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Το εγχειρίδιο αυτό αναπτύχθηκε ως µέρος της υλοποίησης του έργου 
NHD Play, που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Erasmus + της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται σε συνεργασία µεταξύ των:	

 
•  Κέντρο για Εκπαιδευτικές Πρωτοβουλίες, BG 
• Fondazione Hallgarten-Franchetti Κέντρο Μελέτης Villa 

Montesca, IT 
• Πανεπιστήµιο Κρήτης –Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, GR 
• Ίδρυµα	PAU Costa, ES 
• Ίδρυµα Προστασίας και Ασφάλειας, BG 

 

Όλες οι πληροφορίες στο Εγχειρίδιο παρέχονται από τους 
συνεργάτες του έργου και η αποκλειστική ευθύνη αυτής της 
έκδοσης και του περιεχοµένου της ανήκει σε αυτούς. Το 
Πρόγραµµα Erasmus + δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Αυτό το εγχειρίδιο είναι το τελικό προϊόν του έργου NHD Play και έχει δύο µέρη: 
 

1) Περιγραφή	της τρέχουσας νοµοθεσίας και των προγραµµάτων κατάρτισης για 
εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς, διευθυντές σχολείων κ.λπ. σε εθνικό επίπεδο και τις 
συστάσεις κάθε εταίρου του έργου, µε στόχο την κατάλληλη προετοιµασία και τη λήψη 
κατάλληλων µέτρων προστασίας στις σχολικές µονάδες. Αυτές οι αναλύσεις και 
συστάσεις µπορούν να γίνουν κατανοητές και να χρησιµοποιηθούν ως οδηγίες για την 
ασφάλεια και προστασία των µαθητών. 
 
2) Αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, που περιέχουν διαφορετικούς τρόπους 
προσέγγισης για τη διοργάνωση µαθηµάτων και δραστηριοτήτων µε θέµα τις φυσικές 
και ανθρωπογενείς καταστροφές. Περιλαµβάνει την ανάπτυξη διαδικτυακού 
εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και προγράµµατα εκπαίδευσης για µαθητές, 
εκπαιδευτικούς, γονείς κ.λ.π., τα οποία έχουν ήδη εφαρµοστεί στις χώρες των εταίρων 
του προγράµµατος.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Στη Βουλγαρία, ο Νόµος ορίζει τις ασκήσεις  εκπαίδευσης που πρέπει να διεξάγονται 
στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία, για την προστασία από τις καταστροφές, και τις 
Πρώτες Βοήθειες. Αυτές οι ασκήσεις οργανώνονται και προγραµµατίζονται σύµφωνα µε 
τα κρατικά εκπαιδευτικά πρότυπα και µέσω της επέκτασης και της συµπλήρωσης 
περιεχοµένου, που ενσωµατώνεται ως µέρος του προγράµµατος σπουδών της τάξης.	 Ο 
Υπουργός Παιδείας και Επιστηµών, σε συνεργασία µε τον Υπουργό Εσωτερικών, 
εγκρίνει τις ασκήσεις για την προστασία από καταστροφές στις προσχολικές και 
σχολικές µονάδες. 

Ο Νόµος Χωροταξίας ορίζει την υποχρέωση των δηµόσιων κτιρίων, 
συµπεριλαµβανοµένων των σχολείων, να οργανώσουν ένα σχέδιο προστασίας από 
καταστροφές, το οποίο περιλαµβάνει: 

1. Τους κινδύνους που διατρέχει το κτίριο σύµφωνα µε το δηµοτικό σχέδιο προστασίας 
σε περίπτωση καταστροφής. 

2. Τα µέτρα προστασίας των ανθρώπων που βρίσκονται µέσα στο κτίριο. 

3. Τον καταµερισµό των υποχρεώσεων και τον ορισµό των υπεύθυνων προσώπων για 
την εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων. 

4. Τους αναγκαίους πόρους για την εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων. 

5. Το χρόνο που έχουν τα υπεύθυνα πρόσωπα να αντιδράσουν. 

6. Τη διαδικασία αλληλεπίδρασης µε τα άλλα µέλη του ενοποιηµένου συστήµατος 
διάσωσης. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ: 

1. Να εγκρίνει και να ενηµερώνεται για την όποια αλλαγή στις προϋποθέσεις του 
σχεδίου προστασίας. 

2. Να οργανώνει και να διεξάγει εκπαιδευτικές ασκήσεις για την εφαρµογή του 
σχεδίου προστασίας από καταστροφές, τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. 

3. Να οργανώνει εκπαιδευτικές ασκήσεις προστασίας από τις καταστροφές για τους 
δασκάλους και το υπεύθυνο προσωπικό. 
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ΙΤΑΛΙΑ 

Η κύρια νοµική αναφορά είναι το Ενοποιηµένο Κείµενο για την Επαγγελµατική 
Ασφάλεια, γνωστό ως TUSL (Consolidated Text for Occupational Safety ), ή το 
νοµοθετικό διάταγµα 81/2008. Είναι ένα σύνολο νοµοθετικών πράξεων που έχει 
ενσωµατώσει, τυποποιήσει και επεκτείνει όλους τους προηγούµενους κανονισµούς 
που έχουν εκδοθεί σχετικά µε το θέµα και µε τα 306 άρθρα του και πάνω από 50 
παραρτήµατα, εδώ και χρόνια παρέχει υποδείξεις, αρχές και µέτρα ελέγχου και 
διαχείρισης για την ασφάλεια, όπως: 

	
• εκτίµηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια.	
• εξάλειψη ή µείωση κινδύνων. 
• αντικατάσταση των κινδύνων στη βάση τους. 
• περιορισµένη χρήση χηµικών, φυσικών και βιολογικών στοιχείων στο χώρο 

εργασίας. 
• περιοδικούς υγειονοµικούς ελέγχους των εργαζοµένων. 
• ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφαλείας. 
• ενηµέρωση και εκπαίδευση του υπεύθυνου προσωπικού ασφαλείας. 
• συµµετοχή και διαβούλευση µε τους υπεύθυνους  ασφαλείας. 
• σχεδιασµός και εφαρµογή κατάλληλων µέτρων ασφαλείας. 
• επίβλεψη αυτών των µέτρων ασφαλείας. 
• για την εφαρµογή αυτών των αρχών, η νοµοθεσία έχει καθορίσει υπεύθυνους 

ασφαλείας ή εταίρους. 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Σύµφωνα µε το νοµοθετικό διάταγµα 81/08, οι µαθητές θεωρούνται ισοδύναµοι µε 
τους εργαζόµενους  του σχολείου και για λόγους ασφαλείας πρέπει: 

• να συµµετέχουν τακτικά σε δοκιµές εκκένωσης. 
• να ενηµερώνονται για τους τρόπους διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων και  

χρήσης των εγκαταστάσεων. 
• να εκπαιδεύονται ειδικά για τους κινδύνους που εντοπίζονται σε εργαστηριακές 

δραστηριότητες. 
• να εκπαιδεύονται ειδικά για τους πιθανούς κινδύνους κατά την εναλλαγή 

σχολικής εργασίας. 
• Προφανώς, τα µέλη προσωπικού της ATA (Administrative, Technical and 

Auxiliary) και οι δάσκαλοι θεωρούνται, επίσης, εργαζόµενοι, ακόµα και αν 
µπορούν να καλύψουν άλλους ρόλους για την ασφάλεια. 

 

Το πρόσωπο που ισοδυναµεί µε τον Εργοδότη είναι αδιαµφισβήτητα ο Διευθυντής 
του Σχολείου, ο οποίος έχει την υποχρέωση: 

• να εκτιµήσει τους κινδύνους και να συµπληρώσει το κατάλληλο έγγραφο 
(Έγγραφο Αξιολόγησης Κινδύνου) 

•  να διορίσει υπεύθυνους ασφαλείας 
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Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, για λόγους ασφαλείας, θεωρούνται υπεύθυνοι για: 

• την επίβλεψη και την αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων ασφαλείας στους 
χώρους εργασίας 

• την ενηµέρωση και εκπαίδευση στους κανόνες, καθώς και την αναφορά τυχόν 
ανωµαλιών. 

 

Ο ρόλος της RSPP ή του επικεφαλής της υπηρεσίας πρόληψης και προστασίας µπορεί 
να καλυφθεί: 

• από τον υπεύθυνο στο πρώτο πρόσωπο (µε παρόµοιο τρόπο τον εργοδότη της 
RSPP) 

• από ένα µέλος του σχολικού προσωπικού που ορίζεται από τον διευθυντή 
• από ένα εξωτερικό στοιχείο που πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις 

Όσον αφορά τους Εκπροσώπους των Εργαζοµένων για την Ασφάλεια ή το RLS θα 
είναι οι: 

•η RSU ή η Αντιπροσωπεία της Ένωσης · 
• η εκπροσώπηση της RSA ή της συνδικαλιστικής εταιρείας. 

Το RSL θα έχει το καθήκον να προειδοποιεί τον Διευθυντή του σχολείου σχετικά µε 
τους κινδύνους που εντοπίζονται στο σχολείο. 

Τέλος, φτάνουµε στους εργαζοµένους έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι πρέπει να 
αναγνωρίζονται µεταξύ των εκπαιδευτικών και του προσωπικού της ΑΤΑ, και πρέπει να 
ασχοληθούν µε τις Πρώτες Βοήθειες και την πυροσβεστική υπηρεσία. Η παρουσία τους 
είναι υποχρεωτική και µπορούν να λείπουν από το συµβάν µόνο σε περίπτωση 
σοβαρού προβλήµατος. 

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ: Το σχέδιο εκκένωσης είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο, που 
πρέπει να χρησιµοποιούν τα σχολεία για να σχεδιάσουν όλες τις επιχειρήσεις και τους 
ελιγµούς, που πρέπει να εκτελούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι 
κατευθυντήριες γραµµές και το ελάχιστο περιεχόµενο του σχεδίου περιλαµβάνονται 
στο διάταγµα του Υπουργείου Εσωτερικών της 26ης Αυγούστου 1992 µε τίτλο 
"Πρότυπα πρόληψης πυρκαγιάς για σχολικά κτίρια". Σκοπός του είναι να επιτρέψει 
την έξοδο όλου του "σχολικού πληθυσµού" από το κτίριο σε ένα προκαθορισµένο 
σηµείο συγκέντρωσης, διατηρώντας την ασφάλεια όλων. Τα σχέδια εκκένωσης 
βασίζονται κυρίως: 

• στον καθορισµό συγκεκριµένων συµπεριφορών που πρέπει να ακολουθηθούν, 
για την ασφαλή και οµαλή έξοδο του πληθυσµού 

• στον ορισµό των ασφαλών διαδροµών 
• στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα του κάθε προσώπου 
• στον ορισµό σηµείων συγκέντρωσης 

 

Η ακριβής εφαρµογή των διατάξεων και οι προβλεπόµενοι ρόλοι θα επιτρέψουν σε 
ολόκληρο το σχολικό πληθυσµό να φτάσει στο προκαθορισµένο σηµείο συγκέντρωσης, 
όπου θα διεξαχθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι παρακολούθησης και φροντίδας για τυχόν 
τραυµατίες και θα ξεκινήσει η αναζήτηση αγνοουµένων. Προκειµένου να διευκολυνθεί 
η έξοδος στο ασφαλές σηµείο, είναι σηµαντικό να πραγµατοποιούνται προσοµοιώσεις, 
για να εκπαιδεύονται οι µαθητές και οι δάσκαλοι στη διαχείριση επικίνδυνων και 
έκτακτων καταστάσεων. 
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  ΕΛΛΑΔΑ 

Σε όλα τα σχολεία, κάθε χρόνο:  

• συντάσσεται Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 
• γίνονται ασκήσεις ετοιµότητας για σεισµούς ή για άλλες καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. 
• το προσωπικό, οι µαθητές, οι γονείς και οι κηδεµόνες καθώς και οι αρµόδιοι 
φορείς που καλούνται να βοηθήσουν στην εφαρµογή του Σχεδίου ενηµερώνονται. 

Ο Διευθυντής του Σχολείου είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη αυτού του Σχεδίου και 
για τον συντονισµό των δράσεων για την εφαρµογή του, ο οποίος στη συνέχεια θα 
υποβάλει σχετικό πιστοποιητικό σύνταξης στη σχετική Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας / 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής διορίζεται αυτόµατα ως υπεύθυνος 
Προσωπικού µαζί µε τον Αναπληρωτή Διευθυντή, όπου είναι ένα άλλο µέλος του 
προσωπικού της εκπαιδευτικής µονάδας. 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρµογής του 
Σχεδίου και κυρίως για το µέρος των ενεργειών που περιγράφονται για πριν, κατά τη 
διάρκεια και µετά από κάθε εκδήλωση ή άσκηση ετοιµότητας. 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών συµµετέχει στις δοκιµαστικές εφαρµογές του Σχεδίου και 
υποβάλλει  σχετικές προτάσεις για την ενηµέρωση και τη βελτίωσή του. 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών εγκρίνει, µετά από πρόταση του Διευθυντή, τη σύνθεση 
των οµάδων εργασίας που περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο και οι οποίες 
θα φροντίζουν για τις ενέργειες διαχείρισης κινδύνων στο Σχολείο.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

• ενηµερώνονται για το Σχέδιο και το µελετούν, έτσι ώστε να γνωρίζουν τα 
καθήκοντά τους. 

• εκπαιδεύουν και µορφώνουν τους µαθητές σχετικά µε τις ενέργειες που 
προβλέπονται για την εφαρµογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, 
συµµετέχοντας στις προγραµµατισµένες ασκήσεις ετοιµότητας.  

• φροντίζουν και βελτιώνουν το Σχέδιο κάνοντας σχετικές προτάσεις. 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Γενικός Διευθυντής για Δράσεις Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης 

2. Οµάδα Σύνταξης του Σχεδίου 

3. Οµάδα Πρώτων Βοηθειών 

 4. Οµάδα Πυρασφάλειας 

5. Οµάδα Ελέγχου Ασφαλείας Μαθητών σε επικίνδυνα µέρη 

6. Οµάδα Ελέγχου Δικτύου-Αποκατάστασης Ζηµιών 

7. Οµάδα αναζήτησης ατόµων που δεν έχουν εµφανιστεί στο καταφύγιο 

8. Οµάδα Σχολικών Αρχείων 

9. Υπεύθυνοι επικοινωνίας µε τους αρµόδιους φορείς 

10. Οµάδα Υποστήριξης ΑΜΕΑ. Πιο συγκεκριµένα οι ευθύνες αυτής της οµάδας πριν 
από το συµβάν είναι:  



	

	

9
	

Ενηµέρωση όλων των υπαλλήλων για το καθηµερινό σχολικό πρόγραµµα και τις 
ανάγκες του ατόµου µε ειδικές ανάγκες. 
• Συζήτηση µε το άτοµο σχετικά µε τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν 
σε περίπτωση καταστροφικού σεισµού. 
• Προγραµµατισµός της διαδικασίας υποστήριξης κατά την εκκένωση και 
ενηµέρωση του Διευθυντή για τυχόν ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την 
ασφαλή εκκένωση του κτηρίου. 
• Ενηµέρωση του προσωπικού για τις ενέργειες που προβλέπονται στο Σχέδιο 
Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου σχετικά µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει: 
• σε ποιο δωµάτιο βρίσκεται το άτοµο µε αναπηρία. 
• τις ανάγκες του ατόµου µε αναπηρία. 
• τη διαδικασία εκκένωσης που πρέπει να ακολουθήσουν. 

Μετά το συµβάν. 

Παροχή βοήθειας στο άτοµο ΑΜΕΑ κατά την εκκένωση αλλά και κατά την διαµονή του 
στο σηµείο συγκέντρωσης. 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Όσον αφορά την εταιρική αυτοπροστασία, τα σχολεία πρέπει να   
εφαρμόζουν:

Σχέδιο Έκτακτης 
Ανάγκης

Σχέδιο 
Αυτοπροστασίας

Ασκήσεις 
Εκκένωσης

Υποχρεωτικό	σε	όλα	τα	
εκπαιδευτικά	κέντρα	
Ν.Δ.	31/1995	Άρθρο	20
Έκτακτα	μέτρα.

Θεσπίζεται	από	το	Εθνικό	
Βασικό	Πρότυπο	
Αυτοπροστασίας	και τον	
κανονισμό αυτοπροστασίας	
κάθε	Αυτόνομης	
Κοινότητας

Υποχρεωτικές	σε	όλα	τα	
εκπαιδευτικά	κέντρα.	
Διάταξη	του	
Υπουργείου	Παιδείας	
και	Επιστημών	
13/11/1984.	Διάταξη	
Αυτόνομης		Κοινότητας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

Όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα πρέπει υποχρεωτικά να εκπονήσουν σχέδιο έκτακτης:  
• Νόµος 31/1995 για την πρόληψη επαγγελµατικού κινδύνου 
• Άρθρο 20. Μέτρα έκτακτης ανάγκη 

 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ:	

• Να αναλύσει πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.	

• Να λάβει µέτρα Πρώτων Βοηθειών, πυρασφάλειας και εκκένωσης.	

• Να διορίσει υπεύθυνο προσωπικό για την εφαρµογή των µέτρων. 
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• Να ελέγχει ανά περιόδους το σχέδιο δράσης.	

   • Να οργανώνει τις απαραίτητες σχέσεις µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες. 	

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ:	

Δραστηριότητες χωρίς ειδικούς τοµεακούς κανονισµούς. 
 

Οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δραστηριότητες  αφορούν ένα Σχέδιο Αυτοπροστασίας: 
 

• Εκπαιδευτικά ιδρύµατα που προορίζονται ειδικά για άτοµα µε σωµατική ή 
διανοητική αναπηρία ή άλλα άτοµα που δεν µπορούν να εκκενωθούν µόνα τους. 
 

Οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση για διδακτική χρήση υπό την προϋπόθεση ότι, έχουν 
ύψος εκκένωσης ίσο ή µεγαλύτερο από 28 µέτρα ή επάγγελµα ίσο ή µεγαλύτερο από 
2.000 άτοµα. 

 

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΦΩΤΙΑ, 
ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΣΕΙΣΜΟΣ) Ή ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
Όλα τα µέτρα πρόληψης, αντίδρασης και ανταπόκρισης σε κρίσεις ορίζονται από την 
προαναφερθείσα νοµοθεσία και πρέπει να  αντιστοιχούν στα προβλεπόµενα µέτρα της 
Εθνικής Στρατηγικής για τη Μείωση των Καταστροφικών Κινδύνων για την περίοδο 
2018-2030. Στην Κύρια Περιοχή Δράσης - σηµείο 1: Η κατανόηση του κινδύνου 
καταστροφών στο σηµείο 1.6. είναι προγραµµατισµένο και προβλεπόµενο µέτρο για 
την προώθηση της γνώσης των κινδύνων στο σύστηµα προσχολικής και σχολικής 
εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης, της ετοιµότητας, της αντίδρασης 
και της ανάκαµψης. 
 
Κάθε σχολείο προετοιµάζει και εγκρίνει ένα Σχέδιο για την προστασία των µαθητών και 
των εκπαιδευτικών από ατυχήµατα,καταστροφές και κρίσεις.  
Το Σχέδιο περιλαµβάνει: 
 
1. Περιγραφή της τοποθεσίας του σχολείου, του ανάγλυφου της τοποθεσίας   και του 
πληθυσµού της περιοχής. 	
2. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του σχολείου, επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς και 
ύπαρξη κρησφύγετων και καταφυγίων. 
3. Αριθµός υπαλλήλων και φοιτητών, υπό καθεστώς εργασίας. 
4. Ανάλυση πιθανών καταστροφών και ατυχηµάτων που µπορεί να συµβούν στην 
επικράτεια του σχολείου, συµπεριλαµβανοµένων βιοµηχανικά ατυχήµατα και το 
µέγεθος των ζηµιών που πιθανόν να προκληθούν. 
5. Συµπεράσµατα από την ανάλυση της κατάστασης και τα κύρια καθήκοντα που 
απορρέουν από αυτήν, για την αντιµετώπιση των κινδύνων 
6. Με βάση την ανάλυση, δηµιουργούνται διαφορετικές δοµές και οµάδες δράσεων σε 
περίπτωση καταστροφών, ατυχηµάτων και κρίσεων, οι οποίες συνήθως είναι: 
α. Επιτροπή Προστασίας Καταστροφών και Ατυχηµάτων – η δοµή και τα µέλη 
ορίζονται µε εντολή του Διευθυντή του Σχολείου. Τα καθήκοντά της είναι να οργανώσει 
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τη µέθοδο προστασίας των µαθητών και του προσωπικού του σχολείου σε περίπτωση 
καταστροφής και ατυχήµατος, να σχεδιάσει µέτρα πρόληψης και να οργανώσει την  
εφαρµογή τους, να φροντίζει οι µαθητές και το προσωπικό του σχολείου να είναι 
έτοιµοι για δράση. 
β. Οµάδα παρακολούθησης και δηµοσιότητας, η οποία έχει καθήκον να οργανώνει 
συνεχής παρακολουθήσεις,  σε περίπτωση  ατυχηµάτων και καταστροφών, στην 
περιοχή του σχολείου, να περιηγείται στην περιοχή του σχολείου αµέσως µετά από 
ατύχηµα ή καταστροφή και να παρέχει τις πρώτες πληροφορίες σχετικά µε θύµατα και 
την κατάσταση του κτιρίου, ώστε να βοηθήσει τον πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας 
Καταστροφών και Ατυχηµάτων στην αποσαφήνιση της γενικής κατάστασης, αλλά και  
να ενηµερώσει αµέσως για τυχόν αλλαγές της. 
γ. Οµάδα υγειονοµικής φροντίδας - αποτελούµενη από εκπαιδευµένο προσωπικό 
για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. Τα καθήκοντα τους είναι να συµµετέχουν στην 
εφαρµογή όλων των υγειονοµικών και αντι-επιδηµιολογικών µέτρων στο σχολείο και να 
βοηθήσουν σε µια πραγµατική κατάσταση τις απεσταλµένες ιατρικές οµάδες στις 
προσπάθειές τους να σώσουν τις ζωές των θυµάτων. 
δ. Οµάδα λήψης και διανοµής ατοµικού εξοπλισµού προστασίας, µε τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις, - την αποθήκευση και συντήρηση του διαθέσιµου 
προσωπικού εξοπλισµού προστασίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες. Σε περίπτωση έλλειψης 
εξοπλισµού, να γίνεται αίτηση στο δήµο για την παροχή των απαραίτητων ποσοτήτων. 
Να κρατάει ακριβές αρχείο του διαθέσιµου και κατάλληλου εξοπλισµού ατοµικής 
προστασίας. Να οργανωθεί σωστά, ώστε η παραλαβή και διανοµή ατοµικού 
προστατευτικού εξοπλισµού να γίνεται γρήγορα. Να προετοιµάσει λίστες µε τις 
ποσότητες του απαραίτητου προσωπικού προστατευτικού εξοπλισµού, οι οποίες θα 
πρέπει να ενηµερώνονται στην αρχή του σχολικού έτους, να παρέχει στο δήµο, εάν 
υπάρχει έλλειψη, εύχρηστο προστατευτικό εξοπλισµό / αποστειρωµένες γάζες και 
επιδέσµους, πετσέτες. 
ε. Οµάδα συντήρησης και διαχείρισης του εξοπλισµού συλλογικής 
προστασίας/ σφράγιση χώρων/, η οποία πρέπει να καθορίσει τους κατάλληλους 
χώρους στεγανοποίησης του κτιρίου, να οργανώσει , εάν χρειαστεί, το γρήγορο 
κλείσιµο των θυρών, παραθύρων και αεραγωγών του κτιρίου, να διανείµει  το προ-
παρεχόµενο εξοπλισµό στεγανοποίησης των χώρων, να οργανώσει, εάν χρειάζεται, το 
γρήγορο σφράγισµα των προκαθορισµένων χώρων, να επιβλέπουν την τάξη και την 
πειθαρχία στους σφραγισµένους χώρους ,όταν χρησιµοποιούνται όπως έχουν 
καθοριστεί. 
στ. Οµάδα πυρασφάλειας, της οποίας τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες 
συντονίζονται µε το τοπικό τµήµα Πυροσβεστικής και πολιτικής προστασίας. 
 
Το Σχέδιο, για την προστασία των µαθητών και των εκπαιδευτικών από ατυχήµατα και 
καταστροφές, περιλαµβάνει τις διαδικασίες για την ανακοίνωση και την προετοιµασία 
της Επιτροπής Προστασίας Καταστροφών και Ατυχηµάτων, τις οµάδες, την οργάνωση 
δράσεων, καθώς και τον τρόπο εφαρµογής του σχεδίου και την ενηµέρωση του 
προσωπικού και τους σηµαντικούς αριθµούς τηλεφώνου, που πρέπει να είναι γνωστοί 
σε περίπτωση ατυχήµατος ή καταστροφής. 
 
Όλα τα σχέδια περιλαµβάνουν συγκεκριµένες διαδικασίες και πρωτόκολλα για δράσεις 
σε περίπτωση πληµµύρας, πυρκαγιάς, σεισµού και πυρηνικού ατυχήµατος. Όλα τα 
πρωτόκολλα περιλαµβάνουν τον χρόνο έναρξης της εκκένωσης µετά την εµφάνιση 
καταστροφών ή ατυχηµάτων, το σηµείο εκκένωσης, τον τρόπο γνωστοποίησης  του 
συµβάντος στους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές και τον καταµερισµό καθηκόντων. 
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ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΕΧΕΙ: 
 
Πυροσβεστήρες - κάθε όροφος πρέπει να διαθέτει πυροσβεστήρα πούδρας, 
πυροσβεστήρα νερού και πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα. Εάν οι διάδροµοι 
είναι µεγαλύτεροι από 60 µ., πρέπει να υπάρχει ένας πυροσβεστήρας από κάθε είδος. 
Οι τάξεις και τα εργαστήρια, στα οποία χρησιµοποιούνται εύφλεκτα υγρά, πρέπει να 
είναι εξοπλισµένα µε πυροσβεστήρα πούδρας 6 κιλών και µε βαριά κουβέρτα 
πυρκαγιάς για κάθε ντουλάπι. 
Οι βιβλιοθήκες και οι χώροι µελέτης πρέπει να έχουν έναν πυροσβεστήρα νερού και 
έναν διοξειδίου του άνθρακα ανά 150 τετραγωνικά µέτρα. Στις αίθουσες σεµιναρίων 
και καλλιτεχνικών στα σχολεία, όπως και στα γυµναστήρια πρέπει να υπάρχει ένας 
πυροσβεστήρας πούδρας και ένας νερού, και στους χώρους, που δουλεύουν µε 
υφάσµατα και χαρτιά, ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα. Τέλος,πρέπει να 
υπάρχει ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα ανά 100 τετραγωνικά µέτρα στο 
χώρο που φυλάσσονται τα αρχεία. 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, οι πυροσβεστήρες πρέπει να τοποθετούνται σε ορατά 
σηµεία µε εύκολη πρόσβαση, η κύρια σύσταση πρέπει να τοποθετείται κοντά στις 
εξόδους εκκένωσης και όλα αυτά πρέπει να βρίσκονται σε ένα µέρος. 
‘Ένα χρόνο µετά την αγορά των πυροσβεστήρων χρειάζεται να γίνει συντήρηση/ 
αναγόµωση, για τουλάχιστον ένα ακόµα χρόνο. Αυτό γίνεται από εταιρία που διαθέτει 
άδεια από  από τη Διεύθυνση Προστασίας Πυρκαγιάς και Πολιτικής Ασφάλειας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης, αν υπάρχουν παραπάνω από 5 πυροσβεστήρες σε ένα 
κτίριο, θα πρέπει να τηρείται ένα µηνιαίο ηµερολόγιο για αυτούς. Οι πυροσβεστήρες 
πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές βάσεις µε απόσταση τουλάχιστον 3 εκ. από το 
δάπεδο. 
Μια φορά το χρόνο,	το προσωπικό του σχολείου πρέπει να εκπαιδεύεται σε ασκήσεις 
πυρασφάλειας. Οι ασκήσεις µπορεί να γίνονται στο σχολείο µε φυσική παρουσία ή 
µέσω διαδικτύου. Συνιστάται, επίσης, να γίνονται ασκήσεις εκκένωσης.  
Σε περίπτωση που το σχολείο διαθέτει εσωτερικούς πυροσβεστικούς κρουνούς, θα 
πρέπει να επιθεωρούνται µία φορά το χρόνο, από εταιρεία µε άδεια από τη Διεύθυνση 
Πυρασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η εταιρεία 
διατηρεί αρχείο συντήρησης των πυροσβεστικών κρουνών. 
Επίσης, εάν έχει εγκατασταθεί σύστηµα συναγερµού πυρκαγιάς στο σχολείο, µια  
πιστοποιηµένη εταιρεία πρέπει να πραγµατοποιεί περιοδικές επιθεωρήσεις και δοκιµές 
(συνήθως κάθε τρεις µήνες) και να εκδίδει πρωτόκολλα, καθώς και να καταγράφει τις 
επιθεωρήσεις στο βιβλίο της εγκατάστασης.	
	Τα συστήµατα εκκένωσης είναι υποχρεωτικά στα σχολεία, ανεξάρτητα από τη 
χωρητικότητα τους. Τα συστήµατα εκκένωσης τοποθετούνται έως 3 µέτρα από τις 
εξόδους δαπέδου, έως 7 µέτρα από τις εισόδους του κτιρίου, κάθε 15 - 20 µέτρα στις 
διαδροµές εκκένωσης και στο εσωτερικό της πόρτας κάθε δωµατίου. 
Κάθε σχολείο πρέπει να έχει εγκαταστήσει φωτισµό έκτακτης ανάγκης. Ο φωτισµός 
εκκένωσης πρέπει να συντηρείται σωστά, να ελέγχεται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο 
και οι έλεγχοι να καταγράφονται στο αρχείο. Οι διαδροµές εκκένωσης πρέπει να 
φέρουν πινακίδες. Οι πόρτες στις διαδροµές εκκένωσης και τις εξόδους πρέπει να 
παραµένουν ξεκλείδωτες, όταν υπάρχουν άνθρωποι στο κτίριο.		
Τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν βίντεο συστήµατα παρακολούθησης και µερικά από 
αυτά και συστήµατα συναγερµού πυρκαγιάς. Τα περισσότερα από τα συστήµατα 
παρακολούθησης του σχολείου στην πρωτεύουσα, για παράδειγµα, παρακολουθούνται 
τόσο από υπαλλήλους ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας, που έχουν υπογράψει σύµβαση 
µε το σχολείο, όσο και από το Δηµοτικό Κέντρο Επιχειρησιακών Καθηκόντων και 
Παρακολούθησης Βίντεο. Έτσι, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή µη εξουσιοδοτηµένης 
εισβολής, ενεργοποιείται ένα σύστηµα συναγερµού, το οποίο ειδοποιεί την ιδιωτική 
εταιρεία ασφάλειας και τους δηµοτικούς υπαλλήλους (συµπεριλαµβανοµένης της 
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δηµοτικής αστυνοµίας), οι οποίοι µπορούν να στείλουν αµέσως στο συµβάν την 
πυροσβεστική,  την αστυνοµία, ασθενοφόρο ή διασώστες. 
Τέλος, η πρόσβαση στα σχολεία ελέγχεται από φύλακες. Ανάλογα µε τις προτιµήσεις 
του κάθε σχολείου, η φύλαξη µπορεί να είναι σε καθηµερινή ή 24ωρη λειτουργία. Οι 
φύλακες πρέπει να ελέγχουν την πρόσβαση, να παρακολουθούν το κτίριο και την 
περίµετρο γύρω από αυτό, µεταξύ άλλων και µέσω συστηµάτων παρακολούθησης 
βίντεο. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο φύλακας είναι συχνά το πρώτο άτοµο που 
παρατηρεί ότι κάτι συµβαίνει. Αν χρειαστεί, πρέπει να ενεργοποιήσει το σύστηµα 
συναγερµού του σχολείου και να βοηθήσει στην εκκένωση. Ο ρόλος του φύλακα και η 
κρίση του είναι πολύ σηµαντικά - σε περίπτωση πυρκαγιάς, πρέπει να ανοίξει 
εγκαίρως όλες τις πόρτες, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων κινδύνου. Αντίθετα, σε 
περίπτωση πληµµύρας και όταν η εκκένωση δεν έχει διαταχθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, ο φύλακας µαζί µε το σχολικό προσωπικό θα πρέπει να αποτρέψει τα 
παιδιά από το να φύγουν από το κτίριο και να µεριµνήσουν ώστε να κατευθυνθούν 
προς τους επάνω ορόφους του κτηρίου. 
	
