
ΕκπαιδευτικέςΕκπαιδευτικές παρεµβάσειςπαρεµβάσεις
γιαγια πρόληψηπρόληψη καπνίσµατοςκαπνίσµατος::

ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός καικαι
αποτελέσµατααποτελέσµατα εφαρµογώνεφαρµογών

ΜαρίαΜαρία ΧασάνδραΧασάνδρα, , 
ΛέκτοραςΛέκτορας ΤΕΦΑΑΤΕΦΑΑ, , ΠΠ..ΘΘ..



Κοινωνική Γνωστική θεωρία, 
Μοντέλο των Πιστεύω Υγείας, 

Μοντέλο των Σταδίων Αλλαγής,

Θεωρία στάσεων της Σχεδιασµένης
Συµπεριφοράς
Θεωρία των Στόχων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΘΕΩΡΗΤΙΚΟΟ ΠΛΠΛΑΙΑΙΣΙΟΣΙΟ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΤΟ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΤΩΝΤΩΝ

ΑΓΩΓΑΓΩΓΗΗΣΣ ΥΓΥΓΕΙΕΙΑΣΑΣ



Συµπεριφορικοί
παράγοντες

Προσωπικοί
παράγοντες

Περιβαλλοντικοί
παράγοντες

Κοινωνική- Γνωστική θεωρία
Bandura (1986)



Κοινωνική- Γνωστική θεωρία

Αυτο
παρακολούθηση

∆έσµευση

Αυτο
αποτελεσµατικότητα

Αναθεώρηση
προσδοκιών

Χρήση µοντέλων
Προβολή προτύπων

Αλλαγή
περιβάλλοντος

Αλλαγή
συµπεριφορας



Κοινωνική- Γνωστική θεωρία
παράδειγµα…

ΚάπνισµαΚάπνισµα

Αλλαγή περιβάλλοντος: ∆εν πάω σε µέρη που καπνίζουνΑλλαγή περιβάλλοντος: ∆εν πάω σε µέρη που καπνίζουν

Αλλαγή προσδοκιών: Το κάπνισµα δεν θα µε κάνει πιο αρεστόΑλλαγή προσδοκιών: Το κάπνισµα δεν θα µε κάνει πιο αρεστό

Προβολή προτύπων: Μη καπνιστέςΠροβολή προτύπων: Μη καπνιστές

Αυτό-Αποτελεσµατικότητα: 
Μπορώ να λέω όχι και να αντιστέκοµαι

Αυτό-Αποτελεσµατικότητα: 
Μπορώ να λέω όχι και να αντιστέκοµαι

Αυτό-Παρακολούθηση: Κρατάω ηµερολόγιοΑυτό-Παρακολούθηση: Κρατάω ηµερολόγιο

∆έσµευση: Προς σηµαντικά για µένα άτοµα ή προς τον εαυτό µου∆έσµευση: Προς σηµαντικά για µένα άτοµα ή προς τον εαυτό µου



Πιστεύω Υγείας
Health Belief Model

Rosenstock, (1974)

Μια πιθανή ενέργεια για συµπεριφορά
υγείας εξαρτάται από το πώς το άτοµο
αντιλαµβάνεται την απειλή για µια πιθανή
ασθένεια, από το πώς αντιλαµβάνεται τα
οφέλη από τη διαδικασία πρόληψης και τα
πιθανά εµπόδια που θα συναντήσει.



Πιστεύω Υγείας

∆ηµογραφικοί
παράγοντες

Αντιληπτή
ευαισθησία στην

ασθένεια

Αντιληπτή
σοβαρότητα της

ασθένειας

Ερεθίσµατα από
καµπάνιες, 

συµβουλές άλλων
κ.λπ.

