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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Κυριακή Κυριαζή :Οι αντιλήψεις του διδακτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τις πρώτες βοήθειες. 

(Υπό την επίβλεψη του κ. Απόστολου Στεργιούλα, Καθηγητή). 

 

Οι γνώσεις των πρώτων βοηθειών από τους διδάσκοντες στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι σημαντικές, γιατί καθημερινά προκύπτουν καταστάσεις που 

χρήζουν άμεσης φροντίδας και σε αρκετές περιπτώσεις επείγουσας βοήθειας. Σκοπός 

της παρούσας μελέτης ήταν να καταγράψει τις αντιλήψεις του διδακτικού 

προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις πρώτες βοήθειες. Το δείγμα της 

έρευνας απετέλεσαν με τυχαία επιλογή 341 διδάσκοντες δέκα διαφορετικών 

ειδικοτήτων που εργάζονταν κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 σε σχολεία της 

περιοχής Αττικής. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με κλίμακα που 

περιελάμβανε ερωτήσεις για τις πρώτες βοήθειες και επιλεγμένες  κατηγορικές 

μεταβλητές. Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με δοκιμασία χ2. Το 

επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο p<0.05. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

αποκάλυψε ότι: α) Το προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βαθμολόγησε με 

μεγαλύτερο βαθμό τις ερωτήσεις: α) είναι απαραίτητο όχι μόνο ως εκπαιδευτικός, 

αλλά ως πολίτης να γνωρίζω πρώτες βοήθειες  για να προστατέψω την οικογένειά 

μου, αλλά και τον εαυτό μου (4.75±0.48) και β) πιστεύω ότι πρέπει να χορηγούνται 

μαθήματα πρώτων βοηθειών στο προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» 

(4.70±0.56). Μικρότερο βαθμό πήραν οι ερωτήσεις: α) η αυτοεπιμόρφωση στις 

πρώτες βοήθειες μπορεί να καταστήσει μη αναγκαία  την πιστοποίηση σε αυτές» 

(2.14±1.06) και β) το επίπεδο των  γνώσεών μου στις πρώτες βοήθειες είναι 

ικανοποιητικό (2.73±1.00). Ακόμα παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
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μεταξύ αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τις πρώτες βοήθειες και του φύλου, 

ηλικίας, γονικής επιμέλειας, ειδικότητας και κατόχους δευτέρου πτυχίου και 

μεταπτυχιακού τίτλου. Συμπεραίνεται ότι το διδακτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας 

πιστεύει ότι το επίπεδο των γνώσεών τους σε σχέση με τις πρώτες βοήθειες δεν είναι 

επαρκές και ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους σε αυτές κρίνεται επιτακτική, όχι 

μόνο στο ρόλο τους ως δάσκαλοι, αλλά και ως γονείς.  

 

Λέξεις κλειδιά: Σχολική μονάδα, υγεία, επιμόρφωση, ατύχημα, αναγκαιότητα. 
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ABSTRACT   

 

The primary school teacher’s perception of first aid 

 

By Kyriaki Kyriazi 

 

(Supervising Professor: Apostolos Stergioulas) 

 

The offering of first aid by primary school teachers is crucial, because very often 

incidents that require immediate action occur, or even emergencies. This study aims at 

presenting the views of the primary school teaching personnel concerning first aid. 

The survey sample was randomly chosen and consisted of 341 teachers of ten 

different subject areas, working at schools all over Attica. Data collection was carried 

out on a climax which included questions on first aid and certain categorical variables. 

Statistical analysis took place with a trial of x2. The importance factor was set on 

p<0.05. The following facts were revealed by analyzing the data: a) Primary school 

teaching personnel graded higher the following questions: i) First aid knowledge is 

necessary to me not only as an educator but also as citizen, so as to be able to protect 

my family and myself (4.75±0.48) and ii) I believe that first aid courses should be 

offered to primary school teaching personnel (4.70±0.56). The following questions 

were graded lower: i) self-training on first aid renders the offering of courses 

unnecessary (2.14±1.06) and ii) my knowledge of first aid is adequate (2.73±1.00). 

Significant differences of opinion were noted between teachers of different sex, age, 

parenting, specialty, and holders of second degree and postgraduate degree. In 

conclusion, it is obvious that primary school teaching personnel considers their 

knowledge of first aid inadequate and that life-long training on it is vital, not only to 

teachers but also to parents.  

 

Key words: school, health, training (courses), accident, necessity 

 

at school. 

 

  



V 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

 Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα Καθηγητή Κ. 

Απόστολο Στεργιούλα  για τη δυνατότητα που μου έδωσε να πραγματοποιήσω την 

μεταπτυχιακή μου εργασία αλλά και για την πολύτιμη τη συνεχή καθοδήγηση και 

εποικοδομητική κριτική που άσκησε καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της.  Οι 

υποδείξεις, οι παρατηρήσεις καθώς και ο σχολιασμός και οι παρεμβάσεις του ήταν 

ιδιαίτερα ουσιώδεις. Η συνεργασία μας  υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική και άψογη.  

Επίσης θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου για τις συμβουλές 

τους και ιδιαίτερα την πίστη τους σε εμένα με την οποία συνέβαλαν στην εκπλήρωση 

των στόχων μου. 

Τέλος αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς το σύζυγό μου και τα 

παιδιά μου Δήμητρα και  Κυριάκο για την πολύτιμη ψυχική υποστήριξή τους, την 

υπομονή τους, την θετική τους σκέψη  και την καθημερινή τους συμπαράσταση  που 

μου έδειξαν σε όλη την πορεία των σπουδών μου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                                                     I 

 

ABSTRACT                                                                                                    II 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ                                                                                                III 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                                                             V 

 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ                                                                            VII                                                                                           

 

    Κεφάλαιο 

i. ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                         

Θεωρητικό υπόβαθρο ………………………………………………......1 

Διατύπωση του προβλήματος…………………………………………...5 

Σκοπός της έρευνας …………………………………………………….7 

Σημαντικότητα…………………………………………………………..7 

Ερευνητικές υποθέσεις……………………………………………........ 9 

Λειτουργικοί Ορισμοί……………………………………………..........10 

Προϋποθέσεις & περιορισμοί ……………………………………..........11 

 

ii. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Εισαγωγή……………………………………………………………….13 

Κύριο μέρος………………………………….…………………………13 

Περίληψη & συμπεράσματα……………………………………………19 

 

iii. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Εισαγωγή………………………………………………………….........21 

Ερευνητικός σχεδιασμός………………………………………………..21  
Ερωτηματολόγιο………………………………………………………..24 

              Μέθοδος συλλογής των δεδομένων…………………………………...25 
              Στατιστική ανάλυση……………………………………………………..26 
 

iv. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Εισαγωγή………………………………………………………………..26 

Περιγραφή του δείγματος……………………………………………….27 

            Συσχετίσεις των ερωτήσεων με επιλεγμένες κατηγορικές μεταβλητές…31 

v. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Εισαγωγή………………………………………………………………...63 

            Συμπεράσματα ……………………………………………………….….66 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνες……………………………………….69 

 

vi. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ…………………………………….. 70 

 

vii. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………………………………………………………..75  

 



VII 

 

 

 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

 

Πίνακας 1.  Περιγραφικά στατιστικά ως προς το φύλο   27 

Πίνακας 2.   Περιγραφικά στατιστικά των χρόνων υπηρεσίας 28 

Πίνακας 3.  Περιγραφικά στατιστικά  της ηλικίας      28 

Πίνακας 4.  Περιγραφικά στατιστικά  της ειδικότητας  29 

Πίνακας 5.  Περιγραφικά στατιστικά  ως προς την κατοχή Α΄ ή Β΄ κύκλου 

                       μεταπτυχιακών σπουδών                         30              

Πίνακας 6. Περιγραφικά στατιστικά  ως προς την κατοχή Β΄ τίτλου σπουδών  30 

Πίνακας 7. Περιγραφικά στατιστικά  ως προς τη γονική επιμέλεια  31 

Πίνακας 8. Περιγραφικά στατιστικά  ως προς τη θέση ευθύνης     31  

Πίνακας 9. Συχνότητα ατυχημάτων των μαθητών με κριτήριο το φύλο των    

                   Εκπαιδευτικών                                             32 

Πίνακας 10. Η επάρκεια των γνώσεων των Α΄ βοηθειών σε σχέση με το φύλο  33 

Πίνακας 11. Η συχνότητα παροχής Α΄ βοηθειών σε σχέση με το φύλο  34 

Πίνακας 12. Η συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και της αναγκαιότητας των  

                      Α΄ βοηθειών                                             35 

Πίνακας 13. Η σημαντικότητα των γνώσεων των   Α΄ βοηθειών στην καθημερινή  

                      ζωή  σε σχέση με το φύλο                           36 

Πίνακας 14. Η συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και τη συχνότητα ατυχημάτων  37 

Πίνακας 15. Η συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και της γνώσης του τι δεν πρέπει να         

                       γίνεται σε περίπτωση ατυχήματος              38                                     

Πίνακας 16. Η συχνότητα των ατυχημάτων σε σχέση με τη γονική επιμέλεια  39 

Πίνακας17. Η σχέση ανάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στη     

                    συχνότητα των μαθητικών ατυχημάτων          40  

Πίνακας 18. Η κατανομή των απόψεων για την επάρκεια των γνώσεων Α΄ βοηθειών 

                     σε σχέση με την ειδικότητα των εκπαιδευτικών  41 

Πίνακας 19. Η συσχέτιση των ειδικοτήτων με τη συχνότητα παροχής Α΄ βοηθειών 43 

Πίνακας 20. Η κατανομή των απόψεων για τον ρόλο του διδάσκοντα σε ένα ατύχημα  

                      και της ειδικότητας                                            44        



VIII 

 

Πίνακας 21. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα της  γνώσης   

                     παροχής Α΄ βοηθειών σε σχέση με την ειδικότητα     45 

Πίνακας 22. Η κατανομή των απόψεων για το επίπεδο των γνώσεων παροχής Α΄    

                    βοηθειών σε συνάρτηση με την ειδικότητα                  47 

Πίνακας 23. Οι απόψεις για την αναγκαιότητα της προαπαιτούμενης γνώσης παροχής  

                     Α΄ βοηθειών σε σχέση με την ειδικότητα των εκπαιδευτικών   48 

Πίνακας 24. Η κατανομή των απόψεων για τον ρόλο του διδάσκοντα σε ένα ατύχημα  

                     σε συνάρτηση με τη θέση ευθύνης                                 49 

Πίνακας 25. Η προαπαιτούμενη  πιστοποιημένη γνώση παροχής Α΄ βοηθειών 

                     σε σχέση με τη θέση ευθύνης των εκπαιδευτικών          50 

Πίνακας 26. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη  

                      συμμετοχή σε επιμόρφωση  παροχής Α΄ βοηθειών σε σχέση με τη θέση  

                      ευθύνης                                                                           51 

Πίνακας 27.  Η κατανομή απόψεων για τη συχνότητα των ατυχημάτων σε σχέση  

                      με τα έτη υπηρεσίας                                                       52 

Πίνακας 28. Η επάρκεια των γνώσεων στην παροχή Α΄ βοηθειών σε συνάρτηση με  

                     τα χρόνια υπηρεσίας                                                     53 

Πίνακας 29. Η συχνότητα παροχής Α΄ βοηθειών σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας 54 

Πίνακας 30. Η κατανομή απόψεων για το αν ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν 

                      στην παροχή  Α΄ βοηθειών σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας   55 

Πίνακας 31. Οι απόψεις ως προς την επάρκεια των γνώσεων παροχής Α΄ βοηθειών  

                    σε σχέση με την κατοχή Β΄πτυχίου                                     56 

Πίνακας 32. Η κατανομή απόψεων για το αν ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν 

                      στην παροχή  Α΄ βοηθειών σε σχέση με την κατοχή Β΄πτυχίου  57 

Πίνακας 33. Η συχνότητα των ατυχημάτων σε συνάρτηση με τους μεταπτυχιακούς- 

                      διδακτορικούς τίτλους σπουδών                                         58 

Πίνακας 34. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αυτοεπιμόρφωση των 

                     Α΄ βοηθειών σε σχέση με την κατοχή Α ή Β τίτλου κύκλου         

                      μεταπτυχιακών σπουδών                                                    59 

Πίνακας 35. Η κατανομή απόψεων για τη συχνότητα των ατυχημάτων σε σχέση  

                      με την κατοχή Α ή Β τίτλου κύκλου   μεταπτυχιακών σπουδών    60   

Πίνακας 36. Η κατανομή των απόψεων για το επίπεδο των γνώσεων         

                       παροχής Α΄  βοηθειών σε συνάρτηση με την κατοχή Α ή Β τίτλου  



IX 

 

                        κύκλου   μεταπτυχιακών σπουδών                               61     

                     

Πίνακας 37. Η προαπαιτούμενη  πιστοποιημένη γνώση παροχής Α΄ βοηθειών σε   

                    σχέση με την κατοχή Α ή Β τίτλου κύκλου   μεταπτυχιακών σπουδών 62      

 

                         



I 

 

I 

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

  

 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Όλοι οι άνθρωποι είναι πολύ πιθανό σε κάποια στιγμή της ζωής τους να   βρεθούν 

σε μία κατάσταση, όπου θα χρειαστούν τις γνώσεις των πρώτων βοηθειών για 

κάποιον συνάνθρωπο ή συγγενή ή και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Στην εποχή μας η 

ανάγκη γνώσης Πρώτων Βοηθειών από όλους μας είναι επιβεβλημένη, όσο ποτέ. Δε 

θα πρέπει να αγνοούμε ότι πρώτη αιτία αναπηρίας των παιδιών στη χώρα μας είναι τα 

ατυχήματα, με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να συμβαίνουν στο χώρο του 

σχολείου και κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους  από αυτό. Τα στοιχεία του 

Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων χαρτογραφούν το προαύλιο 

ως τον πιο επικίνδυνο χώρο, αφού επτά στους δέκα τραυματισμούς καταγράφονται σε 

αυτόν το χώρο, ενώ στην αίθουσα και τις σκάλες σημειώνεται το 17% των 

ατυχημάτων.  Η ψυχραιμία που δίνουν οι σωστές γνώσεις των Πρώτων Βοηθειών 

στον κάθε πολίτη που τις κατέχει, μπορούν να περιορίσουν τους «άδικους» θανάτους 

και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα ατυχήματα κάθε είδους.  

Από την προσχολική ηλικία, και λόγω του ότι τους σύγχρονους καιρούς και οι 

δύο γονείς είναι εργαζόμενοι,  τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους σε 

χώρους εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, σχολεία), με αποτέλεσμα τα παιδικά 

ατυχήματα, σε ένα μεγάλο ποσοστό τους, να συμβαίνουν στα σχολεία ή κατά τη 

μεταφορά προς και από το σχολείο ή τον παιδικό σταθμό. Τα μικρά παιδιά είναι από 

τη φύση τους γεμάτα περιέργεια και δεν έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του 

κινδύνου, για αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα. Μεγαλώνοντας, 
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αναπτύσσουν μεν την αίσθηση του κινδύνου, επηρεάζονται όμως και από άλλους 

παράγοντες, όπως η ανάγκη επίδειξης, η αντίδραση στους νόμους και στις συμβουλές 

των ενηλίκων και η γοητεία της περιπέτειας, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να 

κινδυνεύουν από ατυχήματα (www.ygeia 360.gr 2014).   

Το σχολικό περιβάλλον όχι μόνο δεν είναι απαλλαγμένο από κινδύνους για 

ατυχήματα, αλλά συχνά αποτελεί πηγή δημιουργίας τέτοιων κινδύνων λόγω της 

μικρής έμφασης που έχει δοθεί στη διαμόρφωση των χώρων και της υλικοτεχνικής 

υποδομής, ώστε να είναι ασφαλείς για τους μαθητές αλλά και τους εργαζόμενους στο 

σχολικό συγκρότημα. 

Σύμφωνα με επιδημιολογικά στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα, οι 

τραυματισμοί που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο διακρίνονται σε: 

1) Αυτούς, από τους οποίους δεν απειλείται η ζωή των μαθητών όπως: 

θλάσεις, αιματώματα, κράμπες, καθυστερημένος μυϊκός πόνος, διαστρέμματα–

υπεξαρθρήματα - εξαρθρήματα, διάφορες εκδορές (μωλωπισμοί, κοψίματα, 

τρυπήματα), μικροαιμορραγίες (από τη μύτη, από το στόμα, αυτιά κλπ), λιποθυμικές 

καταστάσεις και κατάγματα.  

2) Αυτούς, από τους οποίους απειλείται η ζωή των μαθητών όπως: γύρισμα της 

γλώσσας, καρδιακή ανακοπή, επιληπτική κρίση, πνιγμός (φρούτο, ψωμί, τοστ κλπ, 

Stergioulas & Mandilas, 2003). 

Τα πιο σημαντικά ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο σχολείο είναι: (Βρύνας, 

2010): 

 Πτώση στον προαύλιο χώρο κατά τη διάρκεια του διαλλείματος. 

 Τροχαίο ατύχημα έξω από το σχολείο. 

 Πτώση από σκάλα. 

 Πτώση στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

http://www.ygeia/
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 Τραυματισμός από βίαιη ενέργεια. 

 Τραυματισμός από σεισμική διαταραχή. 

 Εγκαύματα από πρόκληση πυρκαγιάς. 

 Πνιγμονή από κατάποση μικροαντικειμένων. 

