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ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ
Καιεζπέξα,

Γπζηπρώο, ιόγσ ησλ λέσλ κέηξσλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, αλαβάιινληαη ηα
δηα δώζεο καζήκαηα θαη ππνθαζίζηαληαη από έλα άιιν ηξόπν εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, πνπ νθείινπκε όινη καο λα ζηεξίμνπκε κε ππνκνλή, ζύλεζε
θαη ζπλέπεηα.
Κάζε εβδνκάδα ζα ιακβάλεηε έλα mail από ηνλ εθπαηδεπηή, ην νπνίν ζα
πεξηέρεη:
 ηελ ύιε πνπ πξέπεη λα δηαβάζεηε ( ΔΝΟΣΗΣΑ Α )
 εξσηήζεηο εκπέδσζεο-θύιια εξγαζίαο ( ΔΝΟΣΗΣΑ Β ) θαη
 ηηο απαληήζεηο ζαο ( ΔΝΟΣΗΣΑ Γ )

 Γηα θάζε εβδνκάδα καζεκάηωλ ζα ππάξρεη αληίζηνηρε ελεκέξωζεπιηθό, γη απηό θαη ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηε ηα mail ζαο.
 Σν έληππν πνπ ζαο απνζηέιιεηε ζα πξέπεη αθνύ απαληήζεηε ζηηο
εξωηήζεηο, λα ην απνζεθεύεηε (αλ είλαη εθηθηό ) ΟΛΟ ζε κνξθή PDF
θαη λα ην ζηέιλεηε κε mail ζηνλ εθπαηδεπηή, κέζα ζηα ρξνληθά
πιαίζηα πνπ ζαο νξίδεη.

 Η ζπκκεηνρή όιωλ είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ!!!

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Δύρνκαη ππνκνλή θαη θνπξάγην.
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ΔΝΟΣΗΣΑ Α

1ν κάζεκα (20 /10/2020 ) : πξαγκαηνπνηήζεθε γλσξηκία κε ηνπο
θαηαξηηδόκελνπο & έγηλε αλαθνξά ζην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο.
2ν κάζεκα (27/10/ 2020 ) : βαζηθνί νξηζκνί γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα.
Γηαβάζηε από ηηο ζεκεηώζεηο πνπ ζαο απνζηέιιω (ζει. 3 - 5, πξηλ
μεθηλήζεη ην 1ν θεθάιαην) πνπ αθνξνύλ ζηνπο βαζηθνύο νξηζκνύοέλλνηεο ηεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαη απαληήζηε ζηηο
παξαθάηω εξωηήζεηο.

ΔΝΟΣΗΣΑ Β
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ( 27/10/2020 )
 1. εκεηώζηε κε () ην ζωζηό ή (Λ) ην ιάζνο ηηο παξαθάηω
πξνηάζεηο:
α) σο πγεία νξίδεηαη ε πιήξεο ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία ηνπ αλζξώπνπ.
β) σο πγεία νξίδεηαη ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο.
γ) σο πγεία νξίδεηαη ε πιήξεο ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή επεμία ηνπ
αλζξώπνπ θαη όρη κόλν ε απνπζία λόζνπ ή αλαπεξίαο.
δ) όια ηα παξαπάλσ ππνδειώλνπλ ηνλ νξηζκό ηεο πγείαο.
ε) ην άζζκα κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη επαγγεικαηηθή αζζέλεηα.

 2. Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά πνηα είλαη ηα θαζήθνληά ηεο Δπηηξνπήο
Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο.
Γώζηε ηηο απαληήζεηο ζηε ζειίδα πνπ αθνινπζεί ( ΔΝΟΣΗΣΑ Γ)

ας εσταριστώ για τη σσμμετοτή σας. Καλή επιτστία!!!
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ΔΝΟΣΗΣΑ Γ
ΑΠΑΝΣΗΔΙ
 Γηα ηελ πξώηε εξώηεζε ζπκπιεξώζηε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα ( κε έλα λ ή ρ ή  ή Λ ).

ΔΡΩΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ
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 Γώζηε ηελ απάληεζε ηεο 2εο εξώηεζεο.
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