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                   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ για μαθητές 

με θέμα:  «KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές» 

           ΣΧ.:   η με αρ. πρωτ. Φ. 2.1/194726/Δ7/14-11-2018  Έγκριση Ι.Ε.Π. / ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

 

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σας ενημερώνει για 

το Εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών σχολικής ηλικίας και εκπαιδευτικών στην 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ‘’KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές’’, το οποίο 

οργανώνει και υλοποιεί ο ομώνυμος Ανθρωπιστικός Οργανισμός KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά 

Σώζουν Ζωές’’ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής 

Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ] με την συμμετοχή εθελοντών εκπαιδευτών του Ευρωπαικού Συμβουλίου 

Αναζωογόνησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί για τα σχολεία Π/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας (υπ΄ αρ. 43/20-09-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. και υπ΄ αριθμ. Φ. 2.1/194726/Δ7/14-11-2018  Έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.). 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενημέρωση και εκπαίδευση μαθητών/τριών και 

εκπαιδευτικών στις παρακάτω θεματικές ενότητες: Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες για την 

ζωή καταστάσεις, Πρόληψη από παιδικούς και εφηβικούς τραυματισμούς,  Καρδιοπνευμονική 

Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).  

 Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι μαθητές/τριες σχολικής ηλικίας θα 

βρίσκονται σε θέση να καλέσουν ορθά την Υπηρεσία Επείγουσας Προνοσοκομειακής 

Φροντίδας (Ε.Κ.Α.Β. 166), να καλέσουν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Επείγουσας Κλήσης (112), να 

προβλέψουν και να αποφύγουν έναν σοβαρό τραυματισμό,  να ελέγξουν μία εξωτερική 

αιμορραγία, να αντιμετωπίσουν την πνιγμονή ενός θύματος από ξένο σώμα,  να 
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αντιμετωπίσουν ένα θύμα πνιγμού, να αξιολογήσουν ένα θύμα το οποίο έχει καταρρεύσει,  να 

τοποθετήσουν σε πλάγια θέση ασφαλείας (θέση ανάνηψης) ένα αναίσθητο θύμα, να 

ξεκινήσουν έγκαιρα Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).  

Τα παιδιά είναι συχνά παρόντα σε επείγουσες για τη ζωή καταστάσεις και, εάν είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένα, μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικά με τους ενήλικες σε μια 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δεξιότητες που αποκτώνται με το πρόγραμμα ‘’KIDS SAVE 

LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές’’ αυξάνουν την αυτοεκτίμηση των μαθητών, το αίσθημα 

ευθύνης, καθώς και την έννοια του εθελοντισμού και του προσωπικού καθήκοντος στην 

κοινωνία.  

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών ανά ομάδα μαθητών, 

χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα θεωρητικό - το οποίο περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρουσιάσεις, 

επιδείξεις και συζήτηση - και ένα βιωματικό, κατά το οποίο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες παροχής Πρώτων Βοηθειών και 

Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης – προσομοίωση με τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών 

προπλασμάτων. 

Επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις είναι δωρεάν και προαιρετικές για τους μαθητές και  

τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία 

των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους/τις Διευθυντές /ντριες των σχολικών 

μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων 

/κηδεμόνων τους. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η 

οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων ή φορέων, καθώς και η 

προβολή μη εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, δεν 

εγκρίνεται η χρήση απινιδωτών από τους μαθητές παρά μόνο από τους/τις εκπαιδευτικούς 

που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της υλοποίησης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα 

σχολεία, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή στο 

πρόγραμμα, καταγράφοντας τα στοιχεία τους στο 1ο πεδίο -  KIDS SAVE LIVES στον σύνδεσμο:   

 https://www.kidssavelives.gr/%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-

%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%89/    

   

                                                                                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
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