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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

 Στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι όλο και 
νεαρότεροι μαθητές δοκιμάζουν το 
τσιγάρο και τελικά αρχίζουν να καπνίζουν. 
Επίσης, μεγάλο ποσοστό έφηβων που 
καταλήγουν στη χρήση ουσιών, σύμφωνα 
με έρευνες, προηγουμένως υπήρξαν 
καπνιστές. Κρίναμε, λοιπόν, σκόπιμο, να 
ασχοληθούμε με το κάπνισμα και τις 
βλαβερές συνέπειες του καπνού.  



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Μέσα από τη συζήτηση και την 
ενημέρωση, να αναπτυχθεί 
προβληματισμός γύρω από το κάπνισμα, 
με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση 
και την καλλιέργεια κριτικής στάσης από 
τους μαθητές απέναντι στη συνήθεια αυτή. 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 
μαθητών, δεξιοτήτων συνεργασίας και 
ομαδικότητας. 

 Ενημέρωση μαθητών για τις συνέπειες του 
καπνίσματος σε ενεργητικούς, παθητικούς 
καπνιστές και εγκύους. 

 Ενίσχυση της δημιουργικής και καλλιτεχνικής 
έκφρασης των μαθητών 

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αυτενέργειας 
μαθητών και εμπλεκομένων καθηγητών 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των νέων 
τεχνολογιών και του διαδικτύου 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ(Α΄ΔΡΑΣΗ) 

 Μοιράστηκε ερωτηματολόγιο στους 
μαθητές του σχολείου, προκειμένου οι 
υπεύθυνοι να έχουν σαφέστερη εικόνα του 
προβλήματος, να διαπιστώσουν την 
έκταση του φαινομένου και να 
διερευνήσουν τις απόψεις και στάσεις των 
μαθητών σε βασικούς άξονες που αφορούν 
το κάπνισμα. 



 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Στο Γυμνάσιο στη Β’ και Γ’ Γυμνασίου δεν καπνίζει κανείς μαθητής. 
Στην Α’ Γυμνασίου το ποσοστό που καπνίζει αφορά αγόρια. Στο 
Λύκειο αντίθετα 1 στους 4 μαθητές καπνίζει. 

ΚΑΠΝΙΖΕΙΣ;

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Α ΓΥΜΝ Β ΓΥΜΝ Γ ΓΥΜΝ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΑΞΗ

Π
Ο

Σ
Ο

Σ
Τ

Ο
 Μ

Α
Θ

Η
Τ

Ω
Ν

ΝΑΙ

ΌΧΙ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που το ¼ των μαθητών του 
Λυκειου καπνίζει, ακριβώς οι μισοί έχουν δοκιμάσει τσιγάρο. 

Επίσης, παρόλο που στο γυμνάσιο δεν καπνίζουν οι μαθητές, 
πολλοί είναι αυτοί που έχουν δοκιμάσει. 



 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕΝ Ξ.

Γ ΓΥΜΝ

ΛΥΚΕΙΟ

Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών είναι υπέρ της απαγόρευσης του 
καπνίσματος στο σχολείο. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς στο διάγραμμα 
ότι ένα ποσοστό μαθητών του λυκείου διαφωνεί με την απαγόρευση 
αυτή. 



 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΝΑ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ 

ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ;
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Η πλειοψηφία των μαθητών δεν επιθυμεί οι καπνιστές να καπνίζουν 
οπουδήποτε. Και πάλι ένα μικρό ποσοστό των μαθητών του λυκείου 
διαφωνεί. 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ(Β΄ ΔΡΑΣΗ) 

 Συγκεντρώσαμε με τους μαθητές ενημερωτικό 
υλικό από εκπαιδευτικά βιβλία που διέθεταν 
ήδη, αλλά κυρίως από το διαδίκτυο (από 
ιατρικές ιστοσελίδες, άρθρα εφημερίδων και 
εργασίες σχολείων) 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ(Β΄ΔΡΑΣΗ) 
 Συζητήσαμε για τις 

συνέπειες του καπνού 
 Μελετήσαμε έρευνες 

από άρθρα 
εφημερίδων – ο τύπος 
διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο στην 
πληροφόρησή μας 

 Είδαμε φωτογραφίες 
 Εκτυπώσαμε το υλικό 

που μας άρεσε 
προκείμενου να 
δημιουργήσουμε το 
δικό μας κολάζ. 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ(Β΄ΔΡΑΣΗ) 

 Συνεργαστήκαμε 

 Διαφωνήσαμε 

 Αποφασίσαμε για 
την ιεράρχηση και 
θέση των 
πληροφοριών και 
των εικόνων 

 Κόψαμε, κολλήσαμε 

 Δημιουργήσαμε! 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Το πρώτο κολάζ αφορά τις συνέπειες του καπνού στον 
ανθρώπινο οργανισμό 



Λεπτομέρεια από το κολάζ 

 Οι μαθητές, εμπνευσμένοι από τη γελοιογραφία, 
κόλλησαν ένα ζευγάρι μάτια πάνω της κι έγραψαν το 
σύνθημα : «Μην κάνεις πως δεν βλέπεις την αλήθεια! 
Άνοιξε τα μάτια σου και δες καθαρά!» 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Το δεύτερο κολάζ αφορά το παθητικό κάπνισμα και τις 
επιπτώσεις του στις εγκύους και τα παιδιά 



Λεπτομέρεια του κολάζ 

 Φωτογραφία για το παθητικό κάπνισμα από τη μαθήτρια Ντιζιάννα 
Μπαλλόλι, της B΄ λυκείου. Η γυναίκα που καπνίζει είναι 
φωτογραφία από το ίντερνετ. Το κοριτσάκι με τη σακούλα είναι 
φωτογραφία της μαθήτριας. Δυο φωτογραφίες επεξεργασμένες 
ψηφιακά σε μία. Και το σύνθημα : you are killing me! 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Γ΄ΔΡΑΣΗ) 

