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Αιμοδοσία, Πράξη Αγάπης για το Συνάνθρωπο



Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς Ζαπονάκη Γεώργιο και 
Λαυρεντάκη Μαρία και πήραν μέρος οι μαθητές της Γ τάξης Τομέα Πληροφορικής 
του σχολείου μας.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματική Εθελοντισμός και Υγεία: Αιμοδοσία, 
Προσφορά Ιστών και Οργάνων.

Στα πλαίσια του προγράμματος οργανώθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

- Διανομή φυλλαδίων για την αιμοδοσία
- Μελέτη του προηγούμενου παραγόμενου υλικού του σχολείου μας για την 

αιμοδοσία και τις εθελοντικές δράσεις
- Προβολή σποτ για την αιμοδοσία σε όλα τα τμήματα του σχολείου μας και 

επακόλουθη συζήτηση
- Ενημέρωση για τον εθελοντισμό και τη σημασία του στη ζωή μας και 

ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη δράση εθελοντικών ομάδων και την 
πιθανή συμμετοχή τους

- Ενημέρωση των μαθητών του προγράμματος για την αιμοδοσία και για την 
παράδοση της Τράπεζας αίματος του σχολείου μας

- Ενημέρωση των μαθητών της Α τάξης για την ύπαρξη της Τράπεζας Αίματος 
που είναι διαθέσιμη σε όλη τη σχολική κοινότητα

- Ενημέρωση από το τμήμα Αιμοδοσίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου για την 
αιμοδοσία και τη διαδικασία αιμοδοσίας

- Ενημέρωση των μαθητών της Γ τάξης για τη διαδικασία αιμοδοσίας
- Πρόσκληση και Συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

σχολείου (ενδεικτικά, σε κάθε εθελοντή αιμοδότη δινόταν ένα λουλούδι, 
προσφορά του Συλλόγου)

- Ενημέρωση από το Τμήμα Εθελοντών Σαμαρείτων του Ερυθρού Σταυρού για 
τις Πρώτες Βοήθειες

- Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο χώρο του σχολείου με τη συμμετοχή
μαθητών (ενήλικων), γονέων και κηδεμόνων και εκπαιδευτικών του σχολείου 
μας

- Εμπλουτισμός της Τράπεζας Αίματος
- Παροχή φιαλών αίματος, όπου παρουσιάστηκε ανάγκη καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του σχολικού έτους σε μέλη της σχολικής μας κοινότητας και κατ΄επέκταση 
της Τράπεζας αίματος

- Ανάρτηση φωτογραφιών από την αιμοδοσία στην ιστοσελίδα του σχολείου
- Ενημέρωση τοπικού Τύπου για την εθελοντική αιμοδοσία και την Τράπεζα 

Αίματος
- Ανάρτηση φωτογραφιών και κειμένων σε πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου

τόσο πριν την αιμοδοσία (για ευαισθητοποίηση) όσο και μετά (για 
επιβράβευση)

- Σε κάθε μαθητή που συμμετείχε στην αιμοδοσία προσφερόταν ένα λουλούδι, 
προσφορά του Συλλόγου Γονέων.



- Οι μαθητές επίσης έλαβαν ο καθένας τη δική του φωτογραφία μετά την 
ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων ως υπενθύμιση  και επιβράβευση της 
πράξης τους,

- Τέλος να σημειώσουμε την παρουσία του εκπαιδευτικού Δετοράκη Σταύρου, 
πρώην υπεύθυνου για την αιμοδοσία στο σχολείο μας που αν και έχει 
συνταξιοδοτηθεί, ήρθε με μεγάλη προθυμία να βοηθήσει την ημέρα της 
αιμοδοσίας.

Το πρόγραμμα έχει γίνει πλέον θεσμός στο σχολείο και θα συνεχιστεί και τις 
επόμενες χρονιές.

Μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων την ημέρα της αιμοδοσίας



Ημέρα αιμοδοσίας

Προσωπικό του τμήματος Αιμοδοσίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου μαζί με μαθητές
τον Διευθυντή του σχολείου και τον πρώην υπεύθυνο κο Δετοράκη



Ο υπεύθυνος ιατρός του τμήματος Αιμοδοσίας μαζί με τον Διευθυντή του σχολείου κο
Αρχοντάκη, τον κο Δετοράκη πρώην υπεύθυνο και την εκπαιδευτικό κα Λαυρεντάκη

νυν υπεύθυνη του προγράμματος



Η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου

Αιμοδοσία, μια πράξη αγάπης για το συνάνθρωπο



Επι το έργον – τα λουλούδια έτοιμα για τους εθελοντές


