
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ 



Η πρωτοβουλία «Προστασία Πρώτης Τάξης» στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της μετάδοσης των μικροβίων 
στην τάξη με την ενθάρρυνση των παιδιών να υιοθετήσουν μία ρουτίνα υγιεινής, με βάση την κατανόηση ότι το 
σωστό πλύσιμο των χεριών μπορεί να κρατήσει τα ίδια αλλά και τα αγαπημένα τους πρόσωπα ασφαλή.

 
Στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, σχεδιάστηκε ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
τον τίτλο «MicroVLab», που έχει στο κέντρο του την πειραματική διαδικασία, τη βιωματική μάθηση και τη 
φιλοσοφία της STEM εκπαίδευσης.

 
Το εκπαιδευτικό πακέτο «MicroVLab» έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στην τάξη, κατά 
τη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών, ενώ ταυτόχρονα δίνεται υλικό περαιτέρω ενασχόλησης και διερεύνησης 
για το σπίτι. Τα απαραίτητα συστατικά για μια επιτυχή διδακτική πρωτοβουλία συμπεριλαμβάνονται στο 
εκπαιδευτικό πακέτο και είναι τα εξής:

> Οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό με τα βασικά επιστημονικά στοιχεία για τον κόσμο των μικροβίων και 
αναλυτικά βήματα για την εκτέλεση του μαθήματος και του πειράματος.

> Παρουσίαση/Σύντομη εισαγωγή με απλοποιημένη επιστημονική πληροφορία για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες στην τάξη.

> LabKit: Εργαστηριακό κουτί με τα απαραίτητα υλικά για το πρόγραμμα και το πείραμα

> Προτεινόμενες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για το σπίτι.

 
 Το εκπαιδευτικό πακέτο συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υλικό (βίντεο πειράματος, video καρτούν, video 

τραγουδιού 20’’, ηλεκτρονικός οδηγός εκπαιδευτικού, παρουσιάσεις σε power point) σε USB.

 

 

Ο εκπαιδευτικός οδηγός σχεδιάστηκε από την επιστημονική ομάδα του Dettol, της εταιρείας Reckitt 
Healthcare και ελέγχθηκε από το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) 
στο πλαίσιo του προγράμματος «Προστασία Πρώτης Τάξης». 

Το υλικό αυτό μαζί με επιπρόσθετες ιδέες είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://prostasiaprotistaxis.gr/.

 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ»

 Η «Προστασία Πρώτης Τάξης» είναι ένα συναρπαστικό, αφηγηματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
βοηθά τα παιδιά ηλικίας έξι έως οκτώ ετών να υιοθετήσουν ισχυρές και συστηματικές πρακτικές υγιεινής. 
Η «Προστασία Πρώτης Τάξης» διδάσκει στα παιδιά πώς μπορούν να αποτρέπουν την εξάπλωση των 
μικροβίων μέσα από καλές συνήθειες και συμπεριφορές προσωπικής υγιεινής.

 Με αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι μαθητές συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν μέσα από ένα συνδυασμό 
καρτούν, παιχνιδιών και μαθημάτων, τα οποία βασίζονται όλα στον κόσμο και τους χαρακτήρες της 
Προστασία Πρώτης Τάξης.

 Αυτό το εγχειρίδιο θα σας καθοδηγήσει στον τρόπο χρήσης των πόρων και του διδακτικού υλικού που 
έχουμε δημιουργήσει για να αξιοποιήσετε πλήρως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να επιτύχετε σπουδαία 
αποτελέσματα. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

 Οι ορθές πρακτικές υγιεινής, ιδιαίτερα το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι συμβάλλουν στην πρόληψη 
ασθενειών και σώζουν ζωές. Με την «Προστασία Πρώτης Τάξης», προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά 
να αναπτύξουν ισχυρές συνήθειες υγιεινής για μια ολόκληρη ζωή.  
 
Οι ασθένειες αποτελούν έναν από τους κύριους λόγους απουσίας των μαθητών από το σχολείο 
παγκοσμίως, επομένως η απόκτηση καλών συνηθειών σε μικρή ηλικία είναι καίριας σημασίας για την 
ευημερία και την υγεία των μαθητών, καθώς και την αποφυγή των απουσιών τους από το σχολείο. 
 
Ο ρόλος σας στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Προστασία Πρώτης Τάξης» είναι ζωτικής 
σημασίας, καθώς βοηθάτε τους μαθητές σας να αποκτήσουν αυτές τις συνήθειες. Με την αποτελεσματική 
υλοποίηση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα βοηθήσετε τους μαθητές να χτίσουν γερές βάσεις 
στην πορεία τους προς ένα μέλλον με ευημερία και υγεία.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Οι διδακτικοί στόχοι της δράσης περιλαμβάνουν:

> Απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τον κόσμο των μικροβίων.