Αντιληπτά οφέλη
Αντιληπτά εµπόδια

Αντιληπτή
απειλή για
ασθένεια

Πιθανή
ενέργεια



Πιστεύω Υγείας
παράδειγµα…

Κάπνισµα

Αντιληπτή σοβαρότητα: Σοβαρές συνέπειες

Αντιληπτή απειλή: Κίνδυνος και για τη
δική µου υγεία

Αντιληπτά οφέλη: Θα έχω όφελος στην υγεία
αν δεν καπνίζω

Αντιληπτά εµπόδια: Είναι θέµα απόφασης



Μοντέλο των Σταδίων Αλλαγής
(Stages of change model ή Transtheoritical model)

Prochaska & DiClemente (1983)

∆∆ιαφορετικόιαφορετικό στάδιοστάδιο αφετηρίαςαφετηρίας
∆∆ιαφορετικόιαφορετικό επίπεδοεπίπεδο παρακίνησηςπαρακίνησης γιαγια
αλλαγήαλλαγή



Μοντέλο των Σταδίων
Αλλαγής

Συµπεριφορά

∆εν υπάρχει
σκέψη

για αλλαγή

Υπάρχει
σκέψη

για αλλαγή

Γίνεται κάποια
αλλαγή

Γίνεται αρκετή
αλλαγή

Η
συµπεριφορά

γίνεται
συνήθεια



Κάπνισµα

∆ε σκέφτεται
να

διακόψει
το κάπνισµα

Αρχίζει να
σκέφτεται
& ορίζει

συγκεκριµένη
ηµεροµηνία
για διακοπή

∆ιακόπτει και
διατηρεί για
ένα ικανό
χρονικό
διάστηµα

∆εν καπνίζει
και δεν

το σκέφτεται
καθόλου

∆εν καπνίζει
για όλη

του τη ζωή

Μοντέλο των Σταδίων Αλλαγής
παράδειγµα…



Θεωρία σχεδιασµένης
συµπεριφοράς

Ajzen, (1988)

Τα άτοµα συµπεριφέρονται ανάλογα:

µε τις στάσεις τους προς τη συµπεριφορά αυτή
µε την κοινωνική πίεση που δέχονται από σηµαντικά
άλλα πρόσωπα για το θέµα αυτό
µε την πρόθεση για εκδήλωση της συµπεριφοράς
Ταυτόχρονα, η συµπεριφορά τους αυτή εξαρτάται
από τον έλεγχο που ασκούν πάνω στη συµπεριφορά
αυτή



ΣυµπεριφοράΣυµπεριφορά

ΣτάσειςΣτάσεις ΠρόθεσηΠρόθεση

Σηµαντικοί άλλοιΣηµαντικοί άλλοι

Αντιληπτός έλεγχοςΑντιληπτός έλεγχος

Θεωρία σχεδιασµένης
συµπεριφοράς



Θεωρία σχεδιασµένης
συµπεριφοράς

παράδειγµα…
ΚάπνισµαΚάπνισµα

Στάσεις – συναισθηµατικές
Στατιστικά για ασθένειες

Στάσεις – συναισθηµατικές
Στατιστικά για ασθένειες

Πρόθεση για αποφυγή/διακοπήΠρόθεση για αποφυγή/διακοπή

Σηµαντικοί άλλοι
Συνεργασία µε γονείς – φίλους –

εκπαιδευτικούς

Σηµαντικοί άλλοι
Συνεργασία µε γονείς – φίλους –

εκπαιδευτικούς

Αντιληπτός έλεγχος
Πίστη στον εαυτό

Ξεπέρασµα εµποδίων

Αντιληπτός έλεγχος
Πίστη στον εαυτό

Ξεπέρασµα εµποδίων

Στάσεις – γνωστικές
Ενηµέρωση για συνέπειες στην υγεία

Στάσεις – γνωστικές
Ενηµέρωση για συνέπειες στην υγεία



Θεωρία στόχων
Locke & Latham (1990)

ΟιΟι πράξειςπράξεις τωντων ατόµωνατόµων κυρίωςκυρίως
κατευθύνονταικατευθύνονται απόαπό τουςτους στόχουςστόχους τουςτους καικαι
τιςτις προθέσειςπροθέσεις τουςτους..
ΟιΟι στόχοιστόχοι ρυθµίζουνρυθµίζουν τηντην προσπάθειαπροσπάθεια καικαι
ενέργειαενέργεια--δράσηδράση τουτου ατόµουατόµου. . 
ΟιΟι στόχοιστόχοι επηρεάζουνεπηρεάζουν τοτο άτοµοάτοµο νανα
αποδίδειαποδίδει καλύτερακαλύτερα, , τοτο κινητοποιούνκινητοποιούν, , τουτου
δίνουνδίνουν κίνητροκίνητρο καικαι αυξάνουναυξάνουν τηντην επιµονήεπιµονή
τουτου. . 