	
ΙΤΑΛΙΑ 
 
Οι δοκιµές εκκένωσης µπορεί να είναι 2 τύπων - πραγµατοποιούνται και αναφέρονται 
µε διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, σε κάθε τάξη θα ορίζονται συγκεκριµένοι µαθητές, 
στους οποίους  θα αποδίδεται  ο ρόλος της «διαχείρισης» έκτακτης ανάγκης, 
συγκεκριµένα: 
 

• 2 µαθητές θα ανοίξουν τη γραµµή προς την έξοδο της τάξης και θα 
καθοδηγήσουν τους συµµαθητές τους στην περιοχή συγκέντρωσης 

•  2 µαθητές θα κλείσουν τη γραµµή για να βοηθήσουν όποιον συµµαθητή 
αντιµετωπίζει δυσκολίες και θα κλείσουν την πόρτα της τάξης, αφού ελέγξουν 
ότι όλοι είναι έξω. 

•  2 µαθητές θα έχουν το καθήκον να βοηθήσουν τους συµµαθητές τους µε 
ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. 

 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όλοι οι µαθητές πρέπει: 
 
• Να σταµατήσουν την όποια δραστηριότητα αφήνοντας πίσω τα σακίδια ή τα 

προσωπικά τους αντικείµενά. 
• Να εφαρµόσουν τις οδηγίες που λαµβάνουν και να προετοιµαστούν για 

εκκένωση. 
• Να σταθούν στοιχισµένοι σε γραµµή κατά την εκκένωση. 
• Να ακολουθήσουν τις οδηγίες του εκπαιδευτικού ενώ χρειάζεται να 

παραµείνουν ψύχραιµοι, ακόµα και σε περίπτωση αλλαγής της διαδροµής. 
	
Οι δοκιµές εκκένωσης σεισµού σηµατοδοτούνται συνήθως µε 3 σύντοµα και 
διακεκοµµένα  χτυπήµατα κουδουνιού διάρκειας 30 δευτερολέπτων, τα οποία 
κινητοποιούν τους µαθητές να αναζητήσουν καταφύγιο κάτω από τα θρανία, κάτω από 
τις πόρτες ή πλάι στα φέροντα τοιχώµατα, έπειτα ένα συνεχές κουδούνισµα/σειρήνα 
σηµατοδοτεί την άµεση εγκατάλειψη του κτιρίου. 
 
1. Εάν είστε σε κλειστό χώρο: 

• Παραµείνετε ψύχραιµοι. 
• Μην τρέξετε έξω. 
• Μείνετε στην τάξη και βρείτε καταφύγιο κάτω από ένα θρανίο, κάτω από την 

πόρτα ή ξαπλώστε παράλληλα µε τον τοίχο. 
• Μείνετε µακριά από παράθυρα, γυάλινες πόρτες κλπ. Υπάρχει κίνδυνος να 

σπάσουν και να τραυµατιστείτε. 
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• Αν βρίσκεστε σε διάδροµο, στην τουαλέτα ή στις σκάλες πηγαίνετε πίσω στην 
τάξη. 

• Μετά το σεισµό, κατά την εκκένωση, βγαίνετε από το κτίριο, χωρίς να 
χρησιµοποιήσετε το ασανσέρ, και ενώνεστε µε τους συµµαθητές σας στο σηµείο 
συγκέντρωσης που σας έχει υποδείξει ο δάσκαλος. 

 
2. Αν είστε σε εξωτερικό χώρο: 

• Μείνετε µακριά από κτίρια, δέντρα, λάµπες φωτισµού, στύλους ηλεκτροδότησης 
καθώς είναι επικίνδυνο να τραυµατιστείτε. 

• Βρείτε ένα σηµείο να µην υπάρχει τίποτα από πάνω σας, αν δεν µπορείτε να το 
βρείτε, βρείτε καταφύγιο κάτω από κάτι ασφαλές, όπως ένα παγκάκι. 

• Μην πλησιάζετε τα ζώα, γιατί από το φόβος τους µπορεί να αντιδράσουν βίαια.  
 
Οι δοκιµές εκκένωσης πυρκαγιάς σηµατοδοτούνται από έναν µόνο συνεχή ήχο που 
υποδεικνύει την άµεση εγκατάλειψη του κτιρίου. 
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	

• µείνετε ψύχραιµοι. 
• βγείτε αµέσως από το χώρο κλείνοντας την πόρτα πίσω σας. 
• πάρτε µερικά ρούχα για να προστατευτείτε από  κρύο/βροχή. 
• αφήστε τα πράγµατά σας πίσω (βιβλία κ.α.). 
• ενηµερώσετε αµέσως το υπόλοιπο προσωπικό για το τι συµβαίνει, ώστε να σας 

βοηθήσουν και να ειδοποιήσουν την πυροσβεστική. 
• µόλις βγείτε από το δωµάτιο, κατευθυνθείτε προς το καθορισµένο σηµείο 

συγκέντρωσης µαζί µε τους συµµαθητές σας, κρατώντας το χέρι τους και 
ακολουθώντας τις διαδροµές διαφυγής. 

• ο δάσκαλος, µε τη λίστα ονοµάτων της τάξης, θα πάρει παρουσίες. 
 
Το προαναφερθέν υπουργικό διάταγµα ορίζει ότι οι δοκιµές εκκένωσης πρέπει να 
πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Επιπλέον, ένα σηµείωµα από τους 
πυροσβέστες της 18ης Απριλίου 2018 ορίζει ότι πρέπει να εκτελεστούν τουλάχιστον 2 
επιπλέον ασκήσεις πυρκαγιάς. 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ:  
 
Σεισµούς 
 
Πριν 
Ο Διευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία του Σχολικού 
Σχεδίου για το Σεισµό. Ακολουθεί η έγκριση του Σχεδίου από το σύλλογο 
εκπαιδευτικών. 
Ο ορισµός των ευθυνών στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό γίνεται σύµφωνα 
µε το επίπεδο εκπαίδευσης του σχολείου και τις ανάγκες του, τον αριθµό των µαθητών, 
το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό κ.λπ., και βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 
• Οι ρόλοι και οι ευθύνες του προσωπικού πρέπει να καθορίζονται τόσο για την προ-
σεισµική, όσο και για την άµεση µετα-σεισµική φάση. 
• Οι δάσκαλοι της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι 
για  την προστασία του εαυτού τους και των µαθητών τους τη στιγµή του σεισµού και 
στη συνέχεια για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου µετά τον σεισµό και τη 
συγκέντρωση των µαθητών στο σηµείο που ορίζεται στο Σχολικό Σχέδιο. 
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Κατά τη διάρκεια 
 
Δράσεις Διοίκησης και Εκπαιδευτικών 

• Μένουν ψύχραιµοι. 
• Ζητούν από τους µαθητές τους να καλυφθούν κάτω από τα θρανία, κρατώντας 

το πόδι του θρανίου µε τα χέρια τους, δίνοντας την οδηγία: "Παιδιά, καλυφθείτε 
- Σεισµός". Εκείνοι προστατεύονται µε τον ίδιο τρόπο κάτω από την έδρα. 

• Προστατεύονται σωστά, ανάλογα µε το που βρίσκονται τη στιγµή του σεισµού, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες: "Μένω όπου είµαι, σκύβω, καλύπτοµαι, κρατώ". Εάν 
δεν βρίσκονται σε τάξη κατά τη διάρκεια της δόνησης και δεν υπάρχει τριγύρω 
στερεό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφτούν τότε, γονατίζουν στη µέση 
του χώρου, όσο το δυνατόν πιο µακριά από κινδύνους και καλύπτουν το κεφάλι 
και το λαιµό τους µε τα χέρια τους. 

• Παραµένουν καλυµµένοι, για όση ώρα διαρκεί ο σεισµός. 
 

Δράσεις Μαθητών 
• Εάν κατά τη διάρκεια του σεισµού βρίσκονται στις τάξεις, καλύπτονται αµέσως 

κάτω από τα θρανία τους κρατώντας το πόδι του µε το χέρι τους. 
• Προστατεύονται σωστά ανάλογα µε τη θέση τους τη στιγµή του σεισµού (π.χ. 

διάδροµος, τουαλέτα), σύµφωνα µε τις οδηγίες: "Μένω όπου είµαι, σκύβω, 
καλύπτοµαι, κρατώ." Εάν δεν υπάρχει στερεό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο στην 
περιοχή όπου βρίσκονται να καλυφθούν, γονατίζουν στη µέση του χώρου, όσο 
το δυνατόν πιο µακριά από κινδύνους και καλύπτουν το κεφάλι και το λαιµό 
τους µε τα χέρια τους.  

• Παραµένουν καλυµµένοι καθόλη τη διάρκεια του σεισµού. 
• Αν βρίσκονται στην αυλή τη στιγµή του σεισµού, παραµένουν στην αυλή, 

µακριά από τις προσόψεις του κτιρίου. 
 
Μετά 
 
Δράσεις Διευθυντή / Αναπληρωτή Διευθυντή 

•  Διατηρούν την ψυχραιµία τους και φροντίζουν για το ηθικό των µαθητών και 
του προσωπικού. 

• Επιβλέπουν την εφαρµογή του Σχολικού Σχεδίου, δηλαδή την ασφαλή 
εκκένωση τάξεων και άλλων περιοχών του κτιρίου, και τη συγκέντρωση των 
µαθητών στην αυλή του σχολείου. 

 
Πυρκαγιές 
 

(Α. Στερεά καύσιµα υλικά Β. Υγρά καύσιµα υλικά ή στερεά που υγροποιούνται 
κατά την καύση C Γ. Αέρια καύσιµα (π.χ. µεθάνιο, προπάνιο, υδρογόνο, 
ακετυλένιο κ.λπ.) Δ. Μέταλλα (π.χ. νάτριο, κάλιο, µαγνήσιο, τιτάνιο κ.λπ. Ε. 
Ηλεκτρικές πυρκαγιές).	 Μεταφορά αποθηκευµένων εύφλεκτων ή εκρηκτικών 
υλικών εγκαίρως, αλλά και εκείνων που δεν προορίζονται για άµεση χρήση, σε 
µέρη µακριά από πράγµατα ή σε άλλα µέρη µε συµπαγείς και µη εύφλεκτες 
στέγες, που παρέχουν ασφάλεια. 
Παροχή ενός συστήµατος µόνιµων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης (νερό, αφρός, 
σκόνη ή αδρανή αέρια κ.λπ.) σε αποθήκες εύφλεκτων υλικών και σε δεξαµενές 
υγρών καυσίµων κ.λπ., ανάλογα µε την περίπτωση.  
Αποφύγετε την ανάµειξη των διαφόρων υλικών και συγκεκριµένα των χηµικών, 
καθώς και τη διάθεσή τους και την τοποθέτηση αυτών, όπου υπάρχει κίνδυνος 
ανάφλεξης. 
Διασφαλίστε την ύπαρξη διαδρόµων µεταξύ των αποθηκευµένων υλικών, ώστε να 
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διευκολύνετε την πυρόσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς, τη διακοπή της 
ηλεκτροδότησης κατά τις ώρες που το Ίδρυµα δεν λειτουργεί (εκτός από τα φώτα 
ασφαλείας), για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και για την αποφυγή 
βραχυκυκλώµατος. 
Φροντίστε για την ύπαρξη αλεξικέραυνου, το οποίο θα ελέγχεται τακτικά. Όλες οι 
επιχειρήσεις, που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο από κεραυνό, πρέπει να είναι 
εφοδιασµένες µε αλεξικέραυνο. 

Τοποθετήστε ταµπέλες σε ορατά σηµεία, που υποδεικνύουν οδηγίες για την πρόληψη 
πυρκαγιών και άλλων ατυχηµάτων (παγίδευση, δηλητηρίαση κ.λπ.), τρόπους 
δράσης του προσωπικού σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά και οποιοδήποτε άλλο 
µέτρο που θα βοηθήσει στην πρόληψη της πυρκαγιάς και στη µείωση του 
κινδύνου της. 
Επιβλέψτε τη τακτική επιθεώρηση από τον αρµόδιο φορέα στις ηλεκτρικές και 
άλλες εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος και γενικά σε όλους τους χώρους, όπου 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.  
Φροντίστε την εγκατάσταση ενός αυτόµατου συστήµατος ανίχνευσης φωτιάς 
(φλόγα, θερµότητα, ανιχνευτές καπνού και αερίου), όπου είναι απαραίτητο. 

 
Πληµµύρες (πριν, κατά τη διάρκεια και µετά) 
 
Προετοιµασία: 
Σε περίπτωση που ενηµερωθείτε για την εµφάνιση ισχυρών βροχοπτώσεων στην 
περιοχή σας: 
Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια, έξω από το σχολείο, δεν είναι φραγµένα και ότι οι 

υδρορροές λειτουργούν σωστά. 
Περιορίστε τις µετακινήσεις σας και αποφύγετε την εργασία και την παραµονή σας σε 
υπόγεια. 
 
Κατά τη διάρκεια της πληµµύρας:  
Εάν βρίσκεστε µέσα σε κτίριο – Εγκαταλείψτε τους υπόγειους χώρους και 

µετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σηµείο. 
Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους- Μείνετε µακριά από τα καλώδια 

ηλεκτροδότησης. Μην πλησιάζετε περιοχές όπου σηµειώθηκαν κατολισθήσεις. 
 
Μετά την πληµµύρα: 
 Εάν είστε σε εξωτερικούς χώρους - Μείνετε µακριά από περιοχές που έχουν 

πληµµυρίσει ή κινδυνεύουν να πληµµυρίσουν ξανά τις επόµενες ώρες 
 Η πληµµύρα µπορεί να έχει αλλάξει τα χαρακτηριστικά γνωστών περιοχών και τα 

νερά να έχουν παρασύρει τµήµατα του δρόµου, πεζοδρόµια κ.λπ. 
 Υπάρχει κίνδυνος κατεστραµµένων δρόµων, περιοχών µε κατολίσθηση, λάσπη 

κ.λπ. 
 Το νερό µπορεί να µολυνθεί εάν έχουν παρασυρθεί σκουπίδια, αντικείµενα και 

νεκρά ζώα. 
 Προσέξτε να µην εµποδίζετε τις οµάδες διάσωσης. -Μην πλησιάζετε περιοχές όπου 

έχουν σηµειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων. 
 Αποφύγετε το στάσιµο νερό. Μπορεί να είναι καλός αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας 

καθώς, ίσως, να κρύβει υπόγεια καλώδια ή διαρροή από εγκαταστάσεις. 
 Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρµόδιων αρχών. 
 Να θυµάστε ότι οι κίνδυνοι πληµµύρας δεν υποχωρούν αµέσως µετά την 

υποχώρηση των υδάτων. 
 Επιβεβαιώστε µε τις αρχές, ότι η περιοχή όπου βρίσκεται η σχολική µονάδα ή ο 

χώρος εργασίας σας είναι πλέον ασφαλής και, στη συνέχεια, επιστρέψτε σε αυτήν, 
ειδικά εάν υπήρξε προηγούµενη εκκένωση. 

 Κλείστε το γενικό του ηλεκτρικού, ακόµα κι αν το ρεύµα είναι απενεργοποιηµένο 
στην περιοχή σας. 
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 Κλείστε την παροχή νερού, σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο παροχής. 
 
Ακραίες καιρικές συνθήκες (δυνατοί άνεµοι, καταιγίδες, χιόνι, πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες, πολύ υψηλές θερµοκρασίες)  
Θυελλώδεις άνεµοι 
Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέµων: 
Ασφαλίστε αντικείµενα, που µπορεί να παρασυρθούν από τον άνεµο και να 
προκαλέσουν ζηµιά ή τραυµατισµούς.  
Στερεώστε τις πινακίδες, που µπορεί να έχετε τοποθετήσει. 
Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του σχολικού συγκροτήµατος είναι 
κλειστά.		
Αποφύγετε να περνάτε κάτω από µεγάλα δέντρα, κάτω από αιωρούµενες ταµπέλες και 
γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείµενα (π.χ. γλάστρες, σπασµένα παράθυρα 
κ.λπ.) µπορούν να αποσπαστούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από 
µπαλκόνια). 
 
Καταιγίδα 
 
Κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας:  
Εάν βρίσκεστε στο σχολικό συγκρότηµα: 
Ασφαλίστε αντικείµενα, που µπορεί να παρασυρθούν από τον άνεµο ή από τις έντονες 

βροχοπτώσεις και µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά ή τραυµατισµό. 
Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά. 
Μην χρησιµοποιείται ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, διότι ο κεραυνός µπορεί 
να περάσει µέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις τηλεοράσεις από την κεραία και 
την παροχή ρεύµατος. 
Αποφύγετε να αγγίζετε τους υδραυλικούς σωλήνες (τουαλέτες, βρύσες) καθώς είναι 
καλοί αγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Αν είστε σε εξωτερικό χώρο: 
Αποφύγετε το κτίριο του σχολείου ή καθίστε αµέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. 

Ποτέ µην στέκεστε κάτω από ψηλό δέντρο σε εξωτερικούς χώρους. 
Αποφύγετε τα χαµηλά επίπεδα εξαιτίας του κινδύνου πληµµύρας. 
Μην πλησιάζετε µεταλλικά αντικείµενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, κάµπινγκ 
κ.λπ.) 

 
Χιονόπτωση 
 
Πρόληψη:   
Προµηθευτείτε εξοπλισµό εκχιονισµού (π.χ. φτυάρια). 
 
Κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης:  
Εάν βρίσκεστε στο σχολικό συγκρότηµα: 
Κρατήστε το σχολείο ζεστό και µείνετε όσο µπορείτε µέσα. -Μην αφήνετε τα παιδιά να 

βγαίνουν ασυνόδευτα. Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.  
Εάν είστε σε εξωτερικούς χώρους 

Πηγαίνετε σε ασφαλές µέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα. 
Φορέστε πολλά,ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για βαριά και χοντρά, και φορέστε 
ζεστές αδιάβροχες µπότες. Προτιµήστε ένα αδιάβροχο επανωφόρι.	 

Παρατηρήστε τις κινήσεις σας σε περιοχές, όπου προβλέπεται χιονόπτωση. 
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Ξηρασίες 
Αποφύγετε την έκθεση και τη διαµονή σε εξωτερικούς χώρους, µείνετε σε σκιερά και 

δροσερά µέρη µακριά από πολυσύχναστες περιοχές. 
Αποφύγετε να περπατάτε για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή να τρέχετε στον ήλιο. 
Προτιµήστε ελαφριά, άνετα και ανοιχτόχρωµα ρούχα από φυσικό υλικό, για να 
διευκολύνετε τον αερισµό του σώµατος και την εξάτµιση του ιδρώτα. 
Βεβαιωθείτε ότ,ι η διατροφή σας αποτελείται από ελαφριά και µικρά γεύµατα, µε 
έµφαση στα 
φρούτα και λαχανικά. Περιορίστε το λίπος. 
Πίνετε πολλά υγρά (νερό και χυµούς φρούτων). 

 
Κατολισθήσεις 
 
Δράσεις πριν την κατολίσθηση 
Οι κατολισθήσεις συµβαίνουν συνήθως σε περιοχές που έχουν συµβεί στο παρελθόν. 
Ζητήστε πληροφορίες σχετικά µε τις κατολισθήσεις στην περιοχή σας και, 
ενδεχοµένως, ζητήστε µια λεπτοµερή γνώµη εµπειρογνωµόνων για την περιοχή του 
σχολικού συγκροτήµατος. Τι να κάνετε αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος 
κατολισθήσεων. 
• Επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνοµία ή 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Οι τοπικές υπηρεσίες είναι καταλληλότερες για την 
εκτίµηση ενός δυνητικού κινδύνου. 
• Εάν βρίσκεστε σε περιοχές επικίνδυνες για κατολισθήσεις και λάσπη, µάθετε για 
πιθανές οδούς διαφυγής. 
• Ενηµερώστε τα µέσα ενηµέρωσης και το Διαδίκτυο για προειδοποιήσεις που 
σχετίζονται µε έντονες ή παρατεταµένες βροχοπτώσεις. Μετά από περιόδους 
παρατεταµένων βροχοπτώσεων, αυξάνεται ο κίνδυνος κατολισθήσεων. 
 
Δράσεις κατά τη διάρκεια κατολισθήσεως 
• Αποµακρυνθείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα από την περιοχή κατολισθήσεως. 
• Εάν είστε στο σχολικό συγκρότηµα, µεταβείτε σε ψηλότερους ορόφους. 
• Εάν είναι αδύνατο να αποµακρυνθείτε, καθίστε στο πάτωµα σε θέση εµβρύου και 
προστατέψτε το κεφάλι σας. 
• Να είστε έτοιµοι να κινηθείτε γρήγορα. Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια του 
εαυτού σας και όχι των υπαρχόντων. 
 
Δράσεις µετά την κατολίσθηση 
 
• Μείνετε µακριά από την περιοχή κατολίσθησης. Μπορεί να υπάρξει κίνδυνος µιας 
νέας. 
• Παρακολουθήστε τους τοπικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθµούς, για να 
µάθετε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης που προκύπτουν από την κατολίσθηση. 
• Ελέγξτε για τραυµατίες και παγιδευµένους ανθρώπους στην περιοχή της 
κατολίσθησης, χωρίς να εισχωρήσετε σε αυτήν. Οι οµάδες διάσωσης κατευθύνονται στο 
µέρος των παγιδευµένων. 
• Ελέγξτε για ζηµιές σε κοινόχρηστα δίκτυα. 
• Ελέγξτε για ζηµιές στα κρίσιµα για τη στατικότητα του σχολείου σηµεία.  
 
Τεχνολογικά ατυχήµατα  
	
Εάν το σχολείο ή το σχολικό συγκρότηµα βρίσκεται σε µια περιοχή που υπάρχουν 
τεχνολογικοί κίνδυνοι, οι επιλογές είναι δύο: είτε µένετε σε εσωτερικούς χώρους είτε 
εκκενώνεστε. Οι αρµόδιες αρχές θα αποφασίσουν για την καλύτερη λύση. Γι 'αυτό είναι 
σηµαντικό: 
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Να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δίνονται από τις αρµόδιες αρχές.	
Να	μελετήσετε,  να εξοικειωθείτε και να εφαρµόσετε τις ακόλουθες γενικές οδηγίες, έως 
ότου σας δοθούν συγκεκριµένες κατά τη διάρκεια ενός ατυχήµατος. 
 
Προετοιµασία: 
Συγκεντρώστε στο ίδιο µέρος ή βεβαιωθείτε ότι είναι εύκολο να συγκεντρωθούν σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα: 
Κολλητική µονωτική ταινία (χαρτοταινία). 
Ψαλίδια. 
Πλαστικά φύλλα (κοµµένα στις κατάλληλες διαστάσεις) και πλαστικές σακούλες. 
Πετσέτες και υφάσµατα. 
Ραδιόφωνο µε µπαταρίες (οι µπαταρίες δεν πρέπει να βρίσκονται στο ραδιόφωνο 
αλλά δίπλα σε αυτό, διαφορετικά πρέπει να τις ελέγχετε συχνά). 
Φακός µπαταρίας (οι µπαταρίες δεν πρέπει να βρίσκονται στο φακό αλλά να 
βρίσκονται δίπλα σε αυτό, διαφορετικά να τις ελέγχετε συχνά). 
Πρόσθετες νέες µπαταρίες. 
Εµφιαλωµένο νερό σε µικρές ποσότητες. 
Συσκευασµένα τρόφιµα σε µικρές ποσότητες. 
Σαπούνι. 
Κουτί Πρώτων Βοηθειών. 

 
Κατά τη διάρκεια του ατυχήµατος 
Μείνετε ή καταφύγετε σε εσωτερικούς χώρους. Ο στόχος είναι να προστατεύσετε την 
υγεία σας από επικίνδυνες χηµικές ουσίες που µπορεί να εισέλθουν στο σχολείο, από 
πιθανές εκρήξεις (πρωτογενή και δευτερογενή θραύσµατα) και από θερµική 
ακτινοβολία. 
Καλύψτε σφιχτά µε χαρτοταινία και πλαστικά φύλλα όλα τα συστήµατα θέρµανσης και 
τις εισόδους και εξόδους των συστηµάτων εξαερισµού, των θυρών και των παραθύρων. 
Μην χρησιµοποιείτε φιάλες υγραερίου. 
Μην πλησιάζετε τα παράθυρα για οποιονδήποτε λόγο. 
Μην χρησιµοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό). 
Εάν, παρά όλες τις ενέργειές σας, επικίνδυνα αέρια εισέρχονται στο κτίριο, διπλώστε 
µια πετσέτα ή πανί αρκετές φορές, καλύψτε το στόµα και τη µύτη σας και πάρτε 
ελαφρές αναπνοές. 
 