> Καλλιέργεια θετικών στάσεων ως προς την υγιεινή των χεριών.

> Εφαρμογή των βασικών αρχών της βιωματικής μάθησης και της STEM εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.

> Προστασία του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων) μέσα από 
τη βελτιωμένη υγιεινή.

 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Αυτή η διδακτική ενότητα χωρίζεται σε δύο θέματα, «Ο Αθέατος κόσμος» και «Η Δύναμη των καθαρών 
χεριών». Κάθε θέμα αποτελείται από μαθήματα που ενισχύουν τις γνώσεις των μαθητών σας σε σχέση με 
την υγιεινή και διαρκεί μία διδακτική ώρα*. Αυτή η επισκόπηση παρουσιάζει τα θέματα και τα μαθήματα, 
καθώς και τους εκπαιδευτικούς στόχους και τον τρόπο που μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε.

 

>  QUIZ #1

> VIDEO “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ”

> Τι είναι οι μικροοργανισμοί και τα μικρόβια;

> Πού βρίσκονται τα μικρόβια και πώς εξαπλώνονται;

> Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τα μικρόβια;

> VIDEO «ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΟΥ ΧΕΡΙΑ»

> Γιατί πρέπει να πλένετε τα χέρια σας;

> Πώς πρέπει να πλένετε τα χέρια σας;

> ΠΕΙΡAΜΑ: ΔΑΧΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ 

> Πότε πρέπει να πλένετε τα χέρια σας;

> QUIZ #2

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 

* Προτείνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να πραγματοποιείται σε 2 διδακτικές ώρες συνεχόμενες

ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ



 Αυτό το εισαγωγικό θέμα εξερευνά βασικές πληροφορίες σε σχέση με τα μικρόβια και πώς αυτά μας 
επηρεάζουν. Οι μαθητές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το τι είναι τα μικρόβια, πώς εξαπλώνονται 
και κάποιες βασικές πρακτικές συμβουλές για το πώς να παραμείνουν ασφαλείς. Οι πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά πολύτιμες, καθώς σε αυτές βασίζονται πολλές από τις 
πρακτικές υγιεινής που διδάσκονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα 1ο Βήμα 1ο 

Βήμα 2ο Βήμα 2ο 

Βήμα 3ο Βήμα 3ο 

> Μοιράζετε το QUIZ #1 στους μαθητές σας για να δείτε τι γνωρίζουν για τα μικρόβια και το σωστό 
πλύσιμο το χεριών 

> Προβάλλετε το video «Αποστολή Υγιεινής»  

> Έχοντας ως βάση το video συζητήστε με τους μαθητές σας για τα μικρόβια. Παράλληλα μπορείτε 
να τους δείχνετε και τα slides από την αντίστοιχη παρουσίαση που θα βρείτε μέσα στο USB 



Καθαρίζετε τα χέρια σας μόνο όταν φαίνονται βρώμικα

Το να πίνουμε μολυσμένο νερό μπορεί να προκαλέσει ασθένειες

Τα τσιρότα δεν μπορούν να κρατήσουν τα μικρόβια μακριά από τις πληγές

Μικρόβια μπορεί να εκτοξευτούν στον αέρα όταν φτερνίζεστε και βήχετε

Δεν χρειάζεται να πλένετε τα χέρια σας πριν από το φαγητό

 

ΚΟΥΙΖ ΓΝΩΣΕΩΝ 1

ΚΟΥΙΖ ΓΝΩΣΕΩΝΚΟΥΙΖ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΩΣ ΤΑ ΠΗΓΑΤΕΠΩΣ ΤΑ ΠΗΓΑΤΕ

KOYIZ ΓΝΩΣΕΩΝ

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

ΠΩΣ ΤΑ ΠΗΓΑΤΕ
Ελέγξτε τις απαντήσεις σας και σημειώστε τη βαθμολογία σας παρακάτω:
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Πού βρίσκονται τα μικρόβια και πώς εξαπλώνονται;  
- slide #2 Power Point «Αθέατος Κόσμος»

 Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν:

> Πώς εξαπλώνονται τα μικρόβια από το ένα άτομο στο άλλο

> Πού βρίσκονται τα μικρόβια και πού μπορεί να έρθουμε σε επαφή μαζί τους

Επισημάνετε στους μαθητές σας ότι:
 

Εάν οι μαθητές ρωτήσουν πώς θα μπορούσαν οι εξερευνητές να αγγίξουν τα μικρόβια στο Δένδρο με τα 
Δάχτυλα χωρίς να αρρωστήσουν, μπορείτε να εξηγήσετε ότι δεν επηρεάζουν όλα τα μικρόβια τους 
ανθρώπους: τα μικρόβια στο καρτούν προσβάλλουν μόνο τα δένδρα.

