστης για να ελέγξει αν απαντάει (έχει τις αισθήσεις του) το 
θύµα;  (Φωνάζει δυνατά «Είστε καλά; Τι συµβαίνει; Μ΄ ακούτε; - έπειτα 
γονατίζει και φωνάζει ξανά, κουνώντας ελαφρά τους ώµους του). Ένα 
άτοµο µπορεί ν’ ανταποκρίνεται µιλώντας ή κουνώντας ένα µέρος του 
σώµατός του π.χ. κουνώντας το κεφάλι του. Εάν ανταποκρίνεται, ρωτάει 
ποιο είναι το πρόβληµά του και εάν χρειάζεται, τότε καλεί για ασθενοφόρο. 

Εάν δεν ανταποκρίνεται, φωνάζει για βοήθεια. 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ – Τι κάνει έπειτα; (ανοίγει τον αεραγωγό τον δρόµο προς 
τους πνεύµονες- έκταση κεφαλής - ανύψωση πηγουνιού). 
Γιατί; (όταν κάποιος είναι αναίσθητος – δεν έχει τις αισθήσεις του και είναι 
σε ύπτια θέση,  η γλώσσα µπορεί να αποφράξει τον αεραγωγό κλπ) 

ΑΝΑΠΝΟΗ – Πώς ελέγχει για ύπαρξη αναπνοής; (πλησιάζει το µάγουλο 
του κοντά στο στόµα και τη µύτη του θύµατος, κοιτάει προς το θώρακα του 
θύµατος να δει αν ανεβοκατεβαίνει, ακούει για αναπνοή και αισθάνεται την 
εκπνοή στο µάγουλό του  –για 10 δευτερόλεπτα). Ας πούµε ότι αναπνέει 
κανονικά. 

Τι κάνει µετά; (Θέση Ανάνηψης) 
Γιατί; (ένα αναίσθητο θύµα µπορεί να πνιγεί από εµετό, σάλιο και ο 
αεραγωγός µπορεί να αποφραχθεί από τη (βάση της ) γλώσσα καθώς οι 
µύες χαλαρώνουν – χρειάζεται να το γυρίσουµε στο πλάι για να 
διατηρήσουµε τον αεραγωγό ανοιχτό.)  

Επίσης ελέγχει γρήγορα για την ύπαρξη εµφανούς αιµορραγίας και στη 
συνέχεια τηλεφωνεί για ασθενοφόρο ή στέλνει κάποιον άλλο, εάν υπάρχει. 
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Επίδειξη – πρακτική 
εξάσκηση. 

Πρακτική Εξάσκηση στον έλεγχο της ανταπόκρισης. 
Επιδείξτε σ’ έναν από τους µαθητές πως µπορούµε να ελέγξουµε το 

επίπεδο συνειδήσεως ενός θύµατος. Φωνάξτε δυνατά «Είστε καλά;» και 
κουνήστε τον ελαφρά από τους ώµους. 

Σχολιάστε τη θέση που µπορεί να βρίσκεται ένα θύµα: «Κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης θα χρησιµοποιήσουµε µόνο την ύπτια 
θέση, αλλά σε πραγµατικές συνθήκες, αν βρείτε ένα άτοµο σ’ άλλη θέση, 
εάν είναι δυνατόν αφήστε το σ’ εκείνη τη θέση γιατί µπορεί να είναι θύµα 
ατυχήµατος και να έχει κτυπήσει στον αυχένα ή στην πλάτη». 

∆ηµιουργήστε ζευγάρια µαθητών µε τυχαία επιλογή για πρακτική 
εξάσκηση του ελέγχου ανταπόκρισης ο ένας στον άλλο, µε το θύµα στην 
ύπτια θέση. 

Πρακτική Εξάσκηση στον έλεγχο της αναπνοής. 
Ζητήστε από ένα µαθητή να ξαπλώσει ύπτια. Κάντε επίδειξη της 

εκτίµησης του επιπέδου συνείδησης του θύµατος, της απελευθέρωσης του 
αεραγωγού και του ελέγχου της αναπνοής. Ο έλεγχος της αναπνοής διαρκεί 
10 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να κρατάτε το χρόνο λέγοντας δυνατά δυο 
φορές τις λέξεις «Βλέπω – ακούω – αισθάνοµαι». 

∆ηµιουργήστε ζευγάρια µαθητών για πρακτική εξάσκηση στον 
έλεγχο της ανταπόκρισης και της αναπνοής ο ένας στον άλλον εναλλάξ. 

Συµβουλέψτε τους µαθητές που παριστάνουν τα θύµατα να είναι 
ρεαλιστικοί, σταµατώντας µερικές φορές την αναπνοή τους και άλλες 
φορές αναπνέοντας κανονικά. 

Σχολιάστε τα ακόλουθα: «Εάν υποψιάζεστε ότι το θύµα έχει 
κάκωση στη σπονδυλική στήλη, προσπαθήστε να αποφύγετε την έκταση 
της κεφαλής του θύµατος και χρησιµοποιήστε µόνο την ανύψωση του 
πηγουνιού για να απελευθερώσετε τον αεραγωγό. Η προτεραιότητα όµως 
παραµένει να εξασφαλίσετε ανοικτό τον αεραγωγό και για να γίνει αυτό 
µπορεί να είναι απαραίτητη µια µικρή έκταση της κεφαλής». 

Πρακτική Εξάσκηση στη Θέση Ανάνηψης. 
∆είξτε ξανά από την αρχή µέχρι και το σηµείο του πως τοποθετούµε 

ένα άτοµο σε θέση ανάνηψης (Λέγεται αλλιώς και «Πλάγια Θέση 
Ασφαλείας» και είναι το ίδιο ακριβώς πράγµα. Ίσως κάποιους να τους 
θυµίζει πιο εύκολα σε τι θέση θα πρέπει να τοποθετήσουν το άτοµο – στα 
πλάγια για λόγους ασφαλείας Υπάρχουν πολλοί τρόποι τοποθέτησης, αλλά 
θα µάθουν µόνο έναν). 

Ζητήστε από 2 εθελοντές να επιδείξουν στην τάξη την όλη 
διαδικασία, ξεκινώντας από τον κίνδυνο. Ο ένας από τους εθελοντές είναι 
το αναίσθητο θύµα και ο άλλος ο ∆ιασώστης. Εσείς και η υπόλοιπη οµάδα 
µπορείτε να τους καθοδηγείτε στα βήµατα. Μπορούν οι εθελοντές να είναι 
και 4, όπου τα επιπρόσθετα δύο άτοµα παίζουν το ρόλο των 
παρευρισκόµενων – θεατών.  

Όλη η τάξη να κάνει πρακτική εξάσκηση ανά ζεύγη και να 
εναλλάσσονται στους ρόλους (όσο το δυνατόν περισσότερη πρακτική 
επιτρέψει ο διαθέσιµος χρόνος). Μπορείτε να µοιράσετε στους µαθητές το 
καρτελίνι της «Βασικής Υποστήριξης της Ζωής» για να το 
χρησιµοποιήσουν ως βοήθηµα στην εκτέλεση της σειράς των ενεργειών. 

 

Συνενώστε, 
σταθεροποιήστε την 
πρακτική εργασία 

Φύλλα εργασίας πάνω στο 4A και στη Θέση Ανάνηψης  

Σηµείωση: 
 
Κατά τα πρώτα λεπτά µετά από καρδιακή ανακοπή, ένα θύµα µπορεί ν’ αναπνέει ελάχιστα ή να 

κάνει αραιές θορυβώδεις αναπνευστικές προσπάθειες, κατάσταση που ονοµάζεται «προθανάτιος 
ρόγχος». ∆εν πρέπει να συγχέεται µε την κανονική – φυσιολογική αναπνοή. 
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4A – Ασφάλε ια  Αντα̟όκριση  Αεραγωγός  Ανα̟νοή  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ατύχηµα / Αναπνοή / εκτιµήσετε / ψυχραιµία σας / κίνδυνο / τραυµατισθεί / είστε καλά; / θύµα/ 

παρευρισκόµενους / τον εαυτό σας / τραυµατίζονται / ανταπόκριση / µπορείτε να µε ακούσετε; / 

ασθενοφόρο / κούνησε / έχει τις αισθήσεις / Αεραγωγός / αναπνέει / ανοικτός / θέση ανάνηψης / άνοιξε 

τα µάτια σου / ιατρική βοήθεια / κίνηση 

 

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ; 
Συνεργάσου µε ένα συµµαθητή / τρια σου για να συµπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν στην ιστορία. 
Μην ανησυχείτε, µερικές λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν περισσότερο από µια φορά. 
∆ιαλέξτε τη σωστή λέξη από το παραπάνω πλαίσιο – θυµηθείτε ότι µερικές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν περισσότερες φορές! 
 
 

Εάν έρθετε αντιµέτωποι µε µια επείγουσα 
κατάσταση, όταν κάποιος έχει πάθει κάποιο 
………… ή έχει …………….., εσείς, ως 
άτοµα που γνωρίζετε βασικές Πρώτες 
Βοήθειες, θα πρέπει να ………….. γρήγορα 
την κατάσταση. 

Είναι πολύ σηµαντικό να διατηρήσετε την 
……………….. και να ανακαλύψετε τι έχει 
συµβεί. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι 
αποµακρύνατε οποιονδήποτε ………... για το 
………, τους οποιουσδήποτε 
………………… ή …………………….. 

Ποτέ µην τρέχετε κατευθείαν να βοηθήσετε, 
καθώς µπορεί να κάνετε την κατάσταση 
χειρότερη, εάν δεν αντιληφθείτε τον ……….. 
Για παράδειγµα, πολλοί άνθρωποι 
πανικοβάλλονται, όταν βλέπουν ένα ατύχηµα, 
τρέχουν κατευθείαν µέσα στο δρόµο και 
……………….. από διερχόµενο όχηµα. 

Αµέσως µόλις είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει 
επιπλέον κίνδυνος, τότε θα πρέπει να ελέγξετε 
την ……………… από το θύµα για να 
αποφασίσετε εάν έχει ή δεν έχει τις αισθήσεις 
του. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να 
φωνάζετε δυνατά ………...……. 
…………………………… ή ……………… 
………………. και …….. ή ………… απαλά 
το θύµα. 

Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση, τότε το 
θύµα δεν …………………. του και θα 
πρέπει να συνεχίσετε µε την διαδικασία 4Α 
(…………….., …………………., 
…………………,   …………………….). 

Πρώτα εξασφαλίστε ότι ο ……………… 
είναι ……………... Κάντε το αυτό 
τοποθετώντας δύο δάκτυλα κάτω από το 
πηγούνι και κάνοντας έκταση το κεφάλι 
προς τα πίσω. 

Έπειτα χρειάζεται να ελέγξετε αν το θύµα 
………... τοποθετώντας το αυτί σας κοντά 
στο στόµα του ή της και ακούγοντας για 
αναπνευστικούς ήχους. Θα πρέπει επίσης 
να κοιτάξετε για κινήσεις του θώρακα. Ο 
έλεγχος διαρκεί 10 δευτερόλεπτα. 

Εάν το θύµα είναι αναίσθητο αλλά 
………………., τότε θα πρέπει να το 
τοποθετήσετε σε ………………. 
………….. και να εξασφαλίσετε ότι έχουν 
κληθεί …………………. ή ……………... 
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Θέση  Ανάνηψης  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι παρακάτω προτάσεις περιγράφουν πώς να τοποθετήσετε ένα άτοµο στη θέση 
ανάνηψης. Κόψτε τα κουτάκια και βάλτε τα στη σωστή σειρά. 

9 
Εάν δεν υ̟άρχει αντα̟όκριση, 

κάντε έκταση κεφαλής και 
ανύψωση ̟ηγουνιού,  για να 

ανοίξετε τον αεραγωγό. 

1 
Βάλτε το µάγουλό σας κοντά 
στο στόµα του και κοιτάξτε 
̟ρος το θώρακά του για να 
ελέγξετε για ανα̟νοή για 10 

δευτερόλε̟τα. 

7 
Πλησιάστε το θύµα, φωνάξτε 

δυνατά και κουνήστε το ελαφρά 
για να δείτε εάν υ̟άρχει 
κά̟οια αντα̟όκριση. 

4 
Φέρτε το α̟έναντι (το ̟ιο 
µακριά) α̟ό εσάς χέρι του 
χιαστί στο θώρακά του και 

κρατήστε το ε̟άνω µέρος της 
̟αλάµης ε̟άνω στο 

̟λησιέστερο ̟ρος εσάς µάγουλο 
του θύµατος. 

5 
Κάντε έκταση το κεφάλι του για 

να σιγουρευτείτε ότι οι 
αεραγωγοί του ̟αραµένουν 

ανοικτοί. 

12 
Τακτο̟οιήστε το ̟άνω ̟όδι, 

εάν χρειάζεται, έτσι ώστε, τόσο 
ο γοφός όσο και το γόνατο, να 
είναι λυγισµένα σε ορθή γωνία, 

για να σταθερο̟οιήσετε το 
σώµα. 

3 
Ελέγξτε ότι δεν υ̟άρχει 

κίνδυνος για τον εαυτό σας ή 
για το θύµα, ̟ριν να 

̟ροσ̟αθήσετε να βοηθήσετε 

6 
Συνεχίστε να ελέγχετε την 
ανα̟νοή µέχρι να έρθει 

ασθενοφόρο. 

10 
Τακτο̟οιείστε το χέρι του 

θύµατος ̟ου βρίσκεται κάτω 
α̟ό το µάγουλό του, αν 

χρειάζεται, για να διατηρήσετε 
την έκταση της κεφαλής. 

2 
Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο 
̟όδια του θύµατος είναι 

ευθειασµένα. 

8 
Τραβήξτε το ̟άνω ̟όδι ̟ρος 
εσάς, έτσι ώστε το θύµα να 
γυρίσει (κυλήσει) στο ̟λάι. 

11 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου το θύµα 
ανα̟νέει κανονικά, µ̟ορεί να 
χρειάζεται να το το̟οθετήσετε 
σε ̟λάγια θέση ασφαλείας. 

14 
Το̟οθετήστε το ̟λησιέστερο 

̟ρος τα εσάς χέρι του θύµατος, 
̟ρος τα έξω, σε ορθή γωνία µε 

το σώµα, µε τον αγκώνα 
λυγισµένο και την ̟αλάµη να 

βλέ̟ει ̟ρος τα ε̟άνω. 

13 
∆ιατηρώντας το χέρι ̟άνω στο 
µάγουλο, µε το άλλο χέρι σας, 
̟ιάστε γερά το α̟έναντι  ̟όδι 
του, κάτω α̟ό το γόνατο και 
τραβήξτε το ̟ρος τα ε̟άνω, 

φροντίζοντας το ̟έλµα του να 
µείνει σε ε̟αφή µε το έδαφος. 

15 
Ελέγξτε για σηµεία αιµορραγίας 

/ κακώσεις. 



Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - «Εθελοντισµός - Πρόληψη Ατυχηµάτων – Πρώτες Βοήθειες» Ο∆ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
Εισηγητής: Τσιτσιλέγκας Γεώργιος Ιούνιος 2007 

 

Σελίδα 38 από 77 

4Α  –  Θ έση  Ανάνηψης  

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Όνοµα µαθητή:  Ηµεροµηνία:  

 

Πληροφορίες για τον αξιολογητή 
Κάθε µαθητής θα πρέπει να προσεγγίσει το θύµα, να κάνει εκτίµηση της καταστάσεως και του 
θύµατος και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της εκτίµησής του. 