 Ήρθαμε σε 
επικοινωνία με το 
ΠΑΓΝΗ και την κ. 
Μητρούσκα Ιωάννα, 
Πνευμονολόγο, 
Διευθύντρια του 
Ιατρείου Διακοπής 
Καπνίσματος της 
Πνευμονολογικής 
Κλινικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, 
η οποία επισκέφτηκε το 
σχολείο μας. 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ(Γ΄ΔΡΑΣΗ) 

 Την εκδήλωση 
παρακολούθησε όλο το 
σχολείο με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον 

 Ενημερωθήκαμε και 
μάθαμε την ιστορία του 
καπνού, πώς προκαλείται 
η εξάρτηση, τις συνέπειες 
του καπνού και τις 
συνέπειες της στέρησης   

 Λύσαμε απορίες 
 Συζητήσαμε «μύθους» 
 Προβληματιστήκαμε 

 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ(Δ΄ΔΡΑΣΗ) 
 

 Αφότου ενημερωθήκαμε 
για τις συνέπειες του 
καπνίσματος, 
αποφασίσαμε να 
οργανώσουμε βήμα βήμα 
την αντι-καπνιστική μας 
καμπάνια! 

 Σε πρώτη φάση 
εκφραστήκαμε 
δημιουργικά, παίζοντας 
με τις λέξεις, σε ελληνικά 
και αγγλικά,  

 Και δημιουργήσαμε τα 
δικά μας συνθήματα κατά 
του καπνίσματος. 

 



Συνθήματα 

 «Μην περιορίζεις τη διάρκεια της ζωή σου! 
Περιόρισε το κάπνισμα!» 

 «If you re smoking, you re not joking!» 
 «Πάρε τη ζωή στα χέρια σου! όχι το τσιγάρο!» 
 «Σβήσε το τσιγάρο! Όχι τη ζωή σου!» 
 «Πήγαινε στην Ευρώπη! ΌΧΙ στο περίπτερο!» 
 1 πακέτο 3€ Χ 30 ημέρες = 90€ 
 90€ επί 12 μήνες = 1080€!! 
 «When you re smoking, you are not smart,  
 You are just ruining your heart!” 
 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ(Δ΄ΔΡΑΣΗ) 

 Kατόπιν, φτιάξαμε και 
ζωγραφίσαμε τα «δικά 
μας» τσιγάρα από 
χαρτί και γράψαμε 
μέσα σε αυτά τα 
αντικαπνιστικά μας 
συνθήματα 

 Διακωμωδήσαμε τους 
μανιώδεις καπνιστές 
και γελάσαμε! 



Τα τσιγάρα μας ήταν έτοιμα όμοια 

με αληθινά! Ώρα για δράση! 



Αντι-καπνιστική καμπάνια 

 Στις 20/06 κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του 
σχολείου, προωθήσαμε τη δική μας αντι-
καπνιστική καμπάνια! 



Αντι-καπνιστική καμπάνια 

 Μοιράσαμε στους γονείς τα «τσιγάρα» που είχε 
φτιάξει η ομάδα και  

 Τους παροτρύναμε να τα.. ανοίξουν και να 
διαβάσουν το.. περιεχόμενο! 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 Μέσα από το πρόγραμμα διαπιστώσαμε ότι πολλοί έφηβοι, παρά το 

νεαρό της ηλικίας τους, είναι συνειδητά αντικαπνιστές, ακόμα κι αν 
οι γονείς τους καπνίζουν. 

 Το πρόγραμμα αποτέλεσε μια ευχάριστη νότα κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς και έφερε τους εμπλεκόμενους μαθητές πιο κοντά 
με τους καθηγητές. 

 Οι μαθητές που επισκέφτηκαν το Θεατρικό Σταθμό και 
παρακολούθησαν εργασίες από άλλα σχολεία επέστρεψαν με 
αυξημένα κίνητρα για δράση και με την υπόσχεση να εμπλακούν σε 
κάποιο πρόγραμμα και την επόμενη σχολική χρονιά. 

 Το γεγονός ότι οι μαθητές του σχολείου προέρχονται από 
διαφορετικούς δήμους (Ηρακλείου, Αλικαρνασσού, Γουβών, 
Χερσονήσου, Μαλίων) κατέστησε δύσκολες τις συναντήσεις της 
ομάδας, δυσκολία που προσπελάστηκε, αφενός με τον περιορισμένο 
αριθμό συναντήσεων και αφετέρου με την αξιοποίηση ποικίλων 
«κενών» του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. 



Yπεύθυνοι Καθηγητές : 

Μαρία Καλουδιώτη  

Ζωή Λέκκα 
Συμμετέχοντες μαθητές: 

 Χατζηδογιαννάκη 
Βαλεντίνα 

 Μανωλέλη Άρτεμις 

 Παριανού Ματίλντα 

 Περυσινάκης Αντώνης 

 Ανδρουλιδάκη Αναστασία 

 Γκούζος Νικόλαος 

 Βαρδονικολάκη Φωτούλα 

 Σπέκμαν Γίρφαν 

 Πάλλα Λαβίνα 

 

 Τσιμπράκου Χρήστος 

 Τζάκη Ελπίδα 

 Κοζοκάρου Σύλβια 

 Χατζάκη Γαβριέλα 

 Μπαλόλι Ντιζιάννα 

 Ντε-Μπερναντις Λορέντσο 

 Τζατζαράκης Αντρέας 

 Κούρτη Αννα-Μπέλα 

 Καλακώνα Ιωάννα 

 Κωνσταντινίδη Κλειώ 

 

 


