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ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Σχολικό Έτος: 2013-14 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3
ο
 Γυμνάσιο Βύρωνα – Ταταούλων 2, 16232 ΒΥΡΩΝΑΣ - 2107651501 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)  

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

A. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 150 λέξεις): 

Σκοπός θέματος 

• Η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων αναγνώρισης κινδύνων, αυτοπροστασίας 

και παροχής στοιχειώδους βοήθειας προς άλλους, κυρίως, στο σχολικό χώρο. 

Επιμέρους στόχοι 

• η γνωριμία και εμπέδωση των συνηθέστερων κινδύνων στο σχολικό χώρο με 

εστίαση στην πρόληψη 

• η απόκτηση δεξιοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης επιπτώσεων λόγω 

τραυματισμού 

• επέκταση των δεξιοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης σε άλλα 

περιβάλλοντα (οικίας, δρόμου, υδάτινα, εργασιακό) 

Ερευνητικά ερωτήματα 

• Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι κίνδυνοι στο σχολείο και σε άλλα περιβάλλοντα, 

και ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες; 

• Πώς προλαμβάνω και ελαχιστοποιώ τους κινδύνους; 

• Τι κάνω σε συγκεκριμένες καταστάσεις είτε εκτίθεμαι εγώ είτε άλλος; 

• Ποιες είναι οι εστίες επικινδυνότητας στο σχολείο μου και ποιες προτάσεις 

μπορώ να κάνω προς τη σχολική κοινότητα για την άρση τους; 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με 

διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 200 λέξεις). 

 

Κριτήρια επιλογής θέματος 

• Η ανάγκη ενημέρωσης των μαθητών περί των κινδύνων που ελλοχεύουν 

κυρίως στο σχολικό χώρο, όπου συνωστίζονται σε μεγάλο πλήθος.     

• Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, δια βίου, πρόληψης κινδύνων και 

αντιμετώπισής τους με στοιχειώδεις, σύμμετρες με την ηλικία, γνώσεις 

παροχής Α΄ Βοηθειών . 

Συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα 

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοπροστασίας και αντιμετώπισης κινδύνων μπορεί να 

συσχετιστεί με όλα τα υπόλοιπα μαθησιακά αντικείμενα, καθώς αποτελούν 

δεξιότητες ζωής. Οι δεξιότητες αυτές αλληλεπιδρούν και ενισχύουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα όλων των διδασκόμενων μαθημάτων με την οριζόντια διάχυσή τους 

  

Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη 
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• να εντοπίζουν τις επικινδυνότητες στο σχολικό και σε κάθε άλλον δομημένο 

και μη  δομημένο χώρο 

• να επιλέγουν και εφαρμόζουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις κατάλληλες 

ενέργειες αντιμετώπισης των συνηθέστερων κινδύνων (τραυματισμός, 

σεισμός, φωτιά) για την αυτοπροστασία τους 

• να αποφασίζουν πότε, αν και πώς θα προσφέρουν βοήθεια σε άλλους που 

είτε κινδυνεύουν είτε βρίσκονται σε αδυναμία 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πηγές και μέθοδοι αναζήτησης 

και επεξεργασίας δεδομένων (μέχρι 200 λέξεις). 

 

• Διαδίκτυο (ΟΑΣΠ, ΓΓΠΠ, ΕΕΣ) 

• Εγχειρίδια Α΄ Βοηθειών 

• Συνεργασία με ειδικούς (Διασώστες, Εθελοντές ΕΕΣ, ΜΚΟ) 

• Αυτοψία χώρων, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση επικινδυνοτήτων 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(μέχρι 150 λέξεις). 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

(Όπως στον πίνακα Β) 

• να εντοπίζουν τις επικινδυνότητες στο σχολικό και σε κάθε άλλον δομημένο 

και μη  δομημένο χώρο 

• να επιλέγουν και εφαρμόζουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις κατάλληλες 

ενέργειες αντιμετώπισης των συνηθέστερων κινδύνων (τραυματισμός, 

σεισμός, φωτιά) για την αυτοπροστασία τους 

• να αποφασίζουν πότε, αν και πώς θα προσφέρουν βοήθεια σε άλλους που 

είτε κινδυνεύουν είτε βρίσκονται σε αδυναμία 

Τρόποι παρουσίασης αποτελεσμάτων 

• Επίδειξη καλών πρακτικών στο σχολείο με τη βοήθεια ειδικών 

• Ενημέρωση κοινότητας με αναρτήσεις στο site του σχολείου 

• Κατασκευή αφισών με οδηγίες εστίασης και αντιμετώπισης κινδύνων 

• Κατασκευή CD με υλικό για διανομή σε άλλα σχολεία 

• Προώθηση των αποτελεσμάτων στη ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, Δήμο Βύρωνα 
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Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ. 

 

Πόροι: Διαθέσιμοι σχολείου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, επιχειρήσεις 

 

Υλικά και εξοπλισμός: Γραφική ύλη, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, Η/Υ, σαρωτής, 

εκτυπωτής, DVD, Projector, οθόνη προβολής, διαδίκτυο, υλικά Α΄ βοηθειών 

 

Προσκλήσεις ειδικών: Διασώστη, εθελοντή ΕΕΣ, Ομάδας πυροπροστασίας Βύρωνα 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

 

Διαδικτυακοί τόποι ΟΑΣΠ, ΓΓΠΠ, ΕΕΣ 

Εγχειρίδια Α΄ Βοηθειών 

Σχολικά βιβλία 

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

 

 

 

Μετά την έγκριση από τον Σχολικό Σύμβουλο, έλαβε γνώση η Διευθύντρια του Γυμνασίου 

κα Ευφροσύνη Χαρδαβέλα (ΠΕ02) 

 

 

 

....................................................................... 

(Υπογραφή) 

 