ΑνάπτυξηΑνάπτυξη δεξιοτήτωνδεξιοτήτων

ΒασικέςΒασικές δεξιότητεςδεξιότητες ζωήςζωής είναιείναι: : 
οο καθορισµόςκαθορισµός στόχωνστόχων, , 
ηη λήψηλήψη αποφάσεωναποφάσεων, , 
ηη επίλυσηεπίλυση προβληµάτωνπροβληµάτων, , 
ηη δηµιουργικήδηµιουργική καικαι κριτικήκριτική σκέψησκέψη, , 
ηη επικοινωνίαεπικοινωνία καικαι οιοι διαπροσωπικέςδιαπροσωπικές σχέσειςσχέσεις, , 
ηη αυτογνωσίααυτογνωσία,,
οο αποτελεσµατικόςαποτελεσµατικός χειρισµόςχειρισµός συναισθηµάτωνσυναισθηµάτων,,
καικαι ηη αντιµετώπισηαντιµετώπιση τουτου στρεςστρες



OOιι θεωρίεςθεωρίες πουπου ερµηνεύουνερµηνεύουν, , ηη προβλέπουνπροβλέπουν
συµπεριφορέςσυµπεριφορές υγείαςυγείας, , έχουνέχουν αρκετάαρκετά κοινάκοινά
σηµείασηµεία. . 
ΣταΣτα προτεινόµεναπροτεινόµενα προγράµµαταπρογράµµατα
παρέµβασηςπαρέµβασης χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται αρχέςαρχές τωντων
παραπάνωπαραπάνω θεωριώνθεωριών µέσαµέσα σεσε έναένα νέονέο
πλαίσιοπλαίσιο//µοντέλοµοντέλο, , επιλέγονταςεπιλέγοντας κυρίωςκυρίως
στοιχείαστοιχεία πουπου µπορούνµπορούν νανα εφαρµοσθούνεφαρµοσθούν
απόαπό εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς σεσε επίπεδοεπίπεδο τάξεωντάξεων, , ήή
µεγάλωνµεγάλων οµάδωνοµάδων εργασίαςεργασίας..

ΣυνοψίζονταςΣυνοψίζοντας……



ΜοντέλοΜοντέλο προγραµµάτωνπρογραµµάτων αγωγήςαγωγής
υγείαςυγείας

ΘεωρίεςΘεωρίες
ΜοντέλοΜοντέλο
ΠαραδείγµαταΠαραδείγµατα
∆ιατροφή∆ιατροφή
ΚάπνισµαΚάπνισµα
ΆσκησηΆσκηση
ΣτρεςΣτρες
ΝτόπινγκΝτόπινγκ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ καικαι ηη ΕΠΙΛΟΓΗΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣΟΜΑ∆ΑΣ

ΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝ

ΣτόχοςΣτόχος..
ΕπιλογήΕπιλογή τηςτης τάξηςτάξης, , τουτου τµήµατοςτµήµατος ήή τηςτης
οµάδαςοµάδας..
ΕπιλογήΕπιλογή τουτου υλικούυλικού. . 
ΤιΤι πρέπειπρέπει νανα κάνετεκάνετε γιαγια νανα κρατήσετεκρατήσετε τατα
παιδιάπαιδιά στοστο πρόγραµµαπρόγραµµα..
ΠοιαΠοια είναιείναι τατα εµπόδιαεµπόδια;;
ΤιΤι στόχουςστόχους πρέπειπρέπει νανα θέσετεθέσετε;;



ΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆ΟΥΛΕΥΕΙ∆ΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕΜΕ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣΤΗΣ

ΟΜΑ∆ΑΣΟΜΑ∆ΑΣ

ΣτόχοςΣτόχος..
ΤοΤο µήνυµαµήνυµα..
ΤιΤι πρέπειπρέπει νανα µάθουνµάθουν τατα παιδιάπαιδιά καικαι πωςπως..
ΑνάλυσηΑνάλυση τωντων εµποδίωνεµποδίων γιαγια τηντην υιοθέτησηυιοθέτηση
τηςτης συγκεκριµένηςσυγκεκριµένης υγιεινήςυγιεινής
συµπεριφοράςσυµπεριφοράς..
ΤιΤι στόχουςστόχους πρέπειπρέπει νανα θέσουνθέσουν οιοι µαθητέςµαθητές



ΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΟΟ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝΣΤΟΧΩΝ
ΤΗΣΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣΟΜΑ∆ΑΣ

ΣτόχοςΣτόχος..
ΟιΟι µαθητέςµαθητές τηςτης οµάδαςοµάδας θέτουνθέτουν στόχουςστόχους γιαγια: : 
τουςτους συµµαθητέςσυµµαθητές τουςτους,,
τουςτους φίλουςφίλους τουςτους,,
τουςτους γονείςγονείς τουςτους,,
τηντην εξέλιξηεξέλιξη καικαι τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση τουτου
προγράµµατοςπρογράµµατος..
ΠοιαΠοια είναιείναι τατα πιθανάπιθανά εµπόδιαεµπόδια πουπου θαθα
παρουσιαστούνπαρουσιαστούν..



ΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΣΠΡΟΣ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣτόχοςΣτόχος..
ΤοΤο µήνυµαµήνυµα..
ΜετάδοσηΜετάδοση τηςτης ιδέαςιδέας..
ΓνώσειςΓνώσεις, , πληροφορίεςπληροφορίες καικαι συναισθηµατικέςσυναισθηµατικές
επιδράσειςεπιδράσεις..
ΤιΤι στόχουςστόχους πρέπειπρέπει νανα πετύχουνπετύχουν όλοιόλοι µαζίµαζί..
∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες..
ΑσκήσειςΑσκήσεις συνοχήςσυνοχής



ΟΟ ΜΑΘΗΤΗΣΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΣΠΡΟΣ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΤΟΥΣΤΟΥΣ
ΦΙΛΟΥΣΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥ

ΗΗ ΕΜΠΛΟΚΗΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΗΗ ΕΜΠΛΟΚΗΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝΤΩΝ ΦΙΛΩΝΦΙΛΩΝ

ΣτόχοςΣτόχος..
ΤοΤο µήνυµαµήνυµα..
ΜετάδοσηΜετάδοση τηςτης ιδέαςιδέας..
ΓνώσειςΓνώσεις, , πληροφορίεςπληροφορίες καικαι συναισθηµατικέςσυναισθηµατικές
επιδράσειςεπιδράσεις..
ΤιΤι στόχουςστόχους πρέπειπρέπει νανα πετύχουνπετύχουν όλοιόλοι µαζίµαζί..
∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες..
ΑσκήσειςΑσκήσεις συνοχήςσυνοχής..



ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ--ΟΛΟΙΟΛΟΙ ΜΑΖΙΜΑΖΙ

ΣτόχοςΣτόχος..
ΤοΤο µήνυµαµήνυµα..
ΜετάδοσηΜετάδοση τηςτης ιδέαςιδέας..
ΠοιεςΠοιες πληροφορίεςπληροφορίες θαθα βοηθήσουνβοηθήσουν στοστο νανα
γίνειγίνει ηη υγιεινήυγιεινή συµπεριφοράσυµπεριφορά κοινήκοινή συνήθειασυνήθεια
γιαγια όλουςόλους. . 
ΤιΤι στόχουςστόχους πρέπειπρέπει νανα πετύχουνπετύχουν όλοιόλοι µαζίµαζί..
∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες..
ΑσκήσειςΑσκήσεις συνοχήςσυνοχής



ΤΕΛΙΚΗΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗΦΑΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΟΥΕΡΓΟΥ



 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
 

 
 

∆ΕΝ ΚΑΠΝΙΖΩ 
ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ  

 
 

ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 



««∆εν∆εν καπνίζωκαπνίζω, , γυµνάζοµαιγυµνάζοµαι»»
Το πρόγραµµα εφαρµόζεται σε 10 µαθήµατα, 
πραγµατοποιώντας ένα µάθηµα κάθε βδοµάδα. 
Το πρόγραµµα υποστηρίζεται από ένα τετράδιο για
κάθε µαθητή και οπτικό υλικό για τους εκπαιδευτές. 
Υπάρχουν τρεις εκδόσεις, 

για µαθητές γυµνασίου (Θεοδωράκης, Γούδας, & Χασάνδρα, 2009 / Γ έκδοση),

για µαθητές Ε και ΣΤ δηµοτικού (Θεοδωράκης, Χασάνδρα, Κοσµίδου,
Γούδας, & Παπαϊωάννου, 2009/ Β έκδοση)

για µαθητές λυκείου (Θεοδωράκης, Γούδας, Ζήση, Κοσµίδου, 2007/ Β έκδοση)

Χρησιµοποιούνται οι νέες τεχνολογίες όσο αυτό
είναι εφικτό (πχ. παρουσίαση και καθοδήγηση
όλων των µαθηµάτων µέσω power point).



ΣυναντήσειςΣυναντήσεις 11--3 3 



ΣυναντήσειςΣυναντήσεις 44--77



ΣυναντήσειςΣυναντήσεις 88--1010



ΕφαρµογέςΕφαρµογές τουτου προγράµµατοςπρογράµµατος
ΣεΣε 9 9 διαφορετικάδιαφορετικά σχολείασχολεία όλωνόλων τωντων βαθµίδωνβαθµίδων, , 
ΣΣυµµετοχήυµµετοχή 1230 1230 µαθητώνµαθητών--µαθητριώνµαθητριών. . 



Μετρήσεις
Στάσεις προς το κάπνισµα
Προσοχή σε πληροφορίες σχετικές µε το κάπνισµα
Γνώσεις
Πρόθεση για κάπνισµα
Αντιλαµβανόµενος έλεγχος του καπνίσµατος
Κοινωνικό πρότυπο
Αντιλαµβανόµενο επίπεδο γνώσεων
Αυτό-ταυτότητα
Προσωπική εµπλοκή
Αξιολόγηση της συµπεριφοράς του καπνίσµατος
Εγκυρότητα πηγής (κάπνισµα – άσκηση)
Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του
προγράµµατος



ΣυνοπτικάΣυνοπτικά……

ΗΗ ανασκόπησηανασκόπηση τωντων ερευνώνερευνών αυτώναυτών δείχνειδείχνει ότιότι ηη
εφαρµογήεφαρµογή τουτου προγράµµατοςπρογράµµατος είχεείχε ισχυρότερηισχυρότερη
επίδρασηεπίδραση προςπρος τηντην επιθυµητήεπιθυµητή κατεύθυνσηκατεύθυνση σταστα
παιδιάπαιδιά δηµοτικούδηµοτικού απόαπό ότιότι στιςστις άλλεςάλλες βαθµίδεςβαθµίδες, , 
ενώενώ ότανόταν προστέθηκανπροστέθηκαν οδηγίεςοδηγίες γιαγια τητη διακοπήδιακοπή
τουτου καπνίσµατοςκαπνίσµατος τοτο πρόγραµµαπρόγραµµα είχεείχε θετικότεραθετικότερα
αποτελέσµατααποτελέσµατα καικαι σταστα παιδιάπαιδιά τουτου ΛυκείουΛυκείου. . 
ΣεΣε όλεςόλες τιςτις εφαρµογέςεφαρµογές βελτιώθηκανβελτιώθηκαν οιοι γνώσειςγνώσεις
σχετικάσχετικά µεµε τοτο κάπνισµακάπνισµα. . 