Χηµικά, Βιολογικά, Ραδιενεργά, Πυρηνικά ατυχήµατα 
 
Προετοιµασία: 
Η αντιµετώπιση µιας υπόθεσης CBRN εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (τύπος, 
ποσότητα και καθαρότητα του παράγοντα CBRN, µέθοδος εξάπλωσης, χώρος, 
µετεωρολογικές συνθήκες κ.λπ.). Άρα δεν είναι το ίδιο για κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι 
βασικές ενδείξεις συνοψίζονται ως εξής: 
• Μειώστε το χρόνο που αφιερώνεται στο επικίνδυνο περιβάλλον και ως εκ τούτου την 
έκθεση στο CBRN. 
• Αφαιρέστε τον παράγοντα CBRN από το σώµα σας. Αποµακρυνθείτε από το χώρο και 
µείνετε σε ασφαλές µέρος. 
• Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρµόδιων αρχών και συνεργαστείτε µε το προσωπικό 
τους. 
Ακολουθούν οι γενικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε, προτού λάβετε ειδικές 
οδηγίες από τις αρµόδιες αρχές. Επιπλέον, ακολουθήστε τις οδηγίες για τεχνολογικά 
ατυχήµατα. 
Κατά τη διάρκεια του ατυχήµατος: 
Εάν βρίσκεστε σε µια περιοχή όπου γίνεται αντιληπτή η απελευθέρωση του CBRN: 
•Μείνετε ψύχραιµοι και µην πανικοβληθείτε. 
• Εάν το ατύχηµα συµβεί σε εξωτερικό χώρο, αποµακρυνθείτε χωρίς να αγγίξετε 
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τίποτα. Μην πηγαίνετε πολύ µακριά και µην χρησιµοποιείτε δηµόσια ή ιδιωτικά µέσα 
µεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό, µετρό, ταξί, αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες). Αυτό 
µπορεί να οδηγήσει στη διάδοση του επικίνδυνου στοιχείου στα µέσα µεταφοράς και 
στον υπόλοιπο πληθυσµό. Αν το πρόβληµα εξαπλωθεί, θα είναι πιο δύσκολο να σας 
παρασχεθεί βοήθεια. 
• Εάν το ατύχηµα συµβεί σε εσωτερικό χώρο, κλείστε το ξεχωριστό σύστηµα 
εξαερισµού και τα κεντρικά συστήµατα, εγκαταλείψτε το κτίριο και περιµένετε τις 
αρχές. 
• Προφυλαχτείτε κατά την είσοδο σας στο πλησιέστερο κτίριο που δεν έχει υποστεί 
ζηµιά. Σε περίπτωση έκρηξης σε ανοιχτό χώρο, εάν µείνετε ή καταφύγετε σε 
εσωτερικούς χώρους, η έκθεσή σας στο στοιχείο CBRN µειώνεται. 
• Μόλις βρεθείτε σε «ασφαλές» µέρος, βγάλτε τα ρούχα σας το συντοµότερο δυνατό. 
Προσέξτε να µην εκθέσετε υπερβολικά τις ευαίσθητες περιοχές στο CBRN, τις περιοχές 
εισόδου του σώµατός σας (µάτια, µύτη και στόµα). Πλυθείτε µε άφθονο νερό ή 
καλύτερα σε ζευγάρια, έτσι ώστε να καθαριστείτε όσο το δυνατόν καλύτερα στις 
δύσκολες περιοχές και µέρη του σώµατος (πίσω από τα αυτιά, τα µάτια, τις µασχάλες 
κ.λπ.). Τοποθετήστε τα ρούχα σε µια πλαστική σακούλα που κλείνει καλά. 
• Εάν δεν είναι δυνατό να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερα ρούχα (αν δεν το 
επιτρέπει ο καιρός), περιµένετε τις οµάδες να αναλάβουν την διαδικασία 
απολύµανσης. Να είστε προετοιµασµένοι ότι θα πρέπει να αφαιρέσετε ή να βγάλτε τα 
ρούχα σας (µερικά από αυτά σκίζοντας τα ή κόβοντας τα µε ψαλίδι). Θα πρέπει να 
σταθείτε χωρίς ρούχα µπροστά σε αγνώστους και διασηµότητες. Είναι απαραίτητο για 
την καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας σας. 
• Συνεργαστείτε µε το προσωπικό των υπηρεσιών που έχουν αποστολή να ασχοληθούν 
µε τo aτύχηµα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα (τη δική σας υγεία). Ακολουθήστε 
τις οδηγίες που σας δόθηκαν πιστά και µην διαφωνείτε. 
• Μην εκπλαγείτε εάν δείτε το προσωπικό συντήρησης να φοράει προστατευτικό 
εξοπλισµό που δεν έχετε. Η προστασία τους είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η 
µεγαλύτερη προσφορά βοήθειας σε εσάς. 
• Μην ξεχάσετε να αναφέρετε οτιδήποτε παρατηρείτε στις αρχές. 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
 
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Καθορίζει το θεωρητικό και λειτουργικό πλαίσιο για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που 
µπορεί να προκύψουν στο χώρο εργασίας. 
Σχέδια αυτοπροστασίας,τα οποία περιλαµβάνουν δράσεις παρακολούθησης και 
ανίχνευσης: οργανώση υλικού και ανθρωπίνων µέσων · προετοιµασία της παρέµβασης 
εξωτερικής βοήθειας · καθιέρωση µέτρων προστασίας και εκκένωσης για τον άνθρωπο. 
Αυτά τα σχέδια µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν ενηµερωτικές δράσεις, έτσι ώστε η 
σχολική κοινότητα να γνωρίζει τον κίνδυνο και ταυτόχρονα να τους ενηµερώνει για τα 
µέτρα προστασίας που πρέπει να ακολουθήσουν. 
Η ανάλυση κινδύνων του σχολείου είναι το πιο σηµαντικό µέρος του σχεδίου 
αυτοπροστασίας, καθώς έτσι θα προκύπτουν τα πρωτόκολλα δράσης. Η ανάλυση 
κινδύνου των εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται µε βάση τους κινδύνους που ενδέχεται 
να προκύψουν εντός της δραστηριότητας, από τους εξωτερικούς κινδύνους (εκείνους 
που µπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, τόσο φυσικούς όσο και 
ανθρωπογενείς) και, τέλος, τους επαγγελµατικούς κινδύνους (εκείνους που σχετίζονται 
µε την εµφάνιση της δραστηριότητας). 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη του Σχεδίου για την προστασία 
των µαθητών και των εκπαιδευτικών από ατυχήµατα και καταστροφές και, µετά την 
έγκρισή του, καθένας από αυτούς γνωρίζει λεπτοµερώς το περιεχόµενό του. Όλα τα 
σχέδια δηµοσιεύονται στους ιστότοπους του σχολείου, και σε ορισµένες περιπτώσεις 
(σχετικά σπάνια) οι γονείς ενηµερώνονται για τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα 
εκκένωσης κατά τη διάρκεια των τακτικών συναντήσεων µεταξύ εκπαιδευτικών και 
γονέων. Σε ορισµένα σχολεία, γίνονται θεµατικά µαθήµατα που σχετίζονται µε το 
Σχέδιο και τα µέτρα που περιγράφονται σε αυτό πραγµατοποιούνται στην τάξη, αλλά 
αυτό είναι, επίσης, µια εξαίρεση παρά µια τακτική. Κάθε χρόνο, πραγµατοποιείται 
άσκηση προσοµοίωσης πυρκαγιάς ή σεισµού σε κάθε σχολείο για δοκιµή όλων των 
πρωτοκόλλων, συστηµάτων και διαδικασιών. Επίσης, αυτές οι ασκήσεις συνιστώνται 
µεν, δεν είναι υποχρεωτικές δε. Επιπλέον, η ποιότητα των µαθηµάτων είναι εντελώς 
υποκειµενική - ενώ σε ορισµένα σχολεία οργανώνονται δράσεις εκκένωσης και 
µαθήµατα µε τη βοήθεια επαγγελµατικών υπηρεσιών και σε συνθήκες πλησιέστερες 
στην πραγµατικότητα, σε άλλες συµβαίνουν εντός του ελάχιστου υποχρεωτικού 
σηµείου για να καταγραφούν ότι έχουν εκτελεστεί από το προσωπικό. 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Ο Διευθυντής Σχολείου είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Σχεδίου και για το 
συντονισµό των δράσεων για την εφαρµογή του, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβάλει 
σχετικό πιστοποιητικό σύνταξης στη σχετική ΕΣΣ (Περιφερειακή Αρχή Εκπαίδευσης). 
Εκπαιδευτικοί, προσωπικό ΑΤΑ και άλλο σχολικό προσωπικό: 
• ενηµερώνονται για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης από τον Διευθυντή του Σχολείου, 
ώστε να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους. 
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύουν και επιµορφώνουν τους µαθητές για τις 
ενέργειες που προβλέπει το Σχεδίο Έκτακτης Ανάγκης, συµµετέχοντας στις 
προγραµµατισµένες ασκήσεις ετοιµότητας και δοκιµές. 

ΕΛΛΑΔΑ 

Ο Διευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Σχεδίου, για τον 
συντονισµό των δράσεων και για την εφαρµογή του, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβάλει 
σχετικό πιστοποιητικό σύνταξης στη σχετική Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας / 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό του σχολείου: 
• ενηµερώνονται για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης από τον διευθυντή του σχολείου και 
το µελετούν, έτσι ώστε να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους. 
• εκπαιδεύουν και επιµορφώνουν τους µαθητές σχετικά µε τις δράσεις που 
περιγράφονται για την εφαρµογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, συµµετέχοντας στις 
προγραµµατισµένες ασκήσεις ετοιµότητας. 
• φροντίζουν για τη βελτίωση του Σχεδίου κάνοντας σχετικές προτάσεις. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

Όλα τα µέτρα ενηµερώνονται µέσω συγκεκριµένων προγραµµάτων κατάρτισης: 
- Πρόγραµµα κατάρτισης για προσωπικό µε ενεργό συµµετοχή στο Σχέδιο 
Αυτοπροστασίας (τα άτοµα µε ενεργό συµµετοχή στο σχέδιο αυτοπροστασίας θα 
λάβουν εκπαίδευση και προσόντα που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις ενέργειες 
που τους ανατίθενται στο Σχέδιο Αυτοπροστασίας τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, 
µαθήµατα κατάρτισης για οµάδες έκτακτης ανάγκης και τους διευθυντές τους) 
- Πρόγραµµα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης για όλο το προσωπικό σχετικά µε το σχέδιο 
αυτοπροστασίας: 
• Πρόγραµµα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης για εκπαιδευτικούς. 
• Πρόγραµµα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης για µαθητές. 
• Πρόγραµµα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης για το υπόλοιπο προσωπικό του κέντρου, 
που δεν περιλαµβάνεται στις προηγούµενες ενότητες. 
• Γενικό πρόγραµµα πληροφόρησης για τους επισκέπτες. 

 

	

	

4. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Δεν υπάρχει ενιαία νοµοθεσία για την ασφάλεια στα σχολεία σχετικά µε καταστροφές 
και ατυχήµατα. Τρεις νόµοι ρυθµίζουν τις διαδικασίες, δηλαδή ο νόµος του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ο Νόµος για την Προστασία από Καταστροφές και Ατυχήµατα 
και τον Νόµο περί Χωροταξικού Σχεδιασµού. Το εκπαιδευτικό και µεθοδολογικό υλικό 
για εκπαιδευτικούς που χρησιµοποιείται ακόµα εκπονείται από το Υπουργείο 
Έκτακτης Ανάγκης (συγχωνεύθηκε το 2009 µε το Υπουργείο Εσωτερικών). Η τελευταία 
ενηµέρωση του νόµου για την προστασία από καταστροφές και ατυχήµατα είναι από το 
2017. Το πρόγραµµα σπουδών δεν περιλαµβάνει µέτρα προστασίας από 
τροµοκρατικές επιθέσεις και άλλου τύπου καταστροφές και κρίσεις που προκαλούνται 
από τον άνθρωπο. Υπάρχουν ετήσια σχέδια εκπαίδευσης στα σχολεία, τα οποία 
εγκρίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια υλοποιούνται σε τοπικό 
επίπεδο. Υπάρχουν, επίσης, πολλά προσχέδια για την υποχρεωτική εκπαίδευση των 
διευθυντών, των δασκάλων και των µαθητών, αλλά δυστυχώς έχουν παραµείνει στο 
επίπεδο δηµόσιας ή διυπηρεσιακής συζήτησης. 

ΙΤΑΛΙΑ  

Η ασφάλεια στα σχολεία είναι ένας από τους στόχους στο ευρύ φάσµα δράσης της 
νοµοθεσίας σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Το Νοµοθετικό  
Διάταγµα αρ. 81 της 9ης Απριλίου 2008 (συµπληρώνεται περαιτέρω από το 
Νοµοθετικό Διάταγµα αρ. 106 του 2009) έχει εφαρµόσει το µεγαλύτερο µέρος της 
νοµοθεσίας του τοµέα και ως εκ τούτου αποτελεί την κύρια αναφορά για το θέµα. Το 
άρθρο 3 (πεδίο εφαρµογής), παράγραφος 1 ορίζει ότι: «Αυτό το νοµοθετικό διάταγµα 



	

	

23
	

εφαρµόζεται σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας, ιδιωτικούς και δηµόσιους, και σε 
όλους τους τύπους κινδύνων». Όχι µόνο αυτό, στην ακόλουθη παράγραφο 2 
διευκρινίζεται επίσης ότι εφαρµόζονται οι διατάξεις του νοµοθετικού διατάγµατος 
λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές ιδιαίτερες ανάγκες που σχετίζονται µε την 
υπηρεσία που εκτελείται ή τις οργανωτικές ιδιαιτερότητες όσον αφορά τις Ένοπλες 
Δυνάµεις και την Αστυνοµία, το Τµήµα των πυροσβεστών, της δηµόσιας διάσωσης και 
της πολιτικής άµυνας, των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, καθώς και στις 
δικαστικές, σωφρονιστικές δοµές, εκείνες που προορίζονται για θεσµικούς σκοπούς για 
τις δραστηριότητες των φορέων µε καθήκοντα σχετικά µε τη δηµόσια τάξη και 
ασφάλεια, πανεπιστήµια και εκπαιδευτικά ιδρύµατα όλων των επιπέδων. Εποµένως, 
ένα σχολείο είναι σε όλες τις εκφάνσεις του ένας χώρος εργασίας, στον οποίο εργάζεται 
το διδακτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, αλλά υπάρχουν και µαθητές που 
θεωρούνται από τον κανόνα εργαζόµενοι. 

• Προεδρικό διάταγµα 547/55: πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων 
• Προεδρικό διάταγµα 303/56: γενικοί κανόνες για την υγιεινή στο χώρος εργασίας 
• Οδηγία ΕΟΚ 89/392 
• Νοµοθετικό διάταγµα 626/94: εφαρµογή των οδηγιών ΕΟΚ 
• Νοµοθετικό διάταγµα 758/94: τροποποίηση των πειθαρχικών κανονισµών 
• Υπουργικό διάταγµα 382/98: κανονισµός εφαρµογής για την ασφάλεια στα σχολεία 
• CM 119/99: ενδείξεις εφαρµογής του νοµοθετικού διατάγµατος 626/94 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
 

Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκδίδει κάθε χρόνο τον «Εσωτερικό Κανονισµό 
Σχολικής Μονάδας & Μνηµόνιο Δράσης για τη διαχείριση πυρκαγιάς, ακραίων 
καιρικών φαινοµένων, τεχνολογικών καταστροφών και Χηµικών, Βιολογικών, 
Ραδιενεργών & Πυρηνικών συµβάντων». Παράλληλα, ο Οργανισµός Σχεδιασµού και 
Προστασίας Σεισµών (O.A.S.P.), ο οποίος είναι Νοµική Οντότητα δηµοσίου δικαίου και 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων εκδίδει κάθε χρόνο 
το «Σχέδιο Μνηµονίου Δράσης για Διαχείριση Σεισµικών Κινδύνων στις Σχολικές 
Μονάδες». Στη συνέχεια, η Σχολική Μονάδα, ως Δηµόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυµα, κατά την 
εφαρµογή της οδηγίας αριθ. 107/1/158 / 17-4-91, υποχρεούται να συντάσσει  
Εσωτερικούς Κανόνες Λειτουργίας. 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Αναφορικά µε τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται σε εθνικό επίπεδο (Ισπανία), το Βασιλικό 
Διάταγµα 393/2007 (Τροποποιήθηκε µε το RD 1468/2008, της 5ης Σεπτεµβρίου 
2008) που εγκρίνει τον Βασικό Κανονισµό Αυτοπροστασίας (NBA), ο οποίος θεσπίζει 
στο Παράρτηµα Ι τις δραστηριότητες των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική 
σύµφωνα µε το πρότυπο. Στο Παράρτηµα Ι σηµείο 2.ε φαίνονται οι διδακτικές 
δραστηριότητες. 
Ο νόµος 17/2015, της 9ης Ιουλίου, του Εθνικού Συστήµατος Πολιτικής Προστασίας, ο 
οποίος µε τη µοναδική του διάταξη παρέκκλισης καταργεί τον Νόµο 2/1985 για την 
Πολιτική Προστασία. Ο νόµος 17/2015 στο άρθρο του 7, 2 ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες των 
κέντρων, εγκαταστάσεων και υποδοµών, δηµόσιων ή ιδιωτικών, που δηµιουργούν 
κινδύνους έκτακτης ανάγκης, θα υποχρεωθούν να λάβουν τα µέτρα αυτοπροστασίας 
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, υπό τους όρους που αναγράφονται σε αυτόν και 
στους κανονισµούς εφαρµογής. Όλα τα δηµόσια κέντρα διδασκαλίας που εξαρτώνται 
από το Υπουργείο Παιδείας (προαιρετικά και σε ιδιωτικά, αν και συνιστάται) πρέπει να 
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εφαρµόζουν πρακτικές εκκένωσης από κτίρια, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν κατά 
τους πρώτους τρεις µήνες του ακαδηµαϊκού έτους, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
παραστήµατος στο Τάγµα της 13ης Νοεµβρίου 1984, για την Εκκένωση 
Εκπαιδευτικών Κέντρων.  
 
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Δεν υπάρχει τοπική νοµοθεσία για τα σχολικά µέτρα. Υπάρχουν διαδικασίες σχετικά 
µε τη συνολική ανταπόκριση και τον συντονισµό µεταξύ των θεσµικών οργάνων κατά τη 
διάρκεια καταστροφών και ατυχηµάτων, και τον σχηµατισµό κεντρικών γραφείων 
διαχείρισης κρίσεων, όπου εµπλέκονται οι διευθυντές του σχολείου. Αυτά τα κεντρικά 
γραφεία διαχείρισης κρίσεων είναι αρµόδια και υπεύθυνα για την προστασία όλων των 
ανθρώπων (µαθητών, εργαζόµενων και γονεων) στο σχολείο. Οι διαδικασίες που 
ακολουθεί κάθε γραφείο ορίζονται από το Νόµο για την Προστασία από Καταστροφές 
και Ατυχήµατα, και επί τόπου, τα µέλη του γραφείου καθορίζουν όλες τις λεπτοµέρειες 
και τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης και αντίδρασης σε τοπικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν 
εξειδικευµένες και θεµατικές επιµορφώσεις, εκτός από ιδρύµατα που το έχουν ζητήσει 
και έχουν πληρώσει ή έχουν εκπαιδευτεί από τους εθελοντικούς σχηµατισµούς του 
δήµου. 
Η Εθνική Ένωση Εθελοντών στη Δηµοκρατία της Βουλγαρίας έχει εισαγάγει καλές 
πρακτικές τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο διοργανώνεται εθνικός διαγωνισµός µε την 
ευκαιρία της 5ης Δεκεµβρίου - Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού. Σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς του διαγωνισµού, οι δηµοτικές οµάδες εθελοντών οργανώνουν ασκήσεις 
σε σχολεία σε όλη τη χώρα. Η ανταγωνιστική φύση καθορίζει την καλή προετοιµασία 
και κάλυψη διαφορετικών ενοτήτων. Σε µια προσπάθεια να διεξαχθούν οι ασκήσεις 
όσο το δυνατόν καλύτερα, οι εθελοντές, µε βοήθεια από επαγγελµατίες πυροσβέστες, 
αστυνόµους και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πραγµατοποιούν µαθήµατα που είναι 
πολύ κοντά στην πραγµατικότητα και έχουν αντίκτυπο στα παιδιά και το προσωπικό 
του σχολείου. 
 
ΙΤΑΛΙΑ 

Τα µέτρα λαµβάνονται κεντρικά από τα Υπουργεία. Σε περιφερειακό επίπεδο, ο 
Διευθυντής Σχολείου είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Σχεδίου και για τον 
συντονισµό των δράσεων για την εφαρµογή του, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβάλει 
σχετικό πιστοποιητικό σύνταξης στη σχετική Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας / 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Όπως προαναφέρθηκε, ο διευθυντής διορίζεται 
αυτόµατα ως αρχηγός προσωπικού. 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τα µέτρα λαµβάνονται κεντρικά από τα Υπουργεία. 
Περιφερειακά, ο Διευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη αυτού του 
Σχεδίου και για τον συντονισµό των δράσεων και την εφαρµογή του, ο οποίος στη 
συνέχεια θα υποβάλει σχετικό πιστοποιητικό σύνταξης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας / 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο διευθυντής διορίζεται αυτόµατα ως αρχηγός 
προσωπικού. 
Η νοµοθεσία ενηµερώνεται κάθε χρόνο για την αλλαγή των µέτρων ασφάλειας και 
προστασίας. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

Το Βασιλικό Διάταγµα 393/2007, της 23ης Μαρτίου, εγκρίνει το Βασικό Πρότυπο 
Αυτοπροστασίας (NBA) για κέντρα, εγκαταστάσεις και µονάδες αρµόδιες για τις 
δραστηριότητες που ενδέχεται να προκύψουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
Το NBA υπήρξε ο κανόνας που ισχύει στην Καταλονία µέχρι την έναρξη ισχύος του 
διατάγµατος 82/2010, της 29ης Ιουνίου, το οποίο εγκρίνει τον κατάλογο 
δραστηριοτήτων και κέντρων που απαιτούνται για τη λήψη µέτρων αυτοπροστασίας και 
καθορίζει το περιεχόµενο αυτών των µέτρων, το NBA εφαρµόζεται ακόµα σε αυτόνοµες 
κοινότητες που δεν έχουν εγκρίνει τον δικό τους κατάλογο. 
Στη συνέχεια, το διάταγµα 82/2010 καταργήθηκε και επί του παρόντος ο κανόνας που 
ισχύει στην Καταλονία είναι το διάταγµα 30/2015, της 3ης Μαρτίου, το οποίο εγκρίνει 
τον καταλόγο δραστηριοτήτων και κέντρων που απαιτούνται για τη λήψη µέτρων 
αυτοπροστασίας και τον καθορισµό του περιεχοµένου αυτών των µέτρων. 
Εάν λάβουµε υπόψη τη συµπληρωµατική ρήτρα που προβλέπεται στην ΕΚ (άρθρο 
149.3: "το κρατικό δίκαιο θα είναι συµπληρωµατικό του δικαίου των αυτόνοµων 
κοινοτήτων"), πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το NBA εφαρµόζεται πλήρως στις 
αυτόνοµες κοινότητες που δεν έχουν τους δικούς του κανονισµούς επί του θέµατος. 
Σύµφωνα µε το νόµο, ο όρος «εφαρµογή ενός συµπληρωµατικού κανόνα» σηµαίνει ότι, 
αυτός ο κανόνας ισχύει για όλα όσα δεν έχουν ήδη ρυθµιστεί στους ειδικούς 
κανονισµούς. 

	
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Κάθε χρόνο, το Υπουργείο Εσωτερικών προετοιµάζει ένα ετήσιο πρόγραµµα 
κατάρτισης, το οποίο αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, και στη συνέχεια στα 
Περιφερειακά Τµηµάτα Παιδείας, τα οποία µαζί µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για 
την πυρασφάλεια και την προστασία των πολιτών σχεδιάζουν ετήσιες εκπαιδευτικές 
ασκήσεις για τις σχολικές δοµές. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Η ασφάλεια του σχολείου δεν µπορεί να διαχωριστεί από το πρόσωπο του διευθυντή 
του σχολείου, που αντιπροσωπεύει τη φιγούρα του εργοδότη, µε όλες τις σχετικές 
υποχρεώσεις συµµόρφωσης, µε τους κανονισµούς για την υγεία και την ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας - συµπεριλαµβανοµένης της προβλεπόµενης εκπαίδευσης για 
εργοδότες που σχετίζονται µε την προστασία και ασφάλεια. Οι ακόλουθες τυπικές 
υποχρεώσεις του εργοδότη καλύπτονται από το παρακάτω σχήµα: 

• αξιολόγηση όλων των κινδύνων και της επακόλουθης επεξεργασίας του 
Έγγραφου Αξιολόγησης Κινδύνου  

• ορισµός του Επικεφαλή Υπηρεσίας Πρόληψης και Προστασίας,	του προσωπικού 
διαχείρισης έκτακτης ανάγκης (Πρώτες Βοήθειες, Πυροσβεστική, Οµάδες 
Εκκένωσης) και των εποπτικών αρχών.  

• παροχή κατάλληλου Ατοµικού Προστατευτικού Εξοπλισµού για εργαζόµενους. 
• προγραµµατισµός δραστηριοτήτων κατάρτισης και ενηµέρωσης για 

εργαζόµενους και µαθητές. 
• προετοιµασία του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, για τη σωστή διαχείριση του. 
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Επιπλέον, ο διευθυντής έχει επίσης το καθήκον να εργάζεται, µέσω αναφορών προς τον 
ιδιοκτήτη, έτσι ώστε τα ακίνητα να υπόκεινται σε κατάλληλη συντήρηση ή / και 
έκτακτες παρεµβάσεις για την ασφαλή συντήρησή τους. 

ΕΛΛΑΔΑ 

Οι υπηρεσίες των σχετικών Υπουργείων σε κεντρικό επίπεδο, όπως ο Οργανισµός 
Σχεδιασµού και Προστασίας Σεισµών (O.A.S.P.) µαζί µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Κρήτης, όπως π.χ. την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή το Τµήµα Υγείας της Περιφέρειας 
Κρήτης, εκπαιδεύει τακτικά (κάθε χρόνο) τους διευθυντές του σχολείου. 

Συγκεκριµένα, το ΟΑΣΠ διοργανώνει συνεχώς, σε συνεργασία µε τους Διευθυντές της 
Εκπαίδευσης Υγείας και τους Διευθυντές Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σεµινάρια ανά περιφερειακή ενότητα µε θέµα: 
«Προστασία από σεισµούς των σχολικών µονάδων». Αυτά τα σεµινάρια απευθύνονται σε 
διευθυντές και καθηγητές του σχολείου, που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για την 
κατάρτιση σχολικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, µε στόχο τη συνεχή ευαισθητοποίηση, 
την ενηµέρωση και την εκπαίδευσή τους σχετικά µε τη διαχείριση κινδύνων σεισµού σε 
σχολικές µονάδες. 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Η εκπαίδευση διοργανώνεται µέσω του προγράµµατος υλοποίησης, κατάρτισης και 
διάδοσης: 
1. Εκπαίδευση του υπεύθυνου προσωπικού για τις δραστηριότητες:  
• Επεξήγηση των διαφορετικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που µπορεί να τις 
επηρεάσουν. 
• Εκτίµηση του κτιρίου και των µέτρων προστασίας που διαθέτει: 
πρόσθετοι χώροι, εγκαταστάσεις προστασίας κ.λπ. 
• Προσδιορισµός των οδών εκκένωσης και των περιοχών περιορισµού. 
• Εκπαίδευση στα ειδικά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί. 
• Γνώση του τηλεφωνικού αριθµού έκτακτης ανάγκης. 
• Ενηµέρωση για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, εάν προκύψει κατάσταση 
κινδύνου ή δοθεί εντολή εκκένωσης. 
Επιπλέον, πρέπει να δηµιουργηθεί ένα κατάλληλο πρόγραµµα δραστηριοτήτων 
τακτικής επιµόρφωσης,  ώστε να διασφαλίζεται η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευσης 
του υπεύθυνου προσωπικού για το σχέδιο αυτοπροστασίας και για τη θέσπιση 
συστηµάτων ή µορφών επαλήθευσης ότι οι προαναφερθείσες γνώσεις έχουν αποκτηθεί. 
2. Ενηµέρωση για τους κινδύνους, για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης και τα υφιστάµενα µέσα, για να καταστούν αποτελεσµατικά τα 
µέτρα: διαδροµές εκκένωσης, σηµεία συνάντησης και τόποι περιορισµού, εάν 
υπάρχουν. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα σηµεία συνάντησης βρίσκονται έξω 
από τους δρόµους πρόσβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην εγκατάσταση. 
3. Πρόγραµµα εκπαιδεύσεων και ασκήσεων εκκένωσης. 
Το πρόγραµµα ασκήσεων εφαρµόζεται ώστε να ελέγχεται, ανά περιόδους, η εγκυρότητα 
του σχεδίου. Πριν από την εκτέλεση των ασκήσεων, ο δήµος που είναι υπεύθυνος για 
την πολιτική προστασία πρέπει να ενηµερώνεται και οι βασικές πληροφορίες για την 
εκκένωση πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων, όπως ορίζεται. 
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8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Μετά την εκπαίδευση των διευθυντών, καθένας από αυτούς, σε συνεργασία µε τις 
Περιφερειακές υπηρεσίες πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, οργανώνει την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Συνδυάζεται µε την προετοιµασία ενός Σχεδίου για την 
προστασία των µαθητών και των εκπαιδευτικών από ατυχήµατα, καταστροφές και 
κρίσεις. Αυτές οι ασκήσεις πραγµατοποιούνται µία φορά το χρόνο. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται την απαραίτητη εκπαίδευση, ώστε να είναι σε θέση να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους µε τον καταλληλότερο τρόπο, για το λόγο αυτό το 
νοµοθετικό διάταγµα 81 ορίζει την υποχρέωση κατάρτισης και περιοδικής 
επιµόρφωσης µέσω µαθηµάτων που επικεντρώνονται σε θέµατα ασφάλειας στην 
εργασία. 
Ο Διευθυντής Σχολείου, ως εργοδότης, έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει επαρκή 
εκπαίδευση για το προσωπικό της ΑΤΑ (διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό) 
και τους δασκάλους, και οι τελευταίοι µε τη σειρά τους έχουν την υποχρέωση να 
παρακολουθήσουν το πρόγραµµα κατάρτισης για τους εργαζόµενους και να περάσουν 
το τεστ και να πάρουν το πιστοποιητικό. Το µάθηµα έχει συνολική διάρκεια 12 ώρες, 
διαιρεµένες ως εξής: 

• 4 ώρες γενικής εκπαίδευσης για την ασφάλεια 
• 8 ώρες εκπαίδευσης για συγκεκριµένους κινδύνους. 
 

Το επίπεδο κινδύνου αλλάζει σύµφωνα µε τον κώδικα ATECO, µε τον οποίο έχει 
ταξινοµηθεί η εταιρεία - στην περίπτωση αυτή, τα σχολεία ταξινοµούνται µε κίνδυνο 
µέσου επιπέδου. 
Η διάρκεια, το ελάχιστο περιεχόµενο και οι µέθοδοι εκπαίδευσης για τους 
εργαζόµενους καθορίζονται µέσω των ακόλουθων νόµων: 

 
• Άρθρο. 37 του νοµοθετικού διατάγµατος 81/08 · 
• Κράτος - Συµφωνία 223 της 21/12/2011. 
• Κράτος - Συµφωνία Περιφερειών της 7/7/16 

 
Μεταξύ άλλων, το πρόγραµµά τους διαιρείται ουσιαστικά σε δύο µέρη: 
 
• Γενικό µέρος (κοινό). 
• Ειδικό µέρος (ανάλογα µε συγκεκριµένους κινδύνους). 
 

Το περιεχόµενο του γενικού µέρους του µαθήµατος είναι κοινό για όλους τους 
εργαζόµενους, καθώς παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικά µε την ασφάλεια στην 
εργασία, εστιάζοντας στο ρυθµιστικό πλαίσιο, στους ορισµούς και σε όλα όσα είναι 
χρήσιµα για την κατανόηση του ειδικού µέρους. 
Συγκεκριµένα, τα θέµατα των µαθηµάτων που αποτελούν το γενικό µέρος, είναι: 
• Γενικές αρχές του νοµοθετικού διατάγµατος 81/08. 
• Κανονική εξέλιξη της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.  
• Έννοιες ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών.  
• Εισαγωγή στην υπηρεσία πρόληψης και προστασίας.  
• Ορισµός των φορέων ασφαλείας.  
• Έννοια κινδύνου, ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου. 
• Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας  
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• Προϋποθέσεις Ασφαλείας. 
 
