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Στόχος Βελτίωσης:

Η επιμόρφωση μαθητών/μαθητριών και των οικογενειών τους στις πρώτες βοήθειες με εξιδίκευση στη χρήση
εξωτερικού απινιδωτή.

Σχέδιο Δράσης: Πρώτες βοήθειες-Απινιδωτής
Άξονας: Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Συντονιστής Δράσης: ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η δράση εντάσσεται στον άξονα «Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας» και έχει στόχο να «ανοίξει» το σχολείο στην
κοινωνία επιμορφώνοντας τους γονείς και τα παιδιά τους στις Πρώτες Βοήθειες και στη χρήση Αυτόματου
Εξωτερικού Απινιδωτή.

Το θέμα «Πρώτες Βοήθειες» είναι τόσο σημαντικό που πραγματικά κάθε επιμόρφωση σχετικά αποτελεί
προτεραιότητα. Η δυνατότητα να σωθούν ανθρώπινες ζωές ή να μειωθούν σημαντικά οι επιπτώσεις ενός
τραυματισμού καθιστά απαραίτητη κάθε επιμόρφωση των μαθητών/μαθητριών. Επιπλέον, το Γενικό Λύκειο Κάτω
Μηλιάς με το οποίο συστεγάζεται το σχολείο μας, διαθέτει Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή. Είναι πρόδηλη η
ευκαιρία και η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των μαθητών/μαθητριών μας στην Καρδιοπνευμονική
Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση του Απινιδωτή. Ίσως κάποτε σωθεί μια ανθρώπινη ζωή! Προκειμένου το
σχολείο να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της επιμόρφωσης θα εμπλέξει τους γονείς των μαθητών ώστε η τοπική
κοινωνία να ωφεληθεί από την ύπαρξη και τη λειτουργία του σχολείου στην περιοχή της.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το σχολείο σε συνεργασία με την Διασωστική Ομάδα Πιερίας θα εκδώσει και θα διανείμει στους μαθητές/ στις
μαθήτριές του τρίπτυχο με περιεχόμενο τις Πρώτες Βοήθειες και την ΚΑΡΠΑ με τη χρήση απινιδωτή. Ο ρόλος του
τρίπτυχου είναι να παραμένει σε περίοπτη θέση στα σπίτια των μαθητών/μαθητριών ώστε να υπάρχει αυξημένη
έκθεση στο επιμορφωτικό του περιεχόμενο.

                Παράλληλα θα διοργανωθεί επίσκεψη της Διασωστικής Ομάδας Πιερίας στο χώρο του σχολείου ώστε
να γίνει επίδειξη της εφαρμογής ΚΑΡΠΑ και της χρήσης του απινιδωτή. Η επίδειξη αυτή θα πραγματοποιηθεί
προς το τέλος της σχολικής χρονιάς ελπίζοντας σε άρση των περιοριστικών μέτρων ώστε να δυνατόν να την
παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος.



                Οι εμπλεκόμενοι με τη δράση εκπαιδευτικοί θα διαθέσουν σε κάθε τμήμα μία διδακτική ώρα
προκειμένου να παρουσιάσουν στους μαθητές βασικές πρώτες βοήθειες από φυλλάδιο του Ερυθρού Σταυρού
Κατερίνης. Επίσης θα διατεθεί άλλη μία διδακτική ώρα ώστε όλοι οι Μαθητές/μαθήτριες να εξασκηθούν στηλήψη
θέσεως ασφαλείας ώστε να μπορούν να θέτουν τον τραυματία στην κατάλληλη θέση μέχρι να έρθει το
ασθενοφόρο.

                Το χρονοδιάγραμμα της δράσης είναι :

Φεβρουάριος : Παρουσίαση στα τμήματα βασικών πρώτων βοηθειών
Μάρτιος : Εξάσκηση στη λήψη θέσης ασφαλείας
Απρίλιος : Έκδοση και διαμοιρασμός τρίπτυχου με πρώτες βοήθειες
Μάιος : Επίδειξη ΚΑΡΠΑ με όσο το δυνατόν περισσότερους θεατές

Όλες οι ενέργειες θα συντονιστούν και υλοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους με τη δράση εκπαιδευτικούς με
βοηθό σε ότι χρειαστεί τον Διευθυντή του σχολείου.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Πέραν των τριών υπεύθυνων εκπαιδευτικών της δράσης και του Διευθυντή δεν θα εμπλακεί άλλος
εκπαιδευτικών στις ενέργειες υλοποίησης της δράσης.

Ο προσδιορισμός του απαιτούμενου χρόνου ενασχόλησης των εκπαιδευτικών είναι δύσκολος αλλά εκτιμάται ότι
συνολικά δέκα ώρες απασχόλησης επαρκούν για την σύνταξη της παρουσίασης των πρώτων βοηθειών, το
σχεδιασμό του τρίπτυχου και την παρέμβαση μέσα στα τμήματα για την παρουσίαση των πρώτων βοηθειών και
την εξάσκηση στη λήψη θέσης ασφαλείας.

Ο αναγκαίος εξοπλισμός δηλαδή Η/Υ, βιντεοπροβολείς και στρώματα γυμναστικής θα προσφερθούν από το
σχολείο χωρίς κόστος. Το τρίπτυχο θα εκδοθεί με χρήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

Προκειμένου να παρακολουθείται και να αξιολογείται η πορεία υλοποίησης της δράσης θα τηρείται ημερολόγιο
με ευθύνη των εκπαιδευτικών της δράσης.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Τα κριτήρια επιτυχίας της δράσης είναι :

Η σύνταξη παρουσίασης πρώτων βοηθειών
Η επιτυχής παρουσίαση των πρώτων βοηθειών στα τμήματα (ενεργοποίηση
μαθητών/μαθητριών, επίλυση αποριών, θετικό κλίμα)
Η επιτυχής παρουσίαση της λήψης θέσης ασφαλείας στα τμήματα
(ενεργοποίηση μαθητών/μαθητριών, επίλυση αποριών, θετικό κλίμα)
Η κατασκευή του τρίπτυχου για τους γονείς.
Η πραγματοποίηση της επίδειξης ΚΑΡΠΑ και της χρήσης του απινιδωτή
Η ύπαρξη θετικής ανταπόκρισης των μαθητών/μαθητριών σε σχετικό
ερωτηματολόγιο στο τέλος της δράσης.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης



Οι διαδικασίες αξιολόγησης της δράσης περιλαμβάνουν :

Τήρηση ημερολογίου καταγραφής από όλους τους εμπλεκόμενους
εκπαιδευτικούς
Συμπλήρωση στο τέλος της δράσης ερωτηματολογίου από όλους τους
εμπλεκόμενους, εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες
Συμπλήρωση στο τέλος της δράσης ερωτηματολογίου από όλους τους γονείς
σχετικά με το τρίπτυχο που τους μοιράστηκε
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από όλους όσοι παρακολούθησαν την επίδειξη
ΚΑΡΠΑ και χρήσης απινιδωτή, γονείς εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες
σχετικά με την ποιότητα της εκδήλωσης
Σύνταξη τελικού σχεδίου αξιολόγησης της δράσης από τους υπεύθυνους
εκπαιδευτικούς το οποίο θα βασιστεί στην εκπλήρωση των κριτηρίων επιτυχίας
της δράσης

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Η Δράση Πρώτες βοήθειες-Απινιδωτής "απαντά"  στον άξονα: "Σχέσεις
σχολείου - οικογένειας".
Καθώς στη στοχοθεσία σας ορίσατε εξαρχής τη συμμετοχή των γονέων των
μαθητών " ώστε η τοπική κοινωνία να ωφεληθεί από την ύπαρξη και τη 
λειτουργία του σχολείου στην περιοχή της" προτείνεται  να είναι 
ενεργότερη. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλαν:

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων
Οι Μαθητικές Κοινότητες
Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση
Η δημοσιοποίηση της Δράσης .