Μέθοδος αξιολόγησης 
•••• Παίξιµο ρόλων και ερωτήσεις και απαντήσεις 

Υποσηµείωση: ο µαθητής µπορεί να ερωτηθεί για τα στοιχεία ικανότητας που είναι µε πλάγια γράµµατα 
 

Ικανότητα ∆εξιότητα Σχόλια 

Εκτίµηση Κινδύνου - Κοιτάζει για κίνδυνο  

Εκτίµηση Ανταπόκρισης 

- Φωνάζει / Κουνάει (καµία ανταπόκριση) 
- Λέει την κατάσταση του θύµατος πχ έχει / δεν 

έχει αισθήσεις 

 

Έλεγχος Αεραγωγού 

- Το ένα χέρι στο µέτωπο 
- ∆ύο δάκτυλα κάτω από το πηγούνι 
- Έκταση κεφαλιού / ανύψωση πηγουνιού 

 

Έλεγχος Αναπνοής 
- Βλέπει, ακούει και αισθάνεται για αναπνοή – 

10 δευτερόλεπτα  
 

Θέση Ανάνηψης 

- Ισιώνει τα πόδια 
- Το κοντινό χέρι προς τα έξω, σε ορθή 

γωνία µε το σώµα, µε τον αγκώνα λυγισµένο 
και την παλάµη προς τα επάνω 

- Απέναντι χέρι χιαστί στο θώρακα, 
κρατηµένο πάνω στο κοντινό µάγουλο 

- Τραβάει το απέναντι γόνατο προς τα 
πάνω, άκρο πόδι επίπεδο στο πάτωµα 

- Γυρίζει το θύµα στο πλάι 
- Τακτοποιεί το κεφάλι και ανυψώνει το 

πηγούνι για τον αεραγωγό 
- Τακτοποιεί το χέρι του θύµατος κάτω 

από το µάγουλο, εάν χρειάζεται, για να 
διατηρήσει την έκταση κεφαλής. 

- Τακτοποιεί το πάνω πόδι – γόνατο και 
ισχίο σε ορθή γωνία 

 

Έλεγχος για αιµορραγίες / 
κακώσεις 

- Ελέγχει γρήγορα από πάνω προς τα κάτω όλο 
το σώµα για εµφανείς κακώσεις, ιατρικές 
ταυτότητες ασθένειας κλπ. 

- Φροντίζει τις κακώσεις, εάν είναι δυνατόν. 

 

Ποιος είναι ο κύριος λόγος 
που χρησιµοποιούµε τη 
Θέση Ανάνηψης; 

- Για να αποτρέψουµε να αποφραχθεί ο 
αεραγωγός και έτσι το θύµα να µπορέσει να 
συνεχίσει να αναπνέει. 

 

   

Όνοµα αξιολογητή:  Υπογραφή:  
    
Κυκλώστε ένα: Ολοκλήρωσε επαρκώς  Χρειάζεται επιπλέον πρακτική 
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Ε̟ε ί γ ουσα  Τη λ εφων ική  Κλήση  
 

Σύνδεση µε τα προηγούµενα. Θα ήταν χρήσιµο να αρχίσετε µε µια επανάληψη (από την αρχή, 
Ασφάλεια µέχρι και την πλάγια θέσης ασφαλείας). 
 

Για αυτήν την ενότητα θα χρειαστείτε: Σλάις Νο 6, 17, 18, 19, µικρά χαρτάκια, ψεύτικα τηλέφωνα, 
οδηγό πόλεως 

Αντικειµενικοί σκοποί: 

Στο τέλος αυτής της ενότητας οι µαθητές θα: 

� Επιδεικνύουν πώς να κάνουν µια επείγουσα τηλεφωνική κλίση. 
 

Εκπαιδευτικά θέµατα Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες Σλάιντ

Νο 
Καταιγισµός ιδεών 

 

 

Τι να λένε στο τηλέφωνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίζουν τι να υπάρχει 
γραµµένο επάνω ή δίπλα στο 
τηλέφωνο 

 

 

 
Χρήση οδηγού πόλεως. 

 

 

 

 

 

 

Παίξιµο ρόλων της όλης 
σειράς (αλληλουχίας) 
ενεργειών.  
Επιδεικνύουν πώς να κάνουν 
µια επείγουσα τηλεφωνική 
κλήση. 

Πότε καλούµε για ασθενοφόρο; 

Τι πρέπει να πει ο διασώστης στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ); 

ΤΙ συµβαίνει 

ΠΟΥ συµβαίνει 

ΠΟΣΟΙ είναι οι πάσχοντες 

ΠΟΙΟΣ τηλεφωνεί και αριθµό τηλεφώνου 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΣ 

∆εν κλείνουµε πρώτοι το τηλέφωνο 

Σε µικρά χαρτάκια γράφουνε τη διεύθυνσή τους (πλήρης και µε 
οποιαδήποτε χρήσιµη πληροφορία, όπως όταν τη δίνουνε για να τους βρει 
ένας φίλος τους) 

Είναι γραµµένα ο αριθµός τηλεφώνου και η πλήρης διεύθυνση (πλήρη 
οδό, αριθµό, όροφο, περιοχή, τι γράφει το θυροτηλέφωνο) (κάθε 
µαθητής ετοιµάζει το δικό του καρτελάκι µε τα δικά του στοιχεία και το 
τοποθετεί δίπλα στο τηλέφωνο όταν κάνει την πρακτική εξάσκηση ή 
µαζεύονται τα χαρτάκια και δίνονται τυχαία. Αυτός που τηλεφωνεί θα 
πρέπει να τα πει) 

Εάν υπάρχει οδηγός πόλεως ή τοπικός χάρτης περιοχής, να 
εξοικειωθούνε στη χρησιµοποίησή του, βρίσκοντας πρώτα τη δική τους 
διεύθυνση και έπειτα των συµµαθητών τους. 

Ιδιαίτερη αναφορά στο ότι η κλήση είναι ατελής και δεν χρειάζεται 
τηλεκάρτα από τα καρτοτηλέφωνα όπως και στα κινητά. 

Για να θυµούνται το 166 µπορούν να βάψουν µε έντονο χρώµα το φύλλο 
εργασίας µε το νούµερο 166. Επίσης να θυµούνται και το 112 ως 
πανευρωπαϊκό νούµερο άµεσης βοήθειας 

Η τάξη χωρισµένη σε ζεύγη ή οµάδες των τριών, ένας παίζει το θύµα, 
ένας το διασώστη και ένας παίζει τον τηλεφωνητή (του ΕΚΑΒ) (εάν 
χρειάζεται, χρησιµοποιήστε  εικονικά τηλέφωνα) 

Θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν και  κάρτες που συµπληρώνουν 
πραγµατικά στο ΕΚΑΒ (οι κάρτες αυτές µπορεί να διαφέρουν από µέρος 
σε µέρος ή εκεί όπου δεν υπάρχει ΕΚΑΒ θα µπορούσανε οι µαθητές να 
αναλάβουν να διερευνήσουν τον τρόπο καταχώρησης των κλήσεων) 

 

17-19 
 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενηµέρωση για το αντικείµενο 
της επόµενης συνάντησης - 
ενότητας 

Οι µαθητές µπορούν να φωτοτυπήσουν το ενηµερωτικό σηµείωµα καλής 
χρήσης του ΕΚΑΒ και να το µοιράσουν και στους υπόλοιπους µαθητές 
του σχολείου τους για να το διαβάσουν οι ίδιοι και οι γονείς τους. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κλήση για βοήθεια 

 
Βάψτε µε έντονο χρώµα αυτό το σηµαντικό νούµερο για να το θυµάστε καλύτερα. 

Να θυµάστε ότι σε ένα επείγον περιστατικό, µπορείτε να καλείτε και το 112, που είναι το πανευρωπαϊκό νούµερο επειγόντων περιστατικών. 
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Έντυπο καλής χρήσης ασθενοφόρου 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Έντυπο τηλεφωνικής κάρτας ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης για παίξιµο ρόλων 
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Ε ̟ ε ί γ ο υ σ α  Τ η λ ε φω ν ι κ ή  Κ λ ή σ η  

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Όνοµα µαθητή:  Ηµεροµηνία:  

 

Πληροφορίες για τον αξιολογητή 
∆ύο µαθητές µε παίξιµο ρόλων θα παρουσιάσουν τη διαδικασία: 

(ο ένας θα κάνει την τηλεφωνική κλήση και ο άλλος θα είναι ο τηλεφωνητής). 

Γι αυτήν την ενότητα θα χρειαστείτε: ψεύτικο τηλέφωνο, φωτοτυπίες φύλλων εργασίας. 

Μέθοδος αξιολόγησης 
•••• Παίξιµο ρόλων και ερωτήσεις και απαντήσεις 

∆εν υπάρχει απαραίτητα σωστή ή λάθος απάντηση στο τι λέγεται σε µια τηλεφωνική συνοµιλία στο 
166. Κάθε επείγον περιστατικό είναι µοναδικό και το σηµαντικό σηµείο είναι να επικοινωνούν καθαρά 
και περιεκτικά. 
 

Ικανότητα ∆εξιότητα Σχόλια 

Κάνει την επείγουσα 
τηλεφωνική κλήση 

- Σηκώνει το ακουστικό και 
παίρνει τον αριθµό 
τηλεφώνου 166 ή το τοπικό 
νούµερο πρώτων βοηθειών 
(Κέντρο Υγείας, τοπικό 
Νοσοκοµείο) 

- Περιµένει να απαντήσει η 
υπηρεσία άµεσης βοήθειας 
και δίνει τις κατάλληλες 
πληροφορίες  

- Λέει στον τηλεφωνητή ΤΙ, 
ΠΟΥ, ΠΟΣΟΙ 

- ∆ίνει τον αριθµό τηλεφώνου 
από όπου καλεί 

 

∆ιαύγεια (σκέψεως) 
καθαρότητα 

- Οι πληροφορίες δίνονται καθαρά 

- Περιεκτικά (συνοπτικά) 

- Με ακρίβεια 

 

Ολοκληρώνει την κλήση - Ξαναβάζει το ακουστικό στη θέση 
του, όταν του το πούνε. 

 

 
 

Όνοµα αξιολογητή:  Υπογραφή:  
    
Κυκλώστε ένα: Ολοκλήρωσε επαρκώς  Χρειάζεται επιπλέον πρακτική 
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Θωρακικές Συµ̟ιέσεις & Εµφυσήσεις 
 
Οι δεξιότητες αυτές απαιτούν 
πολύ πρακτική εξάσκηση καθώς 
είναι περισσότερο πολύπλοκες. 
Παρακαλούµε να αφιερώσετε 
όσο το δυνατόν περισσότερο 
χρόνο στην πρακτική εξάσκηση 
των τεχνικών αυτών. 
Συστήνουµε να µην επιχειρήσετε 
να διδάξετε αυτές τις δεξιότητες 
εκτός και αν έχετε κάνει οι ίδιοι 

πρόσφατα εκπαίδευση σε πλήρη 
σειρά µαθηµάτων Πρώτων 
Βοηθειών. 
 
Εάν δεν θέλετε να 
πραγµατοποιήσετε µόνοι σας  
την εκπαίδευση στην 
καρδιοπνευµονική 
αναζωογόνηση, µπορείτε να 
απευθυνθείτε σε πιστοποιηµένο 

εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, 
κατάλληλα ενηµερωµένο µε το 
όλο σχετικό πρόγραµµα στα 
σχολεία.  
 
Η πιο µικρή κατάλληλη ηλικία 
για να µάθουν οι µαθητές αυτές 
τις δεξιότητες είναι από την 
ηλικία των 10 ετών. 

 

Για αυτήν την ενότητα θα χρειαστείτε: Σλάιτς Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, προπλάσµατα 
καρδιοπνευµονικής, φύλλα εργασίας, αφίσες & καρτελίνια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, 
προστατευτικά µέσα εµφυσήσεων. 

 
Αντικειµενικοί σκοποί: 
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι µαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να: 

� Επιδεικνύουν πώς να εκτελούν αποτελεσµατικές θωρακικές συµπιέσεις. 

� Επιδεικνύουν πώς να εκτελούν αποτελεσµατικές εµφυσήσεις. 

� Κατανοούν ότι για αυτές τις δεξιότητες θα κάνουν πρακτική εφαρµογή µόνο σε 
κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόπλασµα ή σε πραγµατική κατάσταση. 

 
Εκπαιδευτικά θέµατα  Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες Σλάιτς 

Νο 

Εισαγωγή – Σύνδεση µε τα προηγούµενα 
Χρησιµοποιήστε το σενάριο ενός πεσµένου 
ατόµου στο έδαφος. Τι κάνουµε; 

-θυµίστε τα 4Α 

 Επανάληψη σλάιτς 
Οι µαθητές να πούνε προφορικά την επείγουσα 
διαδικασία  

1, 3, 
4, 5, 7 
8, 9, 
10 

Θυµίστε ότι ένα θύµα που δεν απαντάει αλλά 
αναπνέει κανονικά, θα πρέπει να 
τοποθετείται στη θέση ανάνηψης 

 Οι µαθητές να θυµηθούν τους λόγους για να 
τοποθετήσουν ένα άτοµο που δεν έχει τις αισθήσεις 
του αλλά αναπνέει, σε θέση ανάνηψης. 

16 
 

Τι κάνει η καρδιά  Ζητήστε τους να δουλέψουν σε µικρές οµάδες και 
να καταγράψουν το τι κάνει η καρδιά. 
 

 

Εξηγήστε γιατί και πως κάνουµε θωρακικές 
συµπιέσεις 

 Ρωτήστε τους τι θα µπορούσαν να κάνουν για να 
µιµηθούν τη λειτουργία της καρδιάς αλλά 
εξωτερικά από το σώµα. Συζητήστε τα 
αποτελέσµατα. Ρωτήστε τους για ιδέες σχετικά µε 
το πώς θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν ότι 
συµπιέζουν µε το σωστό ρυθµό. 

 

Επιδείξτε τις θωρακικές συµπιέσεις – τονίστε 
ότι αυτές πρέπει να γίνονται µόνο σε 
κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόπλασµα εκτός 
και αν υπάρχει πραγµατικό περιστατικό. 

 Πείτε τους ότι στην αρχή θα τους δείξετε τις 
θωρακικές συµπιέσεις σε κανονικό ρυθµό χωρίς 
επεξηγήσεις. Πείτε στους µαθητές να 
παρατηρήσουν τη σωστή διαδικασία. 
Στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία αλλά 
αυτή τη φορά επεξηγήστε το τι κάνετε και γιατί.  
Έπειτα βάλτε τους να σας καθοδηγήσουν στην 
εκτέλεση των θωρακικών συµπιέσεων. 
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∆ιαθέστε χρόνο για πρακτική εξάσκηση στις 
θωρακικές συµπιέσεις. 

 ∆ιαιρέστε τους µαθητές σε ζευγάρια ή σε τόσο 
µικρές οµάδες όσες σας επιτρέπει ο αριθµός των 
εκπαιδευτικών προπλασµάτων που διαθέτετε και 
ζητήστε τους να κάνουν πρακτική εξάσκηση στην 
εκτέλεση των θωρακικών συµπιέσεων. Πρέπει όλοι 
οι µαθητές εκ περιτροπής να αναλάβουν να 
εκτελέσουν τις θωρακικές συµπιέσεις, λέγοντας 
δυνατά απ’ έξω τι κάνουν κάθε φορά. Οι υπόλοιποι 
µαθητές παρατηρούν και συµβουλεύουν – 
καθοδηγούν, εάν χρειάζεται. ∆ώστε επαρκή χρόνο 
σε όλους να κάνουν πρακτική εξάσκηση. Ανάλογα 
µε το µέγεθος της κάθε οµάδας, επιτρέψτε να 
ξανακάνουν πρακτική εξάσκηση αλλά από την 
άλλη µεριά του εκπαιδευτικού προπλάσµατος. 
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης σε 
µικρές οµάδες, ο εκπαιδευτής παρακολουθεί , 
ενθαρρύνει και διορθώνει. 

 

Αναφερθείτε στην προηγούµενη άσκηση – 
γιατί αναπνέουµε; 

 Αναφερθείτε στην αρχή της ενότητας που 
εξετάζατε το τι κάνει η καρδιά. Ζητήστε τους σε 
µικρές οµάδες να επινοήσουν έναν τρόπο να 
«βάλουν» οξυγόνο µέσα στο εκπαιδευτικό 
πρόπλασµα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή να µην 
προξενήσουν κακό και να είναι αποτελεσµατικός. 

 

Εξηγήστε γιατί και πως κάνουµε εµφυσήσεις 
και τι να κάνουµε όταν δεν είναι 
επιτυχηµένες. 

 Ζητήστε τους να προσπαθήσουν και να 
αναγνωρίσουν όλα τα πράγµατα που θα µπορούσαν 
να πάνε στραβά και τι θα µπορούσαν να κάνουν για 
να τα αποτρέψουν; ∆ώστε χρόνο να παρουσιάσει η 
κάθε οµάδα στις υπόλοιπες τις ιδέες της. 

