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Στόχος Σεμιναρίου:
Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων, και
εργαλείων, ώστε το διδακτικό προσωπικό των σχολών Π.Ε.Ι. να μπορεί να έχει την
διδακτική επάρκεια, για την διδασκαλία του στόχου 3.5 του π.δ. 74 (ΦΕΚ 112Α /18-06-2008)
και συγκεκριμένα, αξιολόγηση της κατάστασης, αποτροπή του δευτερεύοντος ατυχήματος,
ειδοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, περίθαλψη των τραυματιών και παροχή
πρώτων βοηθειών.
Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:
- Να γνωρίζουν να αξιολογούν έκτακτες καταστάσεις.
- Να γνωρίζουν και να καταστρώνουν σχέδιο δράσης αντιμετώπισης
- Να αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις.
- Να αξιολογούν την κατάσταση των παθόντων
- Να δίνουν τις πρώτες βοήθειες
- Να γνωρίζουν τη νομοθεσία που διέπει τον εξοπλισμό των οχημάτων με μέσα
προστασίας (φαρμακεία, εξοπλισμός μέσων ατομικής προστασίας).
- Να γνωρίζουν πρακτικές ασκήσεις πρώτων βοηθειών.

Το σεμινάριο απευθύνεται:
Το πρόγραμμα απευθύνεται στο διδακτικό προσωπικό σχολών Π.Ε.Ι. που ασχολούνται με
την κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών για την απόκτηση του πιστοποιητικού
επαγγελματικής κατάρτισης.

Διάρκεια σεμιναρίου:
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 5 εκπαιδευτικές ώρες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο:
Για την συμμετοχή στο σεμινάριο προϋπόθεση είναι η δήλωση συμμετοχής και η
αποπληρωμή των διδάκτρων.

Συνοπτικό πρόγραμμα σεμιναρίου:
- Η έννοια των πρώτων βοηθειών.
- Σχέδιο δράσης αντιμετώπισης συμβάντων
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-

Ειδοποίηση των αρχών –εμπλεκόμενες αρχές
Αξιολόγηση παθόντων
Πρώτες βοήθειες (ανάλυση ανάλογα με το είδος του τραύματος-συμβάντος)
Χρήση υλικών πρώτων βοηθειών
Εξοπλισμός οχημάτων
Χρήση ομοιωμάτων πρώτων βοηθειών
Πρακτικές ασκήσεις.

Μέθοδος υλοποίησης σεμιναρίου – υλικό κατάρτισης
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη των αναγκών του διδακτικού προσωπικού των
σχολών Π.Ε.Ι. και θα υλοποιηθεί με όλες τις σύγχρονες μεθόδους κατάρτισης σε
εγκαταστάσεις που έχουν εύκολη πρόσβαση. Με το πέρας του σεμιναρίου θα σας χορηγηθεί
το εκπαιδευτικό υλικό των παρουσιάσεων, νομοθεσία για τις πρώτες βοήθειες, φυλλάδια,
λίστα εξοπλισμού σχολής Π.Ε.Ι. κλπ.

Ρόφημα
Στα σεμινάρια προσφέρεται ρόφημα κατά την άφιξη σας και στα προγραμματισμένα
διαλείμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες εμικοινωνήστε με την Αργυρώ Λεούση στο 2108037350 ή με
την Εύη Δαγκλή στο 2341075334.
.
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