  Ηλεκτροπληξία. 

Για το λόγο αυτό, ο καθένας οφείλει να διαθέτει γνώσεις πρώτων βοηθειών. 

Οι πρώτες βοήθειες αποτελούν το σύνολο των φροντίδων που παρέχονται σε 

τραυματίες ή πάσχοντες μετά από ένα αιφνίδιο γεγονός, με σκοπό την άμεση 

αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή και την υγεία καταστάσεων. Στην έννοια αυτή 

περιλαμβάνεται και η προετοιμασία για διακομιδή του πάσχοντος σε νοσηλευτικό 

ίδρυμα (Εκπαίδευση Α΄ Πρώτων Βοηθειών Ergonomia). Είναι η άμεση φροντίδα και 

προσοχή που μερικές φορές σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου ή μεταξύ 

μίας πλήρους ή μερικής αποκατάστασης (Φωτόπουλος, 2006). Όπως διαφαίνεται οι 

Α΄ Βοήθειες δεν αποσκοπούν στην τελική θεραπεία του ασθενούς ή του τραυματία.  

Όμως, αν προσφερθούν σωστά και αποτελεσματικά, οι πιθανότητες επιβίωσης και 

ομαλότερης αποθεραπείας αυξάνονται σημαντικά. Υπάρχουν καταστάσεις 

επείγουσας ανάγκης, στις οποίες μερικές απλές και μεθοδευμένες κινήσεις μπορούν 

να αποδειχθούν σωτήριες για την υγεία, μέχρι να  δοθεί η ενδεδειγμένη ιατρική 

αγωγή. Η ταχύτητα πρόσβασης της ενδεικνυόμενης ιατρικής υπηρεσίας, για την υγεία 

μπορεί να μην είναι η άριστη.  Η απόφαση για προσφορά πρώτης βοήθειας είναι 

στάση ζωής που χρειάζεται χρόνο και βούληση για να αναπτυχθεί και απαιτεί 

ικανότητα, η οποία αποκτάται μετά από ειδική μακρόχρονη και συνεχή εκπαίδευση 

και πρακτική άσκηση. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εκπαίδευση στις πρώτες 

βοήθειες περιλαμβάνει, τόσο την πρόληψη των τραυματισμών και την ασφάλεια των 

παρευρισκομένων στον τόπο του ατυχήματος, όσο και όλες εκείνες τις φάσεις της 
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θεραπείας μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας. Πρώτες βοήθειες 

θεωρούνται όλες οι ενέργειες, όπως το να καλέσουμε βοήθεια, να κλείσουμε το 

δρόμο σε περίπτωση ατυχήματος, να απομακρύνουμε τους περίεργους, να ηρεμούμε 

τα οικεία πρόσωπα του θύματος κ.λπ. (Πρώτες Βοήθειες: Μύθοι και πραγματικότητα 

(wwwcovert.gr. 2014).  

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι πρώτες βοήθειες 

συμπεριλαμβάνουν την άμεση φροντίδα που δίνεται σε έναν τραυματία ή σε κάποιον 

που αρρώστησε ξαφνικά. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ιατρική 

φροντίδα, αποτελούν όμως παροδική υποστήριξη μέχρι να φθάσει η κατάλληλη 

βοήθεια, εφόσον κριθεί αναγκαία, ή μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται ιατρική 

βοήθεια. Από τη στιγμή που αρχίζει ένα άτομο να προσφέρει πρώτες βοήθειες, 

δεσμεύεται να μείνει με το θύμα μέχρι να παρουσιασθεί κάποιος με ανάλογες ή 

καλύτερες γνώσεις ή μέχρι να έλθει το ΕΚΑΒ (Μπαλτόπουλος, 2001).  

Οι πρώτες βοήθειες για κάποια επαγγέλματα αποτελούν υποχρέωση, όπως π.χ. 

για το επάγγελμα του γιατρού, του αστυνομικού, του πυροσβέστη κλπ ή υποχρέωση 

εξ ιδιότητας, όπως π.χ. ο οδηγός υποχρεούται να βοηθήσει τον πεζό που χτύπησε με 

το αυτοκίνητό του. Συνήθως, όμως, αποτελούν έκφραση αλληλεγγύης προς τον 

πλησίον. Όταν παρέχονται οι πρώτες βοήθειες δεν απαιτείται συγκατάθεση του 

θύματος, αν και στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν ερωτήθηκαν τα θύματα, 

συγκατατέθηκαν για την παροχή τους. Σε περίπτωση άρνησης, καλείται το 100 

(Μπαλτόπουλος, 2001).  
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 Διατύπωση του προβλήματος 

Το ατύχημα στη σύγχρονη κοινωνία δεν αποτελεί πλέον τυχαίο και σπάνιο γεγονός 

αλλά καθημερινή συχνή πραγματικότητα και πόσο μάλλον στο περιβάλλον ενός 

σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές ηλικίας 4 έως 13 ετών. 

Τα σωματικά, ψυχολογικά και συµπεριφεριολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών τα 

καθιστούν ιδιαιτέρως επιρρεπή σε ατυχήματα. Τα είδη των ατυχημάτων που 

συμβαίνουν στα παιδιά αντανακλούν, τόσο το επίπεδο της ανάπτυξής τους, όσο και 

την έκθεσή τους σε διαφορετικούς κινδύνους στα διαφορετικά στάδια της παιδικής 

ηλικίας μέσα στο συγκεκριμένο φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον τους  

(Towner, 2014). 

Λόγω έλλειψης στελέχωσης του επιστημονικού δυναμικού ολόκληρων 

περιοχών, λόγω της ανεπάρκειας των μέσων γρήγορης διακομιδής, των ελλείψεων σε 

ιατρικό προσωπικό και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, βιώνουμε καθημερινά την 

ανεπάρκεια του υπάρχοντος συστήματος, ιδιαίτερα για την περιφέρεια, με τραγικές 

πολλές φορές συνέπειες. Τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους στο 

σχολικό χώρο, μακριά από την επίβλεψη των γονιών τους, αλλά υπό το άγρυπνο μάτι 

των δασκάλων τους. Παρόλα αυτά, λίγο ο αυθορμητισμός τους, λίγο το γεγονός ότι 

δεν αντιλαμβάνονται πού κρύβεται ο κίνδυνος, τα ατυχήματα δεν αργούν να 

συμβούν. Ειδικότερα, τα σχολικά ατυχήματα στη χώρα µας αποτελούν ένα σημαντικό 

δημόσιο πρόβλημα υγείας, αφού υπολογίζονται στο 1/3 περίπου των ατυχημάτων στα 

παιδιά σχολικής ηλικίας. Οι έρευνες της νοσηρότητας που προκαλούν τα ατυχήματα 

στη χώρα µας και ειδικότερα αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο, είναι περιορισμένες.  

Μελέτη των παιδιών µε ατύχημα που κατέφυγαν σε ένα νοσοκομείο της περιοχής 

Αττικής κατά το 1992 έδειξε ότι περίπου τα μισά από τα ατυχήματα αυτά στην ηλικία 
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1-4 ετών έγιναν στο σπίτι, ενώ περίπου ένα στα τρία ατυχήματα στην ηλικία 5-14 

ετών έγιναν στο σχολείο ( Hellenic Ministry of Health and Welfare et al, 1993).  

Η έρευνα για τις πρώτες βοήθειες έχει ως στόχο να συμβάλλει στην υιοθέτηση της 

αντίληψης ότι η πιστοποιημένη γνώση στις πρώτες βοήθειες από καθηγητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αναγκαία λόγω του μεγάλου αριθμού ατυχημάτων 

που λαμβάνουν χώρα στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία.  Η πιστοποιημένη 

γνώση βασίζεται σε ένα συστηματικό τρόπο εκπαίδευσης και πάντα μέσα στα πλαίσια 

των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι πρώτες βοήθειες είναι η αρχική φροντίδα του 

ατόμου που χρήζει επείγουσας βοήθειας ή του αρρώστου. Είναι η άμεση φροντίδα 

και η προσοχή που μερικές φορές σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου ή 

μεταξύ μίας πλήρους ή μερικής αποκατάστασης (Φωτόπουλος, 2006). Τα ατυχήματα 

αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής. Ένα ατύχημα μπορεί να συμβεί 

οπουδήποτε, οποτεδήποτε και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Στον περίπατο, 

στους χώρους εργασίας, στις καθημερινές δραστηριότητες ακόμα και στον «ασφαλή» 

χώρο του σπιτιού.  Τις περισσότερες φορές τα ατυχήματα προκαλούνται από 

ανθρώπινη απροσεξία ή μη τήρηση των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας (π.χ. 

εργατικά ατυχήματα). Σπάνια τα ατυχήματα οφείλονται σε ανίκητες δυνάμεις της 

φύσης. Συνεπώς, μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων της καθημερινής μας ζωής 

μπορούν να αποφευχθούν. Όμως, κάποιο ατύχημα θα συμβεί. Όταν το ατύχημα έχει 

σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός συνανθρώπου μας, τότε οι ενέργειες των 

παρευρισκομένων έχουν πολύ μεγάλη σημασία 

(http://www.ivsathessaloniki.files.wordpress.com, 2013).  
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 Σκοπός της έρευνας 

Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν διερεύνηση και η καταγραφή των 

αντιλήψεων του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών στη περιοχή της 

Αττικής) για τις πρώτες βοήθειες. Επιμέρους σκοποί της εν λόγω έρευνας ήταν να 

διερευνηθεί αν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των αντιλήψεων του διδακτικού 

προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις πρώτες βοήθειες και επιλεγμένων 

κατηγορικών μεταβλητών, όπως του φύλου, της ηλικίας, της γονικής επιμέλειας, της 

ειδικότητας, των ετών εργασίας, της θέσης ευθύνης και των γνώσεών τους. 

 

 Σημαντικότητα της έρευνας 

Η αναγκαιότητα και σημαντικότητα της συγκεκριμένη έρευνας συναρτάται άμεσα με 

την αναγκαιότητα παροχής πρώτων βοηθειών. Διαπιστώνεται επομένως ότι οι 

κυριότεροι λόγοι που επιβάλλουν την εκπαίδευση του πληθυσμού και την οργάνωση 

συστήματος πρώτων βοηθειών είναι οι κάτωθι (Μαργιολάκη και άλλοι, 2006, σ. 17-

18): 

«1. Ηθικοί λόγοι: Ο ανθρώπινος πόνος δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί μία 

σημαντική διάσταση της ζωής που παίρνει δραματικό μέγεθος στην οξεία του 

έκφραση. Τα φιλάνθρωπα συναισθήματα, που δημιουργεί στους τρίτους μία τέτοια 

κατάσταση, δεν μπορεί να είναι λυσιτελή για την αντιμετώπισή της. Η σωστή και 

κοινωνικά ενταγμένη τεχνική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες είναι η μόνη που 

μπορεί να προσφέρει δικαιολογημένη ηθική καταξίωση στον αρωγό. 

2. Νομικοί λόγοι: Η παροχή πρώτων βοηθειών είναι δεοντολογικά 

επιβεβλημένη. Η δεοντολογία αυτή παίρνει τη μορφή νομικής υποχρέωσης στην 

περίπτωση συγκεκριμένων ομάδων ατόμων (αστυνομικοί, πυροσβέστες, αξιωματικοί 
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πλοίων, κ.α.) ή φορέων (βιομηχανίες, σχολεία, εργοτάξια κ.ά.). Περιπτώσεις που 

υπάρχει υποχρέωση στην προσφορά Α΄ βοηθειών είναι:  α) Όταν περιλαμβάνεται στα 

εργασιακά καθήκοντα. Αν ο εργοδότης ή ο προϊστάμενος ορίσει κάποιον υπεύθυνο 

για την παροχή πρώτων βοηθειών και αυτός κληθεί στον τόπο ενός ατυχήματος, 

υποχρεούται να προσφέρει πρώτες βοήθειες. β) Όταν προϋπάρχει ευθύνη. Η ειδική 

σχέση με κάποιο πρόσωπο το καθιστά υπεύθυνο και το υποχρεώνει να προσφέρει 

πρώτες βοήθειες όταν χρειαστεί  (π.χ., γονείς για τα παιδιά τους, οδηγοί για τους 

επιβάτες τους κλπ).   

3. Κοινωνικοί λόγοι: Η επίδραση των κοινωνικών παραγόντων στη 

διαμόρφωση του επιδημιολογικού φάσματος της εποχής μας επιβάλλει ανάλογα 

προσανατολισμένη προσέγγιση του προβλήματος των πρώτων βοηθειών στα πλαίσια 

ενός συστήματος αυτοφροντίδας. 

4. Οικονομικοί λόγοι: Η μείωση του υγειονομικού κόστους, που μπορεί να 

προέλθει από τη σωστή και οργανωμένη παροχή πρώτων βοηθειών, δημιουργεί 

επιτακτική ανάγκη για κάλυψη του θέματος από την πλευρά της πολιτείας».  

Επιπρόσθετα, όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, εξαιτίας της μεγάλης 

έλλειψης επιστημονικού δυναμικού σε ολόκληρες περιοχές, λόγω επίσης της 

ανεπάρκειας που παρατηρείται στα μέσα γρήγορης διακομιδής, ελλείψεων σε ιατρικό 

προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή, βιώνουμε καθημερινά την 

αναποτελεσματικότητα του υπάρχοντος συστήματος, ιδίως για τις περιοχές της 

περιφέρειας, με αρνητικές πολλές φορές συνέπειες. Τα ασθενοφόρα είναι ανεπαρκή 

σε αριθμό και με κακή χωροταξική κατανομή και δεν καλύπτουν όλη την επικράτεια 

εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών και κακής κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο. 
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Σε περίπτωση ατυχήματος, θα αυξανόταν κατά πολύ η πιθανότητα επιβίωσης 

του ατόμου εάν γνωρίζαμε τι έπρεπε να κάνουμε αλλά και του τι δεν θα έπρεπε τη 

στιγμή που χρειαζόταν τη βοήθειά μας. 

Στόχοι των Πρώτων Βοηθειών είναι:  

 Η διατήρηση του ανθρώπου στη ζωή. 

 Η πρόληψη και αποφυγή περαιτέρω βλαβών/κακώσεων. 

 Η προσπάθεια υποβοήθησης της ταχύτερης και καλύτερης ποιοτικά 

αποκατάστασης της υγείας. 

Σε αυτούς τους στόχους, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και την αξία της 

ανακούφισης του ατόμου από τον πόνο αλλά και την απλή συμπαράστασή μας 

δείχνοντας ανθρωπιά και συμπόνια (Πρώτες βοήθειες. Από το ένστικτο και την 

παράδοση στην γνώση  www teiath.gr 2014) 

Βασιζόμενοι σε όλα τα παραπάνω καθώς και στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα στη 

χώρα μας δεν έχει εκπονηθεί μελέτη αναφορικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή πρώτων βοηθειών, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι η αναγκαιότητα της εν λόγω έρευνας κρίνεται επιτακτική.  

 

 Ερευνητικές υποθέσεις 

 

 Υ1 

Δε θα προκύψουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των αντιλήψεών 

τους για τις πρώτες βοήθειες. 
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 Υ2 

Δε θα προκύψουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ηλικίας του διδακτικού 

προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των αντιλήψεών τους για τις 

πρώτες βοήθειες. 

 Υ3 

Δε θα προκύψουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της γονικής επιμέλειας 

του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των αντιλήψεών 

τους για τις πρώτες βοήθειες. 

 Υ4 

Δε θα προκύψουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της ειδικότητας του 

διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των αντιλήψεών τους 

για τις πρώτες βοήθειες. 

 Υ5 

Δε θα προκύψουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ετών εργασίας, 

της θέσης ευθύνης και των γνώσεων του διδακτικού προσωπικού της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των αντιλήψεών τους για τις πρώτες βοήθειες. 

 

 Λειτουργικοί ορισμοί 

Η βασική ορολογία που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της μελέτης είναι: 

 Αντίληψη: Χαρακτηρίζεται η σύνθετη ψυχολογική διαδικασία με την οποία το άτομο 

αναλύοντας τα χαρακτηριστικά ενός ερεθίσματος, συνθέτοντάς τα, συσχετίζοντάς τα 

και με τις προηγούμενες εμπειρίες του ερμηνεύει ή αντιλαμβάνεται τα μηνύματα του 

εξωτερικού κόσμου. Είναι μια κατεξοχήν γνωστική λειτουργία και σαν τέτοια 

επηρεάζεται, τόσο από τους εσωτερικούς του ατόμου παράγοντες όσο και από τους 

εξωτερικούς περιβαλλοντολογικούς. Ο άνθρωπος δέχεται ένα σύνολο ερεθισμάτων 



11 

 

και από αυτά επιλέγει και πράγματι αντιλαμβάνεται ότι θέλει, ότι επιθυμεί, ότι 

νομίζει ότι δίνει απάντηση στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του ( Καλούρη, 2001). 

Πρώτες βοήθειες: Είναι το σύνολο των ενεργειών που παρέχεται για να 

αντιμετωπιστεί θεραπευτικά ένα άτομο που χρήζει επείγουσας φροντίδας ή 

αρρωσταίνει ξαφνικά, με τα διαθέσιμα μέσα, μέχρι να το αναλάβει εξειδικευμένη 

ιατρική ομάδα. 

