
 
2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΚΕΛΕΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «Ευαισθητοποίηση των μαθητών στις αξίες του Εθελοντισμού 
& εκπαίδευση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Στα πλαίσια του προγράμματος ΜΝΑΕ Το 2ο Επαγγελματικό 

Λύκειο Ελευσίνας (ΕΠΑΛ) – ΚΕΛΕΟΣ υλοποίησε μια σειρά από 

δράσεις με θέμα «Ευαισθητοποίηση των μαθητών στις αξίες του 

Εθελοντισμού & εκπαίδευση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών» 

Στόχος η εξοικείωση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας με 

τεχνικές και μεθόδους που έχουν σχέση με τη σωστή πρόληψη και σωστή 

αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως: 

Βήματα παροχής Α΄Βοηθειών σε απώλεια συνείδησης, Κακώσεις μαλακών 

μορίων, Αιμορραγίες, Τεχνητή αναπνοή, Έγκαυμα, Πνιγμονή – Ασφυξία με 

ιδιαίτερη έμφαση στην Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή. 

Πραγματοποιήθηκαν εισαγωγικά μαθήματα:  

Τι είναι Πρώτες Βοήθειες, Διάσωση, Ισχύουσα Νομοθεσία, ορθή 

ενεργοποίηση συστήματος Έκτακτης Ανάγκης, Φαρμακείο Πρώτων 

Βοηθειών και πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο Νοσηλευτικής  με την 

απρόσκοπτη συνεργασία του 1ου Ε.Κ. Δυτικής Αττικής. 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση κλινικών φροντιστηρίων και θεωρητικών και  

μαθημάτων - υλοποίηση στο Εργαστήριο Νοσηλευτικής του 1ου ΕΚ Δυτ. 

Αττικής 

• Εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής με χρήση 

αυτόματου απινιδιστή στην Ελληνική Εταιρία Καρδιοαναπνευστικής 

Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ)  

• Εκμάθηση και εκπαίδευση στην αγγλική ορολογία  στην πλατφόρμα του 

Ευρωπαϊκου Συμβουλίου Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ECR-

COSY) 

• Αξιολόγηση γνώσεων με ασκήσεις προσομοίωσης (αναγνώριση και 

εκτίμηση επείγουσας κατάστασης, κλήση ΕΚΑΒ και άλλων φορέων, 

διαχείριση κλήσης, εφαρμογή ΚΑΡΠΑ από έναν και στη συνέχεια από 

δύο ανανήπτες, παροχή Α΄Βοηθειών σε πνιγμονή, αιμορραγία, 

έγκαυματία)  

 

 ΣΤΟΧΟΙ 

• Ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών στο αντικείμενο 

της παροχής Πρώτων Βοηθειών 

• Καλλιέργεια της έννοιας του εθελοντισμού και ανάπτυξη του 

συναισθήματος της ανιδιοτελούς προσφοράς για τους μαθητές του 2ου 

ΕΠΑΛ Ελευσίνας. 

• Δημιουργία Εργαστηρίου Πρώτων Βοηθειών 

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Πρώτες Βοήθειες, ώστε να ευνοηθεί η 

βιωσιμότητα και μονιμότητα αντίστοιχων δράσεων. 

• Οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες στο αντικείμενο των Πρώτων 

Βοηθειών που βρίσκουν εφαρμογή και σε άλλους χώρους του τομέα 

υγείας ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις αυξανόμενες 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και της Υγείας των πολιτών.  

• Αύξηση της εξωστρέφειας του σχολείου και μετατροπή του σε 

πρωταγωνιστή της τοπικής κοινωνίας. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Οι συμμετέχοντες διέδωσαν την σημασία του εθελοντισμού στα 

επαγγέλματα υγείας  και τα οφέλη του για την κοινωνία.  

• Μετέβησαν από το ρόλο του μαθητή  στο ρόλο του επαγγελματία υγείας 

και να καλλιέργησαν κοινωνικές δεξιότητες όπως  η συνεργασία, η 

αλληλεγγύη, η συναδελφικότητα και η αμοιβαία κατανόηση. 

• Ενίσχυσαν την αυτο-επάρκεια τους, αναγνωρίζοντας άμεσα τα πιθανά 

προβλήματα στο περιβάλλον εργασίας και εφαρμόζοντας τις κατάλληλες 

στρατηγικές αντιμετώπισης. 

• Εμπλούτισαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα  και 

να διαμορφώσουν μια αγγλική ιατρική ορολογία που είναι απαραίτητη 

για την εργασία σε ένα εξειδικευμένο Ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

• Έλαβαν Ελληνική & Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση στην παροχή Ά Βοηθειών 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α΄ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

H εκπαίδευση στην υποστήριξη της κυκλοφορίας και της αναπνοής ενός θύματος 

καρδιακής ανακοπής (ΚΑ) με απλά μέσα μέχρι να έρθει στον τόπο του συμβάντος η 

εξειδικευμένη βοήθεια. Η εκπαίδευση στον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδιστή (ΑΕΑ), ώστε 

να μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια ηλεκτρικό ρεύμα (απινιδισμός), όπως και να 

τοποθετηθεί ένα θύμα σε θέση ανάνηψης. 

Το πιστοποιημένο σεμινάριο περιλαμβάνει κυρίως πρακτικές ασκήσεις από τους 

έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Αναζωογόνησης (ERC) και η παραλαβή του συγγράμματος γίνεται πριν την 

πραγματοποίηση του σεμιναρίου προκειμένου να καλυφθεί το θεωρητικό μέρος.  

Με το πέρας της επιτυχούς παρακολούθησης και της πρακτικής εξέτασης,   χορηγούνται 

δύο πιστοποιητικά, ένα στα αγγλικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) 

και ένα στα Ελληνικά από την ΕΕΚΑΑ. Φορέας Έγκρισης & Πιστοποίησης: Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Αναζωογόνησης – European Resuscitation Council  (ERC) 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ BLS/AED ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ  