 

Επιδείξτε πώς να εκτελούν εµφυσήσεις  Πείτε τους ότι στην αρχή θα τους δείξετε την 
εκτέλεση των εµφυσήσεων (αναπνοών διάσωσης) 
σε κανονικό χρόνο χωρίς επεξηγήσεις. Ζητήστε 
τους να παρατηρήσουν τη σωστή διαδικασία. 
Στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία αλλά 
αυτή τη φορά επεξηγήστε το τι κάνετε και γιατί.  
Επαναλάβετε, λέγοντας στους µαθητές να σας 
καθοδηγούν στη διαδικασία 

 

∆ιαθέστε χρόνο για πρακτική εξάσκηση στις 
εµφυσήσεις. 

 Αφήστε κάθε οµάδα να χρησιµοποιήσει το 
εκπαιδευτικό πρόπλασµα µε τη σειρά µε ένα 
µαθητή να κάνει πρακτική και τους υπόλοιπους να 
παρατηρούν και να συµβουλεύουν – καθοδηγούν. 
∆ώστε επαρκή χρόνο σε όλους να κάνουν πρακτική 
εξάσκηση. Ανάλογα το µέγεθος της κάθε οµάδας, 
επιτρέψτε να ξανακάνουν πρακτική εξάσκηση αλλά 
από την άλλη µεριά του εκπαιδευτικού 
προπλάσµατος. 
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης σε 
µικρές οµάδες, ο εκπαιδευτής παρακολουθεί , 
ενθαρρύνει και διορθώνει. 

 

Επιβεβαίωση γνώσεων 
Σύνοψη σηµείων κλειδιών της ενότητας 
Ενηµέρωση για το αντικείµενο της επόµενης 
συνάντησης - ενότητας  

 Ζητήστε από τους µαθητές να κάνουν ένα µνηµόνιο 
για τους εαυτούς τους µε το τι µάθανε και το τι 
κάνανε πρακτική εξάσκηση. 
Επίσης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα Φύλλα 
Εργασίας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Χρησιµοποιήστε το φύλλο εργασίας µε το «κεφάλι», για να κατανοήσουν καλύτερα οι 
µαθητές µε ποιο τρόπο – χειρισµό κάνουµε απελευθέρωση του αεραγωγού και γιατί 
τοποθετούµε ένα άτοµο σε θέση ανάνηψης. 

Μια χαρακτηριστική δυσκολία είναι να ανυψωθεί ο θώρακας του προπλάσµατος πχ δεν 
µπαίνει επαρκής αέρας στους πνεύµονες του προπλάσµατος. Η αίτια µπορεί να είναι: 
1. Το κεφάλι του προπλάσµατος δεν εκτείνεται αρκετά προς τα πίσω. 
2. Η µύτη του προπλάσµατος δεν κλείνεται καλά µε αποτέλεσµα να διαφεύγει αέρας. 
3. ∆εν γίνεται καλή εφαρµογή γύρω από το στόµα του προπλάσµατος. 
4. Ασκείται πολύ πίεση στο κάτω σαγόνι του προπλάσµατος. 
5. Μπορεί κάτι ν’ αποφράσσει τον αεραγωγό. Ελέγξτε µέσα στο στόµα για εµφανείς αποφράξεις. 

Μη βάζετε το δάκτυλό σας στο στόµα στα τυφλά. Ελέγξτε για αποφράξεις µόνο εάν δεν 
µπορείτε να επιτύχετε ανύψωση του θώρακα. 

 
Τρόποι προφύλαξης για τη χορήγηση εµφυσήσεων στόµα µε στόµα.  
• Εάν υπάρχουν διαθέσιµα, επιδείξτε διάφορα προστατευτικά µέσα για τη χορήγηση 

εµφυσήσεων στόµα µε στόµα καθώς και το πώς χρησιµοποιούνται πάνω στο πρόπλασµα. 
• Εάν υπάρχει διαθέσιµος χρόνος, αφήστε χρόνο στους µαθητές να εξασκηθούνε στη σωστή 

χρήση των προστατευτικών µέσων ή αφιερώστε µια συνάντηση αποκλειστικά για το σκοπό 
αυτό. 

 
∆ραστηριότητα για την κατανόηση του ρυθµού των θωρακικών συµπιέσεων: 
 
Προσέχετε όταν εκτελείτε θωρακικές συµπιέσεις να τις κάνετε µε ρυθµό 100 το λεπτό και σε βάθος 
4-5 cm. 
Πόσο χρόνο όµως διαρκούν οι 30 θωρακικές συµπιέσεις; 
Παίρνει περίπου 18 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση των 30 θωρακικών συµπιέσεων. 
 
Η δραστηριότητα λέγεται: Πιάστε το ρυθµό!!!  
 
Αναπήδηµα µπάλας 
Θα χρειαστείτε: µια µπάλα, ένα χρονόµετρο µε διακόπτη. 
Κάντε αυτήν τη δραστηριότητα σε ζευγάρια εντός ή εκτός γυµναστηρίου. Ζητήστε από το 
«ζευγάρι» σας να αναπηδήσει συνεχόµενα τη µπάλα πάνω στο πάτωµα, χρησιµοποιώντας και τα 
δυο του χέρια. Μετρήστε ένα λεπτό µε το χρονόµετρο. ∆οκιµάστε κάνοντας πρακτική µέχρι να 
µπορέσετε και οι δύο να αναπηδήσετε τη µπάλα 100 φορές σ’ ένα λεπτό, µε έναν κανονικό ρυθµό. 
Έπειτα κάντε πρακτική στην αναπήδηση της µπάλας 30 φορές σε 18 δευτερόλεπτα. 
 
Το αντίστοιχο µέτρηµα µπορεί να γίνει µε το κτύπηµα του ποδιού ή της παλάµης. 
 
Εάν έχετε πρόσβαση σ’ έναν µετρονόµο ίσως να το βρίσκατε χρήσιµο να δοκιµάζατε διαφορετικές 
ταχύτητες. 
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Οδηγίες κατασκευής 
 

 

 
  

 
 

1. Χρωµατίστε το 2. Κόψτε το 3. Συναρµολογήστε το 
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Θωρακικές Συµ̟ιέσεις & Εµφυσήσεις 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αφού χωριστείτε σε µικρές οµάδες, διαβάστε και συµπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις.  
Εναλλακτικά χρησιµοποιήστε το σε οµάδες των τριών όπου ο ένας µαθητής παίρνει 
συνέντευξη από κάποιον άλλον, ενώ ο τρίτος µαθητής έχει το φύλλο των απαντήσεων και 
δίνει βοήθεια και στοιχεία στην περίπτωση που ο µαθητής που απαντάει, κάνει λάθος. 

 
1. Τι κάνει η καρδιά; 

 

 
2. Τι µεταφέρει το αίµα σ’ όλο το σώµα; 

 

 

 
3. Γιατί κάνουµε θωρακικές συµπιέσεις; 

 

 

 
4. Γιατί δε θα πρέπει ΠΟΤΕ να κάνετε θωρακικές συµπιέσεις ή εµφυσήσεις σ’ ένα 

άτοµο που ανταποκρίνεται και αναπνέει κανονικά; 

 

 

 
5. Γιατί κάνουµε εµφυσήσεις; 

 

 

 
6. Τι θα κάνετε εάν ο θώρακας ενός θύµατος δεν ανυψώνεται όταν δίνετε εµφύσηση; 

 

 

 

 

 
7. Ποιος είναι ο σωστός ρυθµός και το σωστό βάθος για τις θωρακικές συµπιέσεις; 

 

 
8. Πως ανοίγετε – απελευθερώνετε τον αεραγωγό; 
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Καρδιο̟νευµονική Αναζωογόνηση  
(ΚΑΡΠΑ) 

 
Όπως και µε την προηγούµενη ενότητα (θωρακικές συµπιέσεις & εµφυσήσεις), είναι αναγκαίο οι 
µαθητές να κατανοήσουν ακριβώς πότε να χρησιµοποιήσουν αυτήν την τεχνική και να µπορούν να 
εκτιµήσουν ένα άτοµο µε αυτοπεποίθηση. Επίσης να µπορούν µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα 
να την εκτελέσουν. Γι’ αυτό, παρακαλούµε να αφιερώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για 
πρακτική εξάσκηση. 

Για αυτήν την ενότητα θα χρειαστείτε: Σλάιτς Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, προπλάσµατα 
καρδιοπνευµονικής, φύλλα εργασίας 

Αντικειµενικοί σκοποί: 
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι µαθητές θα είναι ικανοί να: 
� Αναγνωρίζουν τη διαφορά ανάµεσα στην κανονική αναπνοή και στον προθανάτιο ρόγχο. 
� Να αναγνωρίζουν ένα θύµα που δεν αναπνέει ή µε προθανάτιο ρόγχο. 
� Να επιδεικνύουν τις θωρακικές συµπιέσεις και τις εµφυσήσεις µαζί (ΚΑΡΠΑ). 
� Κατανοούν ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται πρακτική εφαρµογή µόνο 

σε κατάλληλο πρόπλασµα ή σε πραγµατική κατάσταση. 

Εκπαιδευτικά θέµατα  Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες Σλάιτς 
Νο 

Θυµίστε τη διαδικασία 4Α  

Χρησιµοποιώντας τα σλάιτς ή και προφορικά, οι 
µαθητές να περιγράψουν από την αρχή κάθε βήµα. 

Ρωτήστε τους µαθητές να πούνε τους λόγους που 
τοποθετούµε ένα άτοµο που δεν έχει τις αισθήσεις του 
αλλά αναπνέει κανονικά, σε θέση ανάνηψης. 

1+3+4 
5+7 
8+9 

10+16 
 

Εισαγάγετε τον προθανάτιο ρόγχο (δείτε 
σηµείωση 1) 

 

Εξηγήστε τις διαφορές ανάµεσα στον προθανάτιο 
ρόγχο και στην κανονική αναπνοή. ∆ουλεύοντας σε 
οµάδες, ζητήστε τους να επινοήσουν τι θα µπορούσανε 
να κάνουνε για να βοηθήσουν ένα άτοµο που δεν 
αναπνέει ή έχει προθανάτιο ρόγχο. Αναφερθείτε και 
στο προηγούµενο µάθηµα.  

 

Αναφερθείτε στην προηγούµενη ενότητα.  
-θυµίστε τις θωρακικές συµπιέσεις και τις 
εµφυσήσεις (στόµα µε στόµα αναπνοή) 

 

Ζητήστε από τους µαθητές να δείξουν ο ένας στον 
άλλο τι θυµούνται πάνω στο εκπαιδευτικό πρόπλασµα. 

20 + 21 
22 

Επίδειξη του 4Α ΚΑΡΠΑ 

  

Ο εκπαιδευτής να επιδείξει σε κανονικό ρυθµό, χωρίς 
επεξηγήσεις, όλη τη διαδικασία από την αρχή (έλεγχο 
για Ασφάλεια) µέχρι και την εκτέλεση 30 θωρακικών 
συµπιέσεων που ακολουθούνται από δύο εµφυσήσεις. 
Αυτό είναι η ΚΑΡΠΑ. 
Στη συνέχεια να την επαναλάβει µε τους µαθητές να 
τον καθοδηγούν. 

 

Πρακτική εξάσκηση στην ΚΑΡΠΑ  ∆ιαιρέστε τους µαθητές σε ζευγάρια ή σε τόσο µικρές 
οµάδες όσες σας επιτρέπει ο αριθµός των 
εκπαιδευτικών προπλασµάτων που διαθέτετε και 
ζητήστε τους να κάνουν πρακτική εξάσκηση στην 
εκτέλεση όλης της διαδικασίας από την αρχή µέχρι και 
την ΚΑΡΠΑ. Πρέπει όλοι οι µαθητές εκ περιτροπής να 
αναλάβουν να εκτελέσουν όλη τη διαδικασία. Οι 
υπόλοιποι µαθητές παρατηρούν και συµβουλεύουν – 
καθοδηγούν, εάν χρειάζεται. ∆ώστε επαρκή χρόνο σε 
όλους να κάνουν πρακτική εξάσκηση.  
Ο εκπαιδευτής παρακολουθεί , ενθαρρύνει και 
διορθώνει, εάν χρειάζεται. 
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∆ιερευνήστε την κατανόηση των µαθητών 
στο γιατί χρησιµοποιούµε την ΚΑΡΠΑ (δείτε 
σηµείωση 2) και γιατί χρησιµοποιούµε την 
ΚΑΡΠΑ, ακόµη και αν η καρδιά του θύµατος 
δεν ξεκινήσει να κτυπάει ξανά σ΄ αυτό το 
στάδιο (δείτε σηµείωση 3). 

Κάντε εισαγωγή στην Απινίδωση (δείτε 
σηµείωση 4). 

 

Οι µαθητές συζητούν τις λειτουργίες της καρδιάς και 
αναγνωρίζουν τις συνέπειες της καρδιακής ανακοπής. 
(µετά από 3-4 λεπτά αρχίζουν οι εγκεφαλικές βλάβες – 
«Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ» 

Ρωτήστε τους µαθητές εάν θυµούνται να έχουν δει 
κάπου Αυτόµατους Εξωτερικούς Απινιδωτές (π.χ. 
εµπορικά κέντρα, αεροδρόµια, στάδια κλπ). 

Οι µαθητές να εκθέσουν το όφελος της ΚΑΡΠΑ και 
της έγκαιρης κλήσης επείγουσας ιατρικής βοήθειας – 
απινίδωσης – «Αλυσίδα της Επιβίωσης». 

 

Πρακτική εξάσκηση στην ΚΑΡΠΑ από την 
άλλη µεριά του εκπαιδευτικού προπλάσµατος 

 

Παίξιµο ρόλων – χωρίστε την τάξη σε νέες οµάδες. 

Μόλις όλοι οι µαθητές έχουν κάνει επαρκή πρακτική 
εξάσκηση από την άλλη µεριά του εκπαιδευτικού 
προπλάσµατος, αφήστε ελεύθερο χρόνο για επιπλέον 
πρακτική. 

 

Επιβεβαίωση γνώσεων 
Σύνοψη σηµείων κλειδιών της ενότητας  
4Α, ΚΑΡΠΑ και απινίδωση. 

Ενηµέρωση για το αντικείµενο της επόµενης 
συνάντησης - ενότητας 

 

Ζητήστε από τους µαθητές να κάνουν ένα µνηµόνιο 
για τους εαυτούς τους µε το τι µάθανε και το τι κάνανε 
πρακτική εξάσκηση. 
Επίσης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα Φύλλα 
Εργασίας. 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1. Κατά τα πρώτα λεπτά µετά από καρδιακή ανακοπή, ένα θύµα µπορεί ν’ αναπνέει ελάχιστα ή να κάνει 
αραιές θορυβώδεις αναπνευστικές προσπάθειες, κατάσταση που ονοµάζεται «προθανάτιος ρόγχος». ∆εν 
πρέπει να συγχέεται µε την κανονική – φυσιολογική αναπνοή.  
2. Για να κυκλοφορήσουµε το οξυγόνο σ’ όλο το σώµα χρησιµοποιώντας τις θωρακικές συµπιέσεις που 
µιµούνται τη λειτουργία της καρδιάς που έχει σταµατήσει και να «φορτώνουµε» το αίµα µε οξυγόνο µε τις 
εµφυσήσεις. 
3. Η καρδιά µπορεί να χρειασθεί να απινιδωθεί χρησιµοποιώντας έναν απινιδωτή, αλλά η ΚΑΡΠΑ συνεχίζει 
να στέλνει αίµα και οξυγόνο στον εγκέφαλο µέχρι να φθάσει εξειδικευµένη βοήθεια και / ή απινιδωτής. 
3. Ο απινιδωτής είναι µια συσκευή σχεδιασµένη να βοηθήσει στην αποκατάσταση του φυσιολογικού 
καρδιακού ρυθµού σε µια καρδιά που έχει σταµατήσει να κυκλοφορεί αίµα σ’ όλο το σώµα. 
 

Προαιρετικές Επεξηγήσεις: 
• Εξηγήστε ότι εάν υπάρχουν παρόντες περισσότεροι από έναν διασώστες (άτοµα που γνωρίζουν 
ΚΑΡΠΑ και βασικές τουλάχιστον πρώτες βοήθειες), θα πρέπει να εναλλάσσονται στην ΚΑΡΠΑ κάθε 
δύο λεπτά για να αποτραπεί η κούραση. Εξασφαλίστε το ελάχιστο της καθυστέρησης κατά τη διάρκεια 
της εναλλαγής. 