Εκπαίδευση: Η παρακολούθηση μιας σειράς θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων 

από επαγγελματίες για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

Πιστοποίηση: Η εκπαίδευση και η επανάληψη των εξειδικευμένων προγραμμάτων-

σεμιναρίων πρώτων βοηθειών από συγκεκριμένο πάροχο, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, με σκοπό τη διατήρηση και τη συνέχιση της γνώσης.  

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Είναι η πρώτη βαθμίδα της Ελληνικής Εκπαίδευσης και 

φοιτούν παιδιά από 5 έως 12 ετών. Αυτή περιλαμβάνει το Δημοτικό σχολείο, το οποίο 

εκτείνεται σε έξι χρόνια και το Νηπιαγωγείο, το οποίο διαρκεί ένα με δύο χρόνια (Η 

πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα www.pedia.gr/edu 2014)  

 

 Προϋποθέσεις και περιορισμοί 

Η παρούσα μελέτη περιορίστηκε σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών) στη περιοχή της 

Αττικής, με συμπλήρωση ερωτηματολογίου, που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό.  

Η έρευνα περιορίστηκε από τους παρακάτω παράγοντες: 

 Από τη δυνατότητα του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να κατανοήσει και να βαθμολογήσει ανάλογα τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. 

http://www.pedia.gr/edu
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 Από το αν τα επιλεγμένα άτομα, που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, 

απάντησαν με ακρίβεια και το επέστρεψαν μέσα σε χρονικό πλαίσιο, που τους 

υποδείχτηκε για τη μελέτη. 

 Από την ειλικρίνεια και ακρίβεια των επιλεγμένων απαντήσεων των 

ερωτώμενων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, που περιελάμβανε το 

βαθμό που επηρεάζει το διδακτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, που σημείωνε στην απάντησή του.   
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II 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ TΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Εισαγωγή 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων σχετικά με τις 

πρώτες βοήθειες των καθηγητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της 

αναγκαιότητας αυτών. Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των 

ευρημάτων ερευνών που έχουν εκπονηθεί την τελευταία δεκαετία. 

 

 Κύριο μέρος 

 

Οι πρώτες βοήθειες αναφέρονται στην παροχή βοήθειας ή την αγωγή που δίνεται σε 

ένα άτομο που χρήζει βοήθειας από επείγουσα ανάγκη, πριν φθάσει ο γιατρός ή το 

ασθενοφόρο ή κάποιος ειδικός. Η παροχή των πρώτων βοηθειών δίνεται από άτομα 

που έχουν εκπαιδευτεί, έχουν παρακολουθήσει μια σειρά από θεωρητικά και 

πρακτικά μαθήματα από πτυχιούχους εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών και επείγουσας 

προνοσοκομειακής αντιμετώπισης και έχουν περάσει τις εξετάσεις. Το αντικείμενο 

των πρώτων βοηθειών ορίζεται από τους αυστηρά προδιαγεγραμμένους στόχους του 

που είναι: 

1. Η διάσωση της ζωής του θύματος, που επιτυγχάνεται με τη διατήρηση 

ή την αποκατάσταση της αναπνευστικής και της καρδιακής 

λειτουργίας και την αντιμετώπιση της αιμορραγίας. 

2. Η πρόληψη της επέκτασης της βλάβης του οργανισμού, μέσα από τον 

έλεγχο της επίδρασης του βλαπτικού παράγοντα, που προκάλεσε τη 

βλάβη. 
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3. Η σχετική βελτίωση του θύματος, που μπορεί να προκύψει τόσο με τις 

προσπάθειες ανακούφισής του, όσο και με τη δημιουργία κλίματος 

ασφάλειας και προστασίας. 

4. Η προετοιμασία του αρρώστου για τη μετέπειτα ειδική ιατρική του 

αντιμετώπιση. Όσο πιο περιορισμένη είναι η δυνητική αναίρεση των 

πράξεων του αρωγού από το γιατρό, που στη συνέχεια θα παραλάβει 

τον άρρωστο, τόσο πιο επιτυχημένη θεωρείται η παροχή πρώτων 

βοηθειών. 

5. Η ενημέρωση του γιατρού για τις συνθήκες του ατυχήματος, την 

κατάσταση του αρρώστου πριν δοθούν οι πρώτες βοήθειες και τις 

μεταβολές της κατά τη μεταφορά, καθώς και για το είδος των πρώτων 

βοηθειών που χορηγήθηκαν.  

          Μέσα από την ανάλυση αυτών των στόχων φαίνεται καθαρά ο προσωρινός 

χαρακτήρας των πρώτων βοηθειών και η ανάγκη της θεραπευτικής παρέμβασης που 

θα ακολουθήσει ( Βεσκούκη, 1999). 

Το άτομο που επιθυμεί να παρέχει πρώτες βοήθειες θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί από 

ειδικούς και θα πρέπει κατ’ εξακολούθηση να παρακολουθεί σεμινάρια για συνεχή 

εκπαίδευση στις γνώσεις και σε πρακτική εξάσκηση. 

Με την εκπαίδευση θα επιτευχθεί ο στόχος του ατόμου που παρέχει πρώτες βοήθειες, 

ο οποίος είναι: 

 Η διατήρηση της ζωής.  

 Η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης του θύματος. 

 Η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνηψη του θύματος 

(Παπασταματίου κ.ά., 2011). 
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Η σαφήνεια και η ακρίβεια των γνώσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την επιτυχία της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες. Οι Πρώτες Βοήθειες δεν είναι 

εγκυκλοπαιδική γνώση, αλλά ένα πακέτο ειδικών γνώσεων με δυνητικά άμεση 

εφαρμογή. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει την ανάπτυξη θεωριών και απόψεων. 

Αντίθετα, επιβάλλει την ενσυνείδητη απομνημόνευση ξεκαθαρισμένων θέσεων, 

χωρίς λογικά κενά και επικίνδυνους πλατειασμούς. Ο γνώστης πρώτων βοηθειών που 

έχει εκπαιδευτεί από ειδικούς και έχουν επαληθευτεί οι γνώσεις του από 

συγκεκριμένο πάροχο, έχει πιστοποιημένη γνώση στις πρώτες βοήθειες. Ένας 

εκπαιδευμένος διασώστης προκειμένου να παρέχει πρώτες βοήθειες, θα πρέπει να 

κατέχει τις παρακάτω δεξιότητες: 

1) Ικανότητα λήψης ακριβούς αλλά σύντομου και επικεντρωμένου 

ιστορικού. 

               2) Ικανότητα εφαρμογής βασικών και προηγμένων μέτρων διατήρησης της    

                   ζωής. 

               3) Γνώση όλων των ηλικιακών ομάδων και των διαφόρων προβλημάτων   

                   υγείας τους. 

4) Ικανότητα γρήγορης και σφαιρικής παρατήρησης και εκτίμησης και 

σωστής παρέμβασης. 

5) Δεξιότητα στην εκτέλεση μιας μεγάλης ποικιλίας διαγνωστικών 

διαδικασιών με ένα συστηματοποιημένο και γρήγορο τρόπο. 

στ) Ικανότητα καθορισμού προτεραιοτήτων. 

6) Κατοχή γνώσεων που αφορούν τη φροντίδα υγείας και την ικανότητα 

διδασκαλίας. 

7) Ικανότητα και δεξιότητα στη χρησιμοποίηση τεχνικών παρέμβασης 

κρίσης. 
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(Ελεύθερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

2014). 

Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου θα χρειαστούν 

τις γνώσεις των πρώτων βοηθειών για να προστατέψουμε κάποιον συνάνθρωπό μας 

την οικογένειά μας αλλά και  για τους ίδιους μας τους εαυτούς . Για τον λόγο αυτό ο 

καθένας οφείλει να διαθέτει γνώσεις πρώτων βοηθειών. Η γνώση του πως θα 

παρέχονται οι βασικές πρώτες βοήθειες, καθώς και η ικανότητα να αναγνωρίζεται ένα 

σοβαρό ή επείγον ιατρικό περιστατικό μπορεί να ανακουφίσει από τον πόνο , να 

προλάβει τυχόν επιδείνωση της ασθένειας αλλά ακόμη και να σώσει μια ζωή από 

βέβαιο θάνατο. Στη σημερινή εποχή είναι καθοριστική η παρέμβαση των πρώτων 

βοηθειών σε ένα μεγάλο μέρος των νοσημάτων όπως  καρδιολογικά π.χ. στην 

αντιμετώπιση της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής με την καρδιοαναπνευστική 

αναζωογόνηση  καθώς και στην αντιμετώπιση των ατυχημάτων. 

Η σωστή παροχή πρώτων βοηθειών έχει μεγάλο κοινωνικό όφελος και στην 

αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών π.χ. σεισμοί. Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι 

υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα τα οποία προσφέρουν αυτές τις πολύτιμες γνώσεις με 

παροχή πιστοποίησης και ότι η πιστοποίηση αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο 

χρόνια. Είναι γεγονός ότι οι γνώσεις Πρώτων Βοηθειών έχουν μια εκπαιδευτική 

ιδιομορφία: πολλές φορές είναι καταδικασμένες, σαν γνώσεις να μείνουν για πολύ 

καιρό αχρησιμοποίητες με κίνδυνο να ξεχαστούν. Γι’ αυτό όλα τα ολοκληρωμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα προβλέπουν συστηματική επανεξέταση των αρωγών, που, 

στη περίπτωση ορισμένων τουλάχιστον βασικών ενεργειών, γίνεται ανά εξάμηνο. Η 

επανεξέταση, εκτός από την ανανέωση των γνώσεων, διευκολύνει και τη γενικότερη 

σκοπιμότητα της ανάπτυξης του εθελοντισμού και κατά συνέπεια, τη 

κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων (Γερμένης, 1989). Κάθε άνθρωπος με όποια 
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ιδιότητα και αν κατέχει (γονέας, εργαζόμενος, κ.λπ.) έχει συναντήσει διάφορα 

περιστατικά  για τα οποία χρειάστηκε και πρόσφερε «πρώτες βοήθειες». Από ένα 

απλό γδάρσιμο έως ένα πνιγμό (στη θάλασσα, από τροφή κ.λπ.). Πόσοι άραγε από 

αυτούς γνωρίζουν ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση για το συγκεκριμένο περιστατικό 

ώστε αφενός μεν να μην έρθει το άτομο που χρήζει βοήθειας σε χειρότερη 

κατάσταση, αφετέρου δε να δοθεί παράταση ζωής, ώσπου να διακομιστεί σε ένα 

νοσοκομείο για να επανέλθει με ασφάλεια στην αρχική του κατάσταση; 

Είναι σημαντικό εδώ να αναφερθεί ότι δυστυχώς κάποιοι νομίζουν  ότι το να 

προσφέρονται  πρώτες βοήθειες σε ένα άτομο είναι κάτι απλό. Δεν γνωρίζουν όμως 

το πόσο ασφαλές είναι αυτό. Δηλαδή ότι μπορούν να φέρουν το άτομο που  χρήζει 

βοήθειας σε χειρότερη κατάσταση από  ότι  βρέθηκε.    

Σε μελέτη των Feng et al. (2012) που πραγματοποιήθηκε στο προσωπικό που 

υπηρετεί σε σχολεία της Σανγκάη, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι δεν 

είχαν τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με την παροχή των πρώτων βοηθειών στους 

μαθητές, κυρίως σε θέματα βλαβών στα μάτια από χημικές ουσίες, πνιγμού και βήχα. 

http://www.biomedcentral.com/1471-2431/12/121 2014 

Επίσης, σε μελέτη που εκπονήθηκε σε 300 δασκάλους σχολείων της Ινδίας, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειονότητα αυτών δε γνώριζε τα μέτρα που πρέπει να 

παρθούν για τους μαθητές σε περίπτωση άμεσης οδοντιατρικής βοήθειας (Prasanna et 

al., 2011). 

  

Ο Yurumez και άλλοι (2007), σε μελέτη που πραγματοποίησαν σε δασκάλους 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Αφιόν Καραχισάρ έδειξαν ότι παρόλο που οι 

δάσκαλοι που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν επαρκείς γνώσεις πάνω σε θέματα 

http://www.biomedcentral.com/1471-2431/12/121
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παροχής πρώτων βοηθειών, εν τούτοις οι ίδιοι έδειξαν το ενδιαφέρον τους για 

περαιτέρω εκπαίδευση.  

  

Επίσης, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς πέντε 

δημοτικών σχολείων σε περιοχές του Ιράκ, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν 

ανεπαρκείς γνώσεις σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών. Επιπρόσθετα, δε 

βρέθηκε διαφορά ως προς τις γνώσεις μεταξύ των δασκάλων με λιγότερα ή 

περισσότερα χρόνια υπηρεσίας (Al-Robaiaay, 2013).  

  

Η Αλεξανδροπούλου (2013), σε ανασκόπηση που πραγματοποίησε αναφορικά 

με την αξιολόγηση των προγραμμάτων προαγωγής υγείας κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι παρέχονται ερευνητικά δεδομένα που δίνουν ενδείξεις ότι οι δραστηριότητες 

προαγωγής υγείας στο σχολείο έχουν αποτέλεσμα και ως εκ τούτου το σχολείο 

μπορεί να αποτελέσει φορέα προαγωγής υγείας.  

Επίσης σε έρευνα που πραγματοποίησε η Αλεξανδροπούλου (2013), σχετικά 

με την αξιολόγηση προγράμματος παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό που 

εργάζεται σε ειδικά σχολεία, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τέτοιου είδους 

προγράμματα είναι σημαντικά διότι ενισχύουν τη γνώση και συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού. Ωστόσο, θα πρέπει να υλοποιούνται από 

επαγγελματίες που έχουν εμπειρία και γνώσεις πάνω στο σχετικό αντικείμενο.  

Τέλος, ο Στεργιούλας (2006), στα πλαίσια της μελέτης του αναφορικά με την 

εκπαίδευση Ελλήνων δασκάλων φυσικής αγωγής σε θέματα καρδιοαναπνευστικής 

ανάνηψης, έδειξε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν την αναγκαιότητα για 

περαιτέρω εκπαίδευσή τους σε θέματα με αυτό το περιεχόμενο καθότι οι εν λόγω 
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δάσκαλοι στην καθημερινότητά τους καλούνται να αντιμετωπίζουν καταστάσεις 

απειλητικές για την ανθρώπινη ζωή.  

 

 Περίληψη & συμπεράσματα 

 

Στην εποχή μας η ανάγκη παροχής Πρώτων Βοηθειών είναι μεγαλύτερη παρά ποτέ, 

και αυτό γιατί αυξήθηκε σημαντικά η χρησιμοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων 

και στο άμεσο περιβάλλον του ατόμου, στο σπίτι, στους χώρους εργασίας ή των 

διακοπών, με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί και οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχήματος 

και κακώσεων. Ακόμη, τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα μας πληροφορούν ότι 

θα μπορούσε να είχε διασωθεί το 45% περίπου των ατόμων τα οποία πεθαίνουν από 

ατυχήματα και το 25% των αναπήρων δεν θα ήταν ανάπηροι, αν τους παρέχονταν 

έγκαιρα Πρώτες Βοήθειες και μεταφέρονταν με ασφάλεια αμέσως μετά το ατύχημα. 

Οι βασικοί λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την εκπαίδευση γενικά του πληθυσμού     

καθώς και την  οργάνωση ενός συστήματος Πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο του 

συστήματος υγείας στη σύγχρονη κοινωνία είναι οι ακόλουθοι: 

 Ηθικοί λόγοι: η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη και η προσφορά στο συνάνθρωπό 

μας αποτελεί ανθρωπιστικό χρέος και ηθική υποχρέωση, πολύ περισσότερο 

στην περίπτωση της υγείας και της ζωής του. 

 Νομικοί λόγοι: η παροχή πρώτων βοηθειών είναι δεοντολογικά επιβεβλημένη. 

Η δεοντολογία αυτή παίρνει τη μορφή νομικής υποχρέωσης στην περίπτωση 

συγκεκριμένων ομάδων ατόμων ( αστυνομικοί, πυροσβέστες κ.ά.) ή φορέων 

(βιομηχανίες, σχολεία κ.ά.).   

 Κοινωνικοί λόγοι: η επίδραση των κοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφωση 

του επιδημιολογικού φάσματος της εποχής μας επιβάλλει ανάλογα 

προσανατολισμένη προσέγγιση του προβλήματος των πρώτων βοηθειών.  

 Οικονομικοί λόγοι: η σωστή και οργανωμένη παροχή πρώτων βοηθειών 

συμβάλλει στη μείωση του υγειονομικού κόστους. 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Επαγγελματικών Σχολών 

(ΕΠΑ.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-2013 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ: 

104365/Γ2/11-09-2012), σελ. 4 
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Η ανάγκη εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες  με τις σημερινές συνθήκες, είναι 

επιτακτική και πρέπει πλέον η πολιτεία, με την συνεργασία των ειδικών που 

ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα να υιοθετήσει εθνική στρατηγική στην 

εκπαίδευση  για την αντιμετώπιση του ατόμου που χρήζει επείγουσας βοήθειας. 
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III 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα έρευνα ο υπό μελέτη πληθυσμός ήταν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Νομού Αττικής, 

στις οποίες ανήκουν Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία διάφορων περιοχών. Ο 

στόχος της διεξαγωγής της έρευνας είναι η συλλογή εμπειρικών δεδομένων  που 

σκιαγραφούν τις γνώσεις, στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών σε θέματα πρώτων 

βοηθειών και μπορούν να αξιοποιηθούν από τους υπεύθυνους φορείς.   

