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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ



διαλεξεισ σε σχολεια
Το πρόγραμμα διαλέξεων του Safe Water Sports 
έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας 
από το 2016 για την εισαγωγή του σε όλες τις τάξεις 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Η ενημέρωση αυτή, η οποία έχει σαν βασικό 
αντικείμενο την εμπέδωση των κανόνων ασφάλειας 
για την παραμονή στη παραλία, την κολύμβηση, τη 
θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ, αφορά πλέον τους 
μαθητές όλων των ηλικιακών ομάδων και πραγμα-
τοποιείται κάθε χρόνο την περίοδο Μάρτιο – Ιούνιο 
του σχολικού έτους σε πανελλαδική βάση.
Το νέο πρόγραμμα έχει σαν βασικό στόχο την 
αλλαγή της κουλτούρας των παιδιών με άμεση 
συνέπεια την μείωση των πνιγμών και των ατυχημά-
των, μέσω θεωρητικής & βιωματικής εκπαίδευσης, 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, το 
οποίο πιστεύουμε θα αποτελέσει ένα πολύ καλό 
παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.
 Συμβουλές και κανόνες που πρέπει να γνωρίζουν 
τα παιδιά (ανάλογα με την ηλικία τους) για την 
ασφάλεια στην παραλία, τη θάλασσα και τα θαλάσ-
σια σπορ.
 Διαδραστικά powerpoints με εικονογραφήσεις 
σε μορφή comics, και συναφές υλικό (animations) 
ώστε να γίνεται η παρουσίαση και η επεξήγηση των 
κανόνων ασφαλείας στους μαθητές.
 Μια σειρά εκπαιδευτικών – ενημερωτικών video 
που έχουν σαν στόχο να κινήσουν το ενδιαφέρον 
των μαθητών και ταυτόχρονα να αποτελέσουν υλικό 
που θα μπορούσε να κοινοποιηθεί και να εξαπλωθεί 
μέσω των social media ή με την προβολή τους σε 
δημόσιους χώρους (awareness).
 3D animation video
 Παραμύθια και τραγούδια για τα παιδιά μικρών 
ηλικιών

5ο δΗΜοΤιΚο σχολειο ΗΡαΚλειοΥ

7ο δΗΜοΤιΚο σχολειο ΠολιΤειασ

αΘλΗΤιΚοσ οΜιλοσ αΡισΤΩΝ ΠαιαΝιασ5ο δΗΜοΤιΚο σχολειο ΚΗφισιασ



δΗΜοΤιΚοσ ΠαιδιΚοσ σΤαΘΜοσ ΡαφΗΝασ

26ο δΗΜοΤιΚο σχολειο ΝιΚαιασ 6ο ΝΗΠιαγΩγειο ζΩγΡαφοΥ

3ο & 11ο δΗΜοΤιΚο αΜαΡοΥσιοΥ

14ο δΗΜοΤιΚο σχολειο αχαΡΝΩΝ 12ο ΝΗΠιαγΩγειο ΜαΡοΥσι



2ο δΗΜοΤιΚοσ ΠαιδιΚοσ σΤαΘΜοσ ΡαφΗΝασλεοΝΤειοσ Νεασ σΜΥΡΝΗσ

εΚΠαιδεΥΤΗΡια ΩΘΗσΗ

δΗΜοΤιΚο ΚεφαλοΥ ΚεφαλλΗΝιασ 6ο δΗΜοΤιΚο σχολειο αΡγοσΤολιοΥ

ΝΗΠιαΚο ΚεΝΤΡο ΜΠΩΝΤεΝ



αΡσαΚειο ψΥχιΚοΥ

δΗΜοΤιΚα σχολεια ΝαοΥσασ, ΗΜαΘια

kinder club γαλαΤσι



ΝΗΠιαγΩγειο ΜΩΡαΪΤΗ

σιΚιαΡιδειο ιδΡΥΜα

γΥΜΝασιο ελλΗΝογεΡΜαΝιΚΗσ αγΩγΗσ

λΥΚειο ΚολλεγιοΥ ψΥχιΚοΥ

12ο δΗΜοΤιΚο σχολειο αχαΡΝΩΝ ΜεΝιδι 1ο λΥΚειο ζΩγΡαφοΥ



1ο δΗΜοΤιΚο αγιΩΝ αΝαΡγΥΡΩΝ

σΥλλογοσ γΥΝαιΚΩΝ & ΜΗΤεΡΩΝ ΜΥΡσΗΝΗσ
δΗΜοσ αΝδΡαΒιδασ- ΚΥλλΗΝΗσ 

7ο δΗΜοΤιΚο ΠολιΤειασ

1ο ΝΗΠιαγΩγειο σΠεΤσΩΝ

ΜΩΡαΪΤΗσ beach σχοιΝιασ

ΚολΥΜΒΗΤιΚΗ αΚαδΗΜια αΠολλΩΝα σΜΥΡΝΗσ



3ο δΗΜοΤιΚο σχολειο ΚαΡΠεΝΗσιοΥ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΟΦΟΡΜΑΣ Ε-LEARNING
Υπήρξαν σχολεία που έκαναν το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης του Safe Water Sports εξ αποστάσεως 
από την online πλατφόρμα εκπαίδευσης, η οποία 
περιλαμβάνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. Μέσω της 
πλατφόρμας απέκτησαν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 
μας πρόγραμμα και σε ενημερωτικό υλικό κατάλληλο για 
παρουσιάσεις και διαλέξεις  Μέσω των προγραμμάτων 
αυτών το παιδί μαθαίνει να σέβεται και να μην φοβάται, 
αποκτά γνώση και σωστή συμπεριφορά για την επαφή 
του με το υγρό στοιχείο, τα οποία αποτελούν βασικό 
εφόδιο για την προστασία του, σε όλη του τη ζωή. 
Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται αξιοποιώντας 
τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας, μέσω ενός 
ευχάριστου, ψηφιακού περιβάλλοντος που περιλαμβάνει 
εικονογραφήσεις, video, quiz, παιχνίδια κ.α.



δΗΜοΤιΚο σχολειο ι.Μ. ΠαΝαγιΩΤοΠοΥλοΥ



δΗΜοΤιΚο σχολειο Κολλεγιο αΘΗΝΩΝ