∆ηµοτικό∆ηµοτικό

Μετά τις παρεµβάσεις:
οι στάσεις προς το κάπνισµα ήταν
αρνητικότερες, 
το αντιλαµβανόµενο επίπεδο ενηµέρωσης
αυξήθηκε
µειώθηκε το κοινωνικό πρότυπο
αυξήθηκαν οι πραγµατικές γνώσεις



ΓυµνάσιοΓυµνάσιο
Μετά τις παρεµβάσεις:
οι στάσεις ήταν περισσότερο αρνητικές,
αυξήθηκε η προσοχή σε πληροφορίες
αυξήθηκαν οι πραγµατικές γνώσεις
αυξήθηκε το αντιλαµβανόµενο επίπεδο
ενηµέρωσης
αυξήθηκε ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος της
συµπεριφοράς

Ένα χρόνο µετά διατηρήθηκαν οι γνώσεις και η
προσοχή στις πληροφορίες



ΛύκειοΛύκειο

Μετά τις παρεµβάσεις:
ο µέσος όρος του αντιλαµβανόµενου
επιπέδου ενηµέρωσης ήταν υψηλότερος, 
αυξήθηκαν οι πραγµατικές γνώσεις.



ΣυνολικάΣυνολικά……

ΟιΟι στάσειςστάσεις προςπρος τοτο κάπνισµακάπνισµα σεσε όλεςόλες τιςτις
εφαρµογέςεφαρµογές ήτανήταν ιδιαίτεραιδιαίτερα αρνητικέςαρνητικές γιαγια
όλαόλα τατα παιδιάπαιδιά
ΌµωςΌµως, , προχωρώνταςπροχωρώντας απόαπό τοτο δηµοτικόδηµοτικό
προςπρος τοτο λύκειολύκειο οιοι στάσειςστάσεις γίνοντανγίνονταν
λιγότερολιγότερο αρνητικέςαρνητικές



ΣυνολικάΣυνολικά……

ΣτιςΣτις επαναµετρήσειςεπαναµετρήσεις ((έναένα χρόνοχρόνο µετάµετά) ) 
παράπαρά τηντην µείωσηµείωση σεσε όλεςόλες τιςτις άλλεςάλλες
µετρήσειςµετρήσεις οιοι γνώσειςγνώσεις καικαι ηη προσοχήπροσοχή σεσε
πληροφορίεςπληροφορίες σχετικάσχετικά µεµε τοτο κάπνισµακάπνισµα
παρέµεινανπαρέµειναν υψηλέςυψηλές. . 



ΆραΆρα??

ΑρκούνΑρκούν οιοι γνώσειςγνώσεις γιαγια αποφυγήαποφυγή ήή αλλαγήαλλαγή
συµπεριφοράςσυµπεριφοράς??
ΠροτείνεταιΠροτείνεται::
ΕµβόλιµεςΕµβόλιµες επαναληπτικέςεπαναληπτικές συναντήσειςσυναντήσεις
ΕµπλοκήΕµπλοκή σηµαντικώνσηµαντικών άλλωνάλλων
ΠαρέµβασηΠαρέµβαση σεσε ««πακέτοπακέτο συµπεριφορώνσυµπεριφορών
υγείαςυγείας»»



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση µαθητώνµαθητών



ΈµαθανΈµαθαν……

……γιαγια τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις τουτου καπνούκαπνού στοστο σώµασώµα



ΈµαθανΈµαθαν……

……πωςπως ταξιδεύειταξιδεύει οο καπνόςκαπνός στοστο σώµασώµα καικαι ποιαποια
όργαναόργανα βλάπτειβλάπτει



ΈµαθανΈµαθαν……

……τιςτις βλαβερέςβλαβερές συνέπειεςσυνέπειες τουτου καπνίσµατοςκαπνίσµατος
στηνστην υγείαυγεία



ΕνηµερώθηκανΕνηµερώθηκαν……

......γιαγια στατιστικάστατιστικά πουπου δείχνουνδείχνουν τητη σχέσησχέση
καπνίσµατοςκαπνίσµατος καικαι ασθενειώνασθενειών--θανάτωνθανάτων



ΣυζήτησανΣυζήτησαν……

……γιατίγιατί οιοι άνθρωποιάνθρωποι καπνίζουνκαπνίζουν
καικαι γιατίγιατί οιοι νέοινέοι αρχίζουναρχίζουν τοτο κάπνισµακάπνισµα



ΑΑποµυθοποποµυθοποίησανίησαν……

……τιςτις διαφηµίσειςδιαφηµίσεις τωντων τσιγάρωντσιγάρων



ΕξασκήθηκανΕξασκήθηκαν……

…… στοστο πώςπώς νανα
αντιστέκονταιαντιστέκονται
στηνστην πίεσηπίεση απόαπό
άλλουςάλλους νανα
καπνίσουνκαπνίσουν

……καικαι στοστο πώςπώς νανα
λέλέννεε όχιόχι ότανόταν τουςτους
προσφέρουνπροσφέρουν
τσιγάροτσιγάρο



ΕνηµερώθηκανΕνηµερώθηκαν....