Το ειδικό µέρος αποτελεί το πιο εξιδικευµένο κοµµάτι της κατάρτισης των 
εργαζοµένων και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν είναι το ίδιο για όλους τους 
εργαζοµένους. Διαφέρει σύµφωνα µε τον κωδικό ATECO της εταιρείας, στην οποία ο 
εργαζόµενος καλείται να εκτελέσει τα καθήκοντά του και χωρίζεται σε: 
 
• εκπαίδευση εργαζοµένων χαµηλού κινδύνου  
• εκπαίδευση εργαζοµένων µεσαίου κινδύνου 
• εκπαίδευση εργαζοµένων υψηλού κινδύνου  
 

ΕΛΛΑΔΑ 

Οι εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου ενηµερώνονται για το 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης από τον διευθυντή του σχολείου και το µελετούν, έτσι ώστε 
να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους. 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Στην αρχή του µαθήµατος οργανώνεται µια ενηµερωτική συνάντηση για όλο το 
διδακτικό προσωπικό, στην οποία θα εξηγηθεί το Σχέδιο Αυτοπροστασίας και τα 
έγγραφα θα συνοδεύονται από τα γενικά συνθήµατα, το πρωτόκολλο δράσης σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και το ειδικό φύλλο οδηγιών για το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, τα σχέδια εκκένωσης και τον εξοπλισµό προστασίας. 
Επίσης, θα προγραµµατιστούν και θα πραγµατοποιηθούν ηµέρες εκπαίδευσης για το 
διδακτικό προσωπικό, µε στόχο, κυρίως, τεχνικές πυρόσβεσης και Πρώτων Βοηθειών.	

9.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Κάθε σχολείο διεξάγει υποχρεωτική εκπαίδευση εκκένωσης που περιλαµβάνει όλους 
τους µαθητές. Αυτές οι ασκήσεις γίνονται από κοινού µε τις Περιφερειακές υπηρεσίες 
για την πυρασφάλεια και την αστική προστασία και τα εθελοντικά αποσπάσµατα του 
δήµου. Το διδακτικό υλικό και η µεθοδολογία αναπτύσσονται από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και παρέχονται στα Περιφερειακά Τµήµατα Παιδείας και στα σχολεία. 
Επιπλέον, οι µαθητές εκπαιδεύονται, σύµφωνα το πρόγραµµα σπουδών, στην τάξη. 
Ένας τέτοιος τύπος εκπαίδευσης εντάσσεται, εν µέρει, στις τάξεις Περιβάλλοντος, οι 
οποίες παρέχουν ειδικές δραστηριότητες µε στόχο την εξήγηση των κανόνων που 
πρέπει να ακολουθούµε στην κοινωνία, την αναγνώριση της επικίνδυνης 
συµπεριφοράς του παιδιού ως συµµετέχοντα στην κυκλοφορία του δρόµου και ποιες 
πρέπει να είναι οι κατάλληλες αντιδράσεις σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις σε 
περίπτωση καταστροφών, ατυχηµάτων και συµβάντων. 

ΙΤΑΛΙΑ 
Κάθε τάξη αναλαµβάνει: 
• ένα γενικό πρόγραµµα κατάρτισης διάρκειας 4 ωρών (2 συναντήσεις δύο ωρών) 

το πρωί µε τελική αξιολόγηση. 
• ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό µάθηµα διάρκειας 8 ωρών (4 συναντήσεις 2 

ωρών) το πρωί µε τελική αξιολόγηση. 
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Σε ειδικά µητρώα, σηµειώνονται τα εξής: 
 
• οι παρουσίες/απουσίες µαθητών 
• τα αποτελέσµατα των τελικών τεστ αξιολόγησης. 
 
Τέλος, προγραµµατίζονται επαναληπτικά µαθήµατα  και για τις δύο ενότητες 
εκπαίδευσης για τους  µαθητές που απέτυχαν στη δοκιµή (ποσοστό σωστών 
απαντήσεων κάτω από 75%). Οι µαθητές µπορούν να επαναλάβουν τη δοκιµή µία 
ακόµα φορά. Σε περίπτωση περαιτέρω αποτυχίας, θα πρέπει να ξανακάνουν το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
Οι ασκήσεις ετοιµότητας πραγµατοποιούνται τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής 
περιόδου. Οι ασκήσεις αυτές παρέχουν την ευκαιρία σε µαθητές, εκπαιδευτικούς και 
διοικητικό προσωπικό να αποκτήσουν την κατάλληλη αντισεισµική στάση και συµπεριφορά 
και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Η πρώτη άσκηση ετοιµότητας στο σχολείο πρέπει να 
πραγµατοποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους και θα πρέπει να ακολουθείται από 
τουλάχιστον δύο ακόµη, µία ανά τρίµηνο, σύµφωνα µε τις σχετικές εγκυκλίους και τα σχετικά 
έγγραφα. Η πρώτη από τις τρεις προγραµµατισµένες ασκήσεις ετοιµότητας στις σχολικές 
µονάδες της χώρας πραγµατοποιείται στις 13 Οκτωβρίου, ενόψει της Διεθνούς Ηµέρας για την 
Πρόληψη των Καταστροφών.  
Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων οι µαθητές:  

• ενηµερώνονται για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου. 
• συµµετέχουν σοβαρά στις ασκήσεις προετοιµασίας και εκπαιδεύονται στην εφαρµογή 

του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.  
• υλοποιούν εκπαιδευτικές εργασίες και προγραµµάτα µε σχετικά θέµατα.  
• συζητούν µε την οικογένεια και τους φίλους τους τα µέτρα πρόληψης που έµαθαν στο 

σχολείο. 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
 
Οι πληροφορίες και οι εκπαιδευτικές δράσεις, που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από 
τους καθηγητές, περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα διδασκαλίας του πρώτου τριµήνου 
του µαθήµατος. Οι µαθητές ενηµερώνονται για τους γενικούς κανόνες που πρέπει να 
ακολουθούν σε περίπτωση εκκένωσης του κέντρου, για τις διαδροµές εκκένωσης και τα 
σηµεία συνάντησης που έχουν ανατεθεί στην οµάδα. Η παράδοση του αρχείου µε τις 
οδηγίες του Σχεδίου Αυτοπροστασίας και των σχεδίων εκκένωσης για τους µαθητές 
ακολουθείται από την πρακτική επίδειξη του τρόπου δράσης σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πραγµατοποιώντας µια άσκηση εκκένωσης. 

10.	ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
	

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Ένα από τα δυνατά σηµεία του νοµοθετικού πλαισίου σχετίζεται µε τον κεντρικό 
σχεδιασµό και την οργάνωση µαθηµάτων και ασκήσεων για την αντιµετώπιση 
καταστροφών, ατυχηµάτων και κρίσεων και η καλή συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών.	
Το µειονέκτηµα είναι ότι δεν υπάρχει καµία οδηγία που να ρυθµίζει τις υποχρεωτικές 
µονάδες και τις προµήθειες που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σχολείο µε σαφής 
οδηγίες λειτουργίας και εκπαιδεύσεις που να είναι ενιαίες για όλα τα σχολεία. Υπάρχει 
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έλλειψη κανονιστικού πλαισίου για τα µέτρα ασφάλειας και προστασίας σε περίπτωση 
τροµοκρατικών απειλών ή άλλων ανθρωπογενών κρίσεων. Οι εκπαιδευτικές δράσεις και 
οι ασκήσεις ετοιµότητας των µαθητών και των εκπαιδευτικών για καταστροφές και 
ατυχήµατα, εξαρτώνται, κυρίως, από το κίνητρο των διευθυντών και των εκπαιδευτικών. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και η διαδικασία χάραξης πολιτικής για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας στα σχολεία θεωρούνται 
αποτελεσµατικά. 

ΕΛΛΑΔΑ 

Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και η διαδικασία χάραξης πολιτικής για τη 
διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας στα σχολεία βρίσκεται σε καλό επίπεδο 
(δυνατό σηµείο). Η Ελλάδα, στα πλαίσια των σεισµών, για παράδειγµα, είναι η πρώτη 
σεισµικά ενεργή χώρα στην Ευρώπη και η έκτη στον κόσµο, οπότε η αντισεισµική 
πολιτική της χώρας είναι καλά προγραµµατισµένη. 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Πρέπει να προχωρήσουµε ένα βήµα παραπέρα, τα µέτρα αυτοπροστασίας είναι σωστά, 
αλλά είναι σηµαντικό να σκεφτούµε γενικά προληπτικά µέτρα για την αποφυγή 
καταστροφών και τη δηµιουργία ανθεκτικών κοινωνιών, ικανών να συνυπάρχουν µε 
τους κινδύνους, εάν δεν µπορούν να αποφευχθούν. Να δηµιουργήσουµε µια 
κουλτούρα ευαισθητοποίησης σχετικά µε τους κινδύνους και να συνειδητοποιήσουµε 
ότι είναι στο χέρι µας να αλλάξουµε και να αποφεύγουµε µεγάλους κινδύνους. 
Εξίσου σηµαντική είναι η ανακαίνιση και βελτίωση των κτιρίων, ώστε να παρέχουν 
µεγαλύτερη ασφάλεια στους µαθητές. Για να το αποφασιστεί αυτό, πρέπει να 
δηµιουργηθούν συµµετοχικές διαδικασίες µε µαθητές και καθηγητές. 

 

11. ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Κ.Λ.Π. ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
Επί του παρόντος στη Βουλγαρία δεν υπάρχουν προγράµµατα κατάρτισης για γονείς, 
και αυτά για εκπαιδευτικούς και µαθητές δεν έχουν ενηµερωθεί εδώ και 5-6 χρόνια. 
Το υλικό που σχετίζεται µε την πυρασφάλεια και τα µέτρα εκκένωσης είναι εξαιρετικά 
καλό, αλλά προετοιµάζεται κεντρικά και η προσαρµογή τους στις ιδιαιτερότητες µιας 
συγκεκριµένης περιοχής ή σχολείου είναι εξαιρετικά δύσκολη. 

Το αδύνατο σηµείο είναι ότι η µεθοδολογία και το εκπαιδευτικό υλικό δεν 
προετοιµάζονται από εκπαιδευτικούς και εµπειρογνώµονες µε παιδαγωγική 
προσέγγιση, αλλά από εµπειρογνώµονες στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίοι 
προέρχονται κυρίως από τη Γενική Διεύθυνση «Πυρασφάλειας και Πολιτικής 
Προστασίας». Υπάρχει έλλειψη διαδικτυακών εργαλείων για τη διδασκαλία και την 
αύξηση των γνώσεων των µαθητών και των εκπαιδευτικών, και τα ήδη διαθέσιµα δεν 
είναι διαδραστικά και δεν συµπεριλαµβάνουν τους µαθητές στη διαδικασία. 
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ΙΤΑΛΙΑ 

Η δύναµη αντιπροσωπεύεται από το γεγονός, ότι όλοι οι φορείς στον τοµέα της 
προστασίας και της ασφάλειας στα σχολεία εκπαιδεύονται σε διάφορες πτυχές που 
σχετίζονται µε την ασφάλεια. Θα µπορούσε να εντοπιστεί µια αδυναµία στην έλλειψη 
συγκεκριµένων εκπαιδευτικών δράσεων, που σχετίζονται µε διάφορες δραστηριότητες / 
τοµείς - π.χ. δραστηριότητες εργαστηρίου χηµείας - που θα απαιτούσαν επι τούτου 
µέτρα κατάρτισης τόσο για καθηγητές, όσο και για µαθητές. 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τα υφιστάµενα προγράµµατα κατάρτισης για δασκάλους, µαθητές, γονείς, διευθυντές 
σχολείων κ.λπ. σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο βρίσκονται σε καλό 
επίπεδο. (δυνατό σηµείο) 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

H εγκάρσια εγκυρότητα των προγραµµάτων κατάρτισης στα διάφορα θέµατα χρειάζεται 
βελτίωση, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην καθηµερινή µάθηση, και όχι ως κάτι 
ξεχωριστό από τη γενική ατζέντα. 

12. ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ) Ή ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Είναι υποχρεωτικό για όλα τα σχολεία να λάβουν µέτρα ειδικά για την περιοχή όπου 
βρίσκεται το σχολείο, ανάλογα µε αν βρίσκεται σε µεγάλη ή µικρή πόλη, υπάρχουν 
πρόσθετοι ή αυξηµένοι κίνδυνοι καταστροφών, ατυχηµάτων και κρίσεων, φυσικών 
αλλά και ανθρωπογενών. Εάν το σχολείο βρίσκεται σε αποµακρυσµένη περιοχή, είναι 
απαραίτητο να προγραµµατιστεί περισσότερο διδακτικό υλικό και µαθήµατα που 
σχετίζονται µε καταστροφές και ατυχήµατα όπως δασικές πυρκαγιές, πληµµύρες, 
χαλάζι, κ.λπ., και οι µαθητές να συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες 
πρόληψης και εκκένωσης. Είναι σηµαντικό όλα το υλικό και οι δεξιότητες να 
εφαρµόζονται από τους µαθητές, όχι µόνο στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι µε την 
οικογένεια και τους φίλους τους. Όλα τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες πρέπει να 
εφαρµοστούν και να χρησιµοποιηθούν πιο ενεργά σε όλα τα επίπεδα – εκπαίδευση, 
κατάρτιση, ενέργειες σε πραγµατικές καταστάσεις, πρόληψη κ.λπ. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Γενικά, τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα σχολεία για την πρόληψη, την 
αντίδραση και την αντιµετώπιση καταστροφών θεωρούνται αποτελεσµατικά. 
Συγκεκριµένα, η συνεργασία και η συνέργεια µεταξύ της κυβέρνησης και των 
περιφερειακών / τοπικών φορέων αντιπροσωπεύει µια στρατηγική προσέγγιση για την 
πρόληψη και την αντιµετώπιση φυσικών / ανθρωπογενών καταστροφών. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Τα υποχρεωτικά µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται από τα σχολεία για την πρόληψη, 
την αντίδραση και την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιάς, πληµµύρων, 
σεισµών) ή ανθρωπογενών καταστροφών είναι σε καλό επίπεδο (δυνατό σηµείο). 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Θα ήταν πιο σωστό τα µέτρα να διαφοροποιούνται και να προσαρµόζονται στο 
περιβάλλον κάθε εκπαιδευτικού κέντρου. Για παράδειγµα, είναι σηµαντικό να 
καταβάλουµε προσπάθειες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών σε ένα σχολείο 
κοντά στο δάσος και όχι µόνο για να δράσουµε σε αυτήν την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Επίσης, δεν συνιστάται να υπάρχει σχολείο στη µέση µιας βιοµηχανικής 
περιοχής, επειδή είναι ένα ανθυγιεινό περιβάλλον. Είναι σηµαντικό να αποφεύγονται 
αυτές τις καταστάσεις, όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, 
ΣΕΙΣΜΟΣ) Ή ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Μία από τις πιο σηµαντικές προτάσεις είναι οι εκπαιδευτικοί να συµµετέχουν ενεργά 
στη διαδικασία σχεδιασµού και διεξαγωγής εκπαιδεύσεων για την πρόληψη, την 
αντίδραση και την αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσεως, καταστροφών και ατυχηµάτων. 
Οι ασκήσεις πρέπει να δοµούνται έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του 
συγκεκριµένου σχολείου και της συγκεκριµένης περιοχής. 
Είναι σηµαντικό, να γίνεται, κάθε χρόνο, ανάλυση και αξιολόγηση των διεξαγόµενων 
εκπαιδεύσεων και της µεθοδολογίας, ώστε να οργανώνονται και να προσαρµόζονται 
στις αλλαγές του περιβάλλοντος ασφαλείας. 
Οι γονείς, που επιθυµούν να γνωρίζουν τα πρωτόκολλα σε περίπτωση κρίσης και να 
µπορούν να επικοινωνούν µε τους γονείς άλλων παιδιών, πρέπει επίσης να 
συµµετέχουν στην εκπαίδευση εκκένωσης. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα 
πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης µε τους γονείς κατά τη διάρκεια και µετά από µια 
καταστροφή! Επίσης, να δηµιουργηθούν πρωτόκολλα για κάθε τάξη  και να 
εκπαιδευτούν σε αυτά, ανάλογα µε την παρουσία παιδιών µε αναπηρίες και ειδικές 
ανάγκες.  
Να αυξηθεί η συχνότητα των εκπαιδεύσεων - µία φορά το µήνα, να δηµιουργηθούν 
διαδραστικές διαδικτυακές πλατφόρµες για αυτοεκπαίδευση και προετοιµασία, να 
έχουν οι µαθητές  τη δυνατότητα να συµµετέχουν, µαζί µε τους εκπαιδευτικούς στη 
δηµιουργία ενηµερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού και περιεχοµένου για την 
αντιµετώπιση καταστροφών, ατυχηµάτων και κρίσεων . 
 
ΙΤΑΛΙΑ 

Μια σηµαντική πρόταση, που θα µπορούσε να αυξήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
για την πρόληψη, την αντίδραση και την αντιµετώπιση φυσικών/ ανθρωπογενών 
κρίσεων, θα ήταν η εφαρµογή προγραµµάτων σπουδών που στοχεύουν στην αύξηση 
της ευαισθητοποίησης για τα προβλήµατα κινδύνου - αναφέρεται ως «κουλτούρα 
κινδύνου» - προς όφελος των µαθητών και όλου του προσωπικού του σχολείου. Ένα 
άλλο ευεργετικό στοιχείο θα ήταν το περιεχόµενο αυτών των µαθηµάτων να συνδέεται 
µε την επικράτεια, όπου διάφορες πτυχές, που σχετίζονται µε διαφορετικές κατηγορίες 
κινδύνων, µπορούν να αναλυθούν διεξοδικά ανάλογα µε την τοποθεσία των σχολείων. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Το υπάρχων νοµοθετικό πλαίσιο και η διαδικασία χάραξης πολιτικής για τη 
διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας στα σχολεία, τα προγράµµατα κατάρτισης 
για εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς, διευθυντές του σχολείου και τα υποχρεωτικά 
µέτρα για την πρόληψη, αντίδραση και αντιµετώπιση πιθανών φυσικών (πυρκαγιά, 
πληµµύρες, σεισµοί) ή ανθρωπογενών καταστροφών , είναι σε καλό επίπεδο.  

Η πρότασή µου είναι να ενηµερώνονται τακτικά όλα τα παραπάνω µέτρα, καθώς ο 
κίνδυνος είναι πάντα υψηλός και πρέπει να διατηρηθεί το καλό επίπεδο στην Ελλάδα. 
Επιπλέον, ανταποκρινόµενη στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον στην Ευρώπη, η 
κατάρτιση των µαθητών πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονες προσεγγίσεις και στον 
κοινωνικό κονστρουκτιβισµό µέσω της χρήσης εργαλείων που βασίζονται στην ΤΠΕ. 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την αύξηση της εκπαίδευσης του προσωπικού, των 
παιδιών και των νέων σχετικά µε την οικολογία και την ασφάλεια των πυρκαγιών είναι 
µέσω της ενσωµάτωσης αυτών των θεµάτων στο πρόγραµµα σπουδών. Η προσθήκη 
µαθηµάτων πυρασφάλειας και οικολογίας στο ακαδηµαϊκό πρόγραµµα σπουδών των 
κρατών µελών και η προσαρµογή αυτών σε κάθε περιοχή, ανάλογα µε τον πιο πιθανό 
τύπο κινδύνου, µπορεί να είναι µία λύση. Επίσης, η συνεργασία µε την κοινότητα θα 
µπορούσε να είναι πολύ χρήσιµη. Διοργανώνοντας µέρες και συνεδρίες 
ευαισθητοποίησης, πέρα από τις κλασικές ασκήσεις έκτακτης ανάγκης του σχολείου, 
εµπλέκεται ολόκληρη η κοινότητα µιας συγκεκριµένης περιοχής, που ζει µε 
συγκεκριµένους κινδύνους, και δουλεύοντας όλοι µαζί ενισχύεται η ανθεκτικότητας 
της κοινότητας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρέπει να συµµετέχουν στην ανάπτυξη προγραµµάτων 
σπουδών και υλικού για τους µαθητές. Η ευθύνη για την προετοιµασία µεθοδολογικών 
εγχειριδίων πρέπει να βαραίνει τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και 
Επιστηµών, και όχι το Υπουργείο Εσωτερικών. Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να 
συγχρονίζεται µε τις εθνικές στρατηγικές πρόληψης, αλλά επίσης να ενηµερώνεται και 
να αντικατοπτρίζει τους τρέχοντες κινδύνους και απειλές. Σε τοπικό επίπεδο, ειδικοί 
από σχολεία και δήµους µπορούν να ετοιµάσουν ενιαίες κατευθυντήριες γραµµές 
µεθοδολογίας και εκπαιδευτικό υλικό, µε στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 
αντιµετώπιση κρίσεων, µε υψηλότερο βαθµό εµφάνισης σε κάθε περιοχή, και να 
δηµιουργήσουν ειδικούς χώρους εκπαίδευσης, οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται από όλα 
τα σχολεία. Όλα τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες πρέπει να χρησιµοποιούνται 
πιο ενεργά σε όλα τα επίπεδα - εκπαίδευση και κατάρτιση, δράση σε πραγµατικές 
καταστάσεις, πρόληψη κ.λπ. 

 

Η αειφορία µπορεί να επιτευχθεί, ακριβώς, µέσω αλλαγών στη νοµοθεσία και τις 
πολιτικές κατάρτισης για την ασφάλεια των παιδιών, συµπεριλαµβανοµένης της 
αποδοχής της πρόληψης και της εκπαίδευσης ως προτεραιότητα στις εθνικές πολιτικές 
εκπαίδευσης και ασφάλειας. Αυτή η εκπαίδευση µπορεί να γίνει µέρος ενός 
ενοποιηµένου πλαισίου για το σχηµατισµό µιας κουλτούρας προστασίας και 
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ασφάλειας, και µπορεί επίσης να είναι µέρος των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και 
βασικών ικανοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν µεταξύ των µαθητών στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Συνιστάται να αναπτυχθεί ένα πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης 
µε τους γονείς, κατά τη διάρκεια και µετά από µια καταστροφή για κάθε σχολείο. 
Επίσης, πρέπει να αναπτυχθούν πρωτόκολλα για τα µαθήµατα, ανάλογα µε την 
παρουσία παιδιών µε αναπηρίες ή / και ειδικές ανάγκες.  

Συγκεκριµένα, µέσω της δηµιουργίας εθνικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και της 
συµµετοχής µη-κυβερνητικών οργανώσεων και εµπειρογνωµόνων στην ανάπτυξη και 
την επακόλουθη εφαρµογή τους. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Σε γενικές γραµµές, υπάρχει µεγάλη ανάγκη εφαρµογής των διατάξεων που 
προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Για παράδειγµα, σύµφωνα µε την 16η έκθεση του Cittadinanzattiva σχετικά µε την 
ασφάλεια στα σχολεία, παρόλο που η νοµοθεσία για το θέµα είναι µεγάλη, το ιταλικό 
σχολικό σύστηµα βρίσκεται σε κίνδυνο: το 70% των 42.435 σχολικών κτιρίων δεν 
έχουν συµµορφωθεί µε τα υποχρεωτικά κριτήρια, όπως οι έλεγχοι σεισµικής 
ευπάθειας, ανάλυση τοίχων, δαπέδων και ορόφων, στατικές δοκιµές, πιστοποιητικά 
πρόληψης πυρκαγιάς, εµπόδια και σχέδια έκτακτης ανάγκης. Αυτά τα κριτήρια είναι 
όλα υποχρεωτικά από το νόµο και όµως τα περισσότερα από αυτά τα ιδρύµατα δεν 
πληρούν περισσότερα από ένα. 

Το νοµικό πλαίσιο υπάρχει ήδη και καλύπτει όλες τις πτυχές που σχετίζονται µε την 
προστασία και την ασφάλεια στα σχολεία, αλλά το πραγµατικό ζήτηµα έγκειται στην 
ελλειπή συµµόρφωση των σχολείων µε αυτούς τους κανονισµούς. Για παράδειγµα, οι 
έλεγχοι για σεισµική ευπάθεια έγιναν υποχρεωτικοί το 2003 και επεκτάθηκαν 
επανειληµµένα έως το 2013. Οι έλεγχοι αναβλήθηκαν αρκετές φορές, για να 
επιτρέψουν στις επαρχίες και τους δήµους να συµµορφωθούν µε τους νέους νόµους, 
µια πρακτική που έχει χρησιµοποιηθεί και καταχραστεί: αντί να επιβληθούν κυρώσεις 
σε ιδιοκτήτες (84% είναι δήµοι, οι υπόλοιποι είναι σε επαρχίες ή µητροπολιτικές 
πόλεις), οι όροι συµµόρφωσης επεκτείνονται συνεχώς. Η εισαγωγή νέων κανονισµών 
φαίνεται να αποτελεί µια εξαντλητική επιδίωξη για την κάλυψη των αδυναµιών, που 
υφίστανται εδώ και δεκαετίες στον τοµέα της προστασίας και της ασφάλειας στα 
σχολεία. 

Ένας από τους καλύτερους τρόπους, για να εξασφαλιστεί µια ενιαία βασική γνώση 
µεταξύ όλων των µαθητών για την αντιµετώπιση πιθανών φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών, θα ήταν η δηµιουργία και εφαρµογή προγραµµάτων σπουδών, µε στόχο 
την προώθηση της λεγόµενης «κουλτούρας κινδύνου» µεταξύ των µαθητών. Φυσικά, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση και οδηγίες σε µαθητές µε κινητικές δυσκολίες, 
ψυχικές ή άλλες διαταραχές, καθώς αυτή η κατηγορία µαθητών είναι πιο ευάλωτη σε 
κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Δεδοµένου ότι, η ανταπόκριση 
των µαθητών πρέπει να προσαρµοστεί στους πιθανούς κινδύνους, που ενδέχεται να 
προκύψουν στην επικράτειά/ περιοχή τους , ένα άλλο στοιχείο δύναµης θα ήταν να 
συνδεθεί το περιεχόµενο αυτών των προγραµµάτων σπουδών µε την επικράτεια, όπου 
διαφορετικές πτυχές που σχετίζονται µε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνων µπορούν  
να είναι αναλυθούν διεξοδικά, ανάλογα µε το πού βρίσκονται τα σχολεία, και συνεπώς 
οι µαθητές εκπαιδεύονται στην αντιµετώπιση των  κινδύνων, που είναι πιο πιθανό να 
εµφανιστούν στην περιοχή τους. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Η σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης από σχολικές µονάδες είναι κανόνας στην 
Ελλάδα. Επίσης,η χώρα µας συµµορφώνεται µε τους νόµους που ισχύουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για φυσικές ή ανθρώπινες καταστροφές. Στην ΕΕ τα µέτρα 
ασφαλείας στα σχολεία αποτελούν υψηλή προτεραιότητα και τα περισσότερα κράτή 
της, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας, µπόρεσαν να µειώσουν σταθερά τα 
ατυχήµατα χρόνο µε το χρόνο. Αυτό έχει ενισχυθεί από τη µελέτη των «πιθανών 
συµβάντων», διότι από αυτές τις περιπτώσεις µπορούµε να µάθουµε και να 
βελτιώσουµε τις µεθόδους πρόληψης. 

Ωστόσο, σίγουρα πρέπει να εφαρµόσουµε απλούς και συγκεκριµένους κανόνες 
ασφάλειας και να συνεργαστούµε στο θέµα του σχολείου και της οικογένειας. Ο ρόλος 
των γονέων, σε αυτήν την περίπτωση, είναι εξίσου σηµαντικός. 
 
Το πεδίο της ασφάλειας και της συντήρησης των σχολικών κτιρίων στη χώρα µας έχει 
ανατεθεί στις δηµοτικές αρχές. Οι δήµοι πρέπει να κάνουν ουσιαστικούς ελέγχους και 
να εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολικά κτίρια, και να 
διασφαλίζουν συνθήκες υγιεινής σε κάθε σχολική µονάδα. Υπάρχει, επίσης, η ανάγκη 
δηµιουργίας µιας πλατφόρµας, όπου θα καταγράφονται όλες οι επιθεωρήσεις, 
επισκευές και εργασίες συντήρησης που γίνονται σε όλα τα σχολικά κτίρια. Αυτό το 
σύστηµα καταγραφής πρέπει να ενηµερώνεται περιοδικά. 
 

Η ασφάλεια των µαθητών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη σχολική κοινότητα 
και δεν είναι διαπραγµατεύσιµη. Οι µαθητές θα πρέπει να απολαµβάνουν τις σπουδές 
τους χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη σωµατική και συναισθηµατική τους ευηµερία. Για 
το λόγο αυτό, οι οδηγίες που εκδίδονται, εκτός από την εναρµόνισή τους µε το 
διοικητικό πλαίσιο, στοχεύουν στην υγεία και την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας 
και όχι µόνο. Μία από τις κύριες δραστηριότητες, που περιλαµβάνεται στη σχολική 
ρουτίνα, είναι η επίβλεψη των µαθητών από εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια 
διαλειµµάτων και οποιωνδήποτε άλλων σχολικών εκδηλώσεων (π.χ. εκδροµές, γιορτές). 
Η φυσική ασφάλεια των µαθητών δεν περιορίζεται στην εντατική παρακολούθηση αλλά 
και στην κατάλληλη διαµόρφωση της γύρω περιοχής για την αποφυγή και την 
ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων. Αυτά πρέπει πάντα να τηρούνται. 
Επιπλέον, για τους κινδύνους των φυσικών καταστροφών, είναι πολύ σηµαντική η 
ενηµέρωση και η τακτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα µέτρα 
πρόληψης και διάσωσης. 

Όσο σηµαντική είναι η υποδοµή που παρέχουν οι ενήλικες για την πρόληψη παιδικών 
ατυχηµάτων, τόσο σηµαντικό είναι τα παιδιά να µάθουν, από νεαρή ηλικία, να 
αναγνωρίζουν και να προβλέπουν τους κινδύνους της προστασίας τους και των γύρω 
τους.  

Από µικρή ηλικία έως την εφηβεία, θα πρέπει να παρέχονται ενηµερώσεις για την 
υγεία και την ασφάλεια, καθώς και ασκήσεις από κατάλληλα εκπαιδευµένα άτοµα / 
εκπαιδευτικούς, στους µαθητές. Είναι, επίσης, απαραίτητο να συµπεριληφθούν 
µαθήµατα ασφάλειας και υγείας σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, ώστε οι µαθητές να 
µάθουν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να τους αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή 
τους ζωή.  

Ιδιαίτερη φροντίδα και οδηγίες πρέπει να δοθεί σε µαθητές µε κινητικές, ψυχικές ή 
άλλες διαταραχές, καθώς αυτή η κατηγορία µαθητών είναι πιο ευάλωτη σε κινδύνους 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. 