• Υπογραµµίστε στους µαθητές ότι εάν δεν µπορούν ή εάν δεν θέλουν να δώσουν τις εµφυσήσεις, πρέπει 
να κάνουν µόνο τις θωρακικές συµπιέσεις. Οι µελέτες έχουν δείξει ότι οι συµπιέσεις µόνο µπορούν να 
είναι εξίσου αποτελεσµατικές µε την πλήρη ΚΑΡΠΑ στα πρώτα λίγα λεπτά µετά από την καρδιακή 
ανακοπή και σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το να µην κάνει κανείς τίποτα καθόλου. Να κάνουν 
θωρακικές συµπιέσεις συνεχώς µε έναν ρυθµό 100 το λεπτό. 

• Εξηγήστε ότι πολλά θύµατα καρδιακής ανακοπής δεν επιζούν παρά την ΚΑΡΠΑ και την απινίδωση. 
Παρόλα αυτά, η χρησιµοποίηση των δεξιοτήτων της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής θα δώσει σ’ ένα 
θύµα την καλύτερη δυνατή πιθανότητα επιβίωσης. 

Επιπλέον πρακτική και παίξιµο ρόλων 
Χωρίστε την τάξη σε µικρές οµάδες. Εναλλάξτε τους ρόλους του θύµατος, του διασώστη και ενός 
παρευρισκόµενου. Οι µαθητές µπορούν να κάνουν πρακτική στα παρακάτω σενάρια: 

 Το θύµα δεν απαντάει αλλά αναπνέει κανονικά. 
 Το θύµα δεν απαντάει και δεν αναπνέει (χρησιµοποίηση προπλάσµατος).
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Καρδιο̟νευµονική Αναζωογόνηση 
(ΚΑΡΠΑ) 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΥΤΗ •••• ΣΤΟΜΑ •••• ΑΝΑΠΝΕΕΙ •••• ∆ΥΟ •••• ΑΕΡΑΓΩΓΟ •••• ΧΕΙΛΗ •••• 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ •••• ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ •••• 30 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ •••• 

ΑΙΜΑ •••• ΣΤΟΜΑ •••• ΕΜΦΥΣΗΣΕΙΣ •••• ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΚΤΥΠΑΕΙ •••• 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 

 
Χρησιµοποίησε λέξεις από το παραπάνω πλαίσιο για να συµπληρώσεις τα κενά στις 
παρακάτω προτάσεις. 
 
 
Η Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση 

(ΚΑΡΠΑ) θα πρέπει να γίνεται µόνο σε 

κάποιον που δεν ………………………….. 

και δεν …………………   ………………. 

Εάν δεν αναπνέει, σηµαίνει ότι η καρδιά 

……………………………………. Θα 

χρειαστεί να κάνετε …………………. 

………………… για να κυκλοφορήσετε το 

………….. σ΄ όλο το σώµα και να κρατήσετε 

τα ζωτικά όργανα ζωντανά. 

Βεβαιωθείτε ότι καλέσατε .………………… 

αµέσως µόλις κάνατε τους  4A ελέγχους. 

Κάντε έκταση του κεφαλιού για να ανοίξετε 

τον ……………………., έπειτα  κλείστε τη 

…………. µε το δείκτη και τον αντίχειρά σας 

και εφαρµόστε καλά τα ………… σας γύρω 

από το ………….. του θύµατος και δώστε 

……… εµφυσήσεις. 

ΒΑΛΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ 

Για να κάνεις θωρακικές συµπιέσεις: 

1. Εκτελείς 30 θωρακικές συµπιέσεις 
ακολουθούµενες από 2 εµφυσήσεις. 

2. Τοποθέτησε τη βάση της παλάµης σου 
στο κέντρο του θώρακα. 

3. Γείρε πάνω από το θύµα, τέντωσε 
τους αγκώνες σου και συµπίεσε στο 
κατάλληλο βάθος (περίπου 4-5 
εκατοστά σ΄ έναν ενήλικα). Στη 
συνέχεια αφήνεις την πίεση, αλλά δεν 
αποµακρύνεις τα χέρια σου από το 
θώρακα του θύµατος. (διατηρείς σε 
επαφή τα χέρια σου µε το θώρακα) 

4. Συνεχίζεις να κάνεις αυτό µέχρι να 
φθάσει επαγγελµατική βοήθεια. 

5. Τοποθέτησε το άλλο σου χέρι από 
πάνω, αλληλόπλεξε τα δάκτυλά σου 
και αποµάκρυνέ τα από το θώρακα. 

 

Σωστή σειρά: 
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Καρδιο̟νευµονική Αναζωογόνηση 
(ΚΑΡΠΑ) 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Όνοµα µαθητή:  Ηµεροµηνία:  

Πληροφορίες για τον αξιολογητή 

Η αξιολόγηση βασίζεται στο σενάριο ότι υπάρχει ένα ενήλικο άτοµο το οποίο δεν 
απαντάει και δεν αναπνέει κανονικά. Το άτοµο δεν εµφανίζει σηµεία πνιγµού. 

Μέθοδος αξιολόγησης 

•••• Παίξιµο ρόλων και ερωτήσεις και απαντήσεις 
Υποσηµείωση: ο µαθητής µπορεί να ερωτηθεί για τα στοιχεία ικανότητας που είναι µε πλάγια γράµµατα 
Κάθε µαθητής θα πρέπει να προσεγγίσει το θύµα και να κάνει τα παρακάτω: 

Ικανότητα ∆εξιότητα Σχόλια 
Εκτίµηση Ασφάλειας - Κοιτάζει για κίνδυνο  
Εκτίµηση Ανταπόκρισης - Φωνάζει / Κουνάει (καµία ανταπόκριση) 

- Λέει την κατάσταση του θύµατος πχ έχει / δεν 
έχει αισθήσεις 

- Φωνάζει βοήθεια 

 

Έλεγχος Αεραγωγού - Το ένα χέρι στο µέτωπο 
- Έκταση κεφαλιού προς τα πίσω 
- ∆ύο δάκτυλα κάτω από το πηγούνι και ανύψωση 

πηγουνιού 

 

Έλεγχος Αναπνοής - Βλέπει, ακούει και αισθάνεται για αναπνοή – 10 
δευτερόλεπτα διατηρώντας τον αεραγωγό 

- (Ο εκπαιδευτής δηλώνει ότι δεν αναπνέει ή έχει 
προθανάτιο ρόγχο) 

 

Στέλνει για βοήθεια & 
Απινιδωτή, εάν υπάρχει 

Οι δοθείσες πληροφορίες είναι σαφείς  

Θωρακικές Συµπιέσεις - Εντοπίζει το σωστό σηµείο, 2 δάκτυλα πάνω από 
την ένωση του στέρνου και των πλευρικών τόξων 

- Η βάση της παλάµης στο κέντρο του θώρακα, το 
άλλο χέρι από πάνω, αλληλοπλεγµένα δάκτυλα 

- Κάνει 30 θωρακικές συµπιέσεις.  
- Χέρια τεντωµένα.  
- Σωστό βάθος και ταχύτητα. Αφήνει το θώρακα να 

επανέλθει τελείως πριν κάνει την επόµενη  

 

∆ίνει Εµφυσήσεις  - ∆ίνει 2 αναπνοές  
Συνεχίζει θωρακικές 
συµπιέσεις και εµφυσήσεις 
 
Πότε θα σταµατούσες: 
 
Πότε θα πήγαινες για βοήθεια, 
εάν ήσουν µόνος και το ενήλικο 
θύµα δεν έδειχνε σηµεία 
πνιγµού; 
Πότε θα πήγαινες για βοήθεια, 
εάν ήσουν µόνος και το ενήλικο 
θύµα έδειχνε σηµεία πνιγµού; 

- Κάνει 30 θωρακικές συµπιέσεις µε ρυθµό 100 το 
λεπτό και δίνει 2 εµφυσήσεις 

 
- Όταν φθάσει βοήθεια / Όταν επανέρθει η κανονική 

αναπνοή / Όταν εξαντληθώ 
- Αµέσως µετά την αρχική εκτίµηση της αναπνοής 

(αφού διαπιστώσω ότι δεν έχει αναπνοή) 
 
 
- Μετά από 1 λεπτό ΚΑΡΠΑ 

 

Όνοµα αξιολογητή:  Υπογραφή:  
    
Κυκλώστε ένα: Ολοκλήρωσε επαρκώς  Χρειάζεται επιπλέον πρακτική 



Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - «Εθελοντισµός - Πρόληψη Ατυχηµάτων – Πρώτες Βοήθειες» Ο∆ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
Εισηγητής: Τσιτσιλέγκας Γεώργιος Ιούνιος 2007 

 

Σελίδα 55 από 77 

Α̟όφραξη Αεραγωγού (Πνιγµονή) 
 

Παρακαλώ ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την 
πνιγµονή καθώς και για τη διαδικασία για την πνιγµονή στα παιδιά και στα βρέφη. 

Η Πνιγµονή δεν είναι θανατηφόρα, 
εάν το αντικείµενο αποµακρυνθεί 
αλλά εάν η παροχή αέρα είναι πλήρως 

µπλοκαρισµένη, το θύµα χάνει 
συνήθως τις αισθήσεις του µέσα 
σε ένα λεπτό. Υφίσταται  

ανεπανόρθωτες  εγκεφαλικές 
βλάβες σε τρία λεπτά και 
πεθαίνει λίγο µετά. 

Για αυτήν την ενότητα θα χρειαστείτε: Σλάιτς Πνιγµονής, προτζέκτορα,  φύλλα εργασίας. 

Αντικειµενικοί σκοποί: 
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι µαθητές θα: 

� Αναγνωρίζουν τα συµπτώµατα της πνιγµονής από ξένο σώµα. 
� Να επιδεικνύουν πώς να αντιµετωπίζουν µε ασφάλεια ένα άτοµο που πνίγεται.  
� Αναγνωρίζουν ότι η πνιγµονή είναι ενδεχοµένως θανατηφόρα. 
� Αναγνωρίζουν ότι οι κοιλιακές ωθήσεις δεν θα πρέπει ποτέ να γίνονται σε ένα άτοµο που δεν πνίγεται. 

Εκπαιδευτικά θέµατα Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες Σλάιτς 
Νο 

∆ιερευνήστε την πνιγµονή από ξένο 
σώµα και πώς να την αναγνωρίζουν. 

Ρωτήστε τους µαθητές εάν είχαν ποτέ πνιγεί από ξένο σώµα ή εάν 
έχουν δει κάποιον  να πνίγεται (υποσηµείωση 1). 
Πώς µοιάζει κάποιος που πνίγεται από ξένο σώµα; 
Πώς ξέρετε ότι κάποιος πνίγεται από ξένο σώµα; 
Τι θα συµβεί σε κάποιον που πνίγεται εάν δεν αποµακρυνθεί η 
απόφραξη; (απελευθερωθεί ο αεραγωγός;) 

 

∆ιερευνήστε τη γνώση των µαθητών 
στο πώς αντιµετωπίζουν κάποιον 
που πνίγεται από ξένο σώµα. 

Ποιοι είναι οι στόχοι – σκοποί της αντιµετώπισης; (υποσηµείωση 2) 
∆είξτε τα σλάιτς ζητώντας να σας τα σχολιάσουν. 
Τι κάνει ο διασώστης: πρώτα ενθαρρύνει – έπειτα χτυπήµατα στην 
πλάτη - κοιλιακές ωθήσεις 

29+30 
31+32 
33+34 

35 
Επιδείξτε πώς να εκτελούν τα 
κτυπήµατα στην πλάτη. 

Οι µαθητές να εξασκηθούν. 

Ο δάσκαλος επιδεικνύει τη σωστή θέση για κτυπήµατα στην πλάτη. 
Οι µαθητές να κάνουν πρακτική εξάσκηση στα χτυπήµατα στην 
πλάτη σε ένα συµµαθητή τους ∆ΕΝ πρέπει να δώσουν τα 
κτυπήµατα παρά µόνο να εξασκηθούν στις κινήσεις. 

 

Επιδείξτε την τοποθέτηση για 
κοιλιακές ωθήσεις. 
Οι µαθητές να εξασκηθούν. 

Οι µαθητές να κάνουν πρακτική εξάσκηση για τη σωστή θέση για 
τις κοιλιακές ωθήσεις – ο δάσκαλος να επιδείξει (υποσηµείωση 3) 
Οι µαθητές ∆ΕΝ πρέπει να κάνουν πραγµατικές ωθήσεις 

 

Τονίστε ότι οι κοιλιακές ωθήσεις 
είναι ενδεχοµένως επικίνδυνες και 
πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε 
πραγµατικά επείγουσα κατάσταση και 
ποτέ σε ένα παιδί κάτω του ενός 
έτους.  

Γιατί δίνουµε τα κτυπήµατα στην πλάτη πρώτα; (συχνά µια 
απόφραξη θα βγει µε αυτόν τον τρόπο και επειδή οι κοιλιακές 
ωθήσεις είναι επικίνδυνες και θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε 
πραγµατικά επικίνδυνες καταστάσεις) 
Γιατί οι κοιλιακές ωθήσεις είναι ενδεχοµένως επικίνδυνες; 
(π.χ. µπορούν να προκαλέσουν βλάβη – ζηµιά σε εσωτερικά όργανα, 
έτσι δεν θα πρέπει να τις κάνει κανείς παρά µόνο εάν κάποιος 
πνίγεται πραγµατικά) Επίσης, εάν γίνουν κοιλιακές ωθήσεις σ΄ ένα 
άτοµο, θα πρέπει µετά προληπτικά να εξεταστεί από γιατρό. 

 

Προαιρετικές ∆ραστηριότητες: 
- Οι µαθητές να εξετάσουν στατιστικές µε πνιγµονή και να αποφασίσουν ποιες ηλικιακές οµάδες είναι σε 

µεγαλύτερο κίνδυνο για πνιγµονή. 
- Τι θα µπορούσε να γίνει για να µειωθεί ο κίνδυνος πνιγµονής από ξένο σώµα; 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Πνιγµονή συµβαίνει – όταν οι αεραγωγοί αποφράσσονται από τροφή ή κάποια άλλο 
εµπόδιο -  έτσι το θύµα δεν µπορεί να αναπνεύσει. 2. Για να αποµακρυνθεί µε ασφάλεια η απόφραξη και να 
αποκατασταθεί η κανονική αναπνοή. 3. Για να πραγµατοποιήσει κοιλιακές ωθήσεις – στέκεται πίσω από το θύµα 
και το γέρνει προς τα εµπρός. Κάνει µια γροθιά, αντίχειρας διπλωµένος προς τα µέσα. Τοποθετεί τη γροθιά µε τον 
αντίχειρα πλησιέστερα προς το σώµα του θύµατος, ανάµεσα στον οµφαλό και το στέρνο (ξιφοειδή απόφυση). 
Αγκαλιάζει µε το άλλο χέρι πάνω από τη γροθιά. Τραβάει προς τα µέσα και προς τα πάνω για να αποβληθεί το ξένο 
σώµα. Το κάνει µέχρι πέντε φορές. Εάν το θύµα πνίγεται ακόµη, επαναλαµβάνει τα κτυπήµατα στην πλάτη και τις 
κοιλιακές ωθήσεις. Καλεί ασθενοφόρο, εάν δεν αποµακρυνθεί το αντικείµενο. Συνεχίζει τα κτυπήµατα στην πλάτη 
και τις κοιλιακές ωθήσεις µέχρι να αποµακρυνθεί η απόφραξη ή φθάσει βοήθεια. 
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Α̟όφραξη Αεραγωγού (Πνιγµονή) 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για µαστόρεµα … και ανακάλυψη 
 

Τα µικρά παιδιά εξετάζουν και δοκιµάζουν τα πάντα  βάζοντάς τα στο 
στόµα τους. 

Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να σφηνωθεί στο λαιµό τους ή να εισπνεύσουν 
κάποιο παιχνίδι ή κοµµάτια του. Εξέτασε λοιπόν µόνος σου πόσο επικίνδυνο 
µπορεί να είναι ένα παιχνίδι. Ξεπατήκωσε τα δύο τµήµατα του «δοκιµαστικού 
κυλίνδρου» σε χοντρό χαρτί, κόψε στη συνέχεια τα δύο κοµµάτια και κόλλησέ τα 
ακολουθώντας τις οδηγίες. Έχεις έτσι την εικόνα του µεγέθους του φάρυγγα ενός 
µικρού παιδιού – η διάµετρός του είναι περίπου 32 mm. Έλεγξε κατόπιν µερικά 
µικρά παιχνίδια, για παράδειγµα µία πιπίλα, ένα πλαστικό βαρκάκι ή ένα 
αυτοκινητάκι, µε τον κύλινδρο που κατασκεύασες. Όποιο αντικείµενο µπορεί να 
περάσει µέσα από τον κύλινδρο είναι πολύ πιθανόν ότι θα τραυµατίσει ή θα πνίξει 
το παιδί. 
 
 
Οδηγίες 

• Κόψε τον κύλινδρο και κόλλησε τις δύο άκρες µεταξύ τους. 

• ∆ίπλωση τα πτερύγια γύρω από τον πάτο του κυλίνδρου και κόλλησέ τα στην 
εξωτερική του πλευρά. 
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Α̟όφραξη Αεραγωγού (Πνιγµονή) 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Συζήτησε µε ένα συµµαθητή / τρια σου τις παρακάτω ερωτήσεις και 
σηµειώστε τις απαντήσεις σας. 
 
 
1. Πώς θα ξέρετε (ποια είναι τα σηµεία) εάν 

κάποιος πνίγεται από ξένο σώµα; 

2. Τι χρώµα θα έχει το πρόσωπό του / της; 
i Στην αρχή 
ii Μετά από 2-3 λεπτά πνιγµονής; 

3. Τι θα συµβεί µετά από λίγα λεπτά που δεν 
αναπνέει; 

4. Όταν αντιµετωπίζετε ένα άτοµο που 
πνίγεται από ξένο σώµα τι θα κάνετε 
πρώτα; 

5. Γιατί γέρνουµε καλά προς τα εµπρός ένα 
θύµα όταν δίνουµε τα κτυπήµατα στην 
πλάτη; 

6. Εάν τα κτυπήµατα στην πλάτη δεν 
αποµακρύνουν την απόφραξη, τι κάνουµε 
στη συνέχεια; 

7. Περιγράψτε σε λίγες προτάσεις πώς 
δίνονται οι κοιλιακές ωθήσεις. 

8. Έχετε δώσει 5 κτυπήµατα στην πλάτη 
και 5 κοιλιακές ωθήσεις, η απόφραξη 
όµως δεν έχει αποµακρυνθεί. Τι 
κάνετε στη συνέχεια; 

9. Μετά από επανάληψη των 
κτυπηµάτων στην πλάτη και των 
ωθήσεων, το θύµα ακόµη πνίγεται, τι 
κάνετε στη συνέχεια; 

10. Εάν η απόφραξη έχει αποµακρυνθεί 
µετά από τις κοιλιακές ωθήσεις, 
υπάρχει κάτι ακόµη που θα 
χρειαζόταν να κάνετε; 

11. Τι ηλικιακές οµάδες νοµίζετε είναι 
περισσότερο πιθανό να πνιγούν από 
ξένο σώµα; 

12. Από τι είδους αντικείµενα νοµίζετε ότι 
είναι πιθανόν να πνιγούν από ξένο 
σώµα τα παιδιά; 
Κάντε έναν κατάλογο. 
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Α̟όφραξη Αεραγωγού (Πνιγµονή) 
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Όνοµα µαθητή:  Ηµεροµηνία:  
 

Πληροφορίες για τον αξιολογητή 
∆ύο µαθητές σε παίξιµο ρόλων της διαδικασίας (ένας ως θύµα, ένας ως διασώστης). 

Μέθοδος αξιολόγησης 
•••• Παίξιµο ρόλων και ερωτήσεις και απαντήσεις 
Υποσηµείωση: ο µαθητής µπορεί να ερωτηθεί για τα στοιχεία ικανότητας που είναι µε πλάγια γράµµατα 
 

Ικανότητα ∆εξιότητα Σχόλια 

Εκτίµηση θύµατος. Πώς 
θα γνωρίζεις – Ποια είναι 
τα συµπτώµατα ενός 
θύµατος που πνίγεται από 
ξένο σώµα; 

- Αναγνωρίζει ότι το θύµα πνίγεται από ξένο σώµα από: 
� Κόκκινο / ξαναµµένο πρόσωπο (αρχικά) 
� ∆υσφορία, αγωνία 
� Πιάσιµο του λαιµού 
� Κυανωτικό / γκριζωπό (αργότερα) 

 

Αντιµετώπιση θύµατος 
που πνίγεται από ξένο 
σώµα 

(κτυπήµατα στην πλάτη) 

 

Γνωρίζει πόσα κτυπήµατα 
στην πλάτη να δώσει 

Γνωρίζει τι να κάνει εάν 
αποτύχουν τα κτυπήµατα 
στην πλάτη 

Επιδεικνύει 
- Ζητάει από το θύµα να βήξει 
- Σκύβει το θύµα προς τα εµπρός 
- ∆ίνει κτυπήµατα στην πλάτη (ανάµεσα στις δύο 

ωµοπλάτες µε το επίπεδο µέρος του χεριού) 
 
 
- ∆ίνει µέχρι 5 κτυπήµατα στην πλάτη 
 
- ∆ίνει κοιλιακές ωθήσεις 

 

Αντιµετώπιση θύµατος που 
πνίγεται από ξένο σώµα 

(κοιλιακές ωθήσεις) 

 

 

 

 

Γνωρίζει πόσες κοιλιακές 
ωθήσεις να κάνει. 

Γνωρίζει τι να κάνει εάν 
αυτό αποτύχει. 

- Κάνει µια γροθιά, ο αντίχειρας διπλωµένος προς τα µέσα. 
- Στέκεται πίσω από το θύµα, το γέρνει προς τα εµπρός 
- Τοποθετεί το χέρι µε τη γροθιά, ο αντίχειρας προς τη µεριά 

του σώµατος του θύµατος ανάµεσα στον αφαλό και την 
ξιφοειδή απόφυση (στέρνο) 

- Αγκαλιάζει µε το άλλο χέρι πάνω από την γροθιά και 
τραβάει προς τα µέσα απότοµα (ζωηρά) 

- Προς τα µέσα και προς τα πάνω για να αποβληθεί η 
απόφραξη (ξένο σώµα) 

 
- ∆ίνει µέχρι 5 κοιλιακές ωθήσεις. 
 
- Επαναλαµβάνει τα κτυπήµατα στην πλάτη και τις ωθήσεις 
- Έπειτα καλεί ασθενοφόρο 

 

Γνωρίζει τι να κάνει εάν το 
θύµα χάσει τις αισθήσεις 
του 

- Ακολουθεί τη διαδικασία 4Α 
- Καλεί ασθενοφόρο 

 

 

Όνοµα αξιολογητή:  Υπογραφή:  
    
Κυκλώστε ένα: Ολοκλήρωσε επαρκώς  Χρειάζεται επιπλέον πρακτική 
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ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ  
 

Παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών για επιπλέον πληροφορίες πάνω στην αιµορραγία. 
 

Για αυτήν την ενότητα θα χρειαστούν: Σλάιτς Νο 35, 36, 37, 38, 39, 40, προτζέκτορα, Φύλλα Εργασίας, 
επίδεσµοι, διαφάνειες. 

Αντικειµενικοί σκοποί: 
Με το τέλος της ενότητας οι µαθητές θα είναι ικανοί να: 

� Παρουσιάζουν την αντιµετώπιση για ένα θύµα που έχει ένα µικρό κόψιµο ή γρατσουνιά. 
� Παρουσιάζουν την αντιµετώπιση για ένα θύµα µε σοβαρή (εξωτερική) αιµορραγία. 
� Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της υγιεινής όταν έχουν να κάνουν µε αίµα / σωµατικά υγρά. 
� Αναγνωρίζουν και να παρουσιάζουν τη θεραπεία της καταπληξίας (Shock). 

∆ιδακτικά Σηµεία  Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 
Σλάιτς 

Νο 
Εισαγωγή - Βοήθησε τους µαθητές να 
κατανοήσουν πώς να βοηθούν κάποιον 
που αιµορραγεί.  

Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
Είχε κανείς κάποιο άσχηµο κόψιµο; 

Τι κάνουν αυτοί για να το θεραπεύσουν 
(αντιµετωπίσουν); 

 

Ξεκαθάρισε ότι ο κύριος στόχος για την 
αντιµετώπιση µιας γρατσουνιάς ή ενός 
µικρού κοψίµατος είναι η ελάττωση της 
πιθανότητας λοίµωξης (µόλυνσης).  

Ερωτήσεις και Απαντήσεις – όλη η οµάδα. 
Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που κάνει ο παρέχων 
πρώτες βοήθειες; 
Π.χ. κίνδυνος, προσπαθώντας να το κάνεις ασφαλές 
αποµακρύνοντας τον κίνδυνο. 
Τι έκανε ο διασώστης όταν έφτασε και είδε το 
κόψιµο του θύµατος; (φόρεσε γάντια ) –  

 
 
 

36+37 
38+39 

40 

∆ιερεύνησε τους στόχους της θεραπείας 
για µια σοβαρή αιµορραγία. 

 

Τι κάνει ο διασώστης; (Σε µια µεγάλη εξωτερική 
αιµορραγία αυτό που προέχει είναι το σταµάτηµά 
της) Εφάρµοσε άµεση πίεση – ανύψωσε το µέλος). 

Εάν «µατώσει», εφαρµόζει γάζες – επίδεση πάνω από 
τις ήδη υπάρχουσες χωρίς να αποµακρύνει τις 
προηγούµενες 

 

43+44 
45+46 

47 

Επέκτεινε την γνώση στο τι να κάνεις 
όταν κάποιος αιµορραγεί, 
συµπεριλαµβάνοντας την αντιµετώπιση 
της καταπληξίας (Shock). 

 

Ανύψωση κάτω άκρων, όταν το επιτρέπει η 
κατάστασή του, διατήρηση θερµότητας σώµατος, κλπ 

48+49 

Βοήθησε τους µαθητές να κάνουν 
πρακτική µε την επίδεση. 

 
Χρησιµοποιείστε για βοήθεια το αντίστοιχο κεφάλαιο 
του εγχειριδίου των Πρώτων Βοηθειών. 

 

Οι µαθητές να κάνουν πρακτική όλη την 
αντιµετώπιση της αιµορραγίας π.χ. 
έλεγχος για κίνδυνο, έλεγχος για 
ενσφηνωµένα αντικείµενα, άµεση πίεση, 
ανύψωση µέλους, επίδεση, θεραπεία της 
καταπληξίας (Shock). 

 

Παίξιµο ρόλων µε επίδεση διαφόρων 
τραυµατισµένων περιοχών: χέρι, βραχίονας, πόδι 
κ.λ.π. (θεραπεία η ίδια) – δες το εγχειρίδιο Πρώτων 
Βοηθειών. Χρησιµοποιείστε γάζες, επιδέσµους, άλλα 
πρόχειρα µέσα. 

 

Ενισχύστε την αποκτηθείσα γνώση 
 

Χρησιµοποιήστε φύλλα εργασίας σε ζεύγη ή µικρές 
οµάδες. 

 

 
Σηµειώσεις: 
Αν υπάρχει γυαλί ή κάποιο άλλο αντικείµενο ενσφηνωµένο στο τραύµα: 
1. Μην προσπαθήσεις να το αποµακρύνεις – µπορεί να κάνεις την αιµορραγία χειρότερη. 
2. Μην ασκείς άµεση πίεση πάνω σ’ αυτό – µπορεί να προξενήσεις µεγαλύτερη βλάβη. 
3. Άσκησε πίεση γύρω από το τραύµα. Επίδεσε, αφού «γεµίσεις» γύρω-γύρω το ενσφηνωµένο αντικείµενο. 
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ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από µία σωστές απαντήσεις. 
Κύκλωσε τα γράµµατα που νοµίζεις ότι είναι σωστά: 

 

1. Ποια είναι τα δύο σπουδαιότερα πράγµατα 
που χρειάζεται να κάνουµε ως διασώστες για να 
βοηθήσουµε κάποιον που αιµορραγεί βαριά; 
α.  Να τον µεταφέρουµε στο νοσοκοµείο. 
β.  Να τον κρατήσουµε ζεστό. 
γ.  Να σταµατήσουµε την αιµορραγία. 
δ.  Να προσπαθήσουµε να εµποδίσουµε την 

µόλυνση να εισχωρήσει στο σώµα, 
καλύπτοντας µε ένα καθαρό επίδεσµο ή άλλο 
καθαρό ρούχο. 

2. Ποιοι είναι οι 2 καλύτεροι τρόποι για να 
σταµατήσεις ή να ελαττώσεις µια αιµορραγία; 
α.  Πίεζε πολύ σταθερά άµεσα πάνω στο τραύµα. 
β.  Τοποθέτησε ένα επίδεσµο πάνω στο τραύµα. 
γ.  Ανύψωσε το τραυµατισµένο µέλος (πάνω από 

το επίπεδο του θώρακα). 
δ.  Ανύψωσε τα πόδια του θύµατος. 
ε.  Βάλε το θύµα σε πλάγια θέση ανάληψης. 

3. Εξετάζεις το τραύµα και βλέπεις ότι 
υπάρχει ένα κοµµάτι γυαλί κολληµένο σ’ αυτό, 
τι κάνεις; 
α.  Το τραβάς προς τα έξω γρήγορα. 
β.  Το αφήνεις µέσα και τοποθετείς ένα επίδεσµο 

σφιχτά πάνω απ’ αυτό. 
γ.  Το αφήνεις µέσα, τοποθετείς κάποιο 

επίστρωµα γύρω απ’ αυτό, το επιδένεις και 
βεβαιώνεσαι ότι δεν έσπρωξες το γυαλί ακόµη 
περισσότερο. 

4. Γιατί βάζουµε γάντια στις πρώτες 
βοήθειες, αν τα έχουµε, πριν να βοηθήσουµε 
κάποιον που αιµορραγεί; 
α.  Για να κάνουµε ευκολότερη την επίδεση του 

τραύµατος. 
β.  Σε περίπτωση που τα χέρια µας είναι βρώµικα. 
γ.  Γιατί λοιµώξεις µπορούν να µεταδοθούν µέσω 

του αίµατος από το ένα άτοµο στο άλλο. 

5. Αν κάποιος έχει ρινορραγία η 
αντιµετώπιση είναι: 
α.  Ξάπλωσε το θύµα κάτω και ανύψωσε τα πόδια 

του. 
β.  Βοήθησε το θύµα να καθίσει και βάλε το 

κεφάλι του προς τα πίσω. 
γ.  Τοποθέτησε ένα κοµµάτι πάγου στην πίσω 

πλευρά του λαιµού του θύµατος. 
δ.  Κάθισε το θύµα κάτω, σκυµµένο προς τα 

εµπρός και βάλε το να πιέζει τα ρουθούνια του 
αµέσως κάτω από τη ράχη της µύτης. 

6. Για µια µικρή γρατσουνιά ή κόψιµο θα 
πρέπει: 

α.  Να καθαρίσουµε το τραύµα µε νερό ή υγρό 
πανί, να το στεγνώσουµε µ’ ένα καθαρό 
χαρτοµάνδηλο και να βάλουµε πάνω ένα 
επίθεµα. 

β.  Να βάλουµε το τραύµα κάτω από µια βρύση, 
κι έπειτα να βάλουµε λίγη αντισηπτική κρέµα. 

γ.  Να βάλουµε ένα επίθεµα πάνω στο τραύµα 
άµεσα για να ελαττώσουµε τον κίνδυνο 
µόλυνσης. 

δ.  Να βάλουµε λίγη αντισηπτική κρέµα µε 
βαµβακερό ύφασµα. 

7. Αν κάποιος αιµορραγεί βαριά από το 
κεφάλι του εσύ θα πρέπει: 
α.  Να τον ξαπλώσεις κάτω, αλλά µε το κεφάλι 

και τους ώµους ανυψωµένους και 
στηριγµένους. 

β.  Να τον ξαπλώσεις επίπεδα και να του 
ανυψώσεις τα πόδια του. 

γ.  Να τον ξαπλώσεις και να υψώσεις το κεφάλι 
και τους ώµους καθώς και τα πόδια του. 