Ο λόγος ο οποίος συντέλεσε στην επιλογή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα 

δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, είναι ότι προσφέρουν έργο σε  παιδιά  τα οποία 

λόγω του νεαρού της ηλικίας τους είναι από τη φύση τους γεμάτα περιέργεια και δεν 

έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου, για αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή 

στα καθημερινά και ακόμη περισσότερο στα σχολικά ατυχήματα, αφού όπως ήδη έχει 

αναφερθεί περνούν πολύ μεγάλο χρόνο της δραστηριότητά τους στους χώρους του 

σχολείου. 

 

 Ερευνητικός Σχεδιασμός 

 

Το μοντέλο ερευνητικής πρακτικής που αναφέρεται συνήθως ως πρότυπο σε 

εγχειρίδια μεθόδων και τεχνικών (και συνεπώς εκφράζει την κύρια τάση), 

προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένης θεωρίας από την οποία συνάγονται 

συγκεκριμένες υποθέσεις που τίθενται σε έλεγχο µε τα στοιχεία της έρευνας. «Οι 

θεωρητικές υποθέσεις διατυπώνονται πριν από την έναρξη της έρευνας ενώ 

προσδιορίζουν το είδος των στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχό τους. Οι 

μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι συνήθως ποσοτικές (κυρίως η δειγματοληπτική 

έρευνα µε το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο), μολονότι δεν αποκλείεται και η χρήση 

των ποιοτικών μεθόδων για τον έλεγχο της θεωρίας» (Hammersley, 1992, σ. 52).  

Η ποσοτική έρευνα, σε αντίθεση µε την ποιοτική, έχει σταθερή και 

δύσκαμπτη δομή. Ο σχεδιασμός της επιδέχεται ελάχιστες αλλαγές, εφόσον η έρευνα 
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έχει ξεκινήσει, ενώ βασικό της γνώρισμα είναι ότι επιτρέπει τη σύνδεση δύο ή 

περισσότερων χαρακτηριστικών για μεγάλο αριθµό περιπτώσεων, αναδεικνύοντας 

έτσι τις γενικές τάσεις που εµφανίζονται στο δείγµα. Η δυνατότητα που έχει ο 

ερευνητής να προσεγγίσει μεγάλο µέρος του πληθυσμού είναι ένα βασικό στοιχείο 

για την προτίμηση που επιδεικνύεται προς τις ποσοτικές μεθόδους όταν πρόκειται για 

τον έλεγχο της θεωρίας. Όταν τα αποτελέσµατα της έρευνας στηρίζονται σε μεγάλο 

αριθµό περιπτώσεων, η γενική αντίληψη που επικρατεί είναι ότι οι θεωρητικές 

υποθέσεις υποβάλλονται σε πιο αυστηρό και έγκυρο έλεγχο.  

Ως εκ τούτου, η δομή της ποσοτικής έρευνας συνίσταται σε ένα σύνολο 

μεταβλητών, δηλαδή σε στοιχεία, τα οποία διαφοροποιούνται στις περιπτώσεις, οι 

οποίες συμπεριλαμβάνονται στο δείγµα της κάθε μελέτης. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

συσχετίζονται µε σκοπό την ανεύρεση γενικών τάσεων και, συνεπώς, την 

επαλήθευση των θεωρητικών υποθέσεων (Κυριαζή, 2001).  

Ως εκ τούτου, η ποσοτική έρευνα επικεντρώνεται στη μέτρηση των θεωρητικών 

εννοιών µέσω εργαλείων, όπως το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο. Τα στάδια που 

ακολουθούνται στις ποσοτικές ερευνητικές πρακτικές µε σκοπό τον έλεγχο των 

θεωρητικών υποθέσεων είναι τα εξής: 

 «Η επιλογή της θεωρίας που αποτελεί το εννοιολογικό πλαίσιο για την 

ανάλυση του υπό έρευνα κοινωνικού φαινομένου.  

 Η διατύπωση συγκεκριμένων ελεγχόμενων υποθέσεων που απορρέουν από τη 

θεωρία.  

 Η κατάστρωση του σχεδίου έρευνας (αποφάσεις σχετικά µε τη μετάφραση 

των θεωρητικών εννοιών σε εμπειρικές μεταβλητές και δείκτες, τον τρόπο 

επιλογής του δείγματος, την τεχνική για τη συγκέντρωση των στοιχείων)» 

(Κυριαζή, 2001, σ. 75).  
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 Η εφαρμογή του σχεδίου έρευνας και η συγκέντρωση των στοιχείων.  

 Η ανάλυση των στοιχείων µε στατιστικές μεθόδους.  

 Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και αναλόγως, η επαλήθευση, 

η τροποποίηση ή η απόρριψη της θεωρίας.  

Η εκπόνηση έρευνας με δειγματοληψία χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις ή 

ερωτηματολόγια και στατιστικές μεθόδους ανάλυσης αποτελεί την πιο διαδεδομένη 

μορφή έρευνας σε εμπειρικό επίπεδο (Czaja & Blair, 1996; De Vaus, 1993; 

Κασιμάτη, 1984; Λαμπίρη-Δημάκη & Κελπερής, 1995; Φίλιας, 1996). Η εφαρμογή 

της δειγματοληπτικής μεθόδου δεν περιορίζεται μόνο στο επιστημονικό πλαίσιο αλλά 

χρησιμοποιείται και από διοικητικούς οργανισμούς, εταιρείες σφυγμομέτρησης της 

κοινής γνώμης και άλλους φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό να διερευνήσουν τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία, τις απόψεις, τις στάσεις καθώς και τις δραστηριότητες 

συγκεκριμένου πληθυσμού σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο (Berdie & Anderson, 

1974; Δημητρόπουλος, 1994; Duverger, 1978; Κουβέλη, 1984; Linsky, 1975; 

Oppenheim, 1968). «Η τυποποίηση των στοιχείων που συλλέγονται, η δυνατότητα 

προσέγγισης μεγάλου μέρους του πληθυσμού, η επιδεκτικότητα των στοιχείων σε 

στατιστικές μεθόδους ανάλυσης για την ανάδειξη γενικών τάσεων και ομοιομορφιών 

καθώς και η συγκριτικά μικρότερη επένδυση χρόνου που χρειάζεται από τον 

ερευνητή, καθιστούν τη δειγματοληπτική έρευνα την πλέον καθιερωμένη μέθοδο για 

τη µελέτη των κοινωνικών φαινομένων» (Λελάκης, 1983, σ. 49).  

Στην παρούσα μελέτη καταγράφηκαν οι αντιλήψεις των καθηγητών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις πρώτες βοήθειες. Για να επιτευχθεί αυτό 

σχεδιάστηκε ανάλογο ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν, προέκυψαν 

από την εξονυχιστική ανασκόπηση των σχετικών με τις πρώτες βοήθειες ερευνών. 

Για  αποφευχθεί η παρερμηνεία των ερωτήσεων, δόθηκε σε πέντε συναδέλφους, που 
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εξέφρασαν την άποψή τους για το ερωτηματολόγιο, ανατροφοδοτώντας τον 

σχεδιασμό του, με ερωτήσεις του τύπου: α) Θα υπάρξουν ερωτήσεις αόριστες ή 

ασαφείς; β) Θα έχετε αντίρρηση να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις; γ) Πόση ώρα 

θα χρειαστείτε για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο; (Καμπίτσης, 2004). 

  

 Ερωτηματολόγιο 

 

`Όπως αναφέρθηκε, για να παρθούν οι πληροφορίες από το προσωπικό της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχεδιάστηκε ανάλογο ερωτηματολόγιο, το οποίο 

προετοιμάστηκε και υποβλήθηκε στις διαφορετικές ειδικότητες των εκπαιδευτικών 

της Α΄ βάθμιας, αφού ελέγχθηκε ως προς τη μορφή του, τη γλώσσα του τη σαφήνεια 

και τη δυσκολία του. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο  αποτελείται από δυο μέρη. Στο 

πρώτο μέρος καταγράφηκαν πληροφορίες για  το φύλο, την ηλικία, τη γονική 

επιμέλεια, την ειδικότητα, τα έτη εργασίας, τη θέση ευθύνης, καθώς και τις γνώσεις 

του προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ( κάτοχος Β’ τίτλου σπουδών, 

καθώς και αν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού-διδακτορικού τίτλου σπουδών).  

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου  περιλαμβάνονται ερωτήσεις, οι 

οποίες αποτελούν την καρδιά της έρευνας, οι οποίες  αποτυπώνουν τις αντιλήψεις του 

δείγματος για τις πρώτες βοήθειες.   

Για να εξακριβωθεί αν η κλίμακα της παρούσας μελέτης ήταν σταθερή αναφορικά με 

τις  μετρήσεις, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος- επανέλεγχος (test-retest reliability). 70 

άτομα συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια σε 2 διαδοχικές φάσεις (μετά 12 ημέρες, 

από την πρώτη φάση). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, r=0.92, έδειξε ότι η 

κλίμακα είχε άριστη αντικειμενικότητα, αξιοπιστία στον επαναληπτικό έλεγχο. 

 Από τα άτομα του δείγματος ζητήθηκε  να βαθμολογήσουν τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου σε μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert, από 1 έως το 5: όπου 
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1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=δεν είμαι βέβαιος, 4=συμφωνώ και 5=συμφωνώ 

απόλυτα. Τονίστηκε ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, ότι δεν υπάρχουν σωστές 

ή λάθος απαντήσεις και ότι τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά 

επιστημονικούς σκοπούς.  Οι ερωτήσεις ήταν σαφείς, σύντομες και όπου χρειάστηκε  

υπήρξαν οδηγίες για την πλήρη κατανόηση και αποφυγή λάθους. Κατά τη 

συμπλήρωση ζητήθηκε να απαντηθούν οι ερωτήσεις με απόλυτη ειλικρίνεια 

(Καμπίτσης, 2004).    

 

 Μέθοδος συλλογής των δεδομένων 

 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης,  προηγήθηκε ενημέρωση του προσωπικού της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το είδος και τους στόχους της. Ταυτόχρονα με μια 

επιστολή   παρουσιάστηκαν οι σκοποί της έρευνας και οι λεπτομερείς οδηγίες για τον 

απαιτούμενο χρόνο για την συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου. Τέλος,    

αναφέρθηκαν τα στοιχεία της ερευνήτριας, σε περίπτωση που κάποιος ερωτώμενος 

έχει απορίες ή ερωτήσεις σχετικές με τη μελέτη. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε 

κυρίως με προσωπική επαφή, αλλά και με τη βοήθεια από συναδέλφους, που   

ανέλαβαν να παραδώσουν το ερωτηματολόγιο στα σχολεία τους για να συμπληρωθεί 

από τους εκπαιδευτικούς. 

Η έρευνα   πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2014, 

μέχρι  τις  30 Απριλίου 2014. Το σύνολο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης των δημόσιων αλλά και των ιδιωτικών σχολείων που στελεχώνουν τον 

Νομό Αττικής (σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

του μήνα Φεβρουαρίου 2014) ανέρχεται σε 22.621 καθηγητές. Ο καθορισμός του 

δείγματος έγινε με τυχαία δειγματοληψία και το μέγεθός του ήταν όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο για την επίτευξη υψηλότερης ακρίβειας. Συγκεκριμένα ανταποκρίθηκαν 
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341 εκπαιδευτικοί λειτουργοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δέκα ειδικοτήτων κατά τη 

σχολική χρονιά 2013-2014. 

 

 

 Στατιστική ανάλυση  

 

Τα δεδομένα της μελέτης που   συγκεντρώθηκαν,  καταχωρήθηκαν σε προσωπικό 

υπολογιστή στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.0. Για τη βαθμολογία των 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου,   χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική (μέσοι 

όροι, τυπικές αποκλίσεις, σταθερό λάθος και συχνότητες). Για τη σύγκριση των 

μέσων τιμών των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου με επιλεγμένες κατηγορικές 

μεταβλητές, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο χ2 (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011).  
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IV 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Εισαγωγή 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις των καθηγητών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  για τις πρώτες βοήθειες. Το κεφάλαιο χωρίζεται  σε 

δυο μέρη: α) στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και β) στη βαθμολογία  των 

ερωτήσεων από τα άτομα του δείγματος .   

 

 

 

 Περιγραφή του δείγματος  

 

Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις τριακόσιων σαράντα ένα (341) 

εκπαιδευτικών.  Διακόσιοι σαράντα τρεις ήταν γυναίκες (71,3%) και 98 άντρες 

(28,7%). Συγκεκριμένα η ανάλυση του δείγματος παρουσιάζεται στον πίνακα 1 που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 1 

 Φύλο 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

Γυναίκα 243 71,3% 

 

Άντρας 98 28,7% 

 

Σύνολο 341 100,0% 
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το σύνολο του δείγματος της έρευνας ως προς τα 

χρόνια υπηρεσίας. Εμφανίζεται πως 50 εκπαιδευτικοί υπηρετούν από ένα έως πέντε 

έτη (ποσοστό 14,7%), 108 εκπαιδευτικοί υπηρετούν από έξι έως έντεκα έτη (ποσοστό 

31,7%) και 183 υπηρετούν πάνω από δώδεκα έτη (ποσοστό 53,7%). 

Πίνακας 2 

 

Έτη υπηρεσίας 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

1-5 έτη 50 14,7% 

 

6-11 έτη 108 31,7% 

 

12+ έτη 183 53,7% 

 

Σύνολο 341 100,0% 

 

Από το σύνολο του δείγματος, όπως διαφαίνεται στον Πίνακα 3, 19 εκπαιδευτικοί 

(ποσοστό 5,6%) είναι ηλικίας μέχρι 26 ετών, 74 είναι από 27 μέχρι και 33 ετών 

(ποσοστό 21,7%), ενώ οι άλλοι 248 (ποσοστό 72,7%) είναι μεγαλύτεροι από 34 ετών. 

Πίνακας 3 

                                                         Ηλικία 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

Έως 26 ετών 19 5,6% 

 

Από 27 έως 33 ετών 74 21,7% 

 

Μεγαλύτεροι από 34 ετών 248 72,7% 

Σύνολο 341 100,0% 

 

Στον Πίνακα 4 εμφανίζεται η ειδικότητα, που έχουν οι συμμετέχοντες στο δείγμα. 

Από αυτούς 128 εκπαιδευτικοί είναι δάσκαλοι (ποσοστό 37,5%), 68 εκπαιδευτικοί 
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είναι Φυσικής Αγωγής (ποσοστό 19,9%), 12 εκπαιδευτικοί είναι Μουσικής Αγωγής 

(ποσοστό 3,5%), 15 εκπαιδευτικοί είναι θεατρικής Αγωγής (ποσοστό 4,4%), 32 

καθηγητές είναι εκπαιδευτικοί Γαλλικής Φιλολογίας (ποσοστό 9,4%), 25 καθηγητές 

είναι Αγγλικής Φιλολογίας (ποσοστό 7,3%), 9 είναι καθηγητές Γερμανικής 

Φιλολογίας (ποσοστό 2,6%), 9 είναι καθηγητές Καλλιτεχνικών μαθημάτων (ποσοστό 

2,6%), 12 είναι καθηγητές Πληροφορικής (ποσοστό 3,5%) και 31 καθηγητές είναι 

Νηπιαγωγοί (ποσοστό 9,1%). 

Πίνακας 4 

 

Ειδικότητα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕ70 128 37,5% 

ΠΕ11 68 19,9% 

ΠΕ16 12 3,5% 

ΠΕ32 15 4,4% 

ΠΕ05 32 9,4% 

ΠΕ06 25 7,3% 

ΠΕ07 9 2,6% 

ΠΕ08 9 2,6% 

ΠΕ19-20 12 3,5% 

ΠΕ60 31 9,1% 

Σύνολο 341 100,0% 

 

Σε σχέση με τις σπουδές των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο δείγμα της 

έρευνας, στον Πίνακα 5 εμφανίζονται οι 117 να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού  - 

Διδακτορικού  τίτλου (ποσοστό 34,3%). 
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Πίνακας 5 

Σπουδές 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

(Μεταπτυχιακός -  

Διδακτορικός τίτλος) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

Δεν έχουν 224 65,4% 

 

Έχουν 117 34,3% 

 

Σύνολο 341 100,0% 

 

 

 

Στον Πίνακα 6 εμφανίζονται 90 εκπαιδευτικοί του δείγματός μας να έχουν Β’ πτυχίο 

(ποσοστό 26,4%) ενώ 251 εκπαιδευτικοί, (ποσοστό 73,6%) διαφαίνεται ότι δεν 

κατέχουν Β’ πτυχίο. 

Πίνακας 6 

Β΄ πτυχίο 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

(Β΄ Πτυχίο) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

Δεν έχουν 251 73,6% 

 

Έχουν 90 26,4% 

 

Σύνολο 341 100,0% 

 

Στον πίνακα 7, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με το αν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν ή δεν έχουν τη γονική επιμέλεια των παιδιών τους. 

Ειδικότερα, το 57.8% έχει τη γονική επιμέλεια ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 42.2% 

δεν την έχει.  
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Πίνακας 7 

 

Γονική επιμέλεια 

ΓΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

Έχουν 197 57,8% 

 

Δεν έχουν 144 42,2% 

 

Σύνολο 341 100,0% 

Τέλος, στον πίνακα 8 βλέπουμε ότι το 79.5% των συμμετεχόντων δεν κατέχει θέση 

ευθύνης. Αντίθετα 70 εκπαιδευτικοί (με ποσοστό  20.5%) εμφανίζεται να έχουν θέση 

ευθύνης.  