Η ανάπτυξη µιας κουλτούρας πρόληψης είναι σηµαντική για την αντιµετώπιση του 
κινδύνου και πρέπει να ξεκινά από το σπίτι, να συνεχίζεται στο σχολείο και αργότερα 
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στη ζωή. Χτίζοντας µια κουλτούρα πρόληψης κινδύνων, χτίζουµε ένα υγιές και 
ασφαλές µέλλον για τα παιδιά µας. 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Ένα ασφαλές και υγιές σχολείο είναι κάτι περισσότερο από µια κοινωνική απαίτηση. 
Είναι γεγονός που η κοινωνία θεωρεί δεδοµένο. Επί του παρόντος, οι οδηγίες 
ασφαλείας είναι πολύ πιο φιλόδοξες. Όχι µόνο στοχεύουν στην πρόληψη των ζηµιών, 
αλλά και στην προώθηση συµπεριφορών που αποφεύγουν κινδύνους και προάγουν την 
ασφάλεια και την υγεία. 
		
Οι εκπαιδευτικές πολιτικές αποτελούν ουσιαστικό µέρος της στρατηγικής για την 
προώθηση της αυτοπροστασίας και µιας κουλτούρας πρόληψης, έτσι ώστε ο 
πληθυσµός να γνωρίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να υποστεί και να εξοικειωθεί µε 
τα µέτρα προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιήσουν. Η προώθηση της 
αυτοπροστασίας στην Ισπανία έχει δύο πτυχές: τον πολίτη, µε την υπόδειξη προτάσεων 
και το σύλλογο, µε το Σχέδιο Αυτοπροστασίας. 
	
- Αυτοπροστασία των πολιτών. Οι κατευθυντήριες γραµµές συµπεριφοράς που 
υιοθετούνται από πολίτες (µέλη της σχολικής κοινότητας) για την πρόληψη 
ατυχηµάτων και, σε περίπτωση που συµβούν, αποφεύγουν ή µειώνουν τις συνέπειές 
τους. Kουλτούρα πρόληψης πολιτών. 
 
- Συλλογική αυτοπροστασία 
Αυτό που υιοθετήθηκε από το Ίδρυµα (το σχολείο) για την πρόληψη καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και την παρέµβαση, εάν προκύψουν, για την ελαχιστοποίηση των 
συνεπειών τους. Σχέδιο αυτοπροστασίας. 
 
Σε γενικότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένα κοινό 
εκπαιδευτικό πλαίσιο στον τοµέα της οικολογίας και της πυρασφάλειας. Τα εργαλεία 
που παρέχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα στηρίξουν τους εθνικούς, περιφερειακούς 
και τοπικούς οργανισµούς που ρυθµίζουν την εκπαίδευση. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχύσουν την 
ανάπτυξη και την εφαρµογή ακαδηµαϊκών προγραµµάτων σπουδών που 
περιλαµβάνουν την οικολογία και την πυρασφάλεια. Τέλος, οι περιφερειακοί φορείς 
πρέπει να προωθούν την εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων σπουδών. 
Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει µια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω, για να 
µεταφέρεται η γνώση σχετικά µε το τοπίο και την πραγµατικότητα των δασικών 
πυρκαγιών από τοπικούς φορείς, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι 
επιτυχηµένες πρωτοβουλίες θα λαµβάνουν την πολιτική και οικονοµική υποστήριξη 
που θα υλοποιηθεί σε περιφερειακή ή εθνική κλίµακα.  
Η εφαρµογή πρωτοβουλιών, που υπάρχουν ήδη, θα βοηθήσει στην αποφυγή δαπανών 
πόρων για την ανάπτυξη νέων, εφόσον οι πρώτες είναι επιτυχηµένες και έγκυρες. 
		
Η ανάπτυξη και η εφαρµογή τοπικών πρωτοβουλιών µερικές φορές έχει ένα κόστος, 
δύσκολο να καλυφθεί από τους τοπικούς οργανισµούς που οργανώνουν εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα εφαρµόζονταν πιο εύκολα, αν υποστηρίζονταν 
οικονοµικά. 
Η οικονοµική στήριξη επιδιώκει να προωθήσει τις πρωτοβουλίες, που ενισχύουν την 
κουλτούρα κινδύνου πυρκαγιάς. 
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα ενθαρρύνουν στρατηγικά τις επενδύσεις σε 
επαγγελµατικά και καινοτόµα µαθησιακά περιβάλλοντα, που βοηθούν στην επιδίωξη 
µιας ενιαίας εκπαίδευσης για την πυρκαγιά και την ασφάλεια των παιδιών και των 
νέων. 
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Οι οργανισµοί ή φορείς, που ηγούνται της εφαρµογής εκπαιδευτικών δράσεων σε 
περιφερειακή και τοπική κλίµακα, µπορεί, επίσης, να ενδιαφέρονται να προσελκύσουν 
ιδιώτες επενδυτές για να καλύψουν την ανάπτυξη αυτών των δράσεων. 
Ωστόσο, αυτά τα είδη δράσης απαιτούν, συχνά, µια αρχική δηµόσια επένδυση, πριν 
λάβουν τη δική τους χρηµατοδότηση. 
 
Ιδανικά, η συγχρηµατοδότηση δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα θα ήταν ένας τρόπος 
χρηµατοδότησης περιφερειακών και τοπικών πρωτοβουλιών. Μερικά παραδείγµατα 
εκπαιδευτικών πόρων που θα µπορούσαν να παραχθούν είναι βιβλία, φυλλάδια, 
διαδικτυακό υλικό, βίντεο, παιχνίδια, εφαρµογές για τηλέφωνα, ταµπλετ κ.λπ. 
Απαιτείται, επίσης, χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη συγκεκριµένων δράσεων, για 
παράδειγµα εκπαίδευση εκκένωσης, προσοµοίωση δασικών ή αστικών πυρκαγιών , 
διδασκαλία της ασφάλειας στο σπίτι κ.λπ. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων έχει 
µεταβλητό κόστος. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι είναι ένα αγαθό µακράς 
διαρκείας. 
Θα µπορούσε να οριστεί µέρος του τοπικού και περιφερειακού προϋπολογισµού για να 
ενισχυθεί η εκπαίδευση στην οικολογία και την πυρασφάλεια. Οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής συµβάλλουν σε όλες τις φάσεις των νέων πρωτοβουλιών: παρέχουν τα 
εργαλεία και την οικονοµική υποστήριξη για τη φάση σχεδιασµού και προετοιµασίας, 
και δεύτερον διευκολύνουν την ανάπτυξη αυτών των πρωτοβουλιών. 
Η ανταπόκριση των µαθητών πρέπει να προσαρµοστεί στους πιθανούς κινδύνους, που 
ενδέχεται να προκύψουν στην περιοχή τους. 
 
Παραδοσιακά, πολλές πρωτοβουλίες, για την οικολογία της πυρκαγιάς και την 
εκπαίδευση για την ασφάλεια, έχουν σχεδιαστεί σε περιφερειακές και τοπικές 
κλίµακες. Οι ενδιαφερόµενοι και οι επαγγελµατίες είναι αυτοί που έχουν βαθιά 
εµπειρία στις δασικές πυρκαγιές και γνωρίζουν τις προκλήσεις των τοπικών και 
περιφερειακών τοπίων. Έχουν, επίσης, εντοπίσει τα πιθανά κενά και τις ανάγκες του 
εκπαιδευτικού συστήµατος σχετικά µε την οικολογία πυρκαγιάς και την εκπαίδευση 
ασφάλειας. Έτσι, σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν αναπτύξει πρωτοβουλίες για την 
τόνωση µιας κουλτούρας σχετικά µε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και την εκπαίδευση για να 
προσαρµοστούν στην περιβαλλοντική πραγµατικότητα του τοπίου. Τοπικοί και 
περιφερειακοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί έχουν εντοπίσει αυτές τις προκλήσεις, και 
µαζί έχουν αναπτύξει ορισµένες πρωτοβουλίες µε παιδιά και νέους για την ενίσχυση 
της εκπαίδευσης σχετικά µε την οικολογία της πυρκαγιάς, την ασφάλεια και τον τρόπο 
οικοδόµησης ανθεκτικών κοινωνιών. 
 
Σε περιφερειακή κλίµακα, υπάρχουν διαφορετικές πραγµατικότητες τοπίου που 
χωρίζουν την περιοχή σε µικρές περιοχές. Για παράδειγµα, µεγάλες πόλεις της 
Μεσογείου µε εκατοµµύρια πολίτες (π.χ. Μασσαλία, Βαρκελώνη) περιβάλλονται από 
αγροτικά περιβάλλοντα µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού. Και οι δύο 
πραγµατικότητες απειλούνται από δασικές πυρκαγιές, όπως δείχνουν πρόσφατα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση σχετικά µε την οικολογία και την ασφάλεια των 
πυρκαγιών θα πρέπει να είναι τόσο για τους πολίτες της υπαίθρου, όσο και για τις 
αστικές περιοχές. Τα παιδιά και οι νέοι, από αυτές τις δύο πραγµατικότητες, θα πρέπει 
να αποκτήσουν σχετική εκπαίδευση οικολογίας και την ασφάλειας πυρκαγιών, ωστόσο, 
θα αντιληφθούν και θα βιώσουν δασικές πυρκαγιές µε διαφορετικούς τρόπους. 
Δεδοµένου ότι, τόσο οι αγροτικές όσο και οι αστικές απειλούνται από µεγάλες 
πυρκαγιές, η εκπαίδευση σχετικά µε την οικολογία των πυρκαγιών και την ασφάλεια 
θα πρέπει να εφαρµοστεί σε όλα τα παιδιά και τους νέους και από τις δύο 
πραγµατικότητες. 
Η συµµετοχή περιφερειακών και τοπικών φορέων είναι θεµελιώδους σηµασίας για την 
προσαρµογή και την εφαρµογή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και την προώθηση 
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τοπικών πρωτοβουλιών. Η επιτυχία µιας βελτιωµένης εκπαίδευσης για την οικολογία 
και την πυρκαγιά σε παιδιά και νέους βασίζεται στην ολοκλήρωση και τη συµµετοχή 
όλων των παραγόντων στις δράσεις που αναπτύχθηκαν, όπως: 
o Σχολεία 
o Τοπικές κοινότητες 
o Ειδικοί πυρκαγιάς 
o Εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 
 

Περιγραφή µαθήµατος 

1. Τίτλος µαθήµατος: Βρείτε τον πιο γρήγορο τρόπο εκκένωσης 
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Προστασίας 

και Ασφάλειας 
3. Θέµα µαθήµατος: Ανταπόκριση σε καταστροφές, ατυχήµατα και κρίσεις 
4. Ηλικία των στοχευόµενων µαθητών: 10 - 12 χρονών 
5. Στόχοι του µαθήµατος: Γνωριµία µε το χώρο του σχολείου και τις πιο 

σύντοµες επιλογές εκκένωσης. Ανάπτυξη δεξιοτήτων οµαδικής εργασίας και 
κριτικής σκέψης. 

6. Περιγραφή µαθήµατος: Η τάξη λαµβάνει έναν χάρτη του σχολείου και τις 
ακόλουθες οδηγίες: «Έπιασε φωτιά στην κύρια είσοδο του σχολείου, 
καθιστώντας αδύνατη την εκκένωση από εκεί. Έχετε 5 λεπτά για να αποφασίσετε 
συνολικά ποια είναι η πλησιέστερη έξοδος εκκένωσης, κοιτάζοντας τον χάρτη 
και, στη συνέχεια, να εκκενώσετε µαζί. " Όταν οι µαθητές έχουν πάρει την 
απόφασή τους, φεύγουν από την τάξη και ο δάσκαλος αρχίζει να µετρά τον 
χρόνο που θα χρειαστούν για εκκένωση. Μετά την εκκένωση, η τάξη µένει στην 
αυλή του σχολείου, όπου ξεκινούν τη συζήτηση και αναλύουν τις αποφάσεις 
που πήραν και τη διαδροµή εκκένωσης που διάλεξαν κοιτάζοντας το χάρτη. 
Συζητείται αν υπήρχε καλύτερη λύση και πιο κοντινή οδός εκκένωσης. Οι 
εκπαιδευτικοί κάνουν διάφορες ερωτήσεις όπως: 
Σε περίπτωση πληµµύρας, θα ακολουθήσουµε το ίδιο µονοπάτι ή υπάρχει 
καλύτερο; Ποιοι είναι οι κανόνες για την εκκένωση; Είναι σωστό να τρέξετε κατά 
τη διάρκεια της εκκένωσης; Πώς πρέπει να εκκενωθούν, εντελώς, οι τάξεις; Μετά 
την ολοκλήρωση της ανάλυσης, οι µαθητές επιστρέφουν στην αίθουσα. Ο 
καθηγητής λέει ότι, θα ελέγξει τώρα πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκκενωθούν 
από την κύρια είσοδο. Συζητούνται οι κανόνες για τη συµπεριφορά εκκένωσης 
που πρέπει να ακολουθήσουν οι µαθητές, µετά ξεκινά ξανά η εκκένωση και ο 
δάσκαλος εντοπίζει την ώρα. Επιστρέφουν στην αίθουσα και συζητούν ποια είναι 
η πλησιέστερη έξοδος, πώς πρέπει να κινούνται και ποιους κανόνες 
ακολουθούν;	

7.  Υπεύθυνος διεξαγωγής µαθήµατος: Δάσκαλος/Δασκάλα 
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται στο µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
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βιβλιογραφία κ.λ.π.): χάρτης του σχολείου, προσαρµοσµένος για τους 
µαθητές. Κανόνες εκκένωσης.   

9. Χρόνος εργασίας στην τάξη: 45 λεπτά. 
10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 40 λεπτά. 
11.  Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: δεν είναι απαραίτητος 
12. Απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισµός: χρονόµετρο για τον χρόνο 

εκκένωσης. 
 

Περιγραφή µαθήµατος 

1.Τίτλος µαθήµατος: Αναλύψτε τη σωστή σειρά ενεργειών κατά τη διάρκεια 
καταστροφών, ατυχηµάτων και κρίσεων. 
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Προστασίας 
και Ασφάλειας 

     3. Θέµα µαθήµατος: Ανταπόκριση σε καταστροφές, ατυχήµατα και κρίσεις 
     4. Ηλικία των στοχευόµενων µαθητών: 10 - 12 χρονών 
     5. Στόχοι µαθήµατος: Να γνωρίζουν το σωστό τύπο συµπεριφοράς ανάλογα µε την 
κρίση, την καταστροφή ή το ατύχηµα. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη. Να 
εφαρµόζουν τις πληροφορίες και τις  γνώσεις που λαµβάνουν. Να γνωρίζουν τους 
κανόνες εκκένωσης και να τους ακολουθούν: Μην τρέχετε. Μην µιλάτε, µην 
φωνάζετε. Μην επιστρέψετε.      
 6. Περιγραφή µαθήµατος: Ο δάσκαλος προετοιµάζει εικονογραφηµένες κάρτες 
µε διαφορετικές καταστροφές και διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων που 
εφαρµόζονται σε περίπτωση σεισµού, πληµµύρας, πυρκαγιάς, τροµοκρατικής 
απειλής και έκρηξης συστήµατος θέρµανσης.	 Οι κάρτες δείχνουν διαφορετικές 
ενέργειες, όπως κάλυψη κάτω από το θρανίο, εγκατάλειψη χώρου, τρέξιµο στην 
έξοδο, στοιχισµένη σειρά-τρένο βγαίνουν προς την έξοδο, κλήση στο 112, οι 
µαθητές οργανώνονται, ακολουθούν τις οδηγίες του δασκάλου κ.λπ. Η τάξη 
χωρίζεται σε δύο οµάδες των 10 ατόµων, χρησιµοποιώντας διαφορετικές 
χρωµατιστές καραµέλες - κάθε µαθητής παίρνει µία, χωρίς να δει ποιο είναι το 
χρώµα και οι οµάδες σχηµατίζονται µε βάση το χρώµα των καραµελών. Εάν 
υπάρχουν περισσότεροι από 20 µαθητές, η τάξη χωρίζεται σε τρεις οµάδες. Κάθε 
οµάδα τραβάει δύο κάρτες (αν υπάρχουν δύο οµάδες, και µία κάρτα εάν οι οµάδες 
είναι τρεις), που απεικονίζουν διαφορετική καταστροφή, ατύχηµα και κρίση, και 
δύο σετ καρτών µε διαφορετικούς τύπους συµπεριφοράς και αντιδράσεων. Στη 
συνέχεια, κάθε οµάδα έχει 20 λεπτά να οργανώσει τις κάρτες συµπεριφοράς 
σύµφωνα µε τη σωστή σειρά αντιδράσεων για την κρίση, την καταστροφή ή το 
ατύχηµα που έτυχαν. Αφού τελειώσει ο χρόνος και τοποθετηθούν οι κάρτες, κάθε 
οµάδα παρουσιάζει τις αποφάσεις της και συζητούνται στην τάξη. Εάν είναι 
απαραίτητο, η ακολουθία ενεργειών διορθώνεται και ο εκπαιδευτικός εξηγεί γιατί 
γίνεται αυτή η αλλαγή. 
7. Υπεύθυνος διεξαγωγής µαθήµατος: Δάσκαλος/Δασκάλα  
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται στο µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λ.π.):  εικονογραφηµένες κάρτες µε διάφορες καταστροφές, 
ατυχήµατα και κρίσεις, κάρτες µε διαφορετικούς τύπους ενεργειών και 
αντιδράσεων σε καταστροφές, ατυχήµατα και κρίσεις, διαφορετικά χρώµατα 
καραµέλας. 
9. Χρόνος εργασίας στην τάξη: 60 λεπτά 
10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 90 λεπτά 
11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: δεν είναι απαραίτητος 
12. Απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισµός: δεν είναι απαραίτητος 

 

Περιγραφή µαθήµατος 
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1. Τίτλος µαθήµατος: Αναγνωρίστε ποια είναι τα επικίνδυνα και ασφαλή µέρη 
στο σχολείο και στο σπίτι κατά τη διάρκεια καταστροφών, ατυχηµάτων και 
κρίσεων. 
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Προστασίας 
και Ασφάλειας 

     3.Θέµα µαθήµατος: Ανταπόκριση σε καταστροφές, ατυχήµατα και κρίσεις 
4. Ηλικία των στοχευόµενων µαθητών: 10 - 12 χρονών 
5. Στόχοι µαθήµατος: Να διακρίνουν τους επικίνδυνους από τους ασφαλείς 
χώρους σε περίπτωση καταστροφών, ατυχηµάτων και κρίσεων και εκείνων που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κρυψώνες / καταφύγια. Να δουλεύουν οµαδικά, 
να κάνουν οµαδική συζήτηση και σχολιασµό των διαφορετικών τύπων αντιδράσεων 
και συµπεριφορών σε καταστάσεις κρίσης. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να 
βάζουν προτεραιότητες. 
6. Περιγραφή µαθήµατος: Το µάθηµα χωρίζεται σε δύο µέρη και είναι 
σχεδιασµένο να γίνεται σε δύο διαφορετικές ηµέρες. Η πρώτη ηµέρα 
επικεντρώνεται, κυρίως, στην εργασία στην τάξη µε χάρτες, και η δεύτερη ηµέρα 
σχετίζεται µε µια περιήγηση στην τάξη και στον όροφο, όπου βρίσκεται η τάξη, 
σηµειώνοντας τις επικίνδυνες και ασφαλείς περιοχές. 
Μέρα 1: Η τάξη χωρίζεται σε µικρές οµάδες 4 παιδιών. Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν διαφορετικές µέθοδοι χωρισµού - µε καραµέλες ανά χρώµα, ανά 
αριθµό στην τάξη, ανά θέση , µετρώντας κ.λπ. Κάθε οµάδα λαµβάνει δύο σχέδια- 
ένα σχέδιο σπιτιού και ένα σχολείου, καθώς και κόκκινα και πράσινα αυτοκόλλητα 
κουκκίδες. Τα σχέδια των σχολείων και των σπιτιών είναι διαφορετικά για κάθε 
οµάδα, καθώς πρέπει να υπάρχουν σπίτια µε 1, 2 και 3 ορόφους, τα σχέδια του 
σχολείου πρέπει να έχουν µια σκάλα, πολύ µεγάλα παράθυρα και µεγάλα λόµπι. 
Κάθε οµάδα λαµβάνει τις ακόλουθες οδηγίες - να επισηµάνει µε µια κόκκινη 
κουκκίδα τα επικίνδυνα µέρη στο σπίτι και στο σχολείο από τα οποία πρέπει να 
διατηρούν απόσταση, και µε µια πράσινη κουκκίδα εκείνα που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως κρυψώνα κατά τη διάρκεια της καταστροφής ή / και να 
µπορούν να εκκενωθούν από εκεί. Κάθε οµάδα έχει 15 λεπτά για να εντοπίσει και 
να βάλει τις χρωµατιστές κουκκίδες σε όλα τα αναγνωρισµένα µέρη. Στη συνέχεια, 
τα αποτελέσµατα των οµάδων παρουσιάζονται ένα προς ένα - πρώτα τα σχέδια µε 
τα σχολεία και µετά τα σπίτια. Όταν τελειώσουν όλοι, γίνεται µια ανάλυση και ο 
δάσκαλος διορθώνει τα σηµεία, εάν είναι απαραίτητο, εξηγώντας γιατί το έκανε. 
Εάν δεν είναι απαραίτητο, επαναλαµβάνει τους κανόνες για τη σωστή συµπεριφορά 
σε επικίνδυνες καταστάσεις, ποια είναι τα µέρη που πρέπει να αποφεύγονται και 
ποια µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κρυψώνες. 
Μέρα 2: Απαιτούνται δύο ενήλικες για τη διεξαγωγή του µαθήµατος - ο δάσκαλος 
και ένας εθελοντής, ένας πυροσβέστης ή ένας δεύτερος δάσκαλος. Η τάξη 
χωρίζεται σε δύο οµάδες, µια οµάδα που παίρνει τις κόκκινες κουκκίδες και η 
άλλη οµάδα που λαµβάνει πράσινες κουκκίδες. Η κόκκινη οµάδα έχει την ευθύνη 
να επισηµάνει όλα τα επικίνδυνα µέρη στην τάξη και στον διάδροµο του σχολείου, 
ενώ η πράσινη έχει την αποστολή να επισηµάνει τα ασφαλή µέρη. Η µία οµάδα 
µένει στην τάξη και η άλλη βγαίνει µε τον βοηθό του δασκάλου για 15 λεπτά. Στη 
συνέχεια, αλλάζουν θέσεις. Συγκεντρώνονται στην τάξη και συζητούν πρώτα τις 
εντοπισµένες πράσινες και κόκκινες περιοχές στο δωµάτιο και, εάν είναι 
απαραίτητο, αφαιρούν ή αλλάζουν µερικές από αυτές. Στη συνέχεια, όλη η τάξη 
βγαίνει έξω και βλέπει τις σηµειωµένες θέσεις στον διάδροµο. Γίνεται, επίσης, µια 
συζήτηση και παρουσίαση των κανόνων από τον δάσκαλο. 
7. Υπεύθυνος διεξαγωγής µαθήµατος: Δάσκαλος/Δασκάλα 
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται στο µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λ.π.): Χάρτες σπιτιών και σχολείων · πράσινες και κόκκινες 
αυτοκόλλητες κουκκίδες. Κατάλογος κανόνων συµπεριφοράς για διάφορες 
καταστροφές, κρίσεις και ατυχήµατα. 
9. Χρόνος εργασίας στην τάξη: 2 * 90 λεπτά 
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10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 90 λεπτά 
      11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: δεν είναι απαραίτητος 

12. Απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισµός: δεν είναι απαραίτητος 
 

Περιγραφή µαθήµατος  

1. Τίτλος µαθήµατος: Σύµβολα εκκένωσης και ποια είναι η σηµασία τους; 
 2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Προστασίας 
και Ασφάλειας 

     3.Θέµα µαθήµατος: Ανταπόκριση σε καταστροφές, ατυχήµατα και κρίσεις 
     4. Ηλικία των στοχευόµενων µαθητών: 10 - 12 χρονών 

5. Στόχοι µαθήµατος: Οι µαθητές να αναγνωρίζουν τα διάφορα σύµβολα, τις 
πινακίδες και τα σήµατα εκκένωσης. Να επανεξετάσουν και να αναγνωρίζουν τα 
σχέδια εκκένωσης στο σχολείο. Να είναι σε θέση να εκκενωθούν, ανεξάρτητα από 
το πού βρίσκονται στο σχολείο σε περίπτωση καταστροφής, ατυχήµατος ή κρίσης. 
6. Περιγραφή µαθήµατος: Ο δάσκαλος δείχνει στον προτζέκτορα το χάρτη του 
σχολείου - όροφο µε όροφο που σηµαίνει ότι, η άσκηση επαναλαµβάνεται για 
κάθε όροφο. Ξεκινά µε τον όροφο που βρίσκεται η αίθουσα και το µάθηµα εκείνη 
τη στιγµή. Στο ταµπλό σχεδιάζει τα διάφορα σύµβολα και πινακίδες που δείχνουν 
την κατεύθυνση που ακολουθείται κατά την εκκένωση και γράφει ποια είναι η 
έννοια του καθενός. Ο δάσκαλος επισηµαίνει την τοποθεσία της αίθουσας στον 
χάρτη και ολόκληρη η τάξη πρέπει να αποφασίσει και να σχεδιάσει τη διαδροµή 
εκκένωσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδροµής εκκένωσης για τον όροφο που 
βρίσκονται εκείνη τη στιγµή, προχωρούν στον επόµενο όροφο, τονίζοντας εάν 
υπάρχουν σκάλες και συζητούν σε ποιες περιπτώσεις µπορούν να κατεβούν στις 
σκάλες και σε ποιες πρέπει να αποφεύγονται. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης 
για κάθε όροφο, ο δάσκαλος δίνει έµφαση και δείχνει το φως εξόδου, το οποίο 
υποδεικνύει την έξοδο του δωµατίου. Εξηγεί γιατί είναι απαραίτητο και οι µαθητές 
βγαίνουν στο διάδροµο να δουν πού βρίσκονται τα φώτα εξόδου και σε τι απόσταση 
έχουν το ένα από το άλλο. 
7. Υπεύθυνος διεξαγωγής µαθήµατος: Δάσκαλος/Δασκάλα 
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται στο µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λ.π.):  Ηλεκτρονική µορφή σχολικού σχεδίου 
9. Χρόνος εργασίας στην τάξη: 45 λεπτά 
10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 45 λεπτά 
11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: Δεν είναι απαραίτητος 
12. Απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισµός: Προβολέας πολυµέσων 

 

Περιγραφή µαθήµατος 

1. Τίτλος µαθήµατος: Πώς και πότε αναφέρουµε µια καταστροφή, ατύχηµα και 
κρίση στο 112;	

2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Προστασίας και 
Ασφάλειας 

3. Θέµα µαθήµατος: Ανταπόκριση σε καταστροφές, ατυχήµατα και κρίσεις 

4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8 - 10 χρόνων 

5. Στόχοι µαθήµατος: Να µάθουν πότε και πώς χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης, και ποιες σηµαντικές πληροφορίες πρέπει να είναι έτοιµοι να 
δώσουν αν χρειαστεί να επικοινωνήσουν µε αυτές. 



	

	

42
	

6. Περιγραφή µαθήµατος: Ο δάσκαλος µοιράζει ένα λευκό φύλλο χαρτιού Α4 σε 
κάθε παιδί, και ζητάει να το χωρίσουν στη µέση. Στο µισό γράφουν τη φράση «Καλώ το 
112» και στο άλλο «Δεν καλώ το 112». Στη συνέχεια, ο δάσκαλος αρχίζει να γράφει 
διαφορετικές καταστάσεις στον πίνακα, δίνοντας 1 λεπτό σε κάθε µαθητή να σκεφτεί 
και να αποφασίσει σε ποια στήλη θα τοποθετήσει την κατάσταση. Ο κατάλογος 
περιλαµβάνει σεισµό, πληµµύρα, έκρηξη, ατύχηµα κ.λπ., καθώς και µια τρύπα στο 
δρόµο, µια καµένη λάµπα του δρόµου, ένα αυτοκινήτο που έχει σκασµένο λάστιχο 
κλπ. Αφού καταγράψουν όλες τις καταστάσεις, ο δάσκαλος διαβάζει τις καταστάσεις 
από τη αρχή για να επαληθεύσουν τις απαντήσεις τους. Εάν υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις, η συζήτηση ενθαρρύνεται και τελικά λαµβάνεται µια ενιαία και κοινή 
απόφαση. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος ζητά από τους µαθητές να γυρίσουν τις σελίδες 
και, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, γράφει στον πίνακα σηµαντικές πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται στο 112, όπως ονόµατα, τοποθεσία, τύπος συµβάντος, ώρα 
εµφάνισης, αλλά και στοιχεία όπως αγαπηµένο χρώµα, αγαπηµένο πιάτο, ποιος είναι ο 
καιρός κ.λπ. Αυτή τη φορά το καθήκον των µαθητών είναι να γράψουν ποιες είναι οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν και µε ποια σειρά, όταν καλούν 112. Ο 
δάσκαλος δίνει 10 λεπτά να εργαστεί ο καθένας µόνος του και, στη συνέχεια, γράφει 
στον πίνακα τη σειρά των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στο τηλέφωνο 
έκτακτης ανάγκης. Διαφορετικές θέσεις και απόψεις συζητούνται ξανά. 

7. Υπεύθυνος διεξαγωγής µαθήµατος: Δάσκαλος/Δασκάλα 

8. Πόροι που χρησιµοποιούνται στο µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, βιβλιογραφία 
κ.λ.π.):  Δεν είναι απαραίτητοι. 

9. Χρόνος εργασίας στην τάξη: 45 λεπτά. 

