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 Κιλκίς: 12/01/2016 

 Αρ. Πρωτ.: Φ22.4/79 
 

 ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες 

  ΔΔΕ Κιλκίς 

  ΚΟΙΝ.  

 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Τοπικού Δικτύου με τίτλο «Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 

ξεκινά από το σχολείο»  

 

Σχετικά:  Αριθ. Πρωτ. 92984 / Γ7/ 10-08-2012 / Υ.ΠΑΙ.Π.Θ./ΣΕΠΕΔ /      

TMHMA  Α΄ Σ.Ε.Π./ άρθρο 7 

Αρ. Πρωτ.  206506/Δ2 16-12-2015 Έγκριση λειτουργίας Τοπικού   Δικτύου  με 

τίτλο: «Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ξεκινά από το σχολείο» για το 

σχολικό έτος 2015-2016 

 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς  σε 

συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων, υλοποιεί Τοπικό Δίκτυο με τίτλο «Η 

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ξεκινά από το σχολείο». Το πρόγραμμα απευθύνεται  

σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κιλκίς και έχει την έγκριση του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

Σύμφωνα με τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 

Εργασία  η ένταξη ή ενσωμάτωση της ΑΥΕ στην εκπαίδευση συνίσταται στο να καταστεί 

αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των μαθητών, των γονέων και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. Εάν τα παιδιά αρχίσουν να αποκτούν γνώσεις σχετικά με την 

ασφάλεια και την υγεία από πολύ νωρίς, οι γνώσεις αυτές θα διαμορφώσουν τον τρόπο με 

τον οποίο παίζουν, εργάζονται,  ζουν. Αναπτύσσουν έτσι έναντι της ασφάλειας και της 

υγείας μια στάση που θα τα συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής. 

Επίσης οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί να είναι οι 

ίδιοι με τους κινδύνους σε κάθε άλλο χώρο εργασίας. Ωστόσο, στο χώρο εργασίας στον 
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κλάδο της εκπαίδευσης βρίσκονται μαθητές/μαθήτριες. Τα άτομα αυτά είναι ευάλωτα, 

λόγω της νεαρής ηλικίας τους, άπειρα και συχνά αγνοούν τους κινδύνους που απειλούν την 

ασφάλεια και την υγεία. Μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνα για τον ίδιο τους τον εαυτό. 

Η ολική σχολική προσέγγιση για την ανάπτυξη αντίστοιχης κουλτούρας, συνδυάζει 

την εκπαίδευση και τη διαχείριση των σχολικών μονάδων. Οι μαθητές και το προσωπικό 

συνεργάζονται για να καταστήσουν το σχολείο ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας και 

μάθησης μέσω: 

 διαχείρισης της εκπαίδευσης σε θέματα κινδύνων και ΑΥΕ,  

 ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης,  

 δράσεων μέριμνας για το περιβάλλον. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο/η μελλοντικά εργαζόμενος/η οφείλει να έχει βασικές 

γνώσεις σε ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας, οι σημαντικότεροι στόχοι του προγράμματος 

είναι: 

 να αντιμετωπίσουν οι μαθητές/μαθήτριες τους χώρους του σχολείου και ιδίως των 

σχολικών εργαστηρίων σαν προσομοίωση χώρων δουλειάς και να ακολουθούν τους 

κανόνες  

 να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα της σχολαστικής τήρησης των 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία/σχολείο, να μάθουν να ερμηνεύουν 

και να ακολουθούν τη σήμανση  

 να κατανοήσουν ότι η πρόληψη των κινδύνων στην εργασία είναι αποτελεσματική 

μόνο με τη συμμετοχή όλων  

Το πρόγραμμα προτείνει δράσεις:  

 σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, μέσω της συμμετοχής των μαθητών σε 

δραστηριότητες αναγνώρισης και εντοπισμού των φυσικών, χημικών και εγκάρσιων 

κινδύνων στο σχολικό, εργαστηριακό περιβάλλον  

 πρόληψης μέσω πρωτοβουλιών για υγιή-ασφαλή σχολεία (ενημέρωση, σήμανση)  

 μέριμνας για το περιβάλλον, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων 

Τα συμμετέχοντα σχολεία στην πρώτη φάση του προγράμματος είναι: 2
ο
 ΕΠΑ.Λ. 

Κιλκίς, ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης και Γυμνάσιο Γυναικοκάστρου. Τα σχολεία αυτά υλοποιούν 

ήδη κάποιες δράσεις στα πλαίσια προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον.  
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Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια πέντε (5) μηνών και θα ακολουθήσει τον παρακάτω 

προγραμματισμό. Α) Ενημέρωση εκπαιδευτικών, παρουσίαση θεματικών κύκλων, 

προσδιορισμός δράσεων. Β) Δράσεις καταγραφής, ενημέρωση στο σχολείο. Γ) Δημιουργία 

οδηγιών και σημάνσεων για τους χώρους του σχολείου, δημιουργία χώρων συλλογής των 

επαναχρησιμοποιούμενων ή ανακυκλώσιμων υλικών Δ) Αξιολόγηση, διάχυση. 

 

Τα σχολεία, εκτός των αναφερόμενων παραπάνω, τα οποία επιθυμούν να 

συμμετέχουν και να εντάξουν ανάλογες δράσεις παρακαλούνται να συμπληρώσουν 

ηλεκτρονικά αίτηση έως και 21 Ιανουαρίου 2016 στην παρακάτω διεύθυνση: 

https://docs.google.com/forms/d/1DySFfUCWtAHfeGaSUofln1pSXn7HTvFUS

IM0l2LkkYg/viewform?c=0&w=1 

               

 

   Ο Διευθυντής 

   Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κιλκίς 

               

              

                  Δ. Ιωακειμίδης 

      Μαθηματικός 
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