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Etkinlik özeti: İlkyardım ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra sık görülen durumlara ilişkin
ilkyardım uygulamaları yapılacak ve öğrencilere kan basıncı (tansiyon) ölçümü, vücut sıcaklığı
ölçümü ve değerlendirilmesi hakkında bilgiler verilecektir.
Amaç: Öğrencilerin ilkyardım konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, sık görülen bazı durumlarda
ilk yardım uygulamalarını yapabilmelerini sağlamak, yaşam bulgularının önemini kavramalarını
sağlamaktır.
Konu: İlkyardım ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra sık görülen durumlara ilişkin ilkyardım
uygulamaları yapılacak, ayrıca öğrencilere kan basıncı (tansiyon) ölçümü, vücut sıcaklığı ölçümü
ve değerlendirilmesi hakkında bilgiler verilecektir.
Yöntem: Etkileşimli uygulamalar

Uygulama Planı: Öğrencilere ilkyardımın tanımı sorulacak? Öğrencilerin verdikleri yanıtlarla her
öğrenci kavram haritasına ilkyardım ile ilgili bir kavram yazacak, ilkyardım kavram haritası
oluşturulacak, panoya asılacak. İlkyardım tanımı yapıldıktan sonra önemine ilişkin öğrencilerle
tartışılacak. Öğrencilere sık görülen durumlara ilişkin senaryolar verilerek önce ne yapacakları ile
ilgili beyin fırtınası yapılarak gereken ilkyardım uygulamaları maket üzerinde gösterilecek.
Ayrıca öğrencilerin tansiyon ve vücut sıcaklığı ölçme ve değerlendirme becerisine ilişkin
uygulama yapılacak. Çift başlıklı stetoskopla bir öğrencinin tansiyonu iki kişi tarafından ölçülecek,
sonuçlar karşılaştırılacak, değerlendirme ve öneriler yapılacak.
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