10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 45 λεπτά. 
11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: Δεν είναι απαραίτητος. 
12. Απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισµός: Δεν είναι απαραίτητος. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ 

Περιγραφή µαθήµατος	

1. Τίτλος µαθήµατος: Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τη φωτιά.	
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Pau Costa 	
3. Θέµα µαθήµατος: Ιστορία της φωτιάς και των πυρκαγιών. 	
4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8-12 χρόνων	
	
5. Μεθοδολογία µαθήµατος: 	
	
Πώς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το µάθηµα  µε τα παιδιά; Ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούνται; Ποια είναι τα 
γενικά σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 
Αυτό το µάθηµα σχεδιάστηκε για να ολοκληρωθεί χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα 
NHDPlay, στην τάξη µε τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Εποµένως, είναι 
απαραίτητο να έχουµε έναν υπολογιστή για κάθε µαθητή ή ανά µικρές οµάδες.	
 
Ποια είναι η βασική ιδέα που παρουσιάζεται στους διευθυντές; 
  Η ιστορία της φωτιάς και των πυρκαγιών. 

	
Ποια είναι τα θέµατα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 

     Σε αυτό το µάθηµα τα θέµατα είναι η ανθρώπινη εξέλιξη χάρη στη φωτιά και την εξέλιξη                
των πυρκαγιών.	
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6.	Ποιοι είναι οι µαθησιακοί στόχοι:	
Αυτό είναι ένα εισαγωγικό µάθηµα. Τα παιδιά θα µάθουν πώς εξελίχθηκε το ανθρώπινο 
είδος χάρη στη φωτιά, θα καταλάβουν ότι η φωτιά µπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο και 
να κάψει ανεπιθύµητα πράγµατα και, επιπλέον, θα µάθουν ότι οι πυρκαγιές έχουν 
εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. 
 
Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά µέσω του µαθήµατος: 	
Σύνδεση Γεγονότων.	
Κριτική Σκέψη.	
	
7. Περιεχόµενο µαθήµατος: 	
Οι πρώτοι άνθρωποι δεν γνώριζαν τη φωτιά. Η ανακάλυψη της φωτιάς τους επέτρεψε να 
αποικίσουν νέα µέρη του κόσµου, να µαγειρέψουν φαγητό, να ζεσταθούν, να εργαστούν 
µε µέταλλα… Η φωτιά έγινε πολύ σηµαντική, γιατί σχεδόν όλα γύρω µας εξαρτώνται από 
αυτήν.Αλλά µερικές φορές γίνεται ανεξέλεγκτη. Οι άνθρωποι ζούσαν από το δάσος 
(υλοτοµία, εκτεταµένη κτηνοτροφία, γεωργία…) και τα τοπία δεν µπορούσαν να πάρουν 
φωτιά, καθώς δεν διέθεταν τόσο µεγάλο φορτίο καυσίµου. Πριν από µερικές δεκαετίες, οι 
άνθρωποι εγκατέλειψαν τις αγροτικές περιοχές λόγω της εκβιοµηχάνισης και των 
αγροτεµαχίων που εγκαταλείφθηκαν. Αυτό προκάλεσε µια σηµαντική ανάπτυξη της 
βλάστησης και της επιφάνειας του δάσους, κι έτσι είναι ευκολότερο να καεί και να 
προκαλέσει µεγάλες ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.	
 
8.	 Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.)	
(Εδώ πρέπει να παρέχεται όλο το εποπτικό υλικό για το µάθηµα στους µαθητές και στους δασκάλους)	
Εικόνες πρώτων ανθρώπων που ζουν σε σπήλαια και εξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο 
ζωής τους. 
Εικόνα της Γης που δείχνει ότι  ζούσαν στις τροπικές περιοχές. 
Εικόνα των πρώτων ανθρώπων µε φωτιά και παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων της 
φωτιάς. 
Σχολιασµός εικόνας - όλα όσα µας περιβάλλουν σχετίζονται µε τη φωτιά 
 
Προτεινόµενες δραστηριότητες:	
(Μπορούν να είναι στην τάξη, υπαίθριες δραστηριότητες, παιχνίδια, ακαδηµαϊκές 
δραστηριότητες, ταξίδια ή άλλες διαδραστικές δραστηριότητες) 
Υπαίθριο θέατρο για να παρουσιάσετε την ιστορία της φωτιάς. 
 
9. Χρόνος εργασίας στην τάξη:		30 λεπτά.	

 
10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 
Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να έχει προετοιµαστεί για το θέµα πριν διδάξει τα παιδιά, 
ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει σε πιθανές απορίες των µαθητών. 
	
11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές:	
Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει χρόνος για συζήτηση πριν το µάθηµα, ώστε ο δάσκαλος 
να καταλάβει τι γνωρίζουν τα παιδιά για το θέµα. 
	
12. Μέθοδοι εκτίµησηςκαι αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του µαθήµατος:	
Για την αξιολόγηση αυτού του µαθήµατος υπάρχουν δύο διαφορετικές ασκήσεις. Το 
πρώτο είναι ένα κείµενο σχετικά µε την ιστορία της φωτιάς όπου τα παιδιά πρέπει να 
συµπληρώσουν τα κενά, και η δεύτερη είναι πολλές εικόνες τοπίων που πρέπει να 
επιλέξουν πού µπορεί να ξεκινήσει µια φωτιά. 
13. Απαραίτητος εξοπλισµός και ειδική ικανότητα: Υπολογιστής για κάθε µαθητή. 	
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Περιγραφή µαθήµατος	
		

1. Τίτλος µαθήµατος: Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τη φωτιά.	
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Pau Costa	
3. Θέµα µαθήµατος: Τρίγωνο φωτιάς και συµπεριφορά	
4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8-12 χρονών	
	
5. Μεθοδολογία µαθήµατος: 	

 
Πώς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το µάθηµα  µε τα παιδιά; Ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούνται; Ποια είναι τα 
γενικά σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 
Αυτό το µάθηµα σχεδιάστηκε για να ολοκληρωθεί χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα 
NHDPlay, στην τάξη µε τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Εποµένως, είναι 
απαραίτητο να έχουµε έναν υπολογιστή για κάθε µαθητή ή ανά µικρές οµάδες. 
 
Ποια είναι η βασική ιδέα που παρουσιάζεται στους διευθυντές; 
Τα τρία στοιχεία που χρειάζεται µια φωτιά. 
 
Ποια είναι τα θέµατα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 
Σε αυτό το µάθηµα τα θέµατα είναι τα στοιχεία και η συµπεριφορά της φωτιάς. 	
	
6. Ποιοι είναι οι µαθησιακοί στόχοι:	
Ο στόχος αυτού του µαθήµατος είναι να µάθουν βασικές έννοιες της οικολογίας της 
φωτιάς. 

	
Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά µέσω του µαθήµατος: 	
Καλλιέργεια γλώσσας και ανάπτυξη σκέψης. 
Αυτογνωσία. 
	
7. Περιεχόµενο µαθήµατος:	
Αυτό το µάθηµα έχει 2 υποθέµατα: το πρώτο αφορά το τρίγωνο της φωτιάς, όπου τα 
παιδιά µαθαίνουν τα 3 στοιχεία του τριγώνου της φωτιάς (οξυγόνο, καύσιµο και 
θερµότητα) και το δεύτερο αφορά το τρίγωνο της συµπεριφοράς της φωτιάς (καιρός, 
τοπογραφία και καύσιµο). 
	
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.)	
 (Εδώ πρέπει να παρέχεται όλο το εποπτικό υλικό για το µάθηµα στους µαθητές και στους δασκάλους)  
Το βίντεο του τριγώνου της φωτιάς, µε επεξήγηση. 
Η εικόνα του τριγώνου συµπεριφοράς φωτιάς, µε επεξήγηση. 
 
Προτεινόµενες δραστηριότητες:	
(Μπορούν να είναι στην τάξη, υπαίθριες δραστηριότητες, παιχνίδια, ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, ταξίδια ή 
άλλες διαδραστικές δραστηριότητες) 
Πειραµατισµός µε ελεγχόµενη φωτιά. 
 
9. Χρόνος εργασίας στην τάξη:		10 λεπτά (5 λεπτά για κάθε υποθέµα).	
10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο:	
Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να έχει προετοιµαστεί για το θέµα πριν διδάξει τα παιδιά, 
ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει σε πιθανές απορίες των µαθητών. 
11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές:	
Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει χρόνος για συζήτηση πριν το µάθηµα, ώστε ο δάσκαλος 
να καταλάβει τι γνωρίζουν τα παιδιά για το θέµα. 
12. Μέθοδοι εκτίµησηςκαι αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του µαθήµατος:	
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Ερωτήσεις αξιολόγησης για τη συµπεριφορά και το τρίγωνο της φωτιάς.	
13. Απαραίτητος εξοπλισµός και ειδική ικανότητα: Υπολογιστής για κάθε µαθητή.	

		
Περιγραφή µαθήµατος	

1. Τίτλος µαθήµατος: Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τη φωτιά.	
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Pau Costa 	
3. Θέµα µαθήµατος: Ζηµιές και οφέλη της φωτιάς 	
4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8-12 χρονών	
5. Μεθοδολογία µαθήµατος: 	
	
Πώς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το µάθηµα  µε τα παιδιά; Ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούνται; Ποια είναι τα 
γενικά σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 
Αυτό το µάθηµα σχεδιάστηκε να γίνει χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα NHDPlay, στην 
τάξη µε τους δασκάλους και τους συµµαθητές. Εποµένως, είναι απαραίτητο να έχουµε 
έναν υπολογιστή για κάθε µαθητή ή ανά µικρές οµάδες. 

	
Ποια είναι η βασική ιδέα που παρουσιάζεται στους διευθυντές; 
Ζηµιές και οφέλη της φωτιάς.	

 
Ποια είναι τα θέµατα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 
Σε αυτό το µάθηµα το θέµα είναι οι ζηµιές και τα οφέλη της φωτιάς.  

	
6. Ποιοι είναι οι µαθησιακοί στόχοι: 
Να καταλάβουν οι µαθητές ότι η φωτιά δεν είναι πάντα κάτι κακό, έχει θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις.	
	
Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά µέσω του µαθήµατος: 	
Κατανόηση του κόσµου µέσω ερωτήσεων.	
Χρήση λογικών εξηγήσεων.	
	
7. Περιεχόµενο µαθήµατος: 
Αυτό το µάθηµα έχει 2 υποθέµατα: το πρώτο αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις της φωτιάς 
(απώλειες ανθρώπινων ζωών και δασών, καταστροφή περιουσίας, εκποµπές CO2…) και το 
δεύτερο αφορά τα οφέλη της φωτιάς (µαγείρεµα, ηλεκτρική ενέργεια, αναγέννηση και 
αναστάτωση των δασών… ) 
	
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.)	
 (Εδώ πρέπει να παρέχεται όλο το εποπτικό υλικό για το µάθηµα στους µαθητές και στους δασκάλους)	
Εικόνες µε ζηµιές και οφέλη της φωτιάς. 	

 
Προτεινόµενες δραστηριότητες:	
(Μπορούν να είναι στην τάξη, υπαίθριες δραστηριότητες, παιχνίδια, ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, ταξίδια ή 
άλλες διαδραστικές δραστηριότητες) 
Επισκεφθείτε την περίµετρο µιας ιστορικής δασικής πυρκαγιάς και εντοπίστε ζηµιές και 
οφέλη για το οικοσύστηµα.	
9. Χρόνος εργασίας στην τάξη:		10 λεπτά (5 λεπτά για κάθε υπόθεµα). 
10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο:	
Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να έχει προετοιµαστεί για το θέµα πριν διδάξει τα παιδιά, 
ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει σε πιθανές απορίες των µαθητών. 
11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές:	
Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει χρόνος για συζήτηση πριν το µάθηµα, ώστε ο δάσκαλος 
να καταλάβει τι γνωρίζουν τα παιδιά για το θέµα. 
12. Μέθοδοι εκτίµησης και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 
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µαθήµατος: Αντιστοίχιση εικόνων µε ζηµιές και οφέλη της φωτιάς-Σωστή και Λάθος 
χρήση φωτιάς 

13. Απαραίτητος εξοπλισµός και ειδική ικανότητα: Υπολογιστής για κάθε µαθητή.	
		
Περιγραφή µαθήµατος	
     1.Τίτλος µαθήµατος: Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τη φωτιά.	

2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Pau Costa 	
3. Θέµα µαθήµατος: Που µπορεί να ξεκινήσει µια φωτιά;	
4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8-12 χρόνων	
5. Μεθοδολογία µαθήµατος: 	
 
Πώς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το µάθηµα  µε τα παιδιά; Ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούνται; Ποια είναι τα 
γενικά σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 
Αυτό το µάθηµα σχεδιάστηκε να γίνει χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα NHDPlay, στην 
τάξη µε τους δασκάλους και τους συµµαθητές. Εποµένως, είναι απαραίτητο να έχουµε 
έναν υπολογιστή για κάθε µαθητή ή ανά µικρές οµάδες. 
	
Ποια είναι η βασική ιδέα που παρουσιάζεται στους διευθυντές; 
Οι δασικές και οι αστικές πυρκαγιές  
	
Ποια είναι τα θέµατα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 
Πώς ξεκινάει µια φωτιά και εξαπλώνεται στο δασικό οικοσύστηµα, αλλά και στο αστικό 
περιβάλλον. 
	

    6. Ποιοι είναι οι µαθησιακοί στόχοι: 
Ο στόχος αυτού του θέµατος είναι να µάθουν τα µέρη που µπορούν να καούν και να 
κατανοήσουν τις διαφορές µεταξύ των δασικών πυρκαγιών και των αστικών πυρκαγιών.	
Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά µέσω του µαθήµατος: 	
Λήψη αποφάσεων.	
Επίλυση προβληµάτων.	
Αποτελεσµατική επικοινωνία. 
	
7. Περιεχόµενο µαθήµατος:	
Αυτό το µάθηµα έχει 2 υποθέµατα: το πρώτο αφορά τις πυρκαγιές και τα µέρη όπου 
µπορεί να ξεκινήσει µια πυρκαγιά στο δάσος και τον τρόπο εξάπλωσης, και το δεύτερο 
αφορά αστικές πυρκαγιές και τα µέρη που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά σε πόλεις 
ή κτίρια.	
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.)	
(Εδώ πρέπει να παρέχεται όλο το εποπτικό υλικό για το µάθηµα στους µαθητές και στους δασκάλους)	
Διαφορά δασών υψηλής πυκνότητας και χαµηλής πυκνότητας. 
Οριζόντια και κάθετη συνέχεια 
Σηµεία που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στο σπίτι, στους δρόµους, στο σχολείο…	
 
Προτεινόµενες δραστηριότητες:	
 (Μπορούν να είναι στην τάξη, υπαίθριες δραστηριότητες, παιχνίδια, ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, ταξίδια ή 
άλλες διαδραστικές δραστηριότητες) 
Ψάξτε για ειδήσεις στα µέσα ενηµέρωσης µε παραδείγµατα πυρκαγιών και αναλύστε τις 
καταστάσεις. 	

      9. Χρόνος εργασίας στην τάξη:		15 λεπτά (10 λ. για το πρώτο θέµα και 5 λ. για το           
δεύτερο).	
     10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο:	

Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να έχει προετοιµαστεί για το θέµα πριν διδάξει τα παιδιά, 
ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει σε πιθανές απορίες των µαθητών. 
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11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές:	

			Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει χρόνος για συζήτηση πριν το µάθηµα, ώστε ο δάσκαλος 
να καταλάβει τι γνωρίζουν τα παιδιά για το θέµα. 
	
12. Μέθοδοι εκτίµησης και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του µαθήµατος:	
Σύντοµες ερωτήσεις αξιολόγησης σχετικά µε τα µέρη που µπορεί να ξεκινήσει φωτιά στο 
δάσος ή στην πόλη.  
	
13. Απαραίτητος εξοπλισµός και ειδική ικανότητα:	
Υπολογιστής για κάθε µαθητή..	

	
Περιγραφή µαθήµατος	
1.Τίτλος µαθήµατος: Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τη φωτιά.	
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Pau Costa 	
3.Θέµα µαθήµατος: Τύποι φωτιάς	
4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8-12 χρόνων  
5. Μεθοδολογία µαθήµατος:  
	Πώς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το µάθηµα  µε τα παιδιά; Ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούνται; Ποια είναι τα γενικά 
σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 
Αυτό το µάθηµα σχεδιάστηκε να γίνει χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα NHDPlay, στην 
τάξη µε τους δασκάλους και τους συµµαθητές. Εποµένως, είναι απαραίτητο να έχουµε 
έναν υπολογιστή για κάθε µαθητή ή ανά µικρές οµάδες. 
	
Ποια είναι η βασική ιδέα που παρουσιάζεται στους διευθυντές; 
Τρόποι εξάπλωσης της φωτιάς. 
	
Ποια είναι τα θέµατα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 
Ποια είναι τα διαφορετικά είδη πυρκαγιάς ανάλογα µε τον τρόπο εξάπλωσής τους (άνεµος, 
τοπογραφία ή καύσιµο). 
	
6. Ποιοι είναι οι µαθησιακοί στόχοι:	
Να µάθουν τους διαφορετικούς τύπους πυρκαγιάς, τα βασικά χαρακτηριστικά 	
 και τη συµπεριφορά.  
 
Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά µέσω του µαθήµατος:  

      Ανάπτυξη τρισδιάστατης σκέψης. 
	
7.Περιεχόµενο µαθήµατος: 	
Αυτό το µάθηµα έχει 4 υποθέµατα: το πρώτο αφορά τις πυρκαγιές ανέµου, το δεύτερο 
αφορά τις πυρκαγιές τοπογραφίας, και το τρίτο σχετικά µε τις µεταγωγικές πυρκαγιές και 
το τελευταίο αφορά τις πυρκαγιές στις πόλεις. Σε κάθε τύπο πυρκαγιάς υπάρχει µια 
εξήγηση για τα χαρακτηριστικά της φωτιάς και την πολυπλοκότητά της.	
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.)	
 (Εδώ πρέπει να παρέχεται όλο το εποπτικό υλικό για το µάθηµα στους µαθητές και στους δασκάλους)	
Εικόνες µε σύντοµη εξήγηση για κάθε τύπο φωτιάς.	
 
Προτεινόµενες δραστηριότητες:	
(Μπορούν να είναι στην τάξη, υπαίθριες δραστηριότητες, παιχνίδια, ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, ταξίδια ή άλλες 
διαδραστικές δραστηριότητες) 	
Ψάξτε στον χάρτη (google earth) διαφορετικές περιµέτρους πυρκαγιάς και αναλύστε τις 
χρησιµοποιώντας ειδήσεις του συµβάντος. 
9.Χρόνος εργασίας στην τάξη: 15 λεπτά 
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10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να έχει 
προετοιµαστεί για το θέµα πριν διδάξει τα παιδιά, ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει σε 
πιθανές απορίες των µαθητών. 

 11.Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει χρόνος 
για συζήτηση πριν το µάθηµα, ώστε ο δάσκαλος να καταλάβει τι γνωρίζουν τα παιδιά για το 
θέµα. 

    12.Μέθοδοι εκτίµησης και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του µαθήµατος: 
       Δεν υπάρχει αξιολόγηση.	

11. Απαραίτητος εξοπλισµός και ειδική ικανότητα: Υπολογιστής για κάθε µαθητή.	
	
Περιγραφή µαθήµατος	
1.Τίτλος µαθήµατος: Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τη φωτιά  
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Pau Costa 	
3.Θέµα µαθήµατος: Μέτρα πρόληψης	
4.Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8-12 χρονών 
5. Μεθοδολογία µαθήµατος:  

	
Πώς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το µάθηµα  µε τα παιδιά; Ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούνται; Ποια είναι τα 
γενικά σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 
Αυτό το µάθηµα σχεδιάστηκε να γίνει χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα NHDPlay, στην 
τάξη µε τους δασκάλους και τους συµµαθητές. Εποµένως, είναι απαραίτητο να έχουµε 
έναν υπολογιστή για κάθε µαθητή ή ανά µικρές οµάδες. 
	

    Ποια είναι η βασική ιδέα που παρουσιάζεται στους διευθυντές; 
Μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς. 
	
Ποια είναι τα θέµατα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 
Οι διαφορετικοί τρόποι πρόληψης για δασικές και αστικές πυρκαγιές. 
	
6. Ποιοι είναι οι µαθησιακοί στόχοι:	
Να µάθουν τι µπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να αποτρέψουν τις πυρκαγιές. 
Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά µέσω του µαθήµατος:   
Κατανόηση του κόσµου µέσω ερωτήσεων. 
Ανάπτυξη της αυτογνωσίας.     

     7.Περιεχόµενο µαθήµατος: 	
Αυτό το µάθηµα έχει 2 δευτερεύοντα θέµατα: το πρώτο αφορά τα µέτρα πρόληψης των 
δασικών πυρκαγιών και το δεύτερο αφορά την πρόληψη των αστικών πυρκαγιών και τι 
µπορούµε να κάνουµε στο σπίτι για τις αποφύγουµε .	
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.)	
  (Εδώ πρέπει να παρέχεται όλο το εποπτικό υλικό για το µάθηµα στους µαθητές και στους δασκάλους)	
Αντιστοίχιση εικόνων µε τη λίστα µέτρων πρόληψης για δασικές πυρκαγιές (διαχείριση 
δασών, σηµείο νερού, περιοχές ασφάλειας).  
Λίστα µε συµβουλές πρόληψης στο σπίτι (κουζίνα, ηλεκτρικό ρεύµα…). 
Προτεινόµενες δραστηριότητες	
(Μπορούν να είναι στην τάξη, υπαίθριες δραστηριότητες, παιχνίδια, ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, ταξίδια ή άλλες 
διαδραστικές δραστηριότητες)	
Σχεδιασµός µέτρων πρόληψης για τη γειτονιά τους. 	
 
9.Χρόνος εργασίας στην τάξη:	30 λεπτά	
10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο:	
Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να έχει προετοιµαστεί για το θέµα πριν διδάξει τα παιδιά, 
ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει σε πιθανές απορίες των µαθητών. 
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11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει χρόνος 
για συζήτηση πριν το µάθηµα, ώστε ο δάσκαλος να καταλάβει τι γνωρίζουν τα παιδιά για το 
θέµα. 
12. Μέθοδοι εκτίµησης και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του µαθήµατος:	
Κατηγοριοποίηση εικόνων µε σωστούς και λάθος τρόπους πρόληψης.	
13. Απαραίτητος εξοπλισµός και ειδική ικανότητα: Υπολογιστής για κάθε µαθητή.	

	
Περιγραφή µαθήµατος	
1.Τίτλος µαθήµατος: Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τη φωτιά	
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Pau Costa 	
3.Θέµα µαθήµατος: Αυτοπροστασία	
4.Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8-12 χρονών	
 
5.Μεθοδολογία µαθήµατος:  
	
Πώς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το µάθηµα  µε τα παιδιά; Ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούνται; Ποια είναι τα 
γενικά σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 
Αυτό το µάθηµα σχεδιάστηκε να γίνει χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα NHDPlay, στην 
τάξη µε τους δασκάλους και τους συµµαθητές. Εποµένως, είναι απαραίτητο να έχουµε 
έναν υπολογιστή για κάθε µαθητή ή ανά µικρές οµάδες. 
	
Ποια είναι η βασική ιδέα που παρουσιάζεται στους διευθυντές; 
 Η αυτοπροστασία. 
	
Ποια είναι τα θέµατα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 
Με ποιους τρόπους µπορούµε να προστατέψουµε τον εαυτό µας σε µια δασική ή αστική 
πυρκαγιά. 
	
6. Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά µέσω του µαθήµατος:	
Γνωρίζουµε ότι πάντα θα υπάρχουν πυρκαγιές και ότι δεν µπορούµε να τις εξαλείψουµε. 
Γι 'αυτό είναι σηµαντικό να είµαστε προετοιµασµένοι. 	
 
7.Περιεχόµενο µαθήµατος: 	
Αυτό το µάθηµα έχει 2 δευτερεύοντα θέµατα: το πρώτο είναι η αυτοπροστασία σε 
περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, και το δεύτερο η αυτοπροστασία σε περίπτωση αστικής 
πυρκαγιάς. 
	
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.)	

 (Εδώ πρέπει να παρέχεται όλο το εποπτικό υλικό για το µάθηµα στους µαθητές και στους δασκάλους) 
Μέτρα πρόληψης για δασική και αστική πυρκαγιά. 
 
Προτεινόµενες δραστηριότητες	
(Μπορούν να είναι στην τάξη, υπαίθριες δραστηριότητες, παιχνίδια, ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, ταξίδια ή άλλες 
διαδραστικές δραστηριότητες)	
Αυτογνωσία. 
Επίλυση προβληµάτων. 
9.Χρόνος εργασίας στην τάξη:	20 λεπτά	
10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο:	
Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να έχει προετοιµαστεί για το θέµα πριν διδάξει τα παιδιά, 
ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει σε πιθανές απορίες των µαθητών. 
11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές:	
Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει χρόνος για συζήτηση πριν το µάθηµα, ώστε ο δάσκαλος να 
καταλάβει τι γνωρίζουν τα παιδιά για το θέµα. 
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12. Μέθοδοι εκτίµησης και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του µαθήµατος: 
Ερωτήσεις αξιολόγησης σχετικά µε τα µέτρα προετοιµασίας για τη φωτιά.	
13. Απαραίτητος εξοπλισµός και ειδική ικανότητα: Υπολογιστής για κάθε µαθητή.	

	
Περιγραφή µαθήµατος	
1.Τίτλος µαθήµατος: Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τη φωτιά  
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Pau Costa 	
3.Θέµα µαθήµατος: Τι κάνουµε σε περίπτωση πυρκαγιάς.	
4.Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8-12 χρονών 
5.Μεθοδολογία µαθήµατος: 
	
Πώς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το µάθηµα  µε τα παιδιά; Ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούνται; Ποια είναι τα 
γενικά σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 
Αυτό το µάθηµα σχεδιάστηκε να γίνει χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα NHDPlay, στην 
τάξη µε τους δασκάλους και τους συµµαθητές. Εποµένως, είναι απαραίτητο να έχουµε 
έναν υπολογιστή για κάθε µαθητή ή ανά µικρές οµάδες 
	
Ποια είναι η βασική ιδέα που παρουσιάζεται στους διευθυντές; 
Τι κάνουµε σε περίπτωση φωτιάς.	
 
Ποια είναι τα θέµατα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 
Οι ενέργειες και οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουµε σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
6. Ποιοι είναι οι µαθησιακοί στόχοι:	
Να µάθουν οι µαθητές τα στάδια έκτακτης ανάγκης και τις οδηγίες που πρέπει να 
ακολουθήσουν για να  παραµείνουν ασφαλείς.  
Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά µέσω του µαθήµατος:  
 Αυτογνωσία.	
Δηµιουργική σκέψη. 
Λήψη αποφάσεων. 
7.Περιεχόµενο µαθήµατος: 	
Αυτό το µάθηµα έχει 2 υποθέµατα: το πρώτο αφορά τον τρόπο δράσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης στο δάσος, και το δεύτερο αφορά τον τρόπο δράσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης στο σπίτι ή στην πόλη. 
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.)	

 (Εδώ πρέπει να παρέχεται όλο το εποπτικό υλικό για το µάθηµα στους µαθητές και στους δασκάλους)	
Λίστα µε τους τρόπους αντίδρασης στους διαφορετικούς τύπους πυρκαγιάς.	

     9.Προτεινόµενες δραστηριότητες	
(Μπορούν να είναι στην τάξη, υπαίθριες δραστηριότητες, παιχνίδια, ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, ταξίδια ή άλλες 
διαδραστικές δραστηριότητες)	
Οργανώστε και εκτελέστε µια άσκηση Εκκένωσης κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος.	
10.Χρόνος εργασίας στην τάξη:	30 λεπτά	
11. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να έχει 
προετοιµαστεί για το θέµα πριν διδάξει τα παιδιά, ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει σε 
πιθανές απορίες των µαθητών. 
12. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές:	
Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει χρόνος για συζήτηση πριν το µάθηµα, ώστε ο δάσκαλος να 
καταλάβει τι γνωρίζουν τα παιδιά για το θέµα. 
13. Μέθοδοι εκτίµησης και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του µαθήµατος:	
Σε αυτό το µάθηµα υπάρχουν δύο διαφορετικές ασκήσεις. Στην πρώτη πρέπει να µπουν 
στη σωστή σειρά µερικές προτάσεις σχετικά µε τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση πυρκαγιάς στο δάσος, και η δεύτερη είναι συµπλήρωση κενών σε ένα κείµενο 
σχετικά µε τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. 
14. Απαραίτητος εξοπλισµός και ειδική ικανότητα: Υπολογιστής για κάθε µαθητή.	



	

	

51
	

	
Περιγραφή µαθήµατος	
1.Τίτλος µαθήµατος: MeFiTu (Μεσογειακά δάση, φωτιά και εσείς).	
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Pau Costa 	
3.Θέµα µαθήµατος: Εξέλιξη φωτιάς και πυρκαγιών στο µεσογειακό οικοσύστηµα. 	
4.Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8-12 χρονών 
5.Μεθοδολογία µαθήµατος:  
	
Πώς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το µάθηµα  µε τα παιδιά; Ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούνται; Ποια είναι τα 
γενικά σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 
Αυτή η δραστηριότητα έχει προγραµµατιστεί για 2 ηµέρες. Την πρώτη µέρα γίνεται ένα 
µικρό µάθηµα για τους δασκάλους όπου παρουσιάζεται µια εισαγωγή στις έννοιες, για να 
δώσουν κάποια εργαλεία στους εκπαιδευτικούς ώστε να εργαστούν σε αυτό το αντικείµενο 
µε τα παιδιά.Η δεύτερη µέρα είναι µια εκδροµή στο σχολείο µε µαθητές όπου 
προγραµµατίζονται 3 δραστηριότητες. 
	