δ.  Να τον καθίσεις έτσι ώστε να γέρνει προς τα 
εµπρός. 

8. Αν το αίµα διαποτίσει τον επίδεσµο εσύ θα: 
α.  Πρέπει να βγάλεις τον επίδεσµο και να 

τοποθετήσεις έναν καθαρό. 
β.  Πρέπει να κρατήσεις το τραυµατισµένο µέλος 

ανυψωµένο. 
γ.  Πρέπει να βάλεις έναν άλλο επίδεσµο πάνω 

από τον διαποτισµένο. 
δ.  Πρέπει να διατηρήσεις την πίεση στο τραύµα 

για να σταµατήσεις την αιµορραγία. 

9. Είναι συχνό για κάποιον που αιµορραγεί 
βαριά ή έχει τραυµατιστεί µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο να πάσχει επίσης από: 
α.  ∆ηλητηρίαση του αίµατος. 
β.  Αιµορραγία. 
γ.  Καταπληξία (Shock). 
δ.  Πονοκέφαλο. 
ε.  Άσθµα. 

10. Μπορείς να σκεφτείς 5 πράγµατα που θα 
µπορούσε να νιώθει ή να εµφανίζει ένα θύµα 
που υποφέρει από καταπληξία; 
 

 

11. Αν το θύµα σου έχει ένα ή περισσότερα 
από αυτά τα συµπτώµατα τι µπορείς να 
κάνεις για να βοηθήσεις; (3 πράγµατα). 
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Μεγάλη Αιµορραγία 
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Όνοµα µαθητή:  Ηµεροµηνία:  
 

Πληροφορίες για τον αξιολογητή 
- Ο µαθητής πρέπει να δίνει κατά το δυνατόν µια ολοκληρωµένη απάντηση στις 

περισσότερες ερωτήσεις, εξηγώντας πώς θα µπορούσε να βοηθήσει κάποιον που 
έχει µεγάλη εξωτερική αιµορραγία. ∆ύο µαθητές να παίξουν ρόλους σε µια 
κατάσταση τραυµατισµού. 

Μέθοδος αξιολόγησης 
•••• Παίξιµο ρόλων και ερωτήσεις και απαντήσεις 

Υποσηµείωση: ο µαθητής µπορεί να ερωτηθεί για τα στοιχεία ικανότητας που είναι µε πλάγια γράµµατα 
 

Ικανότητα ∆εξιότητα Σχόλια 

Βοήθησε ένα θύµα που 
έχει µια µεγάλη 
εξωτερική αιµορραγία. 

- Βάλε γάντια (αν είναι διαθέσιµα). 
- Έλεγξε για ενσφηνωµένα 

αντικείµενα στο τραύµα. 

- Εφάρµοσε άµεση πίεση στο τραύµα 
– πες στο θύµα να το κάνει µόνο του 
αν µπορεί. 

- Ξάπλωσε κάτω το θύµα. 

- Ανύψωσε το τραυµατισµένο µέλος. 

 

Βοήθησε το θύµα σε 
περίπτωση καταπληξίας 
(Shock). 

- Καθησύχασε και ενθάρρυνε το 
θύµα. 

- Ξάπλωσέ το. 
- Ανύψωσε τα κάτω άκρα. 
- ∆ιατήρησε το θύµα ζεστό. 

 

Τοποθέτησε µια γάζα 
και ένα επίδεσµο σ’ ένα 
µέλος. 

- Κάνε επίδειξη εφαρµογής µιας 
αποστειρωµένης γάζας. 

- Κάνε επίδειξη εφαρµογής επιδέσµου 
σφιχτά, προστατεύοντας το τραύµα. 

 

Από τι άλλο θα 
µπορούσε να υποφέρει 
ένα θύµα µε αιµορραγία 
ή πόνο. 

Πώς θα µπορούσες να 
γνωρίζεις αν τα θύµατα 
υποφέρουν από 
καταπληξία; 

Καταπληξία 

 
Πιθανές απαντήσεις 
- Ωχρότητα 
- Ζάλη /Λιποθυµία 
- ∆ίψα 
- Αίσθηση αδυναµίας 
- Γρήγορη αναπνοή 

 

 
 
Όνοµα αξιολογητή:  Υπογραφή:  
    
Κυκλώστε ένα: Ολοκλήρωσε επαρκώς  Χρειάζεται επιπλέον πρακτική 
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Εγκαύµατα και Ζεµατίσµατα 
 

Για αυτήν την ενότητα θα χρειαστείτε: πίνακας, φύλλα εργασίας, βιβλίο πρώτων 
βοηθειών. 

 
Αντικειµενικοί στόχοι: 
Με το τέλος της ενότητας οι µαθητές θα πρέπει: 
- Να δείχνουν πώς να αντιµετωπίζουν κάποιον που έχει ένα µικρό έγκαυµα ή 
ζεµάτισµα (κάψιµο). 

- Να αναγνωρίζουν πότε θα πρέπει να πηγαίνει στο νοσοκοµείο 
 

∆ιδακτικά Σηµεία  Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 

Κάντε εισαγωγή στο θέµα των 
εγκαυµάτων και καψιµάτων και 
διερευνήστε κατά πόσο οι µαθητές 
γνωρίζουν πώς να τα 
αντιµετωπίζουν. 

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις. 

Πόσοι µαθητές στην τάξη έχουν πάθει οι ίδιοι 
έγκαυµα; 

Πώς συνέβη; Ζητήστε τους να περιγράψουν 
διάφορους τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι 
παθαίνουν εγκαύµατα.. 

Τι έκαναν τότε αυτοί; 

Καταιγιστικές ιδέες για αντιµετώπιση ενός 
εγκαύµατος. 

Γράψτε όλες τις απαντήσεις στον πίνακα είτε είναι 
σωστές είτε όχι. 

Ποιο πιστεύουν ότι είναι το πιο πιθανό µέρος για να 
πάθουν οι άνθρωποι εγκαύµατα; 

Μπορεί κάποιος από τους κινδύνους να ελαττωθεί; 

Χρήση βιβλίου πρώτων βοηθειών 

 

Συνεχίστε. Ήταν οι παραπάνω απαντήσεις της 
τάξης σωστές; 

Συγκρίνετε µε αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο 
πρώτων βοηθειών ως σωστές ενέργειες 
αντιµετώπισης. 

Βάλτε την τάξη να σηµειώσει ή να διασταυρώσει 
τους προηγούµενους τρόπους αντιµετώπισης στον 
πίνακα. 

Συνεχίστε τη συζήτηση και την 
εργασία σε οµάδες για τα εγκαύµατα, 
για να παγιώσετε και να επεκτείνετε 
τις γνώσεις. 

 

Χρησιµοποίησε τα φύλλα εργασίας σε ζευγάρια ή 
µικρές οµάδες. Επίσης µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε υλικό από το «Κυκλοφοριακή 
Αγωγή – Ατυχήµατα» 11-14 ετών βιβλίο µαθητή 
(σελ. 55-61) και καθηγητή (σελ. 65-73). 

 

Προαιρετικές δραστηριότητες: 
� Αν είναι δυνατόν, οι µαθητές να παίξουν ρόλους καταστάσεων όπου κάποιος έχει υποστεί ένα έγκαυµα, και 

να συµπεριληφθεί το κρύωµα του εγκαύµατος µε οποιοδήποτε υγρό είναι διαθέσιµο, η κάλυψη του µε 
ένα καθαρό επίθεµα και η αντιµετώπιση της καταπληξίας (σοκ) αν το έγκαυµα είναι σοβαρό. 

� Για παραπάνω πληροφορίες για πυρασφάλεια επικοινωνήστε µε την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

� Για ηλεκτρική ασφάλεια επικοινωνήστε µε τη ∆ΕΗ. 
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Εγκαύµατα και Ζεµατίσµατα 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συζήτησε µε τον/την συµµαθητή/τρια σου και κρατήστε σηµειώσεις: 
 

1. Σκεφτείτε και καταγράψτε τρία 
πράγµατα που θα κάνατε και τρία 
πράγµατα που δεν θα κάνατε όταν 
αντιµετωπίζετε ένα έγκαυµα ή 
ζεµάτισµα. 

 

2. Ποια η διαφορά ανάµεσα σε ένα 
έγκαυµα και ένα ζεµάτισµα; 

 

3. Πάρα πολλά διαφορετικά πράγµατα 
µπορεί να προκαλέσουν εγκαύµατα ή 
ζεµατίσµατα; Σκέψου για τις 
ακόλουθες κατηγορίες και κατέγραψε 
όσο το δυνατόν περισσότερα 
παραδείγµατα µπορείς να σκεφτείς για 
το καθένα: 
 
− Ξηρά εγκαύµατα (π.χ. καυτά 

σίδερα). 
− Ζεµατίσµατα (δηλ. υγρά 

εγκαύµατα). 
− Ηλεκτρικά εγκαύµατα. 
− Κρύα εγκαύµατα. 
− Χηµικά εγκαύµατα. 
− Εγκαύµατα από ακτινοβολία. 

 

4. Μετά το κρύωµα του εγκαύµατος, 
γιατί πρέπει να το καλύπτουµε µε ένα 
καθαρό επίθεµα ή ρούχο όσο το 
δυνατόν συντοµότερα; 

 

5. Συζήτησε τις ακόλουθες 
καταστάσεις µε τον/την 
συµµαθητή/τρια σου και κατέγραψε 
όλα τα πράγµατα που θα έκανες. 
Θυµήσου πάντα πρώτα απ’ όλα να 
σκέπτεσαι για τυχόν κινδύνους. 

- Εσύ και η αδελφή σου βρίσκεστε 
στο υπνοδωµάτιό σας, στο πάνω 
πάτωµα,  όταν αρχίζεις να 
οσµίζεσαι καπνό πολύ έντονα. 
Κατεβαίνεις κάτω για να 
ερευνήσεις και βρίσκεις να 
αναδύεται ένα πυκνό σύννεφο 
καπνού κάτω από την κλειστή 
πόρτα της κουζίνας. (Σκέψου πάνω 
σ’ αυτό, βήµα – βήµα και 
κατέγραψε τι θα έκανες). 

- Επιστρέφεις στο σπίτι από το 
σχολείο µια ζεστή µέρα και 
βρίσκεις την µητέρα σου να έχει 
αποκοιµηθεί στον κήπο κάτω από 
τον ήλιο. Φαίνεται πολύ κόκκινη 
και έχει ηλιακά εγκαύµατα σ’ όλο 
το µήκος των ποδιών και των 
χεριών της. 

- Είσαι στο εργαστήρι χηµείας του 
σχολείου και ο φίλος σου έριξε 
κάτω ένα δοχείο που περιέχει µια 
χηµική ουσία που τινάχτηκε µέσα 
στο µάτι του. Τον κεντρίζει και 
είναι πολύ επώδυνο. 

6. Σωστό ή λάθος. 

Πάντα να βγάζεις τα ρούχα του 
θύµατος από την περιοχή του 
εγκαύµατος. 

Σωστό  Λάθος 

 

Αν δεν είσαι κοντά σε βρύση για 
να κρυώσεις το έγκαυµα, χύσε 
γάλα ή οποιοδήποτε άλλο κρύο 
υγρό πάνω σ’ αυτό για όσο 
διάστηµα χρειάζεται για να µην 
πονά. 

Σωστό  Λάθος 
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Εγκαύµατα και Ζεµατίσµατα 
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Όνοµα µαθητή:  Ηµεροµηνία:  
 

Πληροφορίες για τον αξιολογητή 

Ο κάθε µαθητής πρέπει να δίνει όσο το δυνατόν πληρέστερη απάντηση, εξηγώντας πώς να 
αντιµετωπίζει τα παρακάτω τραύµατα. 

Μέθοδος Αξιολόγησης 
•••• Παίξιµο ρόλων - ερωτήσεις και απαντήσεις 

Υποσηµείωση: ο µαθητής µπορεί να ερωτηθεί για τα στοιχεία ικανότητας που είναι µε πλάγια γράµµατα. 
 

Ικανότητα  ∆εξιότητα Σηµείο Σχόλιο 

Εκτίµησε τους 
κινδύνους για σένα 
και για το θύµα. 

Σκέψου πρώτα τον κίνδυνο. 
  

Αντιµετώπισε ένα 
έγκαυµα / ζεµάτισµα. 

Βρέξε το τραύµα µε κρύο 
νερό για 10 λεπτά. 

Αποµάκρυνε οτιδήποτε 
προκαλεί σφίξιµο. 

Κάλυψε µε αποστειρωµένο 
επίθεµα ή νάιλον σακούλα. 

Βεβαιώσου ότι το θύµα ή 
θα πάει αµέσως στο 
νοσοκοµείο αν το έγκαυµα 
είναι σοβαρό ή θα δει τον 
γιατρό του για έναν έλεγχο. 

  

Αντιµετώπισε ως 
καταπληξία (σοκ). 

Ενθάρρυνε το θύµα. 
Ξάπλωσέ το κάτω. 
Ανύψωσε τα πόδια του. 
∆ιατήρησέ το ζεστό. 

  

Αν το έγκαυµα είναι 
σοβαρό; 
Γιατί καλύπτουµε ένα 
έγκαυµα µε καθαρό ή 
αποστειρωµένο 
επίθεµα. 

Για να ελαττώσουµε τις 
πιθανότητες λοίµωξης 
(µόλυνσης). 

  

 
 
 
Όνοµα αξιολογητή:  Υπογραφή:  
    
Κυκλώστε ένα: Ολοκλήρωσε επαρκώς  Χρειάζεται επιπλέον πρακτική 
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Κατάγµατα 
 
 

Η προσέγγιση για τα 
κατάγµατα/σπασίµατα µπορεί να 
είναι από πολύ απλή µέχρι πολύ 
εκτεταµένη. Σε τι αντικείµενα και 
σε τι έκταση θα ασχοληθεί ο 
εκπαιδευτικός θα εξαρτηθεί από τον 
ίδιο. Οι πρακτικές δεξιότητες 

σχετικά µε τις τεχνικές – τρόπους 
ακινητοποίησης προσφέρονται πάρα 
πολύ για πειραµατισµό, πρακτική 
άσκηση και παίξιµο ρόλων. 

Παρακαλώ διαβάστε τα αντίστοιχα 
κεφάλαια από το εγχειρίδιο Πρώτων 

Βοηθειών για λεπτοµέρειες πάνω 
στους τραυµατισµούς των οστών σε 
διάφορες περιοχές του σώµατος. Η 
βασική αρχή όµως, παραµένει η ίδια 
– ακινητοποίηση και υποστήριξη.

Για αυτήν την ενότητα θα χρειαστούν:φύλλα εργασίας, τριγωνικούς επιδέσµους, διάφορα 
πρόχειρα µέσα ακινητοποίησης (περιοδικά, ξύλα, χάρακες, µαζιλάρια, χαρτοκούτια κλπ). 

Αντικειµενικοί σκοποί: 
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι µαθητές θα πρέπει: 
- Ν’ αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός κατάγµατος. 
- Να επιδεικνύουν την αντιµετώπιση ενός κατάγµατος. 
- Να περιγράφουν πώς να εµποδίζουν την επιδείνωση του τραύµατος. 

 

∆ιδακτικά Σηµεία  Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 

Εισαγάγετε το θέµα των 
τραυµατισµών στα οστά και 
διερευνήστε τις γνώσει των µαθητών 
στο πώς να αναγνωρίζουν και να 
αντιµετωπίζουν ένα σπασµένο οστό. 

 

∆ώστε σε κάθε µαθητή ένα από τα κοµµένα κοµµάτια του 
οστού από το φύλλο εργασίας. Πείτε τους ότι υπάρχουν 5 
κοµµάτια και θα πρέπει να σχηµατίσουν ένα οστό µε το σωστό 
αριθµό κοµµατιών.  

Πείτε τους να σκεφτούν πόσο δυνατά είναι. Ρώτησε τους 
µαθητές αν είχαν σπάσει ποτέ κάποιο οστό. 

Πώς αυτό συνέβη; Πώς αυτοί ένιωσαν; Πώς έµοιαζε το τραύµα; 
Τι έκαναν πριν µεταφερθούν στο νοσοκοµείο; Τους βοήθησε 
κάποιος; Με ποιο τρόπο; 

Θα µπορούσε κάποιος να ξέρει πώς να βοηθήσει κάποιον µε 
σπασµένο πόδι; (Μόνο καταιγισµό ιδεών). 