 

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τα μικρόβια; 
 - slide #3 Power Point «Αθέατος Κόσμος»

 Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές:

> Να περιγράφουν τρόπους καταπολέμησης μικροβίων

> Να αναγνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία για τη σωστή υγιεινή

Υπενθυμίστε στους μαθητές σας:
 

Ότι οι εξερευνητές χρειάστηκε να πλύνουν το Δένδρο με τα Δάχτυλα με σαπούνι και νερό για 20 
δευτερόλεπτα. Το σαπούνι αποτελεί σημαντικό όπλο στην εργαλειοθήκη μας για την προστασία μας 
 από τα μικρόβια.

 

Τι είναι οι μικροοργανισμοί και τα μικρόβια;
- slide #1 Power Point «Αθέατος Κόσμος»

 Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν ότι:

> Υπάρχει ένας «αθέατος κόσμος» από μικροσκοπικούς μικροοργανισμούς

> Οι μικροοργανισμοί μπορεί να είναι είτε καλοί είτε κακοί, αλλά συνήθως περιγράφουμε τους κακούς ως 
μικρόβια. Τα μικρόβια μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες

Επισημάνετε στους μαθητές σας ότι:
 

Η Χαρά χρειάστηκε μια ειδική εφαρμογή που εφηύρε για να μπορέσει να δει τα μικροσκοπικά μικρόβια, 
καθώς έχουν πολύ μικρό μέγεθος για να τα δει κανείς με γυμνό μάτι. Τα μικρόβια προκάλεσαν την ασθένεια 
του Δένδρου με τα Δάχτυλα.

 



 Αυτό το μάθημα αφορά τη σημασία του πλυσίματος των χεριών. Οι μαθητές θα μάθουν γιατί είναι 
σημαντικό το πλύσιμο των χεριών, καθώς επίσης και πώς και πότε να πλένουν σωστά τα χέρια τους. Το 
πλύσιμο των χεριών αποτελεί έναν από τους απλούστερους αλλά και πιο αποτελεσματικούς τρόπους 
πρόληψης της εξάπλωσης μικροβίων και ασθενειών, γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντικό να μάθουν 
να το κάνουν σωστά τα παιδιά.

 

Βήμα 1ο Βήμα 1ο 

Βήμα 2ο Βήμα 2ο 

Βήμα 3ο Βήμα 3ο 

> Τους υπενθυμίζετε την σημασία των 20’’ για να πλύνουν σωστά τα χέρια τους με νερό και σαπούνι 
βάζοντας το video «Καθαρά τα δυο μου χέρια» της Έλενας Παπαρίζου σε μία εκδοχή ΜΟΝΟ για 20’’ 

> Από το MicroVLab kit, βγάζετε της δακτυλομπογιές και μοιράζετε από μία σε κάθε παιδί 

> Ζητάτε από τα παιδιά να βάλουν το δάχτυλό τους μέσα στο βαζάκι και να ζωγραφίσουν στο Α3 που 
θα βρείτε μέσα στο κουτί ό,τι θέλουν (μπορείτε το χαρτί να το έχετε τοποθετήσει σε ένα σταθερό 
σημείο όπως ταμπλό ανακοινώσεων και να ανεβαίνουν τα παιδιά σταδιακά ή να περνάτε το χαρτί 
από θρανίο σε θρανίο)

> Αφού έχουν λερώσει τα χέρια τους, πηγαίνετε στο μπάνιο όπου ξεπλένουν τα χέρια τους με  
νερό – η μπογιά δεν φεύγει, όπως αντίστοιχα και τα μικρόβια!. 

> Ζητάτε από τα παιδιά να βάλουν σαπούνι (θα βρείτε κρεμοσάπουνο μέσα στο κουτί) και να πλύνουν 
καλά τα χέρια τους μετρώντας μέχρι το 20 ΚΑΙ ανάμεσα στα δάχτυλα. Η μπογιά – άρα τα μικρόβια – 
εξαφανίστηκε!

> Έχοντας ως βάση το πείραμα συζητήστε με τους μαθητές σας για τα μικρόβια. Παράλληλα μπορείτε 
να τους δείχνετε και τα slides από την αντίστοιχη παρουσίαση που θα βρείτε μέσα στο USB 

H DYNAMH TVN KAUARVN XERIVNH DYNAMH TVN KAUARVN XERIVNΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ



Γιατί πρέπει να πλένετε τα χέρια σας; 
 - slide #1 Power Point «Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ»

 Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν:

> Γιατί είναι σημαντικό να πλένουν και να στεγνώνουν σωστά τα χέρια τους

> Τη σημασία του σαπουνιού στην απομάκρυνση των μικροβίων

Υπενθυμίστε στους μαθητές σας: 
 

Η Δαχτυλομπογιά δεν έφυγε με το νερό! Αλλά με σαπούνι και νερό. 

