Ας κάνουμε
τους νέους
του σήμερα
αιμοδότες
του αύριο

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών
Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.)

Μαθαίνω για το
αίμα μου και την
αιμοδοσία

Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές δημοτικού

Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα περιέχει:

Αγάπη

Υλικό για
εκπαιδευτικούς

Νοιάζομαι

Προσφέρω

Βοηθάω

Σέβομαι

Καρτέλες μαθητών

Δραστηριότητες για τα
παιδιά

Δρω
Ομαδικές εργασίες

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων Εθελοντών
Αιμοδοτών δημιούργησαν αυτό
το υλικό στα πλαίσια δράσεων
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των νέων για
την εθελοντική αιμοδοσία. Η
υλοποίηση τέτοιων
προγραμμάτων στα σχολεία
συμβάλλει στη διάδοση
μηνυμάτων ευαισθητοποίησης
ώστε οι μαθητές να μάθουν για
το αίμα, την αιμοδοσία, το ζωτικό
ρόλο της στους πάσχοντες και
τις ανάγκες της χώρας μας. Ο
εκπαιδευτικός μπορεί να
εμπλουτίσει το πρόγραμμά του
μέσω μιας διαφορετικής και
συμπληρωματικής εκμάθησης
που περνάει από τη θεωρία
στην πράξη, διεγείροντας την
περιέργεια και ευνοώντας την
ανταλλαγή απόψεων με τους
μαθητές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το υλικό αυτό αποτελείται από:
1) Θεωρία και δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εθελοντισμό
2) Θεωρία και δραστηριότητες που σχετίζονται με την αιμοδοσία
3) Ομαδικές εργασίες - Τελική εργασία
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ
Ξεκινάτε με τις καρτέλες του εθελοντισμού: τι είναι ο εθελοντισμός, τι
προσφέρει ο εθελοντής, πώς νιώθει. Οι μαθητές μαθαίνουν έννοιες,
όπως αλληλεγγύη, συμπαραστέκομαι, νοιάζομαι κ.λπ. Ταυτόχρονα
κάνετε και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εθελοντισμό.
Στη συνέχεια περνάτε, στις καρτέλες της αιμοδοσίας. Κάθε καρτέλα
δασκάλου αντιστοιχεί σε μια καρτέλα μαθητή.
Η καρτέλα δασκάλου εξηγεί τους στόχους της κάθε ενότητας,
περιέχει χρήσιμες και απλές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον
εκπαιδευτικό να εξηγήσει με απλά λόγια στους μαθητές το
περιεχόμενο κάθε ενότητας. Τέλος, περιλαμβάνει τις λύσεις των
ασκήσεων.
Η καρτέλα μαθητή περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, ασκήσεις και
ερωτήσεις.
Οι δραστηριότητες για τα παιδιά περιλαμβάνουν κουίζ ερωτήσεων,
λαβύρινθους, κρυπτόλεξο. Αυτές τις δραστηριότητες μπορεί ο
εκπαιδευτικός να τις δώσει είτε στη διάρκεια του μαθήματος σε
συνδυασμό με τις καρτέλες είτε ως εργασία για το σπίτι.
Όταν ο δάσκαλος ολοκληρώσει τις καρτέλες, μπορεί να περάσει στις
ομαδικές εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 6 καρτέλες. Η τάξη
χωρίζεται σε ομάδες των 3-5 ατόμων. Η κάθε ομάδα διαλέγει την
καρτέλα που θέλει. Μπορεί να συνεργαστεί με άλλους φορείς (άλλα
σχολεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ραδιοφωνικούς σταθμούς,
μουσικά σχολεία, γιατρούς κ.λπ.) προκειμένου να πετύχει το στόχο
της!
Τώρα που οι μαθητές γνωρίζουν τα πάντα για το αίμα και την
αιμοδοσία, μπορούν να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη! Η
τελική εργασία περιλαμβάνει ομιλία και αιμοδοσία μέσα στο
σχολείο.

Το Ε.ΚΕ.Α και η Π.Ο.Σ.Ε.Α. είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν στη
διοργάνωση ομιλιών και αιμοδοσίας, στην αποστολή έντυπου
ενημερωτικού υλικού, στην ανταλλαγή ιδεών και σε οτιδήποτε
άλλο χρειαστεί.
Άλλες χρήσιμες πηγές στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε:
- www.ekea.gr (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας)
- www.posea.gr (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών
Αιμοδοτών)
Περιμένουμε τα σχόλια σας στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι
παρατηρήσεις σας θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