  

Οµαδοποιήστε και επαναλάβετε τα κύρια σηµεία αναγνώρισης 
και αντιµετώπισης των καταγµάτων. 
Η αντιµετώπιση είναι διαφορετική για το χέρι ή το πόδι; Όχι, 
είναι η ίδια. Ακινητοποίηση και υποστήριξη – το θύµα θα 
ήθελε να στηρίξει π.χ. το χέρι του σε µια πιο βολική θέση. 
Θα καλούσατε ασθενοφόρο αν ήταν ένα κάταγµα καρπού; 
(Μόνο αν αυτοί δεν µπορούσαν να τον µεταφέρουν στο 
νοσοκοµείο µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή αν συνυπήρχαν κι 
άλλα τραύµατα που δυσκόλευαν το περπάτηµα). 
Θα ξαπλώναµε ένα άτοµο κάτω; (Ναι) Γιατί; (λόγω 
καταπληξίας). Θα δίναµε να πιει ή να φάει; (όχι) 

Κάντε πρακτική αντιµετωπίζοντας 
(βοηθώντας) ένα θύµα µε κάταγµα στο 
χέρι ή στο πόδι µέσα από το παίξιµο 
κάποιου ρόλου. 
 
 
 
Ακολουθήστε και επεκτείνετε τις 
γνώσεις για τα κατάγµατα µέσω των 
φύλλων εργασίας. 

 

Οι µαθητές να χωριστούν ανά 2 ή 3 σε οµάδες. Ένας µαθητής 
να κάνει το θύµα κι ένας το διασώστη. 

Κάντε πρακτική εξάσκηση βοηθώντας σε διαφορετικά 
κατάγµατα – χρησιµοποιείστε τριγωνικούς επιδέσµους, 
κουβέρτες, ρουχισµό και άλλα αυτοσχέδια µέσα 
ακινητοποίησης (χάρακες, οµπρέλες, χάρτες, σκουπόξυλα, 
τετράδια, χαρτοκούτια, περιοδικά, µαξιλάρια, κουβέρτες κλπ). 

Ζητήστε από το θύµα να ενεργήσει σα να πονά. Οι µαθητές να 
ανακουφίσουν το θύµα και να αντιµετωπίσουν την πιθανή 
ύπαρξη καταπληξίας, αν πιστεύουν ότι είναι αναγκαίο. 
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Κατάγµατα – Φύλλο εργασίας 
Παιχνίδι συναρµολόγησης οστού 
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Κατάγµατα 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συζήτησε τις ακόλουθες επιλογές µε τον συµµαθητή/τριά σου και καταγράψτε 
τις απαντήσεις σας. 
 

1. Ένας «καρπός µε κάταγµα» και ένας 
«σπασµένος καρπός» είναι το ίδιο 
πράγµα. 

Σωστό  Λάθος 

 

2. Εσείς δεν θα πρέπει να 
προσπαθήσετε να µετακινήσετε το 
τραυµατισµένο µέλος εκτός κι αν 
νοµίζετε ότι το θύµα βρίσκεται σε 
κίνδυνο µεγαλύτερου τραυµατισµού. 

Σωστό  Λάθος 

 

3. Ένας µεγάλος κίνδυνος µε τα 
κατάγµατα είναι ότι το τραύµα εύκολα 
µπορεί να χειροτερεύσει αν 
µετακινηθεί πάρα πολύ. 

Σωστό  Λάθος 

 

4. Αν δεν είσαι σίγουρος αν το τραύµα 
είναι κάταγµα ή µόνο ένα διάστρεµµα 
πάντα να το αντιµετωπίζεις ως 
κάταγµα. 

Σωστό  Λάθος 

5. Ποια είναι τα συµπτώµατα ενός σπασίµατος 
ή κατάγµατος; Πως θα φαινόταν το τραύµα; 
Πως θα ένοιωθε το θύµα; 

6. Ως διασώστης ποιοι είναι οι δυο πιο 
κύριες ενέργειες που µπορείς να κάνεις 
για να βοηθήσεις κάποιον που πιστεύει 
ότι έχει ένα σπασµένο οστό; 

7. Εσύ και µερικοί φίλοι σου παίζετε 
ποδόσφαιρο κι ένας φίλος πέφτει πολύ 
άτσαλα πλακώνοντας το χέρι του. Εσύ 
είσαι δίπλα και ακούς έναν ήχο 
σπασίµατος. Τρέχεις µαζί µε τους 
φίλους σου να βοηθήσεις. Ο φίλος σου 
κάθεται πιάνοντας σφιχτά το χέρι του, 
που έχει παράξενο σχήµα, προφανώς 
έχει φοβερό πόνο, είναι πολύ χλωµός 
και παραπονιέται ότι νιώθει άσχηµα. Τι 
θα κάνεις για να βοηθήσεις; 

8. Γράψτε µια πραγµατική ή 
φανταστική ιστορία όπου θα 
περιγράφονται τα αίτια πρόκλησης της 
κάκωσης, τα συµπτώµατα και η 
αντιµετώπισή της. 
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Κατάγµατα – Φύλλο αξιολόγησης 
 

Όνοµα µαθητή:  Ηµεροµηνία:  
 

Πληροφορίες για τον αξιολογητή 

Ο κάθε µαθητής πρέπει να δίνει όσο το δυνατόν πληρέστερη απάντηση, επιδεικνύοντας πώς θα αντιµετώπιζε 
κάποιον που έχει ένα πιθανό κάταγµα. 

Μέθοδος Αξιολόγησης 
•••• Παίξιµο ρόλων - ερωτήσεις και απαντήσεις 

Υποσηµείωση: ο µαθητής µπορεί να ερωτηθεί για τα στοιχεία ικανότητας που είναι µε πλάγια γράµµατα. 
 

Ικανότητα  ∆εξιότητα Σηµείο Σχόλιο 

Αντιµετώπισε ένα 
θύµα που έχει πιθανό 
κάταγµα. 

- Παρηγόρησε και ενθάρρυνε. 
- Πες στο θύµα να παραµείνει ακίνητο. 
- Σταθεροποίησε και υποστήριξε στη 

θέση όπως βρέθηκε ή στην 
περισσότερο αναπαυτική θέση για το 
θύµα. 

- Εφάρµοσε στήριξη µε οποιοδήποτε 
διαθέσιµο ρούχο, κουβέρτες ή 
επιδέσµους. 

- Κανόνισε την µεταφορά στο 
νοσοκοµείο. 

  

Αντιµετώπισε το θύµα 
για καταπληξία (σοκ). 

- Παρηγόρησε το θύµα. 
- Ξάπλωσέ το κάτω. 
- Σήκωσε τα πόδια, αν τα τραύµατα το 

επιτρέπουν. 
- ∆ιατήρησε το θύµα ζεστό. 

  

Μάθε πώς να 
αναγνωρίζεις ένα 
κάταγµα. 
 
(∆ιερεύνησε για 
απαντήσεις). 

∆ώσε 5 από τα ακόλουθα πιθανά σηµεία. 

- Πρόσφατο χτύπηµα ή πτώση. 
- Ήχος κατάγµατος. 
- Οξύς πόνος. 
- ∆υσκολία στην κίνηση. 
- Αίσθηµα τάσης (τραβήγµατος). 
- Πρήξιµο. 
- Μελανιά. 
- ∆υσφορία. 
- Κόντεµα του µέλους. 

  

Μάθε πώς να 
αναγνωρίζεις την 
καταπληξία (σοκ). 

- Ωχρότητα (χλωµάδα). 
- Λιποθυµία / ζάλη. 
- ∆ίψα. 
- Αίσθηµα αρρώστου. 
- Γρήγορη αναπνοή. 

  

 
Όνοµα αξιολογητή:  Υπογραφή:  
    
Κυκλώστε ένα: Ολοκλήρωσε επαρκώς  Χρειάζεται επιπλέον πρακτική 
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Τρό̟οι µεταφοράς 
 

Η µετακίνηση ασθενών µπορεί να είναι επικίνδυνη και για το θύµα (γιατί µπορεί να 
επιδεινώσει την κατάστασή του) αλλά και για το διασώστη. Εκτός και αν κάποιος έχει 
εκπαιδευτεί στη µεταφορά, δεν θα πρέπει να µετακινείται ένα θύµα εκτός και αν κινδυνεύει 
άµεσα η ζωή του. Στο βιβλίο πρώτων βοηθειών το αντίστοιχο κεφάλαιο. 

 

Για αυτήν την ενότητα θα χρειαστείτε: σλάιτς «Τρόποι µεταφοράς), φωτοτυπηµένα 
φύλλα εργασίας, βιβλίο πρώτων βοηθειών. 

 

Αντικειµενικοί στόχοι: 
Με το τέλος της ενότητας οι µαθητές θα πρέπει: 
- Να µάθουν πότε θα πρέπει και πότε δεν θα πρέπει  να µετακινείται ένα άτοµο 
τραυµατισµένο ή µε ασθένεια. 

- Να µάθουν το σωστό τρόπο ανύψωσης και µεταφοράς ασθενών. 
- Να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε διάφορους τρόπους µεταφοράς µε 1, 2 ή 
περισσότερους διασώστες. 

 

∆ιδακτικά Σηµεία  Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 

Κάντε εισαγωγή στο θέµα της 
ανύψωσης και µεταφοράς ασθενών – 
τραυµατιών και κατά πόσο οι µαθητές 
γνωρίζουν πότε και µε ποιους τρόπους 
να µεταφέρουν ένα θύµα. 

 

Καταιγιστικές ιδέες για το πότε θα µετακινούσαν 
ένα άτοµο. 

Καταγραφή των τρόπων που γνωρίζουν οι ίδιοι. 

Πότε θα χρησιµοποιούσαν τον καθένα από αυτούς; 
Πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα κάθε τρόπου. 

Χρήση βιβλίου πρώτων βοηθειών  

Ήταν οι παραπάνω απαντήσεις της τάξης σωστές; 

Συγκρίνετε µε αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο 
πρώτων βοηθειών. 

∆είξτε τα σλάιτς µε τους τρόπους µεταφοράς. 

Πρακτική εξάσκηση στους διάφορους 
τρόπους µεταφοράς. 
 
 
 
Ανακεφαλαίωση - κλείσιµο 

 

Χρησιµοποιήστε τα φύλλα εργασίας για πρακτική 
εξάσκηση σε ζευγάρια ή µικρές οµάδες.  

∆ώστε προσοχή στο σωστό τρόπο ανύψωσης. 
(Προσοχή να µην καταπονηθούν οι µαθητές στην 
προσπάθεια ανύψωσης δυσανάλογα µεγάλων για τις 
δυνατότητές τους βαρών). 

   

Σηµειώσεις 
Προφυλάξεις ασφαλείας: 
� Χρησιµοποιήστε για την ανύψωση τα πόδια σας, όχι 

την πλάτη σας. 
� ∆ιατηρήστε το βάρος όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 

σώµα σας. 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ανύψωση: 
� Λάβετε υπόψη το βάρος του ασθενή και την 
αναγκαιότητα για επιπρόσθετη βοήθεια από άλλα 
άτοµα. 

� Γνωρίζετε τη φυσική ικανότητα - περιορισµούς σας. 
� Ανυψώνετε χωρίς να περιστρέφετε. 
� Τοποθετήστε σωστά τα πόδια σας. 
� Συντονιστείτε στις κινήσεις µε το άλλο άτοµο, εάν 

υπάρχει. 

Παραδείγµατα ύπαρξης αναγκαιότητας για τη µετακίνηση ενός 
θύµατος: 

− Ύπαρξη ή κίνδυνος πυρκαγιάς. 
− Ύπαρξη εκρηκτικών ή άλλων επικίνδυνων υλικών. 
− Αδυναµία προστασίας του τόπου του ατυχήµατος. 
− Αδυναµία προσέγγισης άλλων πιο σοβαρά 

τραυµατισµένων θυµάτων. 

Επιπρόσθετη προαιρετική δραστηριότητα: Οι µαθητές να 
ψάξουν βρουν αντίστοιχα ενηµερωτικά φυλλάδια ή να 
δηµιουργήσουν δικά τους, µε γενικότερες οδηγίες για τη σωστή 
ανύψωση αντικειµένων και την προφύλαξη της µέσης σε όλες τις 
εργασίες. 
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Τρό̟οι µεταφοράς 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

 

 

 
Ανθρώπινο δεκανίκι - υποστήριγµα  Μεταφορά στην πλάτη 

 

 

 

Μέθοδος έλξης  Μεταφορά από ώµους - γόνατα 
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Μεταφορά µε κάθισµα 4 χεριών 

 

 

 
Λεπτοµέρειες χεριών από µεταφορά µε 

κάθισµα 2 χεριών 

 
Μεταφορά µε κάθισµα 2 χεριών 

 

 

 
  Μεταφορά «αιώρα» 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ελέγχοντας την Ασφάλεια 

1) α. Πιθανή ηλεκτροπληξία. β. Κλείστε την κεντρική 
παροχή και βγάλτε από τη µπρίζα. 

2) α. Η κυκλοφορία. β. Μην πανικοβάλλεστε - 
διασχίστε το δρόµο προσεκτικά. ∆είτε αν µπορείτε 
να σταµατήσετε την κυκλοφορία των οχηµάτων - 
βρείτε κάποιον να σας βοηθήσει να το κάνετε 
ενόσω εσείς βοηθάτε το παιδί. Ποτέ µην στέκεστε 
στη µέση του δρόµου, εκτός αν τα διερχόµενα 
αυτοκίνητα γνωρίζουν ότι υπάρχει ατύχηµα και 
έχουν εκτραπεί.  

3) Μην κολυµπήσετε στα βαθιά και µην 
προσπαθήσετε να τη σώσετε. Υπάρχει σωσίβιο 
κάπου κοντά; Μπορείτε να την τραβήξετε έξω 
δίνοντάς της ένα κλαδί να κρατηθεί; ∆έστε µεταξύ 
τους µερικά ρούχα / υφάσµατα για να φτιάξετε ένα 
σχοινί. Ρίξτε τής το και τραβήξτε την έξω. Βρείτε 
αµέσως βοήθεια.  

4) α. Να κοπείτε ο ίδιος. β. Φορέστε προστατευτικά 
ενδύµατα – παπούτσια / χοντρά γάντια. Καθαρίστε 
τα γυαλιά µε σκούπα. Μην προσπαθήσετε να 
µαζέψετε τα γυαλιά µε γυµνά χέρια. Μην µετακινείτε 
το θύµα - µπορεί να κοπεί χειρότερα κ.τ.λ. 

 
Τι θα κάνετε σε ένα επείγον περιστατικό 

Εάν έρθετε αντιµέτωποι µε µια επείγουσα κατάσταση, 
όταν κάποιος έχει πάθει κάποιο ατύχηµα ή έχει 
τραυµατισθεί, εσείς ως άτοµα που γνωρίζετε βασικές 
Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να εκτιµήσετε γρήγορα 
την κατάσταση. 
Είναι πολύ σηµαντικό να διατηρήσετε την ψυχραιµία 
σας και να ανακαλύψετε τι έχει συµβεί. Θα πρέπει να 
εξασφαλίσετε ότι αποµακρύνατε οποιονδήποτε 
κίνδυνο για το θύµα, τους οποιουσδήποτε 
παρευρισκόµενους ή τον εαυτό σας. 
Ποτέ µην τρέχετε κατευθείαν να βοηθήσετε, καθώς 
µπορείτε να κάνετε την κατάσταση χειρότερη, εάν δεν 
αντιληφθείτε τον κίνδυνο. Για παράδειγµα πολλοί 
άνθρωποι πανικοβάλλονται, όταν βλέπουν ένα 
ατύχηµα, τρέχουν κατευθείαν µέσα στο δρόµο και 
τραυµατίζονται από διερχόµενο όχηµα. 
Αµέσως µόλις είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει επιπλέον 
κίνδυνος, τότε θα πρέπει να ελέγξετε την 
ανταπόκριση από το θύµα για να αποφασίσετε εάν 
έχει ή δεν έχει τις αισθήσεις του. Για να το κάνετε αυτό 
θα πρέπει να φωνάζετε δυνατά «είστε καλά; µπορείτε 
να µε ακούσετε;» ή «άνοιξε τα µάτια σου» και 
κούνησε απαλά το θύµα. 
Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση, τότε το θύµα δεν έχει 
τις αισθήσεις του και θα πρέπει να συνεχίσετε µε την 
διαδικασία 4Α (Ασφάλεια, Ανταπόκριση, 
Αεραγωγός, Αναπνοή). 
Πρώτα εξασφαλίστε ότι ο αεραγωγός είναι ανοιχτός. 
Κάντε το αυτό τοποθετώντας δύο δάκτυλα κάτω από το 
πηγούνι και κάνοντας έκταση το κεφάλι προς τα πίσω. 
Έπειτα χρειάζεται να ελέγξετε αν το θύµα αναπνέει 
τοποθετώντας το αυτί σας κοντά στο στόµα του / της και 
ακούγοντας για αναπνευστικούς ήχους. Θα πρέπει 
επίσης να κοιτάξετε για κινήσεις του θώρακα. Ο έλεγχος 
διαρκεί 10 δευτερόλεπτα. 
Εάν το θύµα είναι αναίσθητο αλλά αναπνέει, τότε θα 
πρέπει να το τοποθετήσετε σε θέση ανάνηψης και να 
εξασφαλίσετε ότι έχουν κληθεί ιατρική βοήθεια ή 
ασθενοφόρο. 