Πίνακας 8  

 

Θέση ευθύνης 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 
Έχουν 70 20,5% 

 

Δεν έχουν 271 79,5% 

 
Σύνολο 341 100,0% 

 

 

 Συσχετίσεις των ερωτήσεων με επιλεγμένες κατηγορικές μεταβλητές 

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις 

των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  για τις πρώτες 

βοήθειες με το φύλο, την ηλικία, τη γονική επιμέλεια, τα έτη απασχόλησης , τη θέση 

ευθύνης και το επίπεδο των γνώσεών τους, πραγματοποιήθηκε ανάλυση με το χ2 

κριτήριο. 
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Στον πίνακα 9  παρατηρούμε το ποσοστό των εκπαιδευτικών ανά φύλο που 

απαντούν στο ερώτημα: «Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές  κατά τη 

διάρκεια της προϋπηρεσίας σας  στο σχολείο;» Σύμφωνα με το χ
2
 κριτήριο, υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο των εκπαιδευτικών και στην συχνότητα που 

παρατηρούνται ατυχήματα σε μαθητές στο σχολείο: χ
2
 = 10,054, df = 4, p = 0,040< 

0,05.  Ειδικότερα, από τους 98 άνδρες του δείγματος, οι 39 (39.8%) συμφωνούν με 

την παραπάνω πρόταση ενώ 30 (30.6%) συμφωνούν απόλυτα. Από τις 243 γυναίκες 

που συμμετείχαν στην έρευνα, 116 (47.7%) συμφωνούν και 45 (18.5%) από εκείνες 

συμφωνούν απόλυτα.   

Πίνακας 9 

 

 Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές  κατά τη διάρκεια της 

προϋπηρεσίας σας  στο σχολείο 
Σύνολο 

ΦΥΛΟ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Άνδρας 

0 14 15 39 30 98 

0% 14,3% 15,3% 39,8% 30,6% 100% 

Γυναίκα 

11 34 37 116 45 243 

4,5% 14% 15,2% 47,7% 18,5% 100% 

Σύνολο 

11 48 52 155 75 341 

3,2% 14,1% 15,2% 45,5% 22,0% 100% 

          

   X
2
 = 10,054, df = 4, p = 0,040 

 

Στον πίνακα 10 παρατίθεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών ανά φύλο που εκφράζουν 

την άποψή τους στην πρόταση: «Οι γνώσεις μου στην παροχή Πρώτων Βοηθειών 

είναι επαρκείς».  

Σύμφωνα με το χ
2
 κριτήριο, υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο 

των εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης πρότασης: χ
2
 = 11,361, df 

= 4, p = 0,023< 0,05.  Ειδικότερα, από τους 98 άνδρες του δείγματος, οι 24 (24.5%) 

συμφωνούν με την παραπάνω πρόταση, 33 (33.7%) δεν είναι βέβαιοι ενώ οι 27 



33 

 

(27.6%) διαφωνούν. Από τις 243 γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, 95 (39.1%) 

διαφωνούν και 71 (29.2%) από αυτές δεν είναι βέβαιες.   

 

 

 

Πίνακας 10 

 Οι γνώσεις μου στην παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι επαρκείς 

Σύνολο ΦΥΛΟ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Άνδρας 

5 27 33 24 9 98 

5,1% 27,6% 33,7% 24,5% 9,2% 100,0% 

Γυναίκα 

27 95 71 40 10 243 

11,1% 39,1% 29,2% 16,5% 4,1% 100,0% 

Σύνολο 

32 122 104 64 19 341 

9,4% 35,8% 30,5% 18,8% 5,6% 100,0% 

 

X
2
 = 11,361, df = 4, p = 0,023 

 

Στον πίνακα 11 παρατηρούμε το ποσοστό των εκπαιδευτικών ανά φύλο που 

εκφράζουν την άποψή τους στην πρόταση: «Μέχρι τώρα έχω παράσχει πολλές φορές 

Πρώτες Βοήθειες στο χώρο του σχολείου». Το   κριτήριο δείχνει ότι υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο των εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της 

συγκεκριμένης πρότασης: χ
2
 = 12,659, df = 4, p = 0,013< 0,05.   

Ειδικότερα, από τους 98 άνδρες του δείγματος, οι 28 (28.6%) συμφωνούν με 

την παραπάνω πρόταση ενώ 22 (22.4%) διαφωνούν. Από τις 243 γυναίκες που 

συμμετείχαν στην έρευνα, 67 (27.6%) συμφωνούν και 87 (35.8%) από αυτές 

διαφωνούν.   
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Πίνακας 11 

 Μέχρι τώρα έχω παράσχει πολλές φορές Πρώτες Βοήθειες στο χώρο του 

σχολείου 
Σύνολο 

ΦΥΛΟ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Άνδρας 

13 22 21 28 14 98 

13,3% 22,4% 21,4% 28,6% 14,3% 100,0% 

Γυναίκα 

40 87 35 67 14 243 

16,5% 35,8% 14,4% 27,6% 5,8% 100,0% 

Σύνολο 

53 109 56 95 28 341 

15,5% 32,0% 16,4% 27,9% 8,2% 100,0% 

 

X
2
 = 12,659, df = 4, p = 0,013 

 

 

 

 

Στον πίνακα 12 παρατηρούμε το ποσοστό των εκπαιδευτικών ανά φύλο που 

εκφράζουν την άποψή τους στην πρόταση: «Είναι απαραίτητο όχι μόνο ως 

εκπαιδευτικός αλλά ως πολίτης να γνωρίζω πρώτες βοήθειες για να προστατέψω την 

οικογένειά μου, αλλά και τον εαυτό μου».  

Το  χ
2
 κριτήριο δείχνει ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο 

των εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης πρότασης: χ
2
 = 5,941, df 

= 2, p = 0,041< 0,05.  Ειδικότερα, από τους 98 άνδρες του δείγματος, οι 80 (81.6%) 

συμφωνούν απόλυτα με την παραπάνω πρόταση ενώ μόλις 4 (4.1%) δεν είναι 

βέβαιοι. Από τις 243 γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, 57 (23.5%) συμφωνούν 

και 183 (75.3%) από αυτές συμφωνούν απόλυτα.   

 

 

 

 

 



35 

 

Πίνακας 12 

 

 Είναι απαραίτητο όχι μόνο ως εκπαιδευτικός αλλά ως πολίτης να 

γνωρίζω πρώτες βοήθειες για να προστατέψω την οικογένειά μου, αλλά 

και τον εαυτό μου Σύνολο 

ΦΥΛΟ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Άνδρας 

  4 14 80 98 

  4,1% 14,3% 81,6% 100,0% 

Γυναίκα 

  3 57 183 243 

  1,2% 23,5% 75,3% 100,0% 

Σύνολο 

  7 71 263 341 

  2,1% 20,8% 77,1% 100,0% 

X
2
 = 5,941, df = 2, p = 0,041 

 

 

Στον πίνακα 13 παρατηρούμε το ποσοστό των εκπαιδευτικών ανά φύλο που 

εκφράζουν την άποψή τους στην πρόταση: «Πιστεύω ότι οι γνώσεις Πρώτων 

Βοηθειών είναι πολύ σημαντικές για την καθημερινή ζωή».  

Το  χ
2
 κριτήριο δείχνει ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο 

των εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης πρότασης: χ
2
= 8,726, df = 

3, p = 0,033< 0,05.   Ειδικότερα, από τους 98 άνδρες του δείγματος, οι 20 (20.4%) 

συμφωνούν με την παραπάνω πρόταση και 73 άνδρες (74.5%) συμφωνούν απόλυτα. 

Από τις 243 γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, 70 (28.8%) συμφωνούν και 171 

(ποσοστό 70.4%) από αυτές συμφωνούν απόλυτα.   
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Πίνακας 13 

 

 Πιστεύω ότι οι γνώσεις Πρώτων Βοηθειών είναι πολύ σημαντικές για την 

καθημερινή ζωή 
Σύνολο 

ΦΥΛΟ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Άνδρας 

 1 4 20 73 98 

 1,0% 4,1% 20,4% 74,5% 100,0% 

Γυναίκα 

 0 2 70 171 243 

 ,0% ,8% 28,8% 70,4% 100,0% 

Σύνολο 

 1 6 90 244 341 

 ,3% 1,8% 26,4% 71,6% 100,0% 

X
2
 = 8,726, df = 3, p = 0,033 

 

 

Στον πίνακα 14  παρατηρούμε το ποσοστό των εκπαιδευτικών ανά ηλικία που 

απαντούν στο ερώτημα: «Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές  κατά τη 

διάρκεια της προϋπηρεσίας σας  στο σχολείο;» Σύμφωνα με το  χ
2
 κριτήριο, υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία των εκπαιδευτικών και στην συχνότητα 

που παρατηρούνται ατυχήματα σε μαθητές στο σχολείο: χ
2
= 15,219, df = 8, p = 

0,045< 0,05.   

Ειδικότερα, από τους 19 συμμετέχοντες μέχρι 26 ετών, οι 11 (57.9%) 

συμφωνούν με την παραπάνω πρόταση ενώ 6 (31.6%) διαφωνούν. Από τους 74 

ηλικίας 27-33, 37 (50%) συμφωνούν και 12 (16.2%) συμφωνούν απόλυτα. Από τους 

248 ερωτώμενους ηλικίας < 34 ετών, 107 (43.1%) συμφωνούν και 63 (25.4%) 

συμφωνούν απόλυτα.  
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Πίνακας 14 

 

 Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές κατά τη διάρκεια της 

προϋπηρεσίας σας  στο σχολείο. 
Σύνολο 

ΗΛΙΚΙΑ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΜΕΧΡΙ 26 

0 6 2 11 0 19 

,0% 31,6% 10,5% 57,9% ,0% 100,0% 

27 - 33 

1 10 14 37 12 74 

1,4% 13,5% 18,9% 50,0% 16,2% 100,0% 

<  34 

10 32 36 107 63 248 

4,0% 12,9% 14,5% 43,1% 25,4% 100,0% 

Σύνολο 

11 48 52 155 75 341 

3,2% 14,1% 15,2% 45,5% 22,0% 100,0% 

  X
2
 = 15,219, df = 8, p = 0,045 

 

 

Στον πίνακα 15 παρατηρούμε το ποσοστό των εκπαιδευτικών ανά ηλικία που 

εκφράζουν την άποψή τους στην εξής πρόταση: «Ξέρω σε περίπτωση επείγουσας 

κατάστασης τι δεν πρέπει να κάνω». Σύμφωνα με το χ
2
 κριτήριο, υπάρχει σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία των εκπαιδευτικών και το περιεχόμενο της ανωτέρω 

πρότασης: χ
2
= 15,545, df = 8, p = 0,049< 0,05.   

Ειδικότερα, από τους 19 συμμετέχοντες μέχρι 26 ετών, οι 6 (31.6%) 

διαφωνούν με την παραπάνω πρόταση ενώ επίσης 6 (31.6%) δεν είναι βέβαιοι. Από 

τους 74 ηλικίας 27-33, 29 (39.2%) διαφωνούν και 27 (36.5%) δεν είναι βέβαιοι.  Από 

τους 248 ερωτώμενους ηλικίας < 34 ετών, 91 (36.7%) δεν είναι βέβαιοι και 62 (25%) 

συμφωνούν. 
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Πίνακας 15  

 

 Ξέρω σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης τι δεν πρέπει να κάνω 
Σύνολο ΗΛΙΚΙΑ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΜΕΧΡΙ 26 

1 6 6 5 1 19 

5,3% 31,6% 31,6% 26,3% 5,3% 100,0% 

27 - 33 

2 29 27 14 2 74 

2,7% 39,2% 36,5% 18,9% 2,7% 100,0% 

<  34 

17 51 91 62 27 248 

6,9% 20,6% 36,7% 25,0% 10,9% 100,0% 

Σύνολο 

20 86 124 81 30 341 

5,9% 25,2% 36,4% 23,8% 8,8% 100,0% 

X
2
 = 15,545 df = 8, p = 0,049 

 

Στον επόμενο πίνακα (16) παρατηρούμε το ποσοστό των εκπαιδευτικών ανά 

κατηγορία σχετικά με τη γονική επιμέλεια που απαντούν στο ερώτημα: «Έχουν 

συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές  κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας σας  στο 

σχολείο;» Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο, υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη 

γονική επιμέλεια των εκπαιδευτικών και στην συχνότητα που παρατηρούνται 

ατυχήματα σε μαθητές στο σχολείο: χ
2
= 10,684, df = 4, p = 0,030< 0,05.   

Ειδικότερα, από τους 197 ερωτώμενους που έχουν τη γονική επιμέλεια, οι 81 

(41.1%) συμφωνούν με την παραπάνω πρόταση ενώ 55 (27.9%) συμφωνούν 

απόλυτα. Από τους 144 που δεν έχουν τη γονική επιμέλεια, 74 (51.4%) συμφωνούν 

ενώ 24 (16.7%) διαφωνούν.   
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Πίνακας 16 

 

 Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές  κατά τη διάρκεια 

της προϋπηρεσίας σας  στο σχολείο 
Σύνολο 

ΓΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΝΑΙ 

6 24 31 81 55 197 

3,0% 12,2% 15,7% 41,1% 27,9% 100,0% 

ΟΧΙ 

5 24 21 74 20 144 

3,5% 16,7% 14,6% 51,4% 13,9% 100,0% 

Σύνολο 

11 48 52 155 75 341 

3,2% 14,1% 15,2% 45,5% 22,0% 100,0% 

X
2
 = 10,684, df = 4, p = 0,030 

 

 

Ο πίνακας 17 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν έχουν συμβεί συχνά 

ατυχήματα σε μαθητές κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας τους στο σχολείο. 

Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
= 75,272,  df =36, p = 0,0001 < 0,05) υπάρχει στατιστική 

σημαντική σχέση ανάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στη συχνότητα 

των μαθητικών ατυχημάτων στο σχολείο.  

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών, βλέπουμε ότι το 45.5% συμφωνεί με το 

περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης, το 22% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 15.2% δεν 

είναι βέβαιο. Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά των 

εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα.  
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Πίνακας 17  

 

 Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές κατά τη διάρκεια της 

προϋπηρεσίας σας  στο σχολείο 
Σύνολο 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΠΕ70 

4 19 18 56 31 128 

3,1% 14,8% 14,1% 43,8% 24,2% 100,0% 

ΠΕ11 

0 8 7 28 25 68 

,0% 11,8% 10,3% 41,2% 36,8% 100,0% 

ΠΕ16 

0 1 1 7 3 12 

,0% 8,3% 8,3% 58,3% 25,0% 100,0% 

ΠΕ32 

0 2 5 8 0 15 

,0% 13,3% 33,3% 53,3% ,0% 100,0% 

ΠΕ05 

4 2 6 19 1 32 

12,5% 6,3% 18,8% 59,4% 3,1% 100,0% 

ΠΕ06 

0 4 3 14 4 25 

,0% 16,0% 12,0% 56,0% 16,0% 100,0% 

ΠΕ07 

3 1 1 1 3 9 

33,3% 11,1% 11,1% 11,1% 33,3% 100,0% 

ΠΕ08 

0 2 2 5 0 9 

,0% 22,2% 22,2% 55,6% ,0% 100,0% 

ΠΕ19-20 

0 2 3 4 3 12 

,0% 16,7% 25,0% 33,3% 25,0% 100,0% 

ΠΕ60 

0 7 6 13 5 31 

,0% 22,6% 19,4% 41,9% 16,1% 100,0% 

Σύνολο 

11 48 52 155 75 341 

3,2% 14,1% 15,2% 45,5% 22,0% 100,0% 

  X
2
 = 75,272, df = 36, p = 0,0001 

 

 

Στον επόμενο πίνακα (18) παρουσιάζεται η κατανομή (απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες) των απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν οι γνώσεις 
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τους στην παροχή πρώτων βοηθειών είναι επαρκείς. Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
 = 

123,050,  df =36, p = 0,0001 < 0,05) υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα 

στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης. 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών, βλέπουμε ότι το 35.8% διαφωνεί με το περιεχόμενο 

της ανωτέρω πρότασης, το 30.5% δεν είναι βέβαιο ενώ το 18.8% συμφωνεί. Στον 

παραπάνω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά των εκπαιδευτικών ανά 

ειδικότητα.  