γιαγια τοτο ππώςώς νανα
επηρεάζουεπηρεάζουνν καικαι άλλουςάλλους
ώστεώστε νανα αποφεύγουναποφεύγουν
τοτο κάπνισµακάπνισµα



ΚΚαιαι τέλοτέλοςς έµαθανέµαθαν……

……γιαγια τηντην ανταγωνιστικήανταγωνιστική σχέσησχέση µεταξύµεταξύ
καπνίσµατοςκαπνίσµατος καικαι άσκησηςάσκησης



ΠωςΠως;;

∆ούλεψαν∆ούλεψαν σσεε
οµάδεςοµάδες
συζητώνταςσυζητώντας τατα
θέµαταθέµατα πουπου
προαναφέρθηκανπροαναφέρθηκαν



ΠωςΠως;;

∆ο∆ούλεψανύλεψαν καικαι
ατοµικάατοµικά
καταγράφονταςκαταγράφοντας
διάφορεςδιάφορες σχετικέςσχετικές
σκέψειςσκέψεις τουςτους



ΠωςΠως;;

ΣεΣε κάθεκάθε µάθηµµάθηµαα
έβγαζανέβγαζαν τοτο
µήνυµαµήνυµα τηςτης
ηµέραςηµέρας



ΠωςΠως;;

ΈκανανΈκαναν έένανα
πείραµαπείραµα µεµε τοτο
οποίοοποίο είδαείδανν πωςπως
τοτο τσιγάροτσιγάρο
µολύνειµολύνει τουςτους
πνεύµονέςπνεύµονές



ΠωςΠως;;
Έφτιαξαν χαρτόνια
µε τα µηνύµατά
τους συνοδεύοντας
τα µε σχετικές
φωτογραφίες και τα
ανάρτησαν σε
διάφορα µέρη στο
σχολείο και σε
άλλες τάξεις που δεν
παρακολουθούσαν
το πρόγραµµα



ΠωςΠως;;

ΠήρΠήραναν συνεντεύξειςσυνεντεύξεις απόαπό καπνιστέςκαπνιστές καικαι πρώηνπρώην
καπνιστέςκαπνιστές καικαι ετετοίµασανοίµασαν έναένα άρθροάρθρο γιαγια τηντην
εφηµερίδεφηµερίδαα τουτου σχολείουσχολείου



ΠωςΠως;;

ΈγραψανΈγραψαν εεκθέσειςκθέσεις πουπου αφορούσαναφορούσαν σεσε θέµαταθέµατα
σχετικάσχετικά µεµε τοτο κάπνισµακάπνισµα µεµε τουςτους φιλολόγουςφιλολόγους



ΠωςΠως;;

ΕπισΕπισκέφθηκανκέφθηκαν
σχετικέςσχετικές
ιστοσελίδεςιστοσελίδες µεµε
τουςτους
εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς
τηςτης πληροφορικήςπληροφορικής



ΠωςΠως;;

ΈφτιαξανΈφτιαξαν µµικρέςικρές
αφίσεςαφίσες
ευαισθητοποίησηςευαισθητοποίησης
µεµε τουςτους
εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς
τωντων
καλλιτεχνικώνκαλλιτεχνικών



ΠωςΠως;;

ΕτΕτοίµασανοίµασαν τηντην τελικήτελική
εκδήλωσηεκδήλωση σεσε
οµάδεςοµάδες εργασίαςεργασίας



ΕυχαριστώΕυχαριστώ γιαγια τηντην
προσοχήπροσοχή σαςσας

http://http://www.pe.uth.grwww.pe.uth.gr/portal/psych/portal/psych


