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‘F.A.S.T. 112 Heroes’ campaign is an inspiration by the Department of Educational
and Social Policyof the University of Macedonia in collaboration with the Angels
Initiativeand it was funded byBoehringerIngelheim. The project is officially supported
by Stroke Alliance for Europe andWorldStrokeOrganization.
THE AIM OF THE PROJECT
ThepurposeofF.A.S.T.
(Face
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Arm
–
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Time)
istoinformkindergartenchildrenonhowtorecognizea
strokesymptomandteachthemhowtosuccessfullyreachoutforhelpbycalling
the
European Emergency Number 112.The target-oriented education is conducted
through a series of novel activities with a pedagogical and playful character. All
information is provided to children through four cartoon heroes. Each superhero will
help the children learn about a specific stroke symptom by matching them with the
112-emergency number.
Specific objectives of the project are:
The development and deployment of the ‘F.A.S.T. 112 Heroes’ educational program
in schools throughout Europe. The indirect, yet targeted education of children’s
participating in the program extended family.

Project website: https://fastheroes112.gr/
Important Newsletters: 1) Kathimerini Newspaper, 2) Αnt1News, 3) Alfavita website,
4) ProtoThema Newspaper

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ «ΧΟΠΑ 112 ΉΡΩΕΣ»
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Το πρόγραµµα «Χ.Ο.Π.Α. 112 Ήρωες» είναι µια πρωτοβουλία της
AngelsInitiativeκαι του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και χρηµατοδοτείται από τη BoehringerIngelheim. Το
έργο υποστηρίζεται επίσηµα από φορείς όπως η StrokeAllianceforEurope και ο
WorldStrokeOrganization.
Σκοπός του έργου
Το πρόγραµµα έχει ως στόχο την ενηµέρωση και την προετοιµασία παιδιών νηπιακής
ηλικίας στο να αναγνωρίζουν τα κυριότερα συµπτώµατα ενός εγκεφαλικού
επεισοδίου και να είναι σε θέση να καλέσουν έγκαιρα τις πρώτες βοήθειες
χρησιµοποιώντας τον Πανευρωπαϊκό Αριθµό Έκτακτης Ανάγκης 112. Η
στοχοκατευθυνόµενη εκπαίδευση πραγµατοποιείται µέσω µιας σειράς καινοτόµων
δραστηριοτήτων µε παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό και παιγνιώδη χαρακτήρα, ανάλογο µε
την ηλικία των παιδιών. Τα παιδιά έχουν ως «συνταξιδιώτες» στην εκπαιδευτική
διαδικασία τέσσερις «υπερήρωες». Κάθε υπερήρωας βοηθάει τα παιδιά να µαθαίνουν
για ένα συγκεκριµένο σύµπτωµα εγκεφαλικού επεισοδίου, συνδέοντάς το µε τον
Πανευρωπαϊκό Αριθµό Εκτακτης Ανάγκης 112.

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
Η ανάπτυξη και εξάπλωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Χ.Ο.Π.Α. 112 Ήρωες»
σε σχολεία, όχι µόνο εντός Ελλάδας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έµµεση
αλλά στοχευµένη εκπαίδευση της ευρύτερης οικογένειας των παιδιών που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα.