Πίνακας 18 

 Οι γνώσεις μου στην παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι επαρκείς 
Σύνολο ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΠΕ70 

11 53 45 17 2 128 

8,6% 41,4% 35,2% 13,3% 1,6% 100,0% 

ΠΕ11 

2 9 13 31 13 68 

2,9% 13,2% 19,1% 45,6% 19,1% 100,0% 

ΠΕ16 

3 2 2 5 0 12 

25,0% 16,7% 16,7% 41,7% ,0% 100,0% 

ΠΕ32 

3 5 7 0 0 15 

20,0% 33,3% 46,7% ,0% ,0% 100,0% 

ΠΕ05 

1 16 12 3 0 32 

3,1% 50,0% 37,5% 9,4% ,0% 100,0% 

ΠΕ06 

4 15 4 1 1 25 

16,0% 60,0% 16,0% 4,0% 4,0% 100,0% 

ΠΕ07 

0 4 3 0 2 9 

,0% 44,4% 33,3% ,0% 22,2% 100,0% 

ΠΕ08 

3 1 4 1 0 9 

33,3% 11,1% 44,4% 11,1% ,0% 100,0% 

ΠΕ19-20 

2 5 4 1 0 12 

16,7% 41,7% 33,3% 8,3% ,0% 100,0% 

ΠΕ60 

3 12 10 5 1 31 

9,7% 38,7% 32,3% 16,1% 3,2% 100,0% 

Σύνολο 

32 122 104 64 19 341 

9,4% 35,8% 30,5% 18,8% 5,6% 100,0% 

  

(χ
2
 = 123,050,  df =36, p = 0,0001 < 0,05) 
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Ο πίνακας 19 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν μέχρι τώρα έχουν παράσχει 

πολλές φορές Πρώτες Βοήθειες στο χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 

(χ
2
=69,318,  df =36, p = 0,001 < 0,05) υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα 

στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης. 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών, βλέπουμε ότι το 32% διαφωνεί με το 

περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης, το 16.4% δεν είναι βέβαιο ενώ το 27.9% 

συμφωνεί. Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά των 

εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα.  
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Πίνακας 19 

 Μέχρι τώρα έχω παράσχει πολλές φορές Πρώτες Βοήθειες στο χώρο 

του σχολείου 
Σύνολο 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΠΕ70 

15 36 26 41 10 128 

11,7% 28,1% 20,3% 32,0% 7,8% 100,0% 

ΠΕ11 

7 11 9 26 15 68 

10,3% 16,2% 13,2% 38,2% 22,1% 100,0% 

ΠΕ16 

2 3 2 5 0 12 

16,7% 25,0% 16,7% 41,7% ,0% 100,0% 

ΠΕ32 

3 7 3 2 0 15 

20,0% 46,7% 20,0% 13,3% ,0% 100,0% 

ΠΕ05 

8 18 3 3 0 32 

25,0% 56,3% 9,4% 9,4% ,0% 100,0% 

ΠΕ06 

5 11 6 2 1 25 

20,0% 44,0% 24,0% 8,0% 4,0% 100,0% 

ΠΕ07 

2 4 1 1 1 9 

22,2% 44,4% 11,1% 11,1% 11,1% 100,0% 

ΠΕ08 

1 3 2 3 0 9 

11,1% 33,3% 22,2% 33,3% ,0% 100,0% 

ΠΕ19-20 

5 3 1 3 0 12 

41,7% 25,0% 8,3% 25,0% ,0% 100,0% 

ΠΕ60 

5 13 3 9 1 31 

16,1% 41,9% 9,7% 29,0% 3,2% 100,0% 

Σύνολο 

53 109 56 95 28 341 

15,5% 32,0% 16,4% 27,9% 8,2% 100,0% 

  X
2
 = 69,318, df = 36, p = 0,001 

 

 

Ο πίνακας 20 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν πιστεύουν ότι ο διδάσκων 

πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο όταν συμβεί ένα ατύχημα στο σχολικό περιβάλλον που 

χρήζει παροχής πρώτων Βοηθειών. Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
= 55,232,  df =36, p 

= 0,021 < 0,05) υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην ειδικότητα των 

εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης. 
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Στο σύνολο των εκπαιδευτικών, βλέπουμε ότι το 42.2% συμφωνεί με το 

περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης, το 40.5% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 13.2% δεν 

είναι βέβαιο. Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά των 

εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα.  

 

 

Πίνακας 20 

 Πιστεύω ότι ο διδάσκων πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο όταν συμβεί 

ένα ατύχημα στο σχολικό περιβάλλον που χρήζει παροχής πρώτων  

Βοηθειών Σύνολο 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΠΕ70 

4 2 11 59 52 128 

3,1% 1,6% 8,6% 46,1% 40,6% 100,0% 

ΠΕ11 

0 3 10 31 24 68 

,0% 4,4% 14,7% 45,6% 35,3% 100,0% 

ΠΕ16 

0 0 0 4 8 12 

,0% ,0% ,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

ΠΕ32 

0 1 1 7 6 15 

,0% 6,7% 6,7% 46,7% 40,0% 100,0% 

ΠΕ05 

1 0 2 9 20 32 

3,1% ,0% 6,3% 28,1% 62,5% 100,0% 

ΠΕ06 

0 0 9 10 6 25 

,0% ,0% 36,0% 40,0% 24,0% 100,0% 

ΠΕ07 

0 1 0 4 4 9 

,0% 11,1% ,0% 44,4% 44,4% 100,0% 

ΠΕ08 

0 0 3 3 3 9 

,0% ,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

ΠΕ19-20 

0 2 2 5 3 12 

,0% 16,7% 16,7% 41,7% 25,0% 100,0% 

ΠΕ60 

0 0 7 12 12 31 

,0% ,0% 22,6% 38,7% 38,7% 100,0% 

Σύνολο 

5 9 45 144 138 341 

1,5% 2,6% 13,2% 42,2% 40,5% 100,0% 

X
2
 = 55,232 df = 36, p = 0,021 
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Ο πίνακας 21 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν πιστεύουν ότι είναι 

απαραίτητο όχι μόνο ως εκπαιδευτικοί αλλά ως πολίτες να γνωρίζουν πρώτες 

βοήθειες για να προστατέψουν την οικογένειά τους, αλλά και τον εαυτό τους.  

Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
 = 33,661, df =18, p = 0,014<0,05) υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στο 

περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης. 

Πίνακας 21 

 Είναι απαραίτητο όχι μόνο ως εκπαιδευτικός αλλά ως πολίτης να γνωρίζω 

πρώτες βοήθειες για να προστατέψω την οικογένειά μου, αλλά και τον 

εαυτό μου Σύνολο 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΠΕ70 

  3 24 101 128 

  2,3% 18,8% 78,9% 100,0% 

ΠΕ11 

  2 10 56 68 

  2,9% 14,7% 82,4% 100,0% 

ΠΕ16 

  0 2 10 12 

  ,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

ΠΕ32 

  0 1 14 15 

  ,0% 6,7% 93,3% 100,0% 

ΠΕ05 

  0 5 27 32 

  ,0% 15,6% 84,4% 100,0% 

ΠΕ06 

  0 8 17 25 

  ,0% 32,0% 68,0% 100,0% 

ΠΕ07 

  0 2 7 9 

  ,0% 22,2% 77,8% 100,0% 

ΠΕ08 

  1 5 3 9 

  11,1% 55,6% 33,3% 100,0% 

ΠΕ19-20 

  1 7 4 12 

  8,3% 58,3% 33,3% 100,0% 

ΠΕ60 

  0 7 24 31 

  ,0% 22,6% 77,4% 100,0% 

Σύνολο 

  7 71 263 341 

  2,1% 20,8% 77,1% 100,0% 

X
2
 = 33,661, df = 18, p = 0,014 
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Στον  πίνακα  22 φαίνεται η κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν πιστεύουν ότι το επίπεδο 

των γνώσεων τους στις Πρώτες Βοήθειες είναι ικανοποιητικό. Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
 = 109,765, df =36, p = 0,0001<0,05) υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση ανάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της 

ανωτέρω πρότασης. 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών, βλέπουμε ότι το 35.5% δεν είναι βέβαιο με το 

περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης, το 34% διαφωνεί ενώ το 16.4% απλά συμφωνεί. 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά των εκπαιδευτικών ανά 

ειδικότητα.  
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Πίνακας 22 

 Το επίπεδο των γνώσεων μου στις Πρώτες Βοήθειες είναι 

ικανοποιητικό 
Σύνολο 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΠΕ70 

13 49 50 16 0 128 

10,2% 38,3% 39,1% 12,5% ,0% 100,0% 

ΠΕ11 

3 8 18 27 12 68 

4,4% 11,8% 26,5% 39,7% 17,6% 100,0% 

ΠΕ16 

4 1 3 3 1 12 

33,3% 8,3% 25,0% 25,0% 8,3% 100,0% 

ΠΕ32 

2 4 9 0 0 15 

13,3% 26,7% 60,0% ,0% ,0% 100,0% 

ΠΕ05 

2 14 14 2 0 32 

6,3% 43,8% 43,8% 6,3% ,0% 100,0% 

ΠΕ06 

2 15 6 1 1 25 

8,0% 60,0% 24,0% 4,0% 4,0% 100,0% 

ΠΕ07 

0 4 4 0 1 9 

,0% 44,4% 44,4% ,0% 11,1% 100,0% 

ΠΕ08 

1 4 4 0 0 9 

11,1% 44,4% 44,4% ,0% ,0% 100,0% 

ΠΕ19-20 

1 4 6 1 0 12 

8,3% 33,3% 50,0% 8,3% ,0% 100,0% 

ΠΕ60 

4 13 7 6 1 31 

12,9% 41,9% 22,6% 19,4% 3,2% 100,0% 

Σύνολο 

32 116 121 56 16 341 

9,4% 34,0% 35,5% 16,4% 4,7% 100,0% 

X
2
 = 109,765, df = 36, p = 0,0001 

 

Ο πίνακας 23 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν πιστεύουν ότι η πρόσληψη 

διδακτικού προσωπικού στην Α/θμια & Β/θμια εκπαίδευση  πρέπει να περιλαμβάνει 

στα προαπαιτούμενα & την πιστοποιημένη γνώση παροχής Πρώτων Βοηθειών. 

Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
 = 52,820, df =36, p = 0,035<0,05) υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο 

της ανωτέρω πρότασης. 
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Στο σύνολο των εκπαιδευτικών, βλέπουμε ότι το 36.7% συμφωνεί με το 

περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης, το 24.3% συμφωνεί απόλυτα ενώ το 20.2% δεν 

είναι βέβαιο. Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά των 

εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα.  

Πίνακας 23 

 

 Η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Α/θμια & Β/θμια 

εκπαίδευση  πρέπει να περιλαμβάνει στα προαπαιτούμενα & την 

πιστοποιημένη γνώση  παροχής Πρώτων Βοηθειών. Σύνολο 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΠΕ70 

11 19 23 46 29 128 

8,6% 14,8% 18,0% 35,9% 22,7% 100,0% 

ΠΕ11 

1 7 10 23 27 68 

1,5% 10,3% 14,7% 33,8% 39,7% 100,0% 

ΠΕ16 

0 0 4 6 2 12 

,0% ,0% 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

ΠΕ32 

0 1 3 7 4 15 

,0% 6,7% 20,0% 46,7% 26,7% 100,0% 

ΠΕ05 

5 4 7 6 10 32 

15,6% 12,5% 21,9% 18,8% 31,3% 100,0% 

ΠΕ06 

1 3 7 13 1 25 

4,0% 12,0% 28,0% 52,0% 4,0% 100,0% 

ΠΕ07 

1 0 4 3 1 9 

11,1% ,0% 44,4% 33,3% 11,1% 100,0% 

ΠΕ08 

1 3 3 1 1 9 

11,1% 33,3% 33,3% 11,1% 11,1% 100,0% 

ΠΕ19-20 

1 1 5 4 1 12 

8,3% 8,3% 41,7% 33,3% 8,3% 100,0% 

ΠΕ60 

3 2 3 16 7 31 

9,7% 6,5% 9,7% 51,6% 22,6% 100,0% 

Σύνολο 

24 40 69 125 83 341 

7,0% 11,7% 20,2% 36,7% 24,3% 100,0% 

X
2
 = 52,820, df = 36, p = 0,035 
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Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (24) παρουσιάζουν τις 

απαντήσεις που έχουν δώσει όσοι από το δείγμα της μελέτης έχουν θέση ευθύνης και 

όσοι δεν έχουν. Από το σύνολο των 271 ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα και 

που δεν έχουν θέση ευθύνης, 123 (45.4%) συμφωνούν με το ότι ο διδάσκων πρέπει να 

παίξει ενεργό ρόλο όταν συμβεί ένα ατύχημα στο σχολικό περιβάλλον που χρήζει 

παροχής πρώτων  Βοηθειών, 100 άτομα (36.9%) συμφωνούν απόλυτα, 35 (12.9%) 

δεν είναι βέβαια, 8 (3%) διαφωνούν και μόλις 5 (1.8%) διαφωνούν απόλυτα. Από το 

σύνολο των 70 ατόμων που έχουν θέση ευθύνης, 38 (54.3%) συμφωνούν απόλυτα με 

το περιεχόμενο της παραπάνω πρότασης, 21 άτομα (30%) συμφωνούν, 10 (14.3%) 

δεν είναι βέβαια, 1 (1.4%) διαφωνεί ενώ κανένα άτομο (0%) δε διαφωνεί απόλυτα. 

Σύμφωνα με το χ
2
 κριτήριο, υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη 

θέση ευθύνης των εκπαιδευτικών και το ρόλο του διδάσκοντα σε περίπτωση 

ατυχήματος στο σχολικό περιβάλλον: χ
2
= 9,134, df = 4, p = 0,048, p<0.05. 

 

                                                        Πίνακας 24 

 

 Πιστεύω ότι ο διδάσκων πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο όταν συμβεί ένα 

ατύχημα στο σχολικό περιβάλλον που χρήζει παροχής πρώτων  Βοηθειών 
Σύνολο 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΕΧΩ 

0 1 10 21 38 70 

,0% 1,4% 14,3% 30,0% 54,3% 100,0% 

ΔΕΝ ΕΧΩ 

5 8 35 123 100 271 

1,8% 3,0% 12,9% 45,4% 36,9% 100,0% 

Σύνολο 

5 9 45 144 138 341 

1,5% 2,6% 13,2% 42,2% 40,5% 100,0% 

 
            X

2
 = 9,134, df = 4, p = 0,048 

 

Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον πίνακα 25 παρουσιάζουν τις απαντήσεις 

που έχουν δώσει όσοι από το δείγμα της μελέτης έχουν θέση ευθύνης και όσοι δεν 

έχουν αναφορικά με το ότι η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Α/θμια & 

Β/θμια εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει στα προαπαιτούμενα & την 

πιστοποιημένη γνώση παροχής Πρώτων Βοηθειών.  
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Από το σύνολο των 271 ατόμων που δεν έχουν θέση ευθύνης, 101 (37.3%) 

συμφωνούν με το περιεχόμενο της παραπάνω πρότασης, 51 άτομα (18.8%) 

συμφωνούν απόλυτα, 58 (21.4%) δεν είναι βέβαια, 40 (14.8%) διαφωνούν και 21 

(7.7%) διαφωνούν απόλυτα. Από το σύνολο των 70 ατόμων που έχουν θέση ευθύνης, 

οι 32 (45.7%) απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα με την παραπάνω πρόταση, 24 

άτομα (34.3%) συμφωνούν, 11 (15.7%) δεν είναι βέβαια, 3 άτομα (4.3%) διαφωνούν 

απόλυτα ενώ κανένα άτομο (0%) δε διαφωνεί. 

Σύμφωνα με το χ
2
 κριτήριο, υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στη θέση ευθύνης των εκπαιδευτικών και την άποψη ότι η πρόσληψη 

διδακτικού προσωπικού στην Α/θμια & Β/θμια εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει 

στα προαπαιτούμενα & την πιστοποιημένη γνώση παροχής Πρώτων Βοηθειών: χ
2
  = 

28,837, df = 4, p = 0,0001, p<0.05. 

 

 

 

  

Πίνακας 25 

 

 Η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Α/θμια & Β/θμια 

εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει στα προαπαιτούμενα & την 

πιστοποιημένη γνώση  παροχής Πρώτων Βοηθειών. 
Σύνο

λο 
ΘΕΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφων

ώ 

Δεν είμαι 

βέβαιος 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΕΧΩ 

3 0 11 24 32 70 

4,3% ,0% 15,7% 34,3% 45,7% 100,0

% 

ΔΕΝ ΕΧΩ 

21 40 58 101 51 271 

7,7% 14,8% 21,4% 37,3% 18,8% 100,0

% 

Σύνολο 

24 40 69 125 83 341 

7,0% 11,7% 20,2% 36,7% 24,3% 100,0

% 

X
2
 = 28,837, df = 4, p = 0,0001 
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Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον πίνακα 26 παρουσιάζουν τις απαντήσεις 

που έχουν δώσει όσοι από το δείγμα της μελέτης έχουν θέση ευθύνης και όσοι δεν 

έχουν αναφορικά με το ότι αν γνώριζαν ότι θα προγραμματιζόταν ένα σεμινάριο 

πρώτων βοηθειών, θα υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

          Από το σύνολο των 271 ατόμων που δεν έχουν θέση ευθύνης, 140 (51.7%) 

συμφωνούν με την προαναφερόμενη πρόταση, 108 άτομα (39.9%) συμφωνούν 

απόλυτα, 19 (7%) δεν είναι βέβαια, 2 (7%) διαφωνούν και επίσης 2 (7%) διαφωνούν 

απόλυτα.  

          Από το σύνολο των 70 ατόμων που έχουν θέση ευθύνης, 44 (62.9%) 

συμφωνούν απόλυτα με το περιεχόμενο της παραπάνω πρότασης, 24 άτομα (34.3%) 

συμφωνούν, 2 (2.9%) διαφωνούν ενώ κανένα άτομο (0%) ούτε διαφωνεί απόλυτα 

ούτε παρουσιάζεται βέβαιο. Ο έλεγχος με το χ
2  

(χ
2
= 17,651, df = 4, p = 0,001 < 0,05)   

έδειξε ότι υπάρχει στατιστική σημαντική σχέση ανάμεσα στη θέση ευθύνης των 

εκπαιδευτικών και το ενδιαφέρον τους για να παρακολουθήσουν σεμινάριο για τις 

πρώτες βοήθειες.  