Θέση Ανάνηψης 
Σωστή σειρά: 3, 7, 9, 1, 11, 2, 14, 4, 13, 8, 5, 10, 12, 
15, 6. 

Θωρακικές Συµπιέσεις & Εµφυσήσεις 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις. 
1. Κυκλοφορεί το αίµα σ’ όλο το σώµα και στους 

πνεύµονες. 
2. Οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, θρεπτικές ουσίες, 

προϊόντα µεταβολισµού, θερµότητα και το 
ανοσοποιητικό σύστηµα. 

3. Οι θωρακικές συµπιέσεις µιµούνται τη λειτουργία 
της καρδιάς, όταν αυτή έχει σταµατήσει. 

4. ∆εν τις χρειάζεται. Επίσης µπορεί να προκαλέσετε 
άσκοπο πόνο και / ή βλάβη σ’ ένα υγιές άτοµο π.χ. 
µπορεί να σπάσετε τις πλευρές του. 

5. Για να γεµίσουµε το αίµα µε οξυγόνο µέσω των 
πνευµόνων. 

6. Ελέγξτε εάν ο Αεραγωγός είναι ανοιχτός. 
Βεβαιωθείτε ότι η µύτη είναι καλά κλεισµένη και 
έχετε καλύψει καλά το στόµα του θύµατος µε το 
στόµα σας. Κοιτάξτε µέσα στο στόµα για εµφανή 
ξένα σώµατα. ΜΗ βάζετε το δάκτυλό σας στα 
τυφλά. Μην χάνετε χρόνο εάν ο θώρακας 
εξακολουθεί να µην ανυψώνεται. Συνεχίστε την 
ΚΑΡΠΑ και ξαναδοκιµάστε µετά αφού θα έχετε 
κάνει 30 θωρακικές συµπιέσεις. 

7. Ρυθµός: 100 θωρακικές συµπιέσεις το λεπτό – 
βάθος: 4 µε 5 cm. 

8. Τοποθετώντας το ένα χέρι στο µέτωπο του 
θύµατος, κάνετε έκταση του κεφαλιού προς τα 
πίσω. Χρησιµοποιώντας τα δύο δάκτυλα µόνο του 
άλλου χεριού, ανυψώνετε το πηγούνι και το 
διατηρείτε ανυψωµένο. 

Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση 

Α. Η Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) θα 
πρέπει να γίνεται µόνο σε κάποιον που δεν 
ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει κανονικά. 
Εάν δεν αναπνέει, σηµαίνει ότι η καρδιά σταµάτησε να 
κτυπάει. Θα χρειαστεί να κάνετε 30 θωρακικές 
συµπιέσεις για να κυκλοφορήσετε το αίµα σ΄ όλο το 
σώµα και να κρατήσετε τα ζωτικά όργανα ζωντανά. 
Βεβαιωθείτε ότι καλέσατε ασθενοφόρο αµέσως µόλις 
κάνατε τους  4A ελέγχους. 
Κάντε έκταση του κεφαλιού για να ανοίξετε τον 
αεραγωγό, έπειτα κλείστε τη µύτη µε το δείκτη και τον 
αντίχειρά σας και εφαρµόστε καλά τα χείλη σας γύρω 
από το στόµα του θύµατος και δώστε δύο 
εµφυσήσεις. 

Β. Για να κάνεις θωρακικές συµπιέσεις: Σωστή σειρά: 
2, 5, 3, 1, 4. 
 
Πνιγµονή 

1. Ερυθρότητα στο πρόσωπο (αρχικά)-σπασµωδική 
αναπνοή – αγωνία / ανησυχία – γκρίζο / κυανό 
πρόσωπο (αργότερα) 

2. Ι. Αρχικά - κόκκινο, ΙΙ. Μετά από 2-3 λεπτά ωχρό / 
γκρίζο / κυανό 

3. Μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του, τελικά η καρδιά 
θα σταµατήσει 
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4. Ενθαρρύνετε το να βήξει και κατόπιν χτυπήµατα 
στην πλάτη. 

5. Έτσι ώστε το εµπόδιο, αν ξεκολλήσει, να πέσει έξω 
από το στόµα και όχι να ξαναγλιστρήσει προς τα 
πίσω, καθώς το θύµα αγωνίζεται να αναπνεύσει.  

6. Κοιλιακές ωθήσεις 

7. Σχηµατίστε γροθιά, µε τον αντίχειρα κλεισµένο 
µέσα, σταθείτε πίσω από το θύµα, γείρετέ το 
µπροστά, τοποθετείστε το χέρι µε τη γροθιά και µε 
τον αντίχειρα προς το σώµα του θύµατος ανάµεσα 
στον αφαλό και το στέρνο, πιάστε γερά από πάνω 
µε το άλλο χέρι σας, τραβήξτε απότοµα - προς τα 
µέσα και πάνω, για να διώξετε το ξένο σώµα. Κάντε 
το 5 φορές.  

8. Επαναλάβετε 

9. Καλέστε ασθενοφόρο 

10. Βεβαιωθείτε ότι το θύµα περνά από ιατρικό έλεγχο 
γιατί µερικές φορές οι κοιλιακές ωθήσεις µπορούν 
να προκαλέσουν κακώσεις σε εσωτερικά όργανα - 
µολονότι αξίζει να διακινδυνεύσει κανείς, καθώς η 
πνιγµονή σκοτώνει µέσα σε λίγα λεπτά.  

11. Βρέφη και παιδιά 

12. Πολύ µικρά αντικείµενα που σφηνώνονται στο 
λαιµό - ξηροί καρποί ή άλλες τροφές - µικρά 
πλαστικά παιχνίδια - µπίλιες - κουµπιά κ.ο.κ. 

Αιµορραγία 

1. γ, δ 2. α, γ 3. γ 4. β, γ 5. δ 6. α 

7. α 8. β, γ, δ 9. γ 

 
10. Μπορεί να αναπνέει γρήγορα µε ρηχές 
αναπνοές – µπορεί  να ζαλίζεται – να είναι ωχρό – 
να νιώθει τάση προς έµετο ή να κάνει εµετό – δέρµα 
υγρό και κρύο – να νιώθει δίψα 

11. 3 από – ξάπλωσε κάτω – ανύψωσε τα πόδια 
(εάν  η κάκωση στο επιτρέπει) –  διατήρησε ζεστό 
–   ενθάρρυνε το θύµα.  

Εγκαύµατα  
 
1. ΠΡΕΠΕΙ: Να φορέσετε γάντια, αν έχετε - να βάλετε 

το έγκαυµα κάτω από τρεχούµενο νερό για 10 
λεπτά - να το καλύψετε µε καθαρό µαλακό 
επίδεσµο ή γάζα - να στείλετε το θύµα στο γιατρό / 
νοσοκοµείο, αν το έγκαυµα είναι σοβαρό κοιτάξτε 
για σηµεία σοκ - αφαιρέστε κάθε σφιχτό κόσµηµα ή 
ρούχο, πριν αρχίσει να πρήζεται.  

 
 ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ: Να σπάσετε τις φουσκάλες - να 

αγγίξετε το έγκαυµα (µπορεί να µεταδώσετε 
µικρόβια) - να χρησιµοποιήσετε ο,τιδήποτε 
χνουδωτό ή βρώµικο για να καλύψετε την επιφάνεια 
- να τραβήξετε για να βγάλετε τα ρούχα ή τα 
κοσµήµατα αν είναι κολληµένα - να βάλετε 
οποιαδήποτε κρέµα ή αλοιφή επάνω στο έγκαυµα - 
να χρησιµοποιήσετε κολλώδη επιθέµατα.  

 
2. Το ξηρό έγκαυµα είναι από ξηρή θερµότητα - π.χ. 

φωτιά ή χηµικά. Το υγρό έγκαυµα είναι από υγρή 
θερµότητα, π.χ. καυτό νερό, ατµό.  

 

3. Ξηρά εγκαύµατα - καυτό σίδερο, φλόγες, τσιγάρα. 
Υγρά εγκαύµατα - ατµός, καυτό νερό.  
Ηλεκτρικά εγκαύµατα - ελαττωµατική µπρίζα, 
ηλεκτρικός πυλώνας, ηλεκτροφόρο καλώδιο.  
Κρύα εγκαύµατα - µεταλλικά δοχεία από την 
κατάψυξη µπορούν να προκαλέσουν έγκαυµα και 
να κολλήσουν στο δέρµα.  
Χηµικά εγκαύµατα - οξέα, λευκαντικά, διαλυτικά 
χρωµάτων.  
Εγκαύµατα ακτινοβολίας - από υπερβολική 
έκθεση του δέρµατος στο ηλιακό φως / λάµπα 
µαυρίσµατος.  

 
4. Για να αποφευχθούν τα µικρόβια και η µόλυνση. 
 
5.α. Μην ανοίξετε την πόρτα. Πέστε σε όλους τους 

άλλους στο σπίτι να βγουν γρήγορα έξω. Βγείτε κι 
ο ίδιος γρήγορα έξω. Μην ξαναµπείτε µέσα. 
Καλέστε την πυροσβεστική (199) από το σπίτι 
κάποιου γείτονα ή από τηλεφωνικό θάλαµο.  

 
5.β. Ξυπνήστε την. Μετακινήστε την στη σκιά ή σε 

κλειστό χώρο. ∆ροσίστε το δέρµα βρέχοντάς το 
µε υγρή και δροσερή πετσέτα ή βάλτε την σε 
µπανιέρα µε δροσερό νερό. ∆ώστε της να πιει 
άφθονο δροσερό νερό. Ένα γαλάκτωµα για µετά 
την ηλιοθεραπεία µπορεί να βοηθήσει τον πόνο, 
εφόσον δεν υπάρχουν φουσκάλες. Αν υπάρχουν 
φυσαλίδες ή το δέρµα πονά πολύ, βεβαιωθείτε ότι 
θα πάει αµέσως σε γιατρό. 

 
5.γ. Πρώτα σκεφτείτε τον κίνδυνο - βεβαιωθείτε ότι δεν 

θα έρθετε σε επαφή µε τα χηµικά. Μεταφέρετε το 
θύµα γρήγορα σε βρύση µε κρύο νερό. Βάλτε τον 
να σκύψει κάτω από τη βρύση και ξεπλύνετε το 
µάτι απαλά µε άφθονο τρεχούµενο νερό για 10 
λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι ο δάσκαλος το γνωρίζει και 
ότι το θύµα θα µεταφερθεί στο νοσοκοµείο.  

Κατάγµατα 
 
1. Σ 2. Σ 3. Σ  4. Σ 
 
5. Μπορεί να είναι συστραµµένο, µε περίεργο 

σχήµα, πρησµένο, µελανιασµένο.  
 Θα πονά πολύ, µπορεί να νοιώθει ναυτία, 

ζαλάδα, τάση λιποθυµίας. Ακόµη µπορεί να 
υποφέρει από καταπληξία.  

 
6. 1) Σταθεροποιήστε και ανακουφίστε την κάκωση 

στην πιο αναπαυτική θέση. 
 2) Κανονίστε ώστε το θύµα να µεταφερθεί στο 

νοσοκοµείο (αν υπάρχουν σηµεία καταπληξίας, 
µπορείτε να βοηθήσετε ξαπλώνοντας το θύµα 
κάτω, σηκώνοντας τα πόδια και κρατώντας το 
ζεστό - αν η κάκωση το επιτρέπει). 

 
7. - Σταθεροποίηση / υποστήριξη στην πιο άνετη 

θέση. 
- Ενθαρρύνετε. 
- Αντιµετωπίστε την καταπληξία - (ξαπλώστε το 
κάτω, σηκώστε τα πόδια, σκεπάστε). 

- Βρείτε βοήθεια - (ασθενοφόρο, αν δεν µπορεί να 
περπατήσει / νοιώθει λιποθυµία). 
  

8. - Κάντε τον να κρατήσει το χέρι του ακίνητο και να 
το υποστηρίξει. 

- Βεβαιωθείτε ότι θα πάει στο νοσοκοµείο - ή θα τον 
δει γιατρός. 

- (Στην περίπτωση αυτή, µην καλείτε ασθενοφόρο, 
εκτός αν πρόκειται για ακραία περίπτωση).  
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∆ίκτυο ∆ηµοτικών Σχολείων µε πρόγραµµα Αγωγής Υγείας 
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«Εθελοντισµός - Πρόληψη Ατυχηµάτων – Πρώτες Βοήθειες» 

 
Χρηµατοδότηση 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Ενέργεια 2.4.3 πράξη Γ΄ - «Προγράµµατα Ενίσχυσης 
Πρωτοβουλιών σε Θέµατα Αγωγής Υγείας» - ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

 

Επιστηµονικοί υπεύθυνοι 
Τσιτσιλέγκας Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός – Νοσηλευτής 
Συνεργάτης Γραφείου Αγωγής Υγείας 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας 
Π.Ε. Ανατολικής Θεσ/νίκης 

Κουρουτσαλάκης Ιωάνης 
Ψυχολόγος 

 

Συνεργαζόµενοι Φορείς 
Γραφείο Αγωγής Υγείας ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης 

∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης 

Ένωση Ελλήνων Ναυαγοσωστών 
Ελληνική Ένωση Έρευνας και ∆ιάσωσης 

Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης 
 
 

Συµµετέχοντα σχολεία  Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί  

24ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  Φωτιάδης Φώτης 
Παγούνη Ντίνα 

28ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  Χασιώτη Στέλλα 

61ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  Σιώτας Αθανάσιος 

91ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  Οικονοµίδης Ιωάννης 

100ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  Παπούκας ∆ηµήτρης 

106ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης  Νικολακούδη Αναστασία 

5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς  Τσαταλής  Ιωάννης 

13ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς  Κιάκου Βαϊα 

4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περαίας  Κιοτέογλου Τρίφωνας 

∆ηµοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου  Παπαϊωάννου Κατερίνα 

 

Επιµέλεια εκπαιδευτικού πακέτου 
Τσιτσιλέγκας Γεώργιος 
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Ευχαριστίες 
 
Στους µαθητές της έκτης τάξης (σχολικού έτους 2003-04) του 37ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Θεσσαλονίκης  Στέλλα Μίκρου, Ειρήνη Τσιγγάνου, ∆άφνη Κάλτσα, 
Ειρήνη Πέτσα, Αινεία Θεοδώρου, Κωνσταντίνα Φράγκου και Εµµανουήλ 
Παντούση καθώς και στον εκπαιδευτικό τους Τρεύλα Ευθύµιο για τη βοήθειά τους 
στη λήψη των φωτογραφιών των σλάιτς. 
 
Τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για τη συνεχή υποστήριξη 
των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας. 
 
Την Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ για τη χορηγία 3 εκπαιδευτικών προπλασµάτων 
καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης για την πρακτική εξάσκηση των συµµετεχόντων 
εκπαιδευτικών και µαθητών το σχολικό έτος 2003-04. 
 
Την Μούστου Ελένη για τη βοήθεια στις µεταφράσεις. 
 
Στο Φώτη Φωτιάδη για τη διάθεση του στούντιο για τη λήψη των φωτογραφιών. 
 
Στο Γιώργο Αυγερινό για τη λήψη και ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων των σλάιτς. 
 