Ποια είναι η βασική ιδέα που παρουσιάζεται στους διευθυντές;	
Είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις 
πυρκαγιές, αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί ζούµε σε µια περιοχή, τη ζώνη της 
Μεσογείου, που παρουσιάζει πυρκαγιές κατά µήκος της ιστορίας και µε υψηλό φορτίο 
καυσίµου και συνέχεια. 
Ποια είναι τα θέµατα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 
Η φωτιά ως καλό ή κακό στοιχείο (ελεγχόµενη και ανεξέλεγκτη φωτιά), ιστορία της φωτιάς 
και η σηµασία της στην ανθρώπινη εξέλιξη, η επίδραση των αλλαγών στα τοπία στις 
ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και πώς µπορούµε να ελαχιστοποιήσουµε τις επιπτώσεις τους και 
να βελτιώσουµε την ευπάθεια του δάσους µας, και τέλος εισαγωγή στην έννοια της 
οικολογίας της φωτιάς και της διαχείρισης των δασών. 
6. Ποιοι είναι οι µαθησιακοί στόχοι:	
Τονίζεται η σηµασία της φωτιάς ως στοιχείου που σχετίζεται µε τη ζωή των ανθρώπων. 
Προσδιορισµός και απαρίθµηση των απαραίτητων στοιχείων για την πυρκαγιά. 
Αναγνώριση της σχέσης ανάµεσα στη φωτιά και την εξέλιξη της ανθρωπότητας. 
Αναγνώριση της σχέση µεταξύ πυρκαγιάς και µεσογειακών δασικών οικοσυστηµάτων. 
Κατανόηση της έννοιας της οικολογίας της πυρκαγιάς και τη σηµασία της διαχείρισης των 
δασών. 
Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά µέσω του µαθήµατος:  Παρατήρηση και 
έκφραση διαφορετικών φυσικών και κοινωνικών φαινοµένων που συµβαίνουν στο 
µεσογειακό περιβάλλον.Αναγνώριση και εφαρµογή των µέτρων που προάγουν τον 
σεβασµό, τη φροντίδα και τη διατήρηση του περιβάλλοντος για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ανθρώπων.	
7.Περιεχόµενο µαθήµατος: 	
Μια οπτικοακουστική εφαρµογή που παρουσιάζει την πυρκαγιά ως βασικό στοιχείο σε 
ένα µεσογειακό οικοσύστηµα, σε αντίθεση µε την έννοια της ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς. 
Εδώ, οι έννοιες που αναφέρονται εξηγούνται µέσα από µια µατιά στην ιστορία για να 
κατανοήσουν τη σηµασία που είχε η ανακάλυψη της φωτιάς και ο έλεγχός της στην 
εξέλιξη της ανθρωπότητας. Επίσης, εξηγούνται οι καθηµερινές καταστάσεις όπου 
εµπλέκεται η ελεγχόµενη φωτιά, και οι δασικές πυρκαγιές δίδονται ως παράδειγµα µιας 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς: ποιες είναι οι αιτίες τους σε σχέση µε τις αλλαγές στο τοπίο και 
πώς µπορούµε να ελαχιστοποιήσουµε την επίδρασή τους και να βελτιώσουµε την 
ευπάθεια των δασών µας. Εισάγεται η έννοια της διαχείρισης των δασών και εξηγείται ο 
δασικός κύκλος. 
Ένα εργαστήριο αλληλεπίδρασης µε ελεγχόµενη καύση: Δύο σενάρια δασών 
δηµιουργούνται εκ νέου µε βάση µακέτες-δασών που φτιάχτηκαν από τους µαθητές. Το 
ένα µε υψηλή πυκνότητα δέντρων (εγκαταλελειµµένο δάσος) και το άλλο µε χαµηλή 
πυκνότητα δέντρων (διαχειριζόµενο δάσος). Τα µοντέλα καίγονται και, µε βάση την 
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παρατήρηση των επιπτώσεων, εντοπίζονται τα οφέλη της διαχείρισης των δασών. Μια 
εκδροµή στο πεδίο: αυτή είναι απογευµατινή δραστηριότητα, ώστε να γίνει επαλήθευση 
των ευρηµάτων της πρωινής. Υπάρχουν δύο διαφορετικές δραστηριότητες: η πρώτη γίνεται 
µε τοπικούς αντιπροσώπους (οµάδες προστασίας των δασών ή εθελοντές πυροσβέστες) που 
δείχνουν στα παιδιά ενέργειες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς και τη διαχείριση του 
δάσους, και η δεύτερη είναι µερικά διαφορετικά παιχνίδια σχετικά µε τα οφέλη της 
φωτιάς, για να είναι το µάθηµα πιο ευχάριστο. 
 
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.)	

 (Εδώ πρέπει να παρέχεται όλο το εποπτικό υλικό για το µάθηµα στους µαθητές και στους δασκάλους) 
Παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού.	
 
Προτεινόµενες δραστηριότητες	
(Μπορούν να είναι στην τάξη, υπαίθριες δραστηριότητες, παιχνίδια, ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, ταξίδια ή άλλες 
διαδραστικές δραστηριότητες)	
Οι προτεινόµενες ακαδηµαϊκές δραστηριότητες βασίζονται στην απόκτηση εννοιών και στη 
µάθηση σε διαφορετικές φάσεις, πρώτα µε µια εξήγηση µέσω οπτικοακουστικής 
δραστηριότητας, πειραµατισµός και έλεγχος αυτών των εννοιών σε µια προσοµοίωση της 
πραγµατικότητας, µέσω µιας δραστηριότητας δηµιουργίας µοντέλων και προσοµοίωσης 
πυρκαγιάς. Τέλος, καθορίζοντας τις έννοιες στο µυαλό παρατηρώντας τις στη φύση χάρη 
σε µια δραστηριότητα πεδίου. 

     9.Χρόνος εργασίας στην τάξη:	
Μισή µέρα για την ενηµέρωση των δασκάλων και µια ολόκληρη µέρα για τις 
δραστηριότητες µε τα παιδιά (από 10 έως 17 ώρες). 
10. Απαραίτητος εξοπλισµός και ειδική ικανότητα:	
Είναι απαραίτητο να υπάρχει η παρουσίαση, το υλικό για να γίνει το σενάριο καύσης και 
το υλικό για τις δραστηριότητες πεδίου.	

	

 

 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ; 

	

Περιγραφή µαθήµατος 

1. Τίτλος µαθήµατος: Τι κάνουµε σε περίπτωση σεισµού; 
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Πανεπιστήµιο 

Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
3. Θέµα µαθήµατος: Τι κάνουµε σε περίπτωση σεισµού; 
4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 10-14 χρονών 
5. Μεθοδολογία µαθήµατος:  

 
Πώς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το µάθηµα  µε τα παιδιά; Ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούνται; Ποια είναι τα 
γενικά σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 

Βήµα 1: Εισαγωγικό παιχνίδι µόνο µε την προηγούµενη γνώση των µαθητών.  
Βήµα 2: Παρουσίαση της πλατφόρµας και των µαθηµάτων µεταξύ των µαθητών. 
Το ενηµερωτικό υλικό παρουσιάζεται ξανά και ξανά, οπότε µπορούν να ρίξουν µια 
µατιά όσες φορές θέλουν, και επίσης να λάβουν πόντους και βαθµολογίες. 
 Βήµα 3: Απαιτείται παρακολούθηση - ένα µάθηµα αφιερωµένο σε κάθε ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα.  
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Βήµα 4: Τελικό παιχνίδι. Σύγκριση µε τα αποτελέσµατα που αποκτήθηκαν από 
το Βήµα .  
Βήµα 5: Αξιολόγηση της διαδικασίας και σχολιασµός από τους µαθητές και τους 
δασκάλους.  
Βήµα 6: Σύνοψη ολόκληρου του έργου. 
	
Ποια είναι η βασική ιδέα που παρουσιάζεται στους διευθυντές;  

Η ιδέα είναι η αύξηση της γνώσης και των δεξιοτήτων των µαθητών της πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, όπως φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και κρίσεις, 
ανταποκρινόµενες στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον στην Ευρώπη και βασισµένες σε 
σύγχρονες προσεγγίσεις και τον κοινωνικό κονστρουκτιβισµό µέσω της χρήσης 
Εργαλεία που βασίζονται σε ΤΠΕ. 
Ποια είναι τα θέµατα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 

• Ο σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο. 
• Ιστορία των σεισµών. Μύθοι και σεισµοί, αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. 
• Οι σεισµοί χτυπούν ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση. 
• Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση σεισµού; Τι να κάνετε Πριν, Κατά τη 
Διάρκεια και Μετά - Μέτρα ετοιµότητας στο σπίτι και στο σχολείο.  

 
Ποιοι είναι οι µαθησιακοί στόχοι: 

• Να µάθουν ότι ο σεισµός είναι µια φυσική διαδικασία.  
• Να µάθουν τους µύθους που έπλασαν οι άνθρωποι για να εξηγήσουν τους 

σεισµούς Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν οι πρώτοι που προσπάθησαν να 
δώσουν µια επιστηµονική εξήγηση για το σεισµό.  

• ΝΑ µάθουν ότι οι σεισµόι δεν µπορούν να προβλεφθούν. Όµως, µπορούµε να        
λάβουµε µέτρα για να προστατευθούµε και να µειώσουµε τις ζηµιές και τις 
απώλειες.  

• Να µάθουν τι να κάνουν πριν από έναν σεισµό, πώς να προστατευτούν κατά τη 
διάρκεια ενός σεισµού, τι να κάνουν µετά τον σεισµό.  

• Τα παιδιά µαθαίνουν τα προστατευτικά µέτρα και ενέργειες που πρέπει να 
λάβουν κατά τη διάρκεια σεισµού στο σχολείο. 

 
Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά µέσω του µαθήµατος;  

• Να µάθουν για τους σεισµούς, τους µύθους τους και για την πρώτη προσέγγιση 
των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.  

• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι σεισµοί δεν µπορούν να προβλεφθούν. 
• Να γνωρίσουν τα µέτρα για να προστατέψουν τον εαυτό τους και να µειώσουν τις 

ζηµιές και τις απώλειες.  
• Να ασκηθούν σε αυτό που πρέπει να κάνουν πριν από έναν σεισµό, κατά τη 

διάρκεια ενός σεισµού, µετά τον σεισµό στο σχολείο και στο σπίτι. 
 
7.Περιεχόµενο µαθήµατος:  

Σε αυτό το µάθηµα, στο πρώτο µέρος του «Ο σεισµός είναι ένα φυσικό 
φαινόµενο», αναφέρεται για πρώτη φορά ότι ο σεισµός είναι ένα φυσικό 
φαινόµενο, µια φυσική διαδικασία της Γης. 
 
Στη συνέχεια, στο δεύτερο µέρος «Ιστορία των σεισµών. Μύθοι και Σεισµοί, 
Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι» υπάρχει µια αναφορά στην ιστορία των σεισµών. 
Ξεκινάµε µε την ελληνική µυθολογία και τον Εγκέλαδο, καθώς ένας σεισµός στην 
Ελλάδα εξακολουθεί να ονοµάζεται «χτύπηµα του Εγκέλαδου». Στη συνέχεια, 
παραθέτουµε τους µύθους των Ινδιάνων της Αµερικής στη νότια Καλιφόρνια, τους 
µύθους της Ιαπωνίας και τους µύθους των ινδικών πολιτισµών όπου πίστευαν ότι η 
Γη ήταν µια γιγαντιαία πλατφόρµα, υποστηριζόµενη από οκτώ ισχυρούς ελέφαντες. 
Στην επόµενη ενότητα γίνεται αναφορά στους αρχαίους Έλληνες Φιλόσοφους, τον 
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Αριστοτέλη και το Θαλή το Μιλήσιο, αφού εκείνοι κάνουν πρώτοι την προσπάθεια 
να εξηγήσουν το σεισµό, χωρίς να χρησιµοποιήσουν τη µυθολογία.  
Τέλος, υπάρχει µια αναφορά για τα τσουνάµι. 
 

Στο τρίτο µέρος «Οι σεισµοί χτυπούν ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση» 
εστιάζουµε στο γεγονός ότι οι σεισµοί δεν µπορούν να προβλεφθούν. Όµως, µπορούµε 
να λάβουµε µέτρα για να προστατευθούµε και να µειώσουµε τις ζηµιές και τις 
απώλειες. 
 
Στο τελευταίο µέρος «Τι κάνουµε σε περίπτωση σεισµού;» Τι κάνουµε Πριν, Κατά τη 
Διάρκεια και Μετά. 
Μέτρα ετοιµότητας στο σχολείο και στο σπίτι. Αναφορά στα µέτρα ετοιµότητας στο σπίτι 
και στο σχολείο (πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τον σεισµό) 
 
 8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.)	

http://racce.nhmc.uoc.gr/en/downloads/mou/msk.html 
  

Προτεινόµενες δραστηριότητες 
Ερωτήσεις-απαντήσεις, κουιζ, παιχνίδια αντιστοίχισης, επιµορφωτικά παιχν  

     9. Χρόνος εργασίας στην τάξη: 8 ακαδηµαϊκές ώρες 
     10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 4 ακαδηµαϊκές ώρες 
     11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: 4 ακαδηµαϊκές ώρες 
     12. Μέθοδος εκτίµησης και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 
µαθήµατος:	 Συζήτηση µεταξύ των µαθητών και του δασκάλου - Ερωτήσεις και 
απαντήσεις (ερωτηµατολόγιο για µαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εµπειρογνώµονες, 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής).	

13. Απαραίτητος εξοπλισµός: Υπολογιστής. 
 
	

 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
Περιγραφή µαθήµατος 

1. Τίτλος µαθήµατος: Μαθαίνουµε για τις πληµµύρες! 
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Κέντρο για 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 	
3. Θέµα µαθήµατος: Πληµµύρες 
4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8-12 χρονών 
5. Στόχοι µαθήµατος:  
- Να µάθουν τι είδους πληµµύρες υπάρχουν, ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για την 
εµφάνισή τους και ποιες είναι οι πιθανές ζηµιές που προκαλούν.  
- Να γνωρίσουν τα µέτρα πρόληψης και ποια είναι η επίδραση της εφαρµογής 
τους. 
 - Να µάθουν πώς λαµβάνουν ειδοποίηση για µια πληµµύρα και τις οδηγίες 
σχετικά µε το τι πρέπει να κάνουν.  
- Να καταλάβουν γιατί και πώς γίνεται η εκκένωση, να µάθουν τους βασικούς 
κανόνες και τις βασικές ενέργειες εκκένωσης. 
 - Να υιοθετήσουν την ιδέα του οικογενειακού κιτ έκτακτης ανάγκης και τι πρέπει 
να τοποθετηθεί µέσα. 
 - Να µάθουν από πού µπορούν να λάβουν βασικές πληροφορίες σχετικά µε τις 
δράσεις για την πληµµύρα. Βασική αξιολόγηση κινδύνου και αναπαραγωγή των 
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κύριων δράσεων σε περίπτωση πληµµύρας. 
 - Να κατανοήσουν τα βασικά πράγµατα που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση 
κινδύνου ή πληµµύρας.  
-Να µάθουν ποια είναι τα πιο σηµαντικά µέτρα για την προστασία της ζωής, της 
υγείας και των σπιτιών. 
	

 6.Περιγραφή µαθήµατος:  Το µάθηµα και όλο το υλικό αναπτύχθηκαν και 
δηµοσιεύτηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρµα NHD Play. Οι πληµµύρες µπορεί να 
είναι σε µέγεθος µιας µεγάλης καταστροφής ή να συµβούν ως τοπικό φαινόµενο. Και 
στις δύο περιπτώσεις, είναι σηµαντικό για τα παιδιά να γνωρίζουν τα σηµάδια 
δυνητικού κινδύνου και πώς να ενεργούν επαρκώς όταν υπάρχει κίνδυνος ή έχει ήδη 
συµβεί πληµµύρα.  
Το µάθηµα καλύπτει τα ακόλουθα κύρια θέµατα: 
- Τύποι πληµµυρών.  
- Μέτρα πρόληψης. 
- Συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία από πληµµύρες. 
- Εκκένωση σε περίπτωση πληµµύρας. 
- Κιτ επιβίωσης έκτακτης ανάγκης. 
- Σχέδιο δράσης σε περίπτωση πληµµύρας. 
- Τι πρέπει να κάνουµε Πριν, Κατά τη Διάρκεια και Μετά την πληµµύρα. 
- Μέτρα Προστασίας.  
	
     7. Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του µαθήµατος: Δάσκαλος/Δασκάλα 
     8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 

βιβλιογραφία κ.λπ.)Εκπαιδευτική πλατφόρµα του NHD play, εικόνες, βίντεο και 
αρχεία ήχου.      

     9. Χρόνος εργασίας στην τάξη:80 λεπτά/2 µαθήµατα. 
     10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 60 λεπτά 
     11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: Δεν είναι απαραίτητος. 
     12. Μέθοδος εκτίµησης και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 
µαθήµατος: Συζήτηση µεταξύ µαθητών και δασκάλου. 	
						13.	Απαραίτητος εξοπλισµός: Υπολογιστής/τάµπλετ για κάθε µαθητή.	
 
 

 

Πρώτες Βοήθειες 
Περιγραφή µαθήµατος 

 

1. Τίτλος µαθήµατος: Πρώτες Βοήθειες 
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Hallgarten-

Franchetti Foundation Κέντρο µελέτης Villa Montesca	
3. Θέµα µαθήµατος: Πρώτες Βοήθειες 
4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 10-14 χρονών 
5. Μεθοδολογία µαθήµατος:  

 
Πώς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το µάθηµα  µε τα παιδιά; Ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι και εργαλεία που χρησιµοποιούνται; Ποια είναι τα 
γενικά σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 
Το µάθηµα εκλαµβάνεται ως µια δυναµική εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπου οι 
βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τα 7 θέµατα (περιγράφονται αργότερα στο 
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έγγραφο) εξηγούνται και διδάσκονται µε µια συµµετοχική προσέγγιση που 
περιλαµβάνει όλους τους µαθητές. Προβλέπονται δραστηριότητες αξιολόγησης για 
κάθε θέµα - π.χ. σύντοµη απάντηση ή ερωτήσεις σωστού / λάθους - και θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω της χρήσης της πλατφόρµας NHD. 

 
Ποια είναι η βασική ιδέα που παρουσιάζεται στους διευθυντές; 
Η ιδέα είναι η οικοδόµηση γνώσεων και δεξιοτήτων µαθητών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και 
κρίσεις – λαµβάνοντας, επίσης, υπόψη τις πτυχές που σχετίζονται µε τις Πρώτες 
Βοήθειες- µέσω της χρήσης εργαλείων ΤΠΕ. 

 
Ποια είναι τα θέµατα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του µαθήµατος; 
1. Εγκαύµατα 
2. Ρινορραγία (Αιµορραγία µύτης) 
3. Πνιγµός 
4. Κοψίµατα και γρατζουνιές 
5. Σωµατίδιο στο µάτι 
6. Στραµπούληγµα 
7. Κλήση για βοήθεια 

 
6. Ποιοι είναι οι µαθησιακοί στόχοι: 

- Να µάθουµε ότι µπορεί να συµβούν ατυχήµατα κατά τη διάρκεια όλων των ειδών 
δραστηριοτήτων. 
- Να κατανοήσουµε τις βασικές έννοιες των Πρώτων Βοηθειών. 
- Να µάθουµε τι είναι το κιτ Πρώτων Βοηθειών και πώς να χρησιµοποιούµε ό,τι 
περιέχει. 
- Να αναγνωρίζουµε τους διαφορετικούς τύπους ατυχηµάτων,που συµβαίνουν συχνά. 
- Να µάθουµε πώς µπορούν να προκληθούν εγκαύµατα. 
- Να καταλάβουµε τις διαφορές µεταξύ των διαφορετικών βαθµών εγκαυµάτων. 
- Να γνωρίζουµε τι να κάνουµε και τι δεν πρέπει να κάνουµε στην περιποίηση ενός 
εγκαύµατος. 
- Να κατανοήσουµε γιατί αιµορραγεί η µύτη. 
- Να µάθουµε τι να κάνουµε και τι όχι σε περίπτωση ρινορραγίας 
- Γρήγορη αναγνώριση σηµάτων πνιγµού. 
- Να µάθουµε τις κοινές αιτίες πνιγµού, που σχετίζονται µε την κατάποση τροφής ή 
άλλων πραγµάτων / αντικειµένων. 
- Να µάθουµε τι είναι η τεχνική Heimlich, γιατί είναι σηµαντικό να την ξέρουµε και 
πώς µπορεί να εκτελεστεί από ένα παιδί. 
- Να µπορούµε να διακρίνουµε ένα επιφανειακό από ένα βαθύ κόψιµο. 
- Να µάθουµε τα βήµατα για τη θεραπεία του κοψίµατος, και πότε είναι απαραίτητο 
να επικοινωνήσουµε µε γιατρό. 
- Να γνωρίζουµε τις συνέπειες της ύπαρξης ενός αντικειµένου στο µάτι και των 
διαφορετικών βαθµών σοβαρότητας. 
- Τι να κάνουµε αµέσως για να αφαιρέσουµε ένα µικρό σωµατίδιο, εάν υπάρχει 
- Τι δεν πρέπει να κάνουµε και πότε χρειάζεται να ειδοποιήσουµε γιατρό. 
- Να µάθουµε τι είναι στραµπούληγµα. 
- Πώς το αντιµετωπίζουµε. 
- Να γνωρίζουµε τον αριθµό έκτακτης ανάγκης  
- Να ξέρουµε τον τύπο πληροφοριών που θα ζητήσει ο χειριστής κατά την επικοινωνία 
µας 
- Να µάθουµε τα βασικά των κλήσεων έκτακτης ανάγκης 
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Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν τα παιδιά µέσω του µαθήµατος;  
	

- Μαθαίνουν ότι µπορεί να συµβούν ατυχήµατα κατά τη διάρκεια όλων των ειδών 
δραστηριοτήτων. 
- Κατανοούν τις βασικές έννοιες των Πρώτων Βοηθειών. 
- Μαθαίνουν τι είναι το κιτ Πρώτων Βοηθειών και πώς να χρησιµοποιούµε ό,τι 
περιέχει. 
- Αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους ατυχηµάτων,που συµβαίνουν συχνά. 
- Μαθαίνουν πώς µπορούν να προκληθούν εγκαύµατα. 
-  Μαθαίνουν τις διαφορές µεταξύ των διαφορετικών βαθµών εγκαυµάτων. 
- Μαθαίνουν τι κάνουµε και τι όχι όταν περιποιούνται ένα έγκαυµα. 
- Κατανοούν γιατί  αιµορραγεί η µύτη. 
- Μαθαίνουν τι κάνουµε και τι όχι σε περίπτωση ρινορραγίας 
- Γρήγορη αναγνώριση σηµάτων πνιγµού. 
- Μαθαίνουν τις κοινές αιτίες πνιγµού, που σχετίζονται µε την κατάποση τροφής ή 
άλλων πραγµάτων / αντικειµένων. 
- Μαθαίνουν τι είναι η τεχνική Heimlich, γιατί είναι σηµαντικό να την ξέρουµε και 
πώς µπορεί να εκτελεστεί από ένα παιδί. 
- Μαθαίνουν να διακρίνουν ένα επιφανειακό από ένα βαθύ κόψιµο. 
- Μαθαίνουν τα βήµατα για τη θεραπεία του κοψίµατος, και πότε είναι απαραίτητο να 
επικοινωνήσουν µε γιατρό. 
- Γνωρίζουν τις συνέπειες της ύπαρξης ενός αντικειµένου στο µάτι και των 
διαφορετικών βαθµών σοβαρότητας. 
- Τι να κάνουµε αµέσως για να αφαιρέσουµε ένα µικρό σωµατίδιο, εάν υπάρχει 
- Τι δεν πρέπει να κάνουµε και πότε χρειάζεται να ειδοποιήσουµε γιατρό. 
- Μαθαίνουν τι είναι στραµπούληγµα. 
- Πώς το αντιµετωπίζουµε. 
- Τον αριθµό έκτακτης ανάγκης  
- Μαθαίνουν τον τύπο πληροφοριών που θα ζητήσει ο χειριστής κατά την επικοινωνία 
µαζί τους. 
- Μαθαίνουν τα βασικά των κλήσεων έκτακτης ανάγκης 

 
7.Περιεχόµενο µαθήµατος: 

• Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες 
Ατυχήµατα µπορούν να συµβούν µε πολλούς τρόπους, ακόµη και απροσδόκητα, 
αλλά υπάρχει πάντα κάτι που ένα παιδί µπορεί να κάνει για να βοηθήσει ένα άλλο 
µε ασφαλή τρόπο, ενεργώντας ως «πρώτος βοηθός». Ένα καλό σηµείο εκκίνησης 
είναι να γνωρίζει τι είναι το κιτ Πρώτων Βοηθειών και πώς να χρησιµοποιεί το 
περιεχόµενό του. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να ξέρει ότι ορισµένοι τραυµατισµοί 
είναι πιο συνηθισµένοι από άλλους και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα σχετικά 
συµπτώµατα. 
• Εγκαύµατα 

Τα εγκαύµατα είναι εύκολο να συµβούν ακόµη και στο σχολικό περιβάλλον - όχι µόνο 
στο σπίτι. Υπάρχει τρόπος ένα παιδί να µπορεί να θεραπεύσει αµέσως ένα έγκαυµα. 
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι τα παιδιά να αναγνωρίζουν ποια κατάσταση µπορεί να 
οδηγήσει σε έγκαυµα και πώς να ενεργούν µε ασφάλεια.. 

• Ρινορραγία 
Η ρινορραγία είναι ένα συνηθισµένο γεγονός και είναι σηµαντικό ένα παιδί ξέρει τι να 
κάνει εάν συµβεί στον εαυτό του ή σε ένα συµµαθητή του.  

• Πνιγµός 
Πνιγµός µπορεί εύκολα να συµβεί στο σχολείο - τόσο κατά τη διάρκεια του φαγητού 
όσο και κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Είναι σηµαντικό τα παιδιά να κατανοήσουν 
τα συµπτώµατα του πνιγµού, παρατηρώντας άµεσα τι κάνουν οι συµµαθητές. 
Ταυτόχρονα, η πρόληψη είναι το πιο σηµαντικό, οπότε οι µαθητές θα πρέπει να 
µάθουν ότι ορισµένα αντικείµενα ή / και τρόφιµα προκαλούν συχνά πνιγµό, σε 
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περίπτωση κατάποσης. Τα παιδιά πρέπει, επίσης, να καταλάβουν ότι δεν είναι 
«άχρηστα» εάν κάποιος πνίγεται, αλλά είναι σε θέση να εκετελέσουν µια έκδοση της 
τεχνικής Heimlich που µπορεί να σώσει µια ζωή. 

• Κοψίµατα και γρατζουνιές 
Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόµη και αν τις περισσότερες φορές το κόψιµο 
δεν είναι µεγάλη υπόθεση, είναι σηµαντικό να ακολουθήσουν κάποια βήµατα για να 
ελέγξουν την κατάσταση. Συγκεκριµένα, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η κατάσταση 
µιας τοµής µπορεί να αλλάξει και απαιτείται καθηµερινή παρατήρηση του τραύµατος, 
ώστε αν χρειαστεί να επισκεφτούν ένα γιατρό. 

• Σωµατίδιο στο µάτι 
Οτιδήποτε µπει στο µάτι των παιδιών µπορεί να προκαλέσει πόνο και να βλάψει τον 
κερατοειδή. Είναι σηµαντικό τα παιδιά να µάθουν τι µπορούν να κάνουν για να 
βγάλουν σωµατίδιο από το µάτι. Επίσης, οι µαθητές πρέπει να θυµούνται ότι το 
τρίψιµο των µατιών τους - µια συνηθισµένη κίνηση- πρέπει να αποφεύγεται, ώστε να 
µην γρατσουνιστεί ο κερατοειδής και να προκληθεί µόλυνση. 

• Στραµπούληγµα 
  Το στραµπούληγµα µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους και οι µαθητές πρέπει να 
γνωρίζουν τι να κάνουν και τι να µην κάνουν στη θεραπεία τους. 

• Κλήση για βοήθεια 
Τόσο στην περίπτωση που ο µαθητής παρέχει Πρώτες Βοήθειες βοήθεια, όσο και στην 
περίπτωση που είναι απλά «παρατηρητής», κλήση για βοήθεια είναι µια ενέργεια που 
µπορεί να σώσει µια ζωή. Οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν και να αποµνηµονεύσουν 
τον αριθµό έκτακτης ανάγκης, καθώς και να κατανοούν τι πληροφορίες τους ζητούν, 
όταν καλούν τη γραµµή έκτακτης ανάγκης. 

       8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.) (Εδώ πρέπει να παρέχεται όλο το εποπτικό υλικό για το µάθηµα στους 
µαθητές και στους δασκάλους) 

https://drive.google.com/drive/folders/1rYEPTFDboQEOUTJdEfFOufED3kBnv
KFq?usp=sharing  
 

9. Προτεινόµενες δραστηριότητες 
(Μπορούν να είναι στην τάξη, υπαίθριες δραστηριότητες, παιχνίδια, ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, ταξίδια 
ή άλλες διαδραστικές δραστηριότητες)	

Εγκαύµατα 
• Παρουσιάζονται εικόνες στα παιδιά, τις οποίες θα παρατηρούν και θα επιλέγουν 

αυτές που είναι πιο πιθανό να προκληθεί έγκαυµα. 
• Ερωτήσεις σωστού/λάθους 

Ρινορραγία 
• Συµπλήρωση κενών 

Πνιγµός 
• Τεχνική Heimlich  
• Παρουσιάζονται εικόνες στα παιδιά, τις οποίες θα παρατηρούν και θα επιλέγουν 

αυτές που δείχνουν έναν άνθρωπο που πν 
• Παρουσιάζονται εικόνες στα παιδιά, τις οποίες θα παρατηρούν και θα επιλέγουν 

αυτές που δείχνουν τα πιο συνηθισµένα αντικείµενα, που µπορεί να 
προκαλέσουν πνιγµό 

• Συµπλήρωση κενών 
Κοψίµατα και γρατζουνιές  

• Ερωτήσεις σωστού/λάθους 
Σωµατίδιο στο µάτι 

• Παρουσιάζονται εικόνες στα παιδιά, τις οποίες θα παρατηρούν και θα επιλέγουν 
αυτές που δείχνουν τι πρέπει να κάνουν αν µπει ένα σωµατίδιο/αντικείµενο στο 
µάτι τους 

Στραµπούληγµα 
• Συµπλήρωση κενών 
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Κλήση για βοήθεια 
• Σύντοµες ερωτήσεις 

 
10.Χρόνος εργασίας στην τάξη: 2 ώρες 
11. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 1 ώρα 
12. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές:1 ώρα 
13. Μέθοδος εκτίµησης και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 
µαθήµατος:  

• Συζήτηση µεταξύ της τάξης και του δασκάλου 
• Ερωτήσεις και απαντήσεις (ερωτηµατολόγιο για µαθητές) 
14.Απαραίτητος εξοπλισµός: Υπολογιστής/λάπτοπ/τάµπλετ 

 
 

Πώς να επιστρέφετε στο σπίτι µε ασφάλεια  

Περιγραφή µαθήµατος 

1. Τίτλος µαθήµατος: Πώς να επιστρέφετε στο σπίτι µε ασφάλεια. 
2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα 

Προστασίας και Ασφάλειας 
3. Θέµα µαθήµατος: Πώς να επιστρέφετε στο σπίτι µε ασφάλεια.  
4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8 - 12 χρόνων 
5. Στόχοι µαθήµατος: Να µάθουν τα παιδιά τη σωστή και ασφαλή 

συµπεριφορά στο δρόµο, ενώ πηγαίνουν στο σχολείο. Να µάθουν ποιες είναι 
οι διαφορές στους κανόνες, όταν περπατούν, πηγαίνουν µε αυτοκίνητο ή 
λεωφορείο στο σχολείο. Να µάθουν βασικούς κανόνες ασφαλείας, όπως η 
ζώνη και η διάβαση πεζών. Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους στο δρόµο. 