 

 

Πίνακας 26 

 

 Αν γνώριζα ότι θα προγραμματιζόταν ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών, 

θα υπέβαλα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Σύνολο 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΕΧΩ 

0 2 0 24 44 70 

,0% 2,9% ,0% 34,3% 62,9% 100,0% 

ΔΕΝ ΕΧΩ 

2 2 19 140 108 271 

,7% ,7% 7,0% 51,7% 39,9% 100,0% 

Σύνολο 

2 4 19 164 152 341 

,6% 1,2% 5,6% 48,1% 44,6% 100,0% 

X
2
 = 17,651, df = 4, p = 0,001 

 

 

Ο πίνακας 27 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν έχουν συμβεί συχνά 

ατυχήματα σε μαθητές κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας τους στο σχολείο.  

Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
= 28,660,  df = 8, p = 0,0001 < 0,05) υπάρχει στατιστική 
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σημαντική σχέση ανάμεσα στα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και στη συχνότητα 

των μαθητικών ατυχημάτων στο σχολείο. 

Έτσι, από τους εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 0-5 χρόνια, το 52% 

συμφωνεί με την μεγάλη συχνότητα των ατυχημάτων ενώ το 28% δεν συμφωνεί. 

Από τους εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 6-11 χρόνια, το 40.7% συμφωνεί 

με την μεγάλη συχνότητα των ατυχημάτων, το 20.4% συμφωνεί απόλυτα ενώ επίσης 

το 20.4% δεν είναι βέβαιο. Από τους εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 12 και άνω 

χρόνια, το 45.4% συμφωνεί με την μεγάλη συχνότητα των ατυχημάτων, το 28.4% 

συμφωνεί απόλυτα ενώ επίσης το 11.5% δεν είναι βέβαιο. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 27 

 

 Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές κατά τη διάρκεια της 

προϋπηρεσίας σας  στο σχολείο. 
Σύνολο 

ΕΤΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

0 - 5 

0 14 9 26 1 50 

,0% 28,0% 18,0% 52,0% 2,0% 100,0% 

6 - 11 

4 16 22 44 22 108 

3,7% 14,8% 20,4% 40,7% 20,4% 100,0% 

12 ΚΑΙ ΑΝΩ 

7 18 21 85 52 183 

3,8% 9,8% 11,5% 46,4% 28,4% 100,0% 

Σύνολο 

11 48 52 155 75 341 

3,2% 14,1% 15,2% 45,5% 22,0% 100,0% 

   X
2
 = 28,660, df = 8, p = 0,0001 

 

 

Ο πίνακας 28 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν πιστεύουν ότι οι γνώσεις 

τους στην παροχή πρώτων βοηθειών είναι επαρκής. Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
 = 

31,454,  df = 8, p = 0,0001 < 0,05) υπάρχει στατιστική σημαντική σχέση ανάμεσα στα 

έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και το περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης. 
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Ειδικότερα, από τους εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 0-5 χρόνια, το 38% 

διαφωνεί με την παραπάνω πρόταση ενώ το 28% δεν είναι βέβαιο. Από τους 

εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 6-11 χρόνια, το 48.1% διαφωνεί με την παραπάνω 

πρόταση, το 12% συμφωνεί ενώ το 27.8% δεν είναι βέβαιο. 

Από τους εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 12 και άνω χρόνια, το 32.8% δεν 

είναι βέβαιο, το 27.9% διαφωνεί ενώ το 23.5% συμφωνεί. 

 

 

Πίνακας 28 

 

 Οι γνώσεις μου στην παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι επαρκής 
Σύνολο ΕΤΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

0 - 5 

9 19 14 8 0 50 

18,0% 38,0% 28,0% 16,0% ,0% 100,0% 

6 - 11 

6 52 30 13 7 108 

5,6% 48,1% 27,8% 12,0% 6,5% 100,0% 

12 ΚΑΙ ΑΝΩ 

17 51 60 43 12 183 

9,3% 27,9% 32,8% 23,5% 6,6% 100,0% 

Σύνολο 

32 122 104 64 19 341 

9,4% 35,8% 30,5% 18,8% 5,6% 100,0% 

X
2
 = 31,454, df = 8, p = 0,0001 

 

 

 

Ο πίνακας 29 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν μέχρι τώρα έχουν παράσχει 

πολλές φορές πρώτες βοήθειες στο χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με το χ
2 
κριτήριο

 
(χ

2
 

= 31,454,  df = 8, p = 0,0001 < 0,05) υπάρχει στατιστική σημαντική σχέση ανάμεσα 

στα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και το περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης. 

Ειδικότερα, από τους εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 0-5 χρόνια, το 38% διαφωνεί 

με την παραπάνω πρόταση ενώ το 28% δεν είναι βέβαιο. 

Από τους εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 6-11 χρόνια, το 48.1% διαφωνεί 

με την παραπάνω πρόταση, το 12% συμφωνεί ενώ το 27.8% δεν είναι βέβαιο. 
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Από τους εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 12 και άνω χρόνια, το 32.8% δεν είναι 

βέβαιο, το 27.9% διαφωνεί ενώ το 23.5% συμφωνεί. 

 

 

 

Πίνακας 29  

 

 Μέχρι τώρα έχω παράσχει πολλές φορές Πρώτες Βοήθειες στο χώρο 

του σχολείου. 
Σύνολο 

ΕΤΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

0 - 5 

9 19 14 8 0 50 

18,0% 38,0% 28,0% 16,0% ,0% 100,0% 

6 - 11 

6 52 30 13 7 108 

5,6% 48,1% 27,8% 12,0% 6,5% 100,0% 

12 ΚΑΙ ΑΝΩ 

17 51 60 43 12 183 

9,3% 27,9% 32,8% 23,5% 6,6% 100,0% 

Σύνολο 

32 122 104 64 19 341 

9,4% 35,8% 30,5% 18,8% 5,6% 100,0% 

X
2
 = 31,454, df = 8, p = 0,0001 

 

 

Ο πίνακας 30 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν ξέρουν σε περίπτωση 

επείγουσας κατάστασης τι δεν πρέπει να κάνουν. Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
 = 

20,970,  df = 8, p = 0,007 < 0,05) υπάρχει στατιστική σημαντική σχέση ανάμεσα στα 

έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και το περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης. 

Ειδικότερα, από τους εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 0-5 χρόνια, το 38% διαφωνεί 

με την παραπάνω πρόταση ενώ το 36% δεν είναι βέβαιο. 

Από τους εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 6-11 χρόνια, το 29.6% διαφωνεί 

με την παραπάνω πρόταση, το 22.2% συμφωνεί ενώ το υψηλότερο ποσοστό που 

αγγίζει το 39.8% δεν είναι βέβαιο. Από τους εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας 12 και 

άνω χρόνια, το 34.4% δεν είναι βέβαιο, το 18.6% διαφωνεί ενώ το 26.2% συμφωνεί. 
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Πίνακας 30  

 

 Ξέρω σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης τι δεν πρέπει να 

κάνω 
Σύνολο 

ΕΤΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

0 - 5 

2 20 18 9 1 50 

4,0% 40,0% 36,0% 18,0% 2,0% 100,0% 

6 - 11 

4 32 43 24 5 108 

3,7% 29,6% 39,8% 22,2% 4,6% 100,0% 

12 ΚΑΙ ΑΝΩ 

14 34 63 48 24 183 

7,7% 18,6% 34,4% 26,2% 13,1% 100,0% 

Σύνολο 

20 86 124 81 30 341 

5,9% 25,2% 36,4% 23,8% 8,8% 100,0% 

 
X

2
 = 20,970 df = 8, p = 0,007 

 

  

Ο πίνακας 31 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν θεωρούν ότι οι γνώσεις 

τους στην παροχή πρώτων βοηθειών είναι επαρκείς. Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
 = 

10,148,  df = 4, p = 0,038 < 0,05) υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην 

κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών των εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της 

ανωτέρω πρότασης. 

Ειδικότερα, από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν δεύτερο πτυχίο, το 39,4% 

διαφωνεί με την παραπάνω πρόταση, το 27.5% δεν είναι βέβαιο, ενώ το 17,5% απλά 

συμφωνεί. 

Από αυτούς που έχουν δεύτερο πτυχίο, το 25.6% διαφωνεί ενώ το 38,9% δεν είναι 

βέβαιο. 
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Πίνακας 31 

 

 Οι γνώσεις μου στην παροχή Πρώτων βοηθειών είναι επαρκείς 
Σύνολο Β΄ ΠΤΥΧΙΟ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΟΧΙ 

27 99 69 44 12 251 

10,8% 39,4% 27,5% 17,5% 4,8% 100,0% 

ΝΑΙ 

5 23 35 20 7 90 

5,6% 25,6% 38,9% 22,2% 7,8% 100,0% 

Σύνολο 

32 122 104 64 19 341 

9,4% 35,8% 30,5% 18,8% 5,6% 100,0% 

            X
2
 = 10,148, df = 4, p = 0,038 

 

 

Ο πίνακας 32 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν θεωρούν ότι ξέρουν σε 

περίπτωση επείγουσας κατάστασης τι δεν πρέπει να κάνουν. Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
= 13,405,  df = 4, p = 0,009 < 0,05) υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

ανάμεσα στην κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών των εκπαιδευτικών και στο 

περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης. 

Ειδικότερα, από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν δεύτερο πτυχίο, το 30,3% 

διαφωνεί με την παραπάνω πρόταση, το 33.9% δεν είναι βέβαιο, ενώ το 21,9% απλά 

συμφωνεί. Από αυτούς που έχουν δεύτερο πτυχίο, το 28.9% συμφωνεί ενώ το 43,3% 

δεν είναι βέβαιο. 
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Πίνακας 32 

 

 Ξέρω σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης τι δεν πρέπει να κάνω 

Σύνολο Β΄ ΠΤΥΧΙΟ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΟΧΙ 

13 76 85 55 22 251 

5,2% 30,3% 33,9% 21,9% 8,8% 100,0% 

ΝΑΙ 

7 10 39 26 8 90 

7,8% 11,1% 43,3% 28,9% 8,9% 100,0% 

Σύνολο 

20 86 124 81 30 341 

5,9% 25,2% 36,4% 23,8% 8,8% 100,0% 

 χ
2
 = 13,405, df = 4, p = 0,009 

 

 

 

 

Ο πίνακας 33 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν έχουν συμβεί συχνά 

ατυχήματα σε μαθητές κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας τους στο σχολείο.  

Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
= 13,840,  df = 4, p = 0,008 < 0,05) υπάρχει στατιστική 

σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταπτυχιακές - διδακτορικές σπουδές των 

εκπαιδευτικών και στη συχνότητα των μαθητικών ατυχημάτων στο σχολείο. 

Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό - 

διδακτορικό τίτλο εμφανίζονται να συμφωνούν σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς 

που έχουν μεταπτυχιακές σπουδές σχετικά με την μεγάλη συχνότητα των μαθητικών 

ατυχημάτων. 

  Έτσι από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν μεταπτυχιακές - διδακτορικές 

σπουδές το 27,2% συμφωνούν απόλυτα με την μεγάλη συχνότητα των ατυχημάτων, 

το 45,1% απλά συμφωνούν, ενώ το 13,8% δεν συμφωνεί. 

Από τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους 

σπουδών το 12% συμφωνούν απόλυτα με την μεγάλη συχνότητα των ατυχημάτων, το 

46,2% απλά συμφωνούν, ενώ το 23,9% δεν συμφωνεί. 
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Πίνακας 33 

 

 

 Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές κατά τη διάρκεια της 

προϋπηρεσίας σας στο σχολείο 
Σύνολο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Δεν είμαι 

βέβαιος 
Συμφωνώ Συμφων

ώ 

απόλυτα 

ΟΧΙ 

5 26 31 101 61 224 

2,2% 11,6% 13,8% 45,1% 27,2% 100,0% 

ΝΑΙ 

6 22 21 54 14 117 

5,1% 18,8% 17,9% 46,2% 12,0% 100,0% 

Σύνολο 

11 48 52 155 75 341 

3,2% 14,1% 15,2% 45,5% 22,0% 100,0% 

χ
2
 = 13,840, df = 4, p = 0,008 

 

    

 

 

Ο πίνακας 34 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν η αυτοεπιμόρφωση στις 

πρώτες βοήθειες μπορεί να καταστήσει μη αναγκαία την πιστοποίηση σε αυτές. 

Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 
(χ

2
 = 15,750,  df = 4, p = 0,003 < 0,05) υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταπτυχιακές σπουδές των εκπαιδευτικών και στο 

περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης. 

Ειδικότερα, από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν μεταπτυχιακές σπουδές 

το 43,3% διαφωνεί με την παραπάνω πρόταση, το 23.7% διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 

18,8% δεν είναι βέβαιο. Από τους μεταπτυχιακούς, το 43.6% διαφωνεί απόλυτα, το 

35% απλά διαφωνεί, ενώ το 14,5% δεν είναι βέβαιο. 
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Πίνακας 34 

 

 Η αυτοεπιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες μπορεί να 

καταστήσει μη αναγκαία  την πιστοποίηση σε αυτές 
Σύνολο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Δεν είμαι 

βέβαιος 

Συμφωνώ Συμφων

ώ 

απόλυτα 

ΟΧΙ 

53 97 42 21 11 224 

23,7% 43,3% 18,8% 9,4% 4,9% 100,0% 

ΝΑΙ 

51 41 17 5 3 117 

43,6% 35,0% 14,5% 4,3% 2,6% 100,0% 

Σύνολο 

104 138 59 26 14 341 

30,5% 40,5% 17,3% 7,6% 4,1% 100,0% 

 
            x

2
 = 15,750, df = 4, p = 0,003 

 

 

Ο πίνακας 35 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν μέχρι τώρα έχουν παράσχει 

πολλές φορές πρώτες βοήθειες στο χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με το χ
2 
κριτήριο

 
(χ

2
 

= 24,825,  df = 4, p = 0,0001 < 0,05) υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα 

στις μεταπτυχιακές σπουδές των εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της ανωτέρω 

πρότασης. 

Ειδικότερα, από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν μεταπτυχιακές σπουδές 

το 30,4% διαφωνεί με την παραπάνω πρόταση, το 33.9% συμφωνεί, ενώ το 15,2% 

δεν είναι βέβαιο. Από τους μεταπτυχιακούς, το 35% διαφωνεί, το 25.6% διαφωνεί 

απόλυτα, ενώ το 18,8% δεν είναι βέβαιο. 
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Πίνακας 35 

 

 

 Μέχρι τώρα έχω παράσχει πολλές φορές Πρώτες Βοήθειες 

στο χώρο του σχολείου. 
Σύνολο 

ΜΕΤΑΠΤ

ΥΧΙΑΚΟ 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Δεν είμαι 

βέβαιος 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΟΧΙ 

23 68 34 76 23 224 

10,3% 30,4% 15,2% 33,9% 10,3% 100,0% 

ΝΑΙ 

30 41 22 19 5 117 

25,6% 35,0% 18,8% 16,2% 4,3% 100,0% 

Σύνολο 

53 109 56 95 28 341 

15,5% 32,0% 16,4% 27,9% 8,2% 100,0% 

 
            X

2
 = 24,825, df = 4, p = 0,0001 

 

 

 

 

Ο πίνακας 36 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν θεωρούν ότι το επίπεδο των 

γνώσεών τους στις πρώτες βοήθειες είναι ικανοποιητικό. Σύμφωνα με το χ
2 

κριτήριο
 

(χ
2
 = 16,000,  df = 4, p = 0,003 < 0,05) υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα 

στις μεταπτυχιακές σπουδές των εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της ανωτέρω 

πρότασης. 

Ειδικότερα, από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν μεταπτυχιακές σπουδές 

το 39,7% δεν είναι βέβαιο με την παραπάνω πρόταση, το 28.1% διαφωνεί, ενώ το 

19,6% απλά συμφωνεί. Από τους μεταπτυχιακούς, το 45.3% διαφωνεί ενώ το 27,4% 

δεν είναι βέβαιοι. 
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Πίνακας 36 

 

 Το επίπεδο των γνώσεων μου στις Πρώτες Βοήθειες είναι 

ικανοποιητικό 
Σύνολο 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Δεν είμαι 

βέβαιος 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΟΧΙ 

20 63 89 44 8 224 

8,9% 28,1% 39,7% 19,6% 3,6% 100,0% 

ΝΑΙ 

12 53 32 12 8 117 

10,3% 45,3% 27,4% 10,3% 6,8% 100,0% 

Σύνολο 

32 116 121 56 16 341 

9,4% 34,0% 35,5% 16,4% 4,7% 100,0% 

            

      X
2
 = 16,000, df = 4, p = 0,003 

 

 

 

 

 

 

Ο πίνακας 37 παρουσιάζει την κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των 

απόψεων των 341 εκπαιδευτικών του δείγματος για το αν θεωρούν ότι η πρόσληψη 

διδακτικού προσωπικού στην Α/θμια & Β/θμια εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει 

στα προαπαιτούμενα & την πιστοποιημένη γνώση  παροχής Πρώτων Βοηθειών. 

Σύμφωνα με το χ
2
 κριτήριο (χ

2
  = 11,483,  df = 4, p = 0,022 < 0,05) υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταπτυχιακές σπουδές των 

εκπαιδευτικών και στο περιεχόμενο της ανωτέρω πρότασης. 

