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Εκπαιδευτική Δράση της Π.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ια απρόσμενα διαφορετική ημέρα
ξημέρωσε για τους
μαθητές και για το
εκπαιδευτικό προσωπικό του 6ου και
44ου Δημοτικού σχολείου, στο κέντρο
του Ηρακλείου Κρήτης, την Τρίτη 29 Ιανουαρίου. Μια ημέρα διαφορετική από
τις υπόλοιπες, όχι με «βαρετά» μαθήματα, αλλά με μια πρωτότυπη και ιδιαίτερη εκπαίδευση-άσκηση στην οποία
πρωταγωνίστησαν οι μικροί μαθητές των
σχολείων, υπό την καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Ηρακλείου.
Το θέμα της εκπαίδευσης-άσκησης; «Ο
Καπνούλης συμβουλεύει!» Το σενάριο
της Άσκησης: Ένας συνδυασμός Δράσεων, Γνώσεων και Ερεθισμάτων:
• Εικονικό Συμβάν, αλλά με πραγματικό
φλεγόμενο κάδο, εντός της αυλής του
σχολικού κτιρίου.
• Εκκένωση του κτιρίου από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
• Άμεση μετάβαση της Πυροσβεστικής
Εξόδου στο σημείο και κατάσβεση της
φωτιάς μπροστά στα έκπληκτα μάτια
των μικρών μαθητών, αλλά και συμμετοχή των ίδιων των δασκάλων τους,
με χρήση φορητού πυροσβεστήρα,
στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους στη
χρήση αυτού.
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• Διαδραστική Παρουσίαση του «Καπνούλη» στους μαθητές, στην αίθουσα
«Ανδρόγεω» του δήμου Ηρακλείου.
• Γνωριμία και επαφή των μαθητών με
το Πυροσβεστικό Όχημα και τους Πυροσβέστες, στην Πλατεία Αγ. Τίτου.
• Ομιλία στο πλαίσιο ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των αντίστοιχων μελών
των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων,
σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών σε αστικό-σχολικό περιβάλλον.
Την όλη δράση παρακολούθησε και ο
Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου, Αρχιπύραρχος Εμμανουήλ Δαμουλάκης, ενώ
πλήθος γονέων και περαστικών που
έτυχε να βρίσκονται στο σημείο, παρατήρησαν και απόλαυσαν τους μικρούς
μαθητές να «συνεργάζονται» τόσο με
τους εκπαιδευτικούς, όσο και με τους
Πυροσβέστες, επιβραβεύοντας την ιδέα
με κολακευτικά σχόλια. Το τελικό επιτυχές αποτέλεσμα, δεν θα μπορούσε
να υπάρξει, αν δε συνεργάζονταν άριστα η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τους
Υπεύθυνους Διευθυντές των σχολείων
Μαρκάκη Πολυχρόνη και Βαρδιάμπαση
Τερψιχόρη, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και τους αντίστοιχους συλλόγους
γονέων και κηδεμόνων.

Π.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Την Π.Υ. Λαμίας επισκέφτηκε ο
παιδικός σταθμός «Φαντασία»
στις 24 Ιανουαρίου, και τον 3ο
Π.Σ. Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε
ο παιδικός σταθμός «ΑΡΓΩ» της
Μέριμνας Ποντίων Κυριών, την 1η
Φεβρουαρίου. Οι μικροί επίδοξοι
πυροσβέστες ξεναγήθηκαν στης
εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών, ενθουσιάστηκαν με τα πυροσβεστικά
οχήματα, φόρεσαν τον εξοπλισμό
του πυροσβέστη, έριξαν νερό με
τον αυλό υψηλής πιέσεως, άκουσαν με προσοχή χρήσιμες οδηγίες
για την ασφάλειά τους και έμαθαν
ότι σε περίπτωση ανάγκης καλούμε
στον αριθμό κλήσης 199. Στην
Π.Υ. Λαμίας ανεβήκαν στο βραχιονοφόρο sky lift της Υπηρεσίας
και στον 3ο Π.Σ Θεσσαλονίκης, οι
μικροί μας φίλοι για να ευχαριστήσουν τους πυροσβέστες για την
ωραία φιλοξενία κατασκεύασαν τα
δικά τους πυροσβεστικά οχήματα!
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