Περιγραφή µαθήµατος: Το µάθηµα και όλο το υλικό αναπτύχθηκαν και 
δηµοσιεύθηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρµα NHD Play. Κάθε παιδί έχει τη 
δική του εµπειρία µε την οδική συµπεριφορά και διαφορετικές γνώσεις σχετικά 
µε την ασφάλεια στο δρόµο.Εδώ χρησιµοποιείται η προσωπική εµπειρία και 
µέσα από παιχνίδια ερωτήσεων παρουσιάζονται νέες γνώσεις και θέµατα για 
συζητήσεις.Μερικές από τις ερωτήσεις είναι: κάθε µέρα πηγαίνετε µόνος ή µε 
κάποιον µεγαλύτερο από εσάς στο σχολείο. Πώς πάτε εκεί; Ποιο είναι το µόνο 
χρώµα του φωτεινού σηµατοδότη που σας επιτρέπει να περάσετε µε ασφάλεια 
το δρόµο; Όταν βρίσκεστε στο σχολικό λεωφορείο που πρέπει να κάθεστε; Εάν 
πρέπει να διασχίσετε το δρόµο αφού βγείτε από το λεωφορείο, ποια είναι η 
σωστή απόφαση; Όταν πηγαίνετε στο σχολείο µε αυτοκίνητο, που πρέπει να 
κάθεστε και ποια είναι η σωστή συµπεριφορά;	Οι κανόνες κυκλοφορίας είναι 
πολύ σηµαντικοί και πρέπει να γίνονται σεβαστοί, διαφορετικά πολλοί 
άνθρωποι µπορεί να τραυµατιστούν και να χάσουν τη ζωή τους σε ατυχήµατα, 
επειδή παραβιάζουν τους κανόνες κυκλοφορίας. 

 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

1. Πάντα ακολουθούµε τους κανόνες κυκλοφορίας. Πολύ συχνά στα 
πεζοδρόµια είναι παρκαρισµένα αυτοκίνητα. Κοιτάζουµε προσεχτικά , 
πριν διασχίσουµε το δρόµο. Όταν πρέπει να περάσουµε δρόµο µε πολλή 
κίνηση είναι καλύτερα να περιµένουµε κι άλλους ανθρώπους να 
µαζευτούν, για να σχηµατιστεί µια οµάδα και να περάσουµε µόνο όταν το 
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φανάρι είναι πράσινο. Εάν δεν υπάρχει φανάρι, τότε θα περάσουµε µόνο 
όταν δεν υπάρχουν οχήµατα στο δρόµο ή όταν βρίσκονται σε µακρινή 
απόσταση. 

2. Δεν τρέχουµε ποτέ να διασχίσουµε το δρόµο. Σταµατάµε στο πεζοδρόµιο, 
κοιτάζουµε προσεχτικά πρώτα αριστερά, µετά δεξιά  και ύστερα περνάµε. 
Περνάµε το δρόµο µόνο αν  δεν υπάρχουν αυτοκίνητα κοντά µας.  

3. Καλό είναι να περιµένουµε και να µην περνάµε το δρόµο αµέσως µόλις 
ανάψει το πράσινο για τους πεζούς, ειδικά όταν είµαστε σε διασταύρωση 
µε πολλή κίνηση.  Αν και έχει ανάψει το πράσινο, πρέπει να κοιτάξουµε  
προσεχτικά και στις δυο πλευρές, γιατί πάντα υπάρχουν αυτοκίνητα που 
πέρασαν το κόκκινο φανάρι τελευταία στιγµή και µε αυξηµένη ταχύτητα.   

4. Αποφεύγουµε να περνάµε ανάµεσα από παρκαρισµένα αυτοκίνητα. Οι 
οδηγοί δεν µπορούν να δουν τα µικρά παιδιά, που προσπαθούν να 
περάσουν ανάµεσα από τα αυτοκίνητα και δεν προλαβαίνουν να 
σταµατήσουν για να τα προστατέψουν.  

5. Πολλά παιδιά και έφηβοι έχουν τραυµατιστεί σε ατύχηµα, ως συνεπιβάτες 
στα αυτοκίνητα που οδηγούν οι γονείς, φίλοι και συγγενείς τους. Τότε 
είναι αβοήθητα θύµατα. Είναι καλύτερο να κάθεστε στο πίσω κάθισµα. 
Εάν οι γονείς σας δεν έχουν  παιδικό κάθισµα ή κάθισµα µε ζώνη 
ασφαλείας, θα πρέπει να επιµείνετε να σας εξασφαλίσουν  την ασφάλειά 
σας στο αυτοκίνητο. Τα µεγαλύτερα παιδιά πρέπει να βάζουν πάντα τις 
ζώνες ασφαλείας των αυτοκινήτων. 

6. Εάν φοβάστε  να διασχίσετε το δρόµο, επειδή τα αυτοκίνητα τρέχουν πολύ 
γρήγορα , ζητήστε βοήθεια από κάποιον µεγαλύτερο να σας  περάσει στο απένατι  
πεζοδρόµιο. 

7. Συνήθως µετά το σχολείο, καθώς τα παιδιά γυρίζουν σπίτι ξεκινούν να 
παίζουν παιχνίδια στο δρόµο ή επικίνδυνα κοντά σε αυτόν. Μην 
συµµετέχετε σε αυτά τα παιχνίδια, επειδή µπορεί να  µην είστε αρκετά 
προσεκτικοί. Προειδοποίηστε τα άλλα παιδιά για τον κίνδυνο. 

8. Να θυµίζετε πάντα στους γονείς σας ότι, όταν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο πρέπει 
να είστε εκτός κινδύνου, σε περίπτωση ατυχήµατος. 

9. Όταν διασχίζετε το δρόµο νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ και είναι 
σκοτεινά πρέπει να το κάνετε από σηµείο που υπάρχουν φώτα στο δρόµο 
και / ή φανάρια. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος και οι οδηγοί µπορούν να 
σας δουν και να σας  προστατεύσουν. 

7. Υπεύθυνος διεξαγωγής µαθήµατος: Δάσκαλος/Δασκάλα 
8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.) Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εικόνες διαφορετικών 
διασταυρώσεων, δρόµων και καταστάσεων στο δρόµο και η διαδικτυακή 
εκπαιδευτική πλατφόρµα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου NHD Play  
9. Χρόνος εργασίας στην τάξη: 40 λεπτά 
10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 40 λεπτά 
11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: Δεν είναι απαραίτητος. 
12. Αξιολόγηση: Συζήτηση µεταξύ µαθητών και δασκάλου για τους κανόνες 
ασφαλείας 
13. Απαραίτητος εξοπλισµός: Υπολογιστής για κάθε µαθητή. 
 

 

 

Περιγραφή µαθήµατος 
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1. Τίτλος µαθήµατος: Κανόνες και συµβουλές που πρέπει να ακολουθήσετε στο 
δρόµο. 

2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: Ίδρυµα Προστασίας 
και Ασφάλειας 

3. Θέµα µαθήµατος: Τι πρέπει να κάνουµε εάν είµαστε µάρτυρες ή θύµατα 
τροχαίου ατυχήµατος 

4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8 - 12 χρόνων 
5. Στόχοι µαθήµατος: Να µάθουν τα παιδιά τους διαφορετικούς τύπους τροχαίων 

ατυχηµάτων. Να κατανοήσουν τους λόγους που συµβαίνουν. Να µάθουν για τη 
σηµασία της ζώνης ασφαλείας. 

Περιγραφή µαθήµατος: Το µάθηµα και όλο το υλικό αναπτύχθηκαν και 
δηµοσιεύθηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρµα NHD Play. Κάθε παιδί έχει τη δική του 
εµπειρία στην αλληλεπίδραση µε την κίνηση και διαφορετικές γνώσεις σχετικά µε την 
ασφάλεια στο δρόµο. Εδώ χρησιµοποιείται η προσωπική εµπειρία και µέσω ερωτήσεων 
και απαντήσεων παρουσιάζονται νέες γνώσεις και θέµατα για συζητήση. Μερικές από 
τις ερωτήσεις είναι: κάθε µέρα πηγαίνετε µόνος ή µε κάποιον µεγαλύτερο από εσάς στο 
σχολείο. Πώς πάτε εκεί; Ποιο είναι το µόνο χρώµα του φωτεινού σηµατοδότη που σας 
επιτρέπει να περάσετε µε ασφάλεια το δρόµο; Όταν βρίσκεστε στο σχολικό λεωφορείο 
που πρέπει να κάθεστε; Εάν πρέπει να διασχίσετε το δρόµο αφού βγείτε από το 
λεωφορείο, ποια είναι η σωστή απόφαση; Όταν πηγαίνετε στο σχολείο µε αυτοκίνητο, 
που πρέπει να κάθεστε και ποια είναι η σωστή συµπεριφορά;Οι κανόνες κυκλοφορίας 
είναι πολύ σηµαντικοί και πρέπει να τηρούνται, γιατί διαφορετικά πολλοί άνθρωποι 
µπορεί να τραυµατιστούν και να χαθούν ανθρώπινες ζωές σε ατυχήµατα. 

 
     7.Υπεύθυνος διεξαγωγής µαθήµατος: Δάσκαλος/Δασκάλα 
     8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 

βιβλιογραφία κ.λπ.)	Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εικόνες διαφορετικών 
διασταυρώσεων, δρόµων και καταστάσεων στο δρόµο και η διαδικτυακή 
εκπαιδευτική πλατφόρµα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου NHD Play 

     9. Χρόνος εργασίας στην τάξη: 30 λεπτά 
     10. Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 40 λεπτά 
     11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: Δεν χρειάζεται. 

     12. Αξιολόγηση: Συζήτηση µεταξύ µαθητών και δασκάλου για τους κανόνες 
ασφαλείας 
13. Απαραίτητος εξοπλισµός: Χρονόµετρο/τηλέφωνο µε χρονόµετρο για 
χρονοµετρήσουµε την άσκηση εκκένωσης.  

  

Περιγραφή µαθήµατος 

1. Τίτλος µαθήµατος: Κανόνες και συµβουλές που πρέπει να ακολουθήσετε στο 
δρόµο. 

2. Οργανισµός / ινστιτούτο ανάπτυξης του µαθήµατος: ‘Ιδρυµα Προστασίας 
και Ασφάλειας 

3. Θέµα µαθήµατος: Τι πρέπει να κάνουµε εάν είµαστε µάρτυρες ή θύµατα 
τροχαίου ατυχήµατος	

4. Ηλικία στοχευόµενων µαθητών: 8 - 12 χρόνων 
 5. Στόχοι µαθήµατος: Να µάθουν τα παιδιά τους διαφορετικούς τύπους τροχαίων 
ατυχηµάτων. Να κατανοήσουν τους λόγους που συµβαίνουν. Να µάθουν για τη 
σηµασία της ζώνης ασφαλείας. 
 
6.Περιγραφή µαθήµατος: Το µάθηµα και όλο το υλικό αναπτύσσονται και 
δηµοσιεύονται στην διαδικτυακή πλατφόρµα NHD Play. Ο δάσκαλος λέει «δεν 
έχουµε µαγικές δυνάµεις και, δεν µπορούµε να γυρίσουµε πίσω το χρόνο και να 
αποτρέψουµε ή να αποφύγουµε ατυχήµατα, οπότε είναι σηµαντικό να 
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ακολουθούµε τους κανόνες και να µάθουµε τι να κάνουµε εάν είµαστε µάρτυρες ή 
έχουµε τροχαίο ατύχηµα ή σύγκρουση µε αυτοκίνητο. Αλλά πρώτα πρέπει να 
ξέρουµε ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι τροχαίων ατυχηµάτων, τι τους προκαλεί 
και πως µπορούν οι άνθρωποι να προστατευτούν, ώστε να µην τραυµατιστούν 
βαριά, εάν βρεθούν σε ατύχηµα. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος παρουσιάζει τις νέες 
πληροφορίες και γνώσεις, χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα ή τυπωµένες κάρτες 
µε σύµβολα. 

 
ΤΥΠΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

1. Αυτό-συντριβή - ο οδηγός χάνει τον έλεγχο και τρακάρει στο δρόµο ή στην άκρη 

του δρόµου. Αυτό µπορεί να ακολουθείται από χτύπηµα σε  δέντρο, ανατροπή, και 

χτύπηµα σε διάφορα εµπόδια. Πρόκειται για µια αυτόνοµη σύγκρουση. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η κατάσταση εξαρτάται από τον οδηγό, ο οποίος πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη τα πάντα στο δρόµο - τη σταθερότητα του αυτοκινήτου, την προσωπική του 

κατάσταση και να µην ξεχνάει ότι οποιαδήποτε απόκλιση της προσοχής ή του τιµονιού 

αφήνει το αυτοκίνητο χωρίς έλεγχο. 

2. Μετωπική / άµεση πρόσκρουση - άµεση σύγκρουση µεταξύ δύο οχηµάτων. 
3. Χτύπηµα / πρόσκρουση	/	σε άτοµα γύρω και έξω από το όχηµα	-	Η σύγκρουση 

πεζών περιλαµβάνεται εδώ. Είναι οι πιο ευάλωτοι συµµετέχοντες στην κυκλοφορία και 

σε µια πρόσκρουση µε ταχύτητα άνω των 30 χµ. την ώρα µπορεί να τραυµατίστουν 

σοβαρά. Η πλειονότητα των πεζών σκοτώνεται στις πόλεις και τα χωριά. 

 

10 ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 1. Επιπόλαιη και αφηρηµένη οδήγηση 
Η κύρια αιτία των τροχαίων ατυχηµάτων δεν είναι η κατανάλωση αλκοόλ, η 
παραβίαση του κόκκινου ή  η ταχύτητα. Οι αφηρηµένοι οδηγοί είναι η µεγαλύτερη 
αιτία των τροχαίων ατυχηµάτων, επειδή δεν είναι προσεκτικοί - µιλούν στο 
τηλέφωνο, στέλνουν µηνύµατα ή τρώνε καθώς οδηγούν! 
2. Γρήγορη οδήγηση 
Πολλοί οδηγοί αδιαφορούν για το όριο ταχύτητας και οδηγούν 10, 20 και µερικές 
φορές 50 χµ  πάνω από το όριο. Η ταχύτητα σκοτώνει και η γρήγορη οδήγηση 
είναι ο ευκολότερος τρόπος για να προκληθεί τροχαίο ατύχηµα! Όσο πιο γρήγορα 
οδηγούµε, τόσο µικρότερος είναι ο χρόνος απόκρισης και ίσως να µην µπορέσουµε 
να αποφύγουµε ένα ατύχηµα. 
3. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκόολ 
Όταν καταναλώνουµε αλκοόλ, η ικανότητα συγκέντρωσης και κανονικής 
λειτουργίας χάνεται. Είναι πολύ επικίνδυνο όταν το άτοµο πίσω από το τιµόνι είναι 
σε αυτή την κατάσταση. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκόολ προκαλεί 
καθηµερινά τροχαία ατυχήµατα που θα µπορούσαν να αποφευχθούν. 
4.  Ριψοκίνδυνη οδήγηση 
Η ριψοκίνδυνη οδήγηση µπορεί να οδηγήσει σε περιττό αυτοκινητιστικό ατύχηµα. 
Αυτό συµβαίνει συχνά σε απερίσκεπτους οδηγούς, που µετακινούνται και 
αλλάζουν λωρίδες πολύ γρήγορα ή δεν διατηρούν τις αποστάσεις. Οι απερίσκεπτοι 
οδηγοί είναι συχνά ανυπόµονοι , οπότε να είστε προσεκτικοί και να είστε 
υποµονετικοί µε τους επιθετικούς οδηγούς. 
5. Βροχή 
Όταν ο καιρός είναι κακός, οι δρόµοι γίνονται επικίνδυνοι. Τροχαία ατυχήµατα 
συµβαίνουν πολύ συχνά στη βροχή, επειδή οι δρόµοι γλιστράνε και οι οδηγοί είναι 
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εύκολο να χάσουν τον έλεγχο των οχηµάτων τους. Για να αποφευχθεί  ένα 
τροχαίο ατύχηµα, οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βρέχει. 
6. Παραβίαση του κόκκινου σηµατοδότη 
Κόκκινο σηµαίνει ότι ο καθένας πρέπει να σταµατήσει! Όταν σταµατάµε 
αποφεύγουµε τα τροχαία ατυχήµατα. Για να µην συµβεί τροχαίο ατύχηµα, είναι 
απαραίτητο κάθε οδηγός και πεζός να κοιτάζουν και προς τις δύο κατευθύνσεις 
για διερχόµενα  οχήµατα ενώ περνούν µε πράσινο. 
7.	Παραβίαση πινακίδας STOP 
Τα οδικά σήµατα δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται, όποτε συµβαίνει αυτό, 
δηµιουργούνται σοβαρά ατυχήµατα. Χιλιάδες τροχαία συµβαίνουν κάθε χρόνο, 
επειδή οι οδηγοί αγνοούν το σήµα STOP. Πολλά ατυχήµατα, όπως η ανατροπή και 
η πλευρική κρούση, είναι αποτέλεσµα οδηγών που αγνοούν τα STOP. Είναι 
απαραίτητο κάθε πεζός και οδηγός να βλέπει προς όλες τις κατευθύνσεις, πριν 
περάσει το σήµα STOP. 
8. Νέος οδηγός 
Δυστυχώς, οι νέοι οδηγοί είναι γνωστοί για την υπερβολική αυτοπεποίθησή και 
εµπιστοσύνη στις οδηγικές τους ικανότητες . Όταν οι έφηβοι οδηγούν, δεν 
γνωρίζουν πάντα τι πρέπει να κάνουν και η έλλειψη εµπειρίας συχνά οδηγεί σε 
καταστροφή. 
9. Οδήγηση τη νύχτα 
Η οδήγηση κατά τη διάρκεια της ηµέρας µπορεί να είναι επικίνδυνη, αλλά τη 
νύχτα ο κίνδυνος σχεδόν διπλασιάζεται, επειδή η ορατότητα είναι µειωµένη. Είναι 
απαραίτητο να οδηγούµε µε µικρότερη ταχύτητα. 
10. Βλάβη/ζηµιά στο όχηµα 
Κανένα προϊόν δεν είναι τέλειο - τα αυτοκίνητα δεν διαφέρουν. Τα αυτοκίνητα 
έχουν εκατοντάδες µέρη, τα οποία µπορεί να υποστούν βλάβη οποιαδήποτε στιγµή 
και έτσι να προκληθεί σοβαρό ατύχηµα. 

Μετά την παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά µε τους τύπους τροχαίων ατυχηµάτων 
και τους λόγους που γίνονται, ο δάσκαλος παίζει ένα βίντεο και ζητά από την τάξη να 
εντοπίσει την επικίνδυνη συµπεριφορά των οδηγών και των πεζών και συζητούν για 
αυτό.  

Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τους κανόνες για να µην διασπάται η προσοχή µας. Ο 
εκπαιδευτικός παρουσιάζει τους κανόνες και παροτρύνει τα παιδιά να τους συζητήσουν 
στο σπίτι µε τους γονείς τους, ώστε να µάθουν τι να αποφεύγουν. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΣΠΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ 

*Χρήσιµες συµβουλές που µπορείτε να µοιραστείτε µε τους γονείς σας 

1. Όταν οδηγούµε, µόνο οδηγούµε. Σταµατάµε στην άκρη αν θέλουµε να 
µιλήσουµε στο τηλέφωνο, να διαβάσουµε οδηγίες, να φάµε ένα σνακ ή να 
ασχοληθούµε µε το iPod ή το CD player. Χρειάζεται µόνο ένα δευτερόλεπτο ή 
δύο απόσπασης της προσοχής για να δηµιουργηθεί πρόβληµα, να αποφύγουµε 
ένα εµπόδιο στη µέση του δρόµου ή ένα αυτοκίνητο που έρχεται κατά πάνω 
µας. Όταν προκύψει µια κατάσταση ανάγκης, χρειαζόµαστε το µυαλό και τα 
χέρια µας. Είναι σηµαντικό να οδηγούµε υπεύθυνα, αλλά είναι εξίσου 
σηµαντικό να προστατευόµαστε από τους άλλους, που δεν είναι τόσο 
προσεκτικοί. Το να οδηγούµε 100% συγκεντρωµένοι θα µας βοηθήσει να 
αποφεύγουµε τους οδηγούς που στέλνουν µηνύµατα, τρώνε ή είναι αφηρηµένοι 
την ώρα της οδήγησης. 

2.  Αποφεύγουµε να οδηγούµε νύχτα. Τα περισσότερα ατυχήµατα συµβαίνουν 



	

	

64
	

τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες.   
Αυτό συµβαίνει γιατί: 

1. Η ορατότητα είναι περιορισµένη, ανεξάρτητα από τον καιρό. 

2. Εµείς και οι άλλοι οδηγοί είµαστε πιο κουρασµένοι. Οι χρόνοι 

αντίδρασης είναι πιο αργοί, καθιστώντας την οδήγηση πιο επικίνδυνη. 

3. Έχουµε περισσότερες πιθανότητες να συναντήσουµε µεθυσµένο 

οδηγό το βράδυ. 
 3. Δεν στέλνουµε µηνύµατα, ούτε µιλάµε στο τηλέφωνο. Εάν τα µάτια µας είναι 
στο τηλέφωνό ή οι σκέψεις µας είναι οπουδήποτε αλλού εκτός από το δρόµο, είναι πιο 
πιθανό να µας συµβεί ατύχηµα. 
4.	Αποφεύγουµε την οδήγηση µε κακό καιρό.  Όταν οι καιρικές συνθήκες - είτε 
οµίχλη, άνεµος, βροχή ή χιόνι – είναι δύσκολες, το αυτοκίνητό µας δεν µπορεί να 
λειτουργήσει κανονικά, το ίδιο και τα αυτοκίνητα των γύρω µας (ανεξάρτητα από το 
πόσο καλός οδηγός είµαστε εµείς  ή οι άλλοι). Και ακόµα κι αν κανείς δεν είναι γύρω 
µας, εξακολουθούµε να διατρέχουµε κίνδυνο. Ακολουθούν µερικά πράγµατα που 
πρέπει να θυµόµαστε: 

o Να καθαρίζουµε το παρµπρίζ µε τους υαλοκαθαριστήρες σε βροχή ή χιόνι 
o Να ξεπαγώνουµε το παρµπρίζ µας για να µην θαµπώνει. 
o Να ανάβουµε τα φώτα στη µεγάλη σκάλα για να µας βλέπουν οι άλλοι. 
o Αν είναι δυνατόν, αποφεύγουµε εντελώς να οδηγούµε στο χιόνι, ειδικά αν το 

αυτοκίνητό µας είναι πισωκίνητο. Αν πρέπει να οδηγήσουµε στο χιόνι, οδηγούµε πολύ 
αργά, πατάµε απαλά το φρένο και το γκάζι και διατηρούµε µια αυξηµένη απόσταση 
από τον µπροστινό. 

5.  Ποτέ δεν µπαίνουµε σε αυτοκίνητο µεθυσµένου οδηγού. Είναι πάντα 
καλύτερο να έχουµε έναν "νηφάλιο οδηγό". Αν κάποιος που είναι µαζί µας θέλει 
να οδηγήσει και έχει πιει, δεν τον αφήνουµε ή δεν µπαίνουµε στο αυτοκίνητο. 
Υπάρχουν ταξί, δηµόσιες συγκοινωνίες και άνθρωποι που  µπορούµε να 
καλέσουµε για βοήθεια. Δεν υπάρχει λόγος να οδηγήσουµε όταν έχουµε 
καταναλώσει αλκόολ. Ακόµα και µια µπύρα µπορεί να αλλάξει την ικανότητα 
οδήγησης µε ασφάλεια. 

6. Δεν οδηγούµε όταν είµαστε κουρασµένοι, είτε είναι νύχτα είτε όχι. Όταν 
είµαστε κουρασµένοι, ο χρόνος αντίδρασης είναι µεγαλύτερος από το 
συνηθισµένο. Ο εγκέφαλός µας δεν λειτουργεί κανονικά και οδηγούµε 
µηχανικά. Όταν συµβαίνει αυτό, είναι πιο πιθανό να βρεθούµε σε µια 
επικίνδυνη κατάσταση χωρίς να το συνειδητοποιήσουµε. 

7. Προσοχή στα οχήµατα έκτακτης ανάγκης. Αυτά τα οχήµατα (κυρίως 
πυροσβεστικά και ασθενοφόρα) µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις να 
παρακάµψουν  τα σήµατα οδικής κυκλοφορίας. Ακόµα κι αν το φανάρι µας 
είναι πράσινο, δεν πρέπει να περάσουµε. Εάν είµαστε εν κινήσει, πηγαίνουµε 
προς τα δεξιά  για να αφήσουµε χώρο  να περάσουν. Τα οχήµατα έκτακτης 
ανάγκης µπορούν να αψηφήσουν τους σηµατοδότες µόνο  σε επείγουσα 
κατάσταση - µε όλα τα φώτα έκτακτης ανάγκης ενεργοποιηµένα και να  ηχεί η 
σειρήνα. Μόλις το όχηµα έκτακτης ανάγκης περάσει τη διασταύρωση, η 
κυκλοφορία επανέρχεται στους κανονικούς της ρυθµούς. 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 

1. Ελέγχουµε αν είµαστε εµείς και οι άλλοι επιβάτες στο αυτοκίνητο 
τραυµατισµένοι. Εάν εµπλακούµε σε τροχαίο ατύχηµα, µπορεί να τραυµατιστούµε 

σοβαρά. Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε σε µια τέτοια κατάσταση είναι να 

σβήσουµε το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, ανάβουµε τα φώτα έκτακτης ανάγκης και 
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ρίχνουµε µια γρήγορη µατιά στους τραυµατισµούς που προκλήθηκαν από τη 

σύγκρουση. Προσπαθούµε να είµαστε ήρεµοι και να σκεφτούµε τη δική µας ασφάλεια 

και την ασφάλεια των άλλων στο αυτοκίνητο. Αφού εξετάσουµε τους  εαυτού µας για 

τραυµατισµούς, αν υπάρχει κάποιος µεγαλύτερος στο αυτοκίνητο, του λέµε που 

έχουµε χτυπήσει κι αν τρέχει αίµα. Στη συνέχεια, µιλάµε µε όλους τους επιβάτες στο 

αυτοκίνητο για να µάθουµε αν είναι τραυµατισµένοι και αν ναι, σε ποιά σηµεία. Εάν 

υπάρχουν τραυµατισµοί, καλούµε αµέσως το 112 και ενηµερώνουµε για τον αριθµό 

των ατόµων στο όχηµα και για τους τραυµατισµούς τους. Είναι σηµαντικό να 

γνωρίζουµε ότι αν υπάρχει κάποιος στο αυτοκίνητο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή 

έχει µεγάλη αιµορραγία, τότε είναι ο πιο σοβαρά τραυµατισµένος στη συντριβή. 

2. Αν	εμπλέκονται	πολλά	αυτοκίνητα	στο	ατύχημα	–	Εάν δεν έχει τραυµατιστεί κανείς στο 

αυτοκίνητό µας και είναι ασφαλές, βγαίνουµε από το αυτοκίνητο και  επικοινωνούµε 

µε έναν  ενήλικα από το άλλο αυτοκίνητο της σύγκρουσης. Η ασφάλεια είναι πρώτη, 

εποµένως η κατάσταση πρέπει να αξιολογηθεί σωστά. Εάν είµαστε ασφαλείς και 

βλέπουµε ότι υπάρχουν τραυµατίες στο άλλο αυτοκίνητο, πρέπει να καλέσουµε το 112 

αµέσως. Εάν δεν υπάρχουν θύµατα, αλλά ο δρόµος έχει µπλοκαριστεί από το 

αυτοκίνητό µας ή από το άλλο όχηµα που εµπλέκεται στο ατύχηµα, πρέπει να 

καλέσουµε την αστυνοµία να κλείσει το δρόµο, ώστε να µην υπάρξουν άλλα 

ατυχήµατα. 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ! 

 
	

		7.Υπεύθυνος διεξαγωγής µαθήµατος: Δάσκαλος/Δασκάλα	
  8. Πόροι που χρησιµοποιούνται για το µάθηµα (διαδικτυακοί τόποι, 
βιβλιογραφία κ.λπ.)	Εικόνες τροχαίων ατυχηµάτων, βίντεο µε διαφορετικούς 
τύπος παραβίασης κανόνων κυκλοφορίας, βίντεο µε ατύχηµα και ερωτήσεις 
σχετικά µε αυτό και η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρµα που αναπτύχθηκε 
στο πλαίσιο του έργου NHD Play. 

  9. Χρόνος εργασίας στην τάξη: 3 ακαδηµαϊκές ώρες ( 3*45 λεπτά) 
     10.Χρόνος προετοιµασίας για το δάσκαλο: 40 λεπτά 
     11. Χρόνος προετοιµασίας για τους µαθητές: Δεν είναι απαραίτητος. 
     12.Αξιολόγηση: Συζήτηση µεταξύ µαθητών και δασκάλου, ερωτήσεις απαντήσεις. 
     13. Απαραίτητος εξοπλισµός: Υπολογιστής και προτζέκτορας.	
 

 

 

 

 

	

	