Ειδικότερα, από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν μεταπτυχιακές σπουδές 

το 41,1% συμφωνεί με την παραπάνω πρόταση, το 24.1% συμφωνεί απόλυτα, ενώ το 
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18,3% δεν είναι βέβαιο. Από τους μεταπτυχιακούς, το 28.2% συμφωνεί ενώ το 24,8% 

συμφωνεί απόλυτα. 

 

 

 

 

Πίνακας 37 

 

 Η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Α/θμια & Β/θμια εκπαίδευση  

πρέπει να περιλαμβάνει στα προαπαιτούμενα & την πιστοποιημένη γνώση  

παροχής Πρώτων Βοηθειών. Σύνολο 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι βέβαιος Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

ΟΧΙ 

18 19 41 92 54 224 

8,0% 8,5% 18,3% 41,1% 24,1% 100,0% 

ΝΑΙ 

6 21 28 33 29 117 

5,1% 17,9% 23,9% 28,2% 24,8% 100,0% 

Σύνολο 

24 40 69 125 83 341 

7,0% 11,7% 20,2% 36,7% 24,3% 100,0% 

 
      X

2
 = 11,483, df = 4, p = 0,022 
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V 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να καταγράψει τις αντιλήψεις του 

διδακτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις πρώτες βοήθειες. Με 

βάση τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι το προσωπικό της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης βαθμολόγησε με μεγαλύτερο βαθμό τις ερωτήσεις «είναι απαραίτητο όχι 

μόνο ως εκπαιδευτικός, αλλά ως πολίτης να γνωρίζω πρώτες βοήθειες  για να 

προστατέψω την οικογένειά μου, αλλά και τον εαυτό μου», «πιστεύω ότι πρέπει να 

χορηγούνται μαθήματα πρώτων βοηθειών στο προσωπικό της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης», «πιστεύω ότι οι γνώσεις πρώτων βοηθειών είναι πολύ σημαντικές για 

την καθημερινή ζωή», «πιστεύω ότι οι πρώτες βοήθειες βελτιώνουν την κατάσταση 

του θύματος» και  «αν γνώριζα ότι θα προγραμματιζόταν ένα σεμινάριο πρώτων 

βοηθειών, θα υπέβαλα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Αντίθετα, μικρότερο 

βαθμό πήραν οι ερωτήσεις: «η αυτοεπιμόρφωση στις πρώτες βοήθειες μπορεί να 

καταστήσει μη αναγκαία  την πιστοποίηση σε αυτές» και «το επίπεδο των  γνώσεών 

μου στις πρώτες βοήθειες είναι ικανοποιητικό». Ακόμα παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τις πρώτες βοήθειες 

και του φύλου, ηλικίας, γονικής επιμέλειας, ειδικότητας και κατόχους δευτέρου 

πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου.  

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι σε πλήρη συμφωνία με τα ευρήματα και 

άλλων τέτοιων παρόμοιων μελετών που έχουν εκπονηθεί στο εξωτερικό. Σε μελέτη 

των Scapigliati, Giampaoli και Marsili (2013) που πραγματοποιήθηκε σε 32 Ιταλικά 

Πανεπιστήμια, διαφαίνεται ότι μόνο έξι από αυτά διοργανώνουν σεμινάρια 
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εκπαίδευσης BLS-D σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών με καρδιοαναπνευστικά 

προβλήματα.  

Επιπλέον, σε μελέτη των Parnell, Pearson, Galletly και Larsen (2006), 

αναφορικά με τις γνώσεις και τις στάσεις των μαθητών Λυκείου στη Νέα Ζηλανδία 

για την καρδιοαναπνευστική ανάνηψη, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό των μαθητών διάκειται θετικά ως προς την εκμάθηση της διαδικασίας της 

ανάνηψης σε περιστατικά με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.  

Επίσης, στα πλαίσια μελέτης που εκπόνησαν οι Delavar, Gholami, Ahmadi 

και Moshtaghian (2012) σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών, διαφαίνεται η 

αναγκαιότητα από την πλευρά των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον τομέα της 

ανακουφιστικής φροντίδας για περαιτέρω εκπαίδευση καθότι οι ίδιοι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν μέτριο επίπεδο γνώσεων ως προς την παροχή 

πρώτων βοηθειών σε έκτακτα περιστατικά.  

Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης σε θέματα πρώτων βοηθειών, ιδίως στους 

άνδρες, πρόεκυψε σαν εύρημα και από την μελέτη του Al-Khamees, Nedaa (2006) με 

σκοπό τη διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων φοιτητών σε Πανεπιστήμιο του 

Κουβέιτ.  

Οι Baser et al (2007) από 3.121 δασκάλους δημοτικών σχολείων με τυχαία 

δειγματοληψία, γεγονός που ευνοεί την εξωτερική εγκυρότητα της μελέτης, έλαβαν 

δείγμα 312 δασκάλων (10% του πληθυσμού) στους οποίους αξιολόγησαν τη γνώση 

σε Πρώτες Βοήθειες. Τα αποτελέσματά τους είναι συναφή με  προηγούμενων 

μελετών. Οι μισοί δάσκαλοι δεν είχαν ποτέ εκπαιδευτεί, ενώ μόνο το 25% είχαν 

σχετικά καλή γνώση σε παροχή Πρώτων Βοηθειών. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού και μάλιστα 

επαναλαμβανόμενα.  
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    Από όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτός ο βαθμός αναγκαιότητας 

υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων προκειμένου όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί 

αλλά και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες να αποκομίσουν τις απαραίτητες γνώσεις 

πάνω σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.  

Τόσο, λοιπόν, η παρούσα μελέτη όσο και οι ανωτέρω συναφείς 

καταδεικνύουν με ενάργεια ότι μία συγκεκριμένη κοινωνική και επαγγελματική 

ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως αυτή των εκπαιδευτικών, παρουσιάζουν 

κάποιες απόψεις και συμπεριφορές, οι οποίες αρχικά ξενίζουν. Αποκωδικοποιώντας 

όμως τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται ότι πέρα από το γνωστικό και παιδαγωγικό 

υπόβαθρο που εξ αντικειμένου διαθέτουν, μεγάλη μερίδα εξ αυτών φέρει νοοτροπίες 

που δρουν ανασταλτικά στην ολόψυχη και κυρίως έμπρακτη υιοθέτηση των αρχών 

της πιστοποίησης στις πρώτες βοήθειες. 

Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει και να πάψουν οι πιστοποιημένες 

πρώτες βοήθειες να έρχονται έσχατες στις προτεραιότητες των εκπαιδευτικών. Η 

ολιστική προσέγγιση της λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας και της καθημερινής 

πολύπτυχης σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή δεν μπορεί να μην περιέχει την διάσταση 

της πρόληψης και της απευκταίας παρέμβασης προς το συνάνθρωπο. 

Η αλλαγή νοοτροπίας απαιτεί σκληρή  και συνεχή  δουλειά καθώς και  σαφή, 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, σίγουρα όμως αξίζει τον κόπο. Δεν πρέπει άλλωστε να 

λησμονούμε το σοφό ρητό «όποιος σώζει έναν άνθρωπο, σώζει τον κόσμο όλο». 

Σίγουρα, λοιπόν, κάθε εκπαιδευτικός που θέλει να λέγεται δάσκαλος και παιδαγωγός 

θα επιδιώξει να πιστοποιηθεί στις πρώτες βοήθειες. 
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 Συμπεράσματα 

 

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις:  

1.  Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές  κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας 

σας  στο σχολείο (x
2 

= 10,054, df = 4, p< 0,05).    

2. Οι γνώσεις μου στην παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι επαρκείς ( x
2  

= 11,361, df = 

4, p< 0,05).      

3. Μέχρι τώρα έχω παράσχει πολλές φορές Πρώτες Βοήθειες στο χώρο του σχολείου 

(x
2
= 12,659, df = 4, p< 0,05).  

4. Είναι απαραίτητο όχι μόνο ως εκπαιδευτικός αλλά ως πολίτης να γνωρίζω πρώτες 

βοήθειες για να προστατέψω την οικογένειά μου, αλλά και τον εαυτό μου (x
2 

= 5,941, 

df = 4, p< 0,05). 

5. Πιστεύω ότι οι γνώσεις Πρώτων Βοηθειών είναι πολύ σημαντικές για την 

καθημερινή ζωή (x
2
 = 8,726, df = 4, p< 0,05).  

 

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ηλικίας των 

εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις:  

1.  Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές  κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας 

σας  στο σχολείο (x
2 

=15,219, df = 8, p<0,05).  

2. Ξέρω σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης τι δεν πρέπει να κάνω (x
2
=15,545, df 

= 8, p< 0,05).  

 

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ γονικής επιμέλειας 

των εκπαιδευτικών στην ερώτηση  Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές  

κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας σας  στο σχολείο (x
2 

= 10,684, df = 4, p< 0,05).   

 

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ειδικότητας των 

εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις:  

1. Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας 

τους στο σχολείο (x
2
= 75,272,  df =36, p<0,05).  

2. Οι γνώσεις τους στην παροχή πρώτων βοηθειών είναι επαρκείς (χ
2
 = 123,050,  df 

=36, p<0,05).  
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3. Μέχρι τώρα έχω παράσχει πολλές φορές Πρώτες Βοήθειες στο χώρο του σχολείου 

(χ
2
 = 69,318,  df =36, p< 0,05).  

4. Πιστεύω ότι ο διδάσκων πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο όταν συμβεί ένα ατύχημα 

στο σχολικό περιβάλλον που χρήζει παροχής πρώτων Βοηθειών (χ
2
 = 55,232,  df =36, 

p< 0,05).   

5. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο όχι μόνο ως εκπαιδευτικός,  αλλά ως πολίτης να 

γνωρίζω πρώτες βοήθειες για να προστατέψω την οικογένειά μου, αλλά και τον εαυτό 

μου (χ
2
 = 33,661, df =36, p<0,05).    

6. Πιστεύω ότι το επίπεδο των γνώσεών μου στις Πρώτες Βοήθειες είναι 

ικανοποιητικό (χ
2
 = 109,765, df =36, p <0,05).   

7. Πιστεύω ότι η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Α/θμια & Β/θμια 

εκπαίδευση,  πρέπει να περιλαμβάνει στα προαπαιτούμενα & τη πιστοποιημένη 

γνώση παροχής Πρώτων Βοηθειών» (χ
2
 = 52,820, df =36, p<0,05).   

 

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ θέσης ευθύνης των 

εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις:  

1. Πιστεύω ότι ο διδάσκων πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο όταν συμβεί ένα ατύχημα 

στο σχολικό περιβάλλον που χρήζει παροχής πρώτων  Βοηθειών (x
2
 = 9,134, df = 4, 

p<0.05). 

2. Η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Α/θμια & Β/θμια εκπαίδευση πρέπει να 

περιλαμβάνει στα προαπαιτούμενα & την πιστοποιημένη γνώση παροχής Πρώτων 

Βοηθειών (x
2
 = 28,837, df = 4, p<0.05).  

3. Αν γνώριζα ότι θα προγραμματιζόταν ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών, θα 

υπέβαλα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (x
2
 = 17,651, df = 4, p = 0,001 < 0,05).  

 

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ετών υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις:  

1. Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας 

τους στο σχολείο»  από τους  τεύουν ότι οι γνώσεις τους στην παροχή πρώτων 

βοηθειών είναι επαρκής» 
 
(χ

2
 = 28,660,  df = 8, p< 0,05).  

2. Μέχρι τώρα έχω παράσχει πολλές φορές πρώτες βοήθειες στο χώρο του σχολείου» 

(χ
2
 = 31,454,  df = 8, p<0,05).  
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3. Ξέρω σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης τι δεν πρέπει να κάνω (χ
2
 = 31,454,  

df = 8, p< 0,05).  

 

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών 

που είχαν δεύτερο πτυχίο στις ερωτήσεις:  

1. Οι γνώσεις μου στην παροχή πρώτων βοηθειών είναι επαρκείς (x
2
 = 10,148, df = 4, 

p<0.05). 

2. Ξέρω σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης τι δεν πρέπει να κάνω x
2
 = 13,405, df 

= 4, p<0.05). 

 

Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών 

που είχαν μεταπτυχιακό στις ερωτήσεις:  

1. Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας 

σας στο σχολείο (x
2
 = 13,840, df = 4, p<0.05). 

2. Η αυτοεπιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες μπορεί να καταστήσει μη αναγκαία  την 

πιστοποίηση σε αυτές (X
2
 = 15,750, df = 4, p<0,05). 

3. Μέχρι τώρα έχουν παράσχει πολλές φορές πρώτες βοήθειες στο χώρο του σχολείου 

(X
2
 = 24,825, df = 4, p<0,05). 

4. θεωρώ ότι το επίπεδο των γνώσεών μου στις πρώτες βοήθειες είναι ικανοποιητικό 

(χ
2
 = 16,000, df = 4, p = 0,003). 

5. Θεωρώ ότι η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Α/θμια & Β/θμια 

εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει στα προαπαιτούμενα & την πιστοποιημένη 

γνώση  παροχής Πρώτων Βοηθειών (x
2
 = 11,483, df = 4, p = 0,022). 
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 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνες 

 

1. Επανάληψη της παρούσας έρευνας σε Πανελλήνιο επίπεδο. 

 

2. Έρευνα σε εκπαιδευτικούς με παρεμβατικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών και 

εξέταση της αποτελεσματικότητάς του. 

 

3. Συγκριτική έρευνα για τις γνώσεις πρώτων βοηθειών μεταξύ καθηγητών φυσικής 

αγωγής και εκπαιδευτικών ειδικής φυσικής αγωγής. 

 

4. Συγκριτική έρευνα για τις γνώσεις πρώτων βοηθειών μεταξύ καθηγητών φυσικής 

αγωγής και νοσηλευτών. 
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VII 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηματολόγιο 

 

Τίτλος εργασίας: 

Οι αντιλήψεις  του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις  

 «Πρώτες Βοήθειες» 

Ερωτηματολόγιο: 

Βαθμολογήστε τις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώνοντας τον ανάλογο αριθμό. 

1.Διαφωνώ απόλυτα, 2. Διαφωνώ, 3.Δεν είμαι βέβαιος, 4.Συμφωνώ, 5. Συμφωνώ 

απόλυτα. 

 

1 

 

Έχουν συμβεί συχνά ατυχήματα σε μαθητές  κατά 

τη διάρκεια της προϋπηρεσίας σας  στο σχολείο 

1 2 3 4 5 

2 Οι γνώσεις μου στην παροχή Πρώτων Βοηθειών 

είναι επαρκείς  

1 2 3 4 5 

3 Η αυτοεπιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες μπορεί 

να καταστήσει μη αναγκαία  την πιστοποίηση σε 

αυτές 

1 2 3 4 5 

4 Μέχρι τώρα έχω παράσχει πολλές  φορές Πρώτες 

Βοήθειες στο χώρο του σχολείου 

1 2 3 4 5 

 

5  Πιστεύω ότι ο διδάσκων πρέπει να παίξει ενεργό 

ρόλο όταν συμβεί ένα ατύχημα  στο σχολικό 

περιβάλλον   που  χρήζει παροχής πρώτων  

Βοηθειών 

1 2 3 4 5 

6 Είναι απαραίτητο όχι μόνο ως εκπαιδευτικός αλλά 

ως πολίτης να γνωρίζω πρώτες βοήθειες για να 

προστατέψω την οικογένειά μου, αλλά και τον 

εαυτό μου 

1 2 3 4 5 

7 Πιστεύω ότι οι Πρώτες βοήθειες βελτιώνουν την 

κατάσταση του θύματος  

1 2 3 4 5 

8 Ξέρω σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης τι 

δ ε ν  πρέπει να κάνω 

1 2 3 4 5 

9 Πιστεύω ότι οι γνώσεις Πρώτων βοηθειών είναι 

πολύ σημαντικές για την καθημερινή ζωή 

1 2 3 4 5 

10 Πιστεύω ότι πρέπει να χορηγούνται μαθήματα 

Πρώτων Βοηθειών στους καθηγητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

1 2 3 4 5 

11 Το επίπεδο των  γνώσεων μου στις Πρώτες 

Βοήθειες είναι ικανοποιητικό 

1 2 3 4 5 

12 Η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Α/θμια 

& Β/θμια εκπαίδευση  πρέπει να περιλαμβάνει 

στα προαπαιτούμενα & την πιστοποιημένη γνώση  

παροχής Πρώτων Βοηθειών 

1 2 3 4 5 

13 Αν γνώριζα ότι θα προγραμματιζόταν ένα 

σεμινάριο πρώτων βοηθειών, θα υπέβαλα αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

1 2 3 4 5 



76 

 

 

 

 

Φύλο: 

Άρρεν….. 

Θήλυ……. 

 

Ηλικία: 

Μέχρι 26….. 

27-33………... 

 >34…………….. 

 

Γονική επιμέλεια: 

Ναι…….. 

Όχι……… 

 

Ειδικότητα: ΠΕ…... 

 

Έτη απασχόλησης: 

0-5…… 

6-11…. 

> 12 

 

Θέση ευθύνης: 

Κατέχω θέση ευθύνης 

Ναι….. 

Όχι….. 

 

Γνώσεις: 

Κατοχή Β΄ τίτλου σπουδών……. 

Κάτοχος Α΄ ή Β΄ κύκλου Μεταπτυχιακών σπουδών…… 

 