 

Πώς πρέπει να πλένετε τα χέρια σας; 
 - slide #2 Power Point «Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ»

 Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές:

> Να μάθουν τη σωστή διαδικασία πλυσίματος των χεριών

> Να γνωρίζουν τι χρειάζονται για να πλύνουν αποτελεσματικά τα χέρια τους

> Να μάθουν τη σωστή διάρκεια του πλυσίματος των χεριών τους 

Υπενθυμίστε στους μαθητές σας: 
 

Χρειάστηκε να πλυθούν με σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα και ότι έπρεπε να πλύνουν προσεκτικά 
όλα τα μέρη των χεριών τους, όπως την περιοχή ανάμεσα στα δάχτυλα.

Πότε πρέπει να πλένετε τα χέρια σας; 
- slide #3 Power Point «Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ»

 Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν:

> Πότε πρέπει να πλένουν τα χέρια τους

> Πώς να ενσωματώσουν το πλύσιμο των χεριών στις καθημερινές τους συνήθειες όταν είναι απαραίτητο

Υπενθυμίστε στους μαθητές σας: 
 

Το Δέντρο με τα Δάχτυλα εξακολουθούσε να είναι καλυμμένο με μικρόβια αφότου πλύθηκε με νερό, παρόλο 
που φαινόταν καθαρό. Πρέπει πάντα να πλένουμε τα χέρια μας μετά από ορισμένες δραστηριότητες –μετά 
το ποδόσφαιρο, πριν καθίσουμε στο τραπέζι, κοκ.

 

Βήμα 3ο Βήμα 3ο 
> Μοιράστε στα παιδιά το QUIZ #2 και δείτε πραγματικά τι έμαθαν! 



Καθαρίζετε τα χέρια σας μόνο όταν φαίνονται βρώμικα

Πρέπει να πλένετε τα χέρια σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα

Τα υγρά χέρια εξαπλώνουν πολύ περισσότερα μικρόβια από τα στεγνά

Δεν μπορούν να σας μεταδοθούν μικρόβια όταν αγγίζετε ζώα

Πρέπει να πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά την προετοιμασία του φαγητού

 

ΚΟΥΙΖ ΓΝΩΣΕΩΝ 2

ΚΟΥΙΖ ΓΝΩΣΕΩΝΚΟΥΙΖ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΩΣ ΤΑ ΠΗΓΑΤΕΠΩΣ ΤΑ ΠΗΓΑΤΕ

KOYIZ ΓΝΩΣΕΩΝ

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

ΠΩΣ ΤΑ ΠΗΓΑΤΕ
Ελέγξτε τις απαντήσεις σας και σημειώστε τη βαθμολογία σας παρακάτω:
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Βλ. QUIZ#1 και QUIZ#2. 
Οι σωστές απαντήσεις στα κουίζ παρατίθενται παρακάτω. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
αυτά τα κουίζ για να ελέγξετε το επίπεδο κατανόησης των μαθητών σας και να διορθώσετε 
τυχόν παρανοήσεις.

Κουίζ γνώσεων 1: 
Ο Αθέατος κόσμος

Καθαρίζετε τα χέρια σας μόνο 
όταν φαίνονται βρώμικα Λάθος

Το να πίνουμε μολυσμένο 
νερό μπορεί να προκαλέσει 
ασθένειες

Σωστό

Τα τσιρότα δεν μπορούν 
να κρατήσουν τα μικρόβια 
μακριά από τις πληγές

Λάθος

Μικρόβια μπορεί να 
εκτοξευτούν στον αέρα όταν 
φτερνίζεστε και βήχετε

Σωστό

Δεν χρειάζεται να πλένετε τα 
χέρια σας πριν από το φαγητό Λάθος

Κουίζ γνώσεων 2: 
Η Δύναμη των καθαρών χεριών

Το μόνο που χρειάζεται 
για να πλύνετε τα χέρια σας 
είναι νερό

Λάθος

Πρέπει να πλένετε τα 
χέρια σας για τουλάχιστον 
20 δευτερόλεπτα

Σωστό

Τα υγρά χέρια εξαπλώνουν 
πολύ περισσότερα μικρόβια 
από τα στεγνά

Λάθος

Δεν μπορούν να σας 
μεταδοθούν μικρόβια 
όταν αγγίζετε ζώα

Λάθος

Πρέπει να πλένετε τα 
χέρια σας πριν και μετά την 
προετοιμασία του φαγητού

Σωστό



Για ό,τι πληροφορίες χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της σελίδας 

prostasiaprotistaxis.gr


