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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εργαστήρι Αγωγής Υγείας:
Μαθαίνω για το κάπνισμα». Το πρόγραμμα ετοιμάστηκε από λειτουργούς της Σχολιατρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας και απευθύνεται σε μαθητές της Στ τάξης δημοτικού σχολείου. Το Εργαστήρι, φιλοδοξεί
μέσα από τέσσερις θεματικές ενότητες να επιτύχει την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, την
ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίστασης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων καθώς και την αύ ξηση των γνώσεων των
μαθητών όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος, τις αιτίες που οδηγούν τους εφήβους να
αρχίσουν το κάπνισμα και την Νομοθεσία για το κάπνισμα στην Κύπρο. Αναμφίβολα η συστηματική
εφαρμογή του Προγράμματος σ' όλα τα δημοτικά σχολεία θα βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν ισχυρή
βούληση, να αποκτήσουν την ικανότητα να κάνουν υγιείς επιλογές, να αντιστέκονται στην πίεση των
συνομηλίκων και να μην παρασύρονται από «σειρήνες» που διακηρύσσουν ότι έχουν να προσφέρουν τη
«μαγική λύση».

ABSTRACT
The present study aims at presenting the Educational Program "Health Education Workshop: Learning about
smoking".

It

was

prepared

by

School

Health

Services

of

the

Ministry

of

Health

and

is addressed to the 6th grade students of elementary school. The Workshop aspires through four thematic
units to achieve the growth of self-esteem of the students, the development of resistance skills and claiming
of rights, as well as the increase of knowledge of students about the negative consequences of smoki ng, the
factors that lead adolescents to start smoking and the Legislation on smoking in Cyprus. Undoubtedly the
systematic application of the Program in all elementary schools will help the children to develop powerful will,
to acquire the ability to make healthy choices, to resist peer pressure and avoid the "sirens" that declare that
they have to offer the "magic solution".

Εισαγωγή

φιλοδοξεί να επιτύχει τη δημιουργία μιας νέας

Το κάπνισμα, «η σύγχρονη μάστιγα», αποτελεί μια

γενιάς, η οποία θα διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια

από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και

για την προαγωγή της υγείας, την υιοθέτηση υγιών

θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο (W.H.O.,

αντιλήψεων και ενός υγιούς τρόπου ζωής, για

2002). Στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία του

αποτελεσματική πρόληψη του καπνίσματος.

Υπουργείου Υγείας (2005) οι κυριότερες αιτίες

Συγκεκριμένα το Εργαστήρι Αγωγής Υγείας:

θανάτου είναι οι καρδιόπαθειες και ο καρκίνος. Τόσο

«Μαθαίνω για το κάπνισμα» περιλαμβάνει τρεις

οι παθήσεις της καρδιάς όσο και ο καρκίνος είναι

βασικούς αντικειμενικούς σκοπούς:

και

1. Αύξηση των γνώσεων των μαθητών όσον

τη

αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος,

συμπεριφορά των ατόμων σε σχέση με το κάπνισμα

τις αιτίες που οