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«                     Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ για μακθτζσ 

με κζμα:  «KIDS SAVE LIVES – Σα Παιδιά ώηουν Ζωζσ» 

           Χ.:   θ με αρ. πρωτ. Φ. 2.1/ΠΜ/191830/Δ7/05-12-2019  Ζγκριςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. 
 

 
   Θ Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ δια τθσ Τπευκφνου Αγωγισ Τγείασ ςασ ενθμερϊνει για το 

Εκνικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν ςτθν Καρδιοπνευμονικι 

Αναηωογόνθςθ ‘’KIDS SAVE LIVES – Σα Παιδιά ϊηουν Ηωζσ’’, το οποίο οργανϊνει και υλοποιεί ο 

ομϊνυμοσ Ανκρωπιςτικόσ Οργανιςμόσ KIDS SAVE LIVES – Σα Παιδιά ϊηουν Ηωζσ’’ και θ Ελλθνικι 

Εταιρεία Επείγουςασ Προνοςοκομειακισ Φροντίδασ *ΕΕΕΠΦ+ με τθν ςυμμετοχι εκελοντϊν εκπαιδευτϊν 

του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου Αναηωογόνθςθσ. Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζχει εγκρικεί για τα ςχολεία 

Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ όλθσ τθσ χϊρασ (υπϋ αρ. 49/29-11-2019 Απόςπαςμα Πρακτικοφ του Δ.. 

του Ι.Ε.Π. και υπϋ αρικμ. Φ. 2.1/ΠΜ/191830/Δ7/05-12-2019 Ζγκριςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ.). 

Σο πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ μακθτϊν/τριϊν και 

εκπαιδευτικϊν ςτισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ: Πρϊτεσ βοικειεσ ςε επείγουςεσ για τθν ηωι καταςτάςεισ, 

Πρόλθψθ από παιδικοφσ και εφθβικοφσ τραυματιςμοφσ,  Καρδιοπνευμονικι Αναηωογόνθςθ (ΚΑΡΠΑ).  

 Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα οι μακθτζσ/τριεσ κα βρίςκονται ςε κζςθ να καλζςουν 

ορκά τθν Τπθρεςία Επείγουςασ Προνοςοκομειακισ Φροντίδασ (Ε.Κ.Α.Β. 166), να καλζςουν τον 

Ευρωπαϊκό Αρικμό Επείγουςασ Κλιςθσ (112), να προβλζψουν και να αποφφγουν ζναν ςοβαρό 

τραυματιςμό,  να ελζγξουν μία εξωτερικι αιμορραγία, να αντιμετωπίςουν τθν πνιγμονι ενόσ κφματοσ 

από ξζνο ςϊμα,  να αντιμετωπίςουν ζνα κφμα πνιγμοφ, να αξιολογιςουν ζνα κφμα που ζχει 
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καταρρεφςει,  να τοποκετιςουν ςε πλάγια κζςθ αςφαλείασ (κζςθ ανάνθψθσ) ζνα αναίςκθτο κφμα, να 

ξεκινιςουν ζγκαιρα Καρδιοπνευμονικι Αναηωογόνθςθ (ΚΑΡΠΑ).  

Σα παιδιά είναι ςυχνά παρόντα ςε επείγουςεσ για τθ ηωι καταςτάςεισ και, εάν είναι κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνα, μποροφν να είναι εξίςου αποτελεςματικά με τουσ ενιλικεσ ςε μια κατάςταςθ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ. Σο πρόγραμμα ‘’KIDS SAVE LIVES – Σα Παιδιά ϊηουν Ηωζσ’’ ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των 

εννοιϊν τθσ αλλθλεγγφθσ και του εκελοντιςμοφ, καλλιεργϊντασ τθν ιδιότθτα του ενεργοφ πολίτθ. Οι 

δεξιότθτεσ που αποκτϊνται με το πρόγραμμα ενιςχφουν τθν αυτοεκτίμθςθ των μακθτϊν και αυξάνουν 

το αίςκθμα ευκφνθσ και του προςωπικοφ κακικοντοσ ςτθν κοινωνία.   

Σο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειασ δφο διδακτικϊν ωρϊν ανά ομάδα μακθτϊν, χωρίηεται ςε 

δφο μζρθ, ζνα κεωρθτικό - το οποίο περιλαμβάνει ειςθγιςεισ, παρουςιάςεισ, επιδείξεισ και ςυηιτθςθ - 

και ζνα βιωματικό, κατά το οποίο οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν 

ςε δραςτθριότθτεσ παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν και Καρδιοπνευμονικισ Αναηωογόνθςθσ – προςομοίωςθ 

με τθ χριςθ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν προπλαςμάτων. 

Επιςθμαίνεται ότι οι παρεμβάςεισ είναι δωρεάν και προαιρετικζσ για τουσ μακθτζσ και  τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και κα πραγματοποιθκοφν χωρίσ να παρακωλφεται θ ομαλι λειτουργία των ςχολείων 

και μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ/τισ Διευκυντζσ /ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων, ενϊ για τθ ςυμμετοχι 

των μακθτϊν απαιτείται θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων /κθδεμόνων τουσ.  

Επιπλζον, κρίνεται απαραίτθτθ θ αποφυγι διάκεςθσ οποιουδιποτε υλικοφ, θ οποία αφορά 

άμεςθ ι ζμμεςθ διαφιμιςθ παροχισ υπθρεςιϊν ατόμων ι φορζων, κακϊσ και θ προβολι μθ 

εγκεκριμζνου από το Τπουργείο Παιδείασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Επίςθσ, κατά τθν υλοποίθςθ του 

προγράμματοσ είναι απαραίτθτο να είναι εξαςφαλιςμζνθ θ προςταςία των ατομικϊν δικαιωμάτων και 

των προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν/τριϊν βάςει τθσ ελλθνικισ και τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, 

να ζχουν λθφκεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια των μακθτϊν, ενϊ δεν επιτρζπεται θ 

φωτογράφιςθ, θ βιντεοςκόπθςθ και θ θχογράφθςθ των μακθτϊν/τριϊν. Σζλοσ, θ χριςθ των απινιδωτϊν 

μπορεί να γίνει αποκλειςτικά και μόνο από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετζχουν ςτο εν λόγω 

πρόγραμμα. ε καμιά περίπτωςθ δεν εγκρίνεται θ χριςθ των απινιδωτϊν από μακθτζσ/τριεσ. 

Για τον καλφτερο προγραμματιςμό τθσ υλοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων ςτα 

ςχολεία, παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δθλώςουν ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα, 

καταγράφοντασ τα ςτοιχεία τουσ ςτο 1ο πεδίο -  KIDS SAVE LIVES ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:   ΑΙΣΗΗ  

                                                                                                                                   
                                                                                                                       Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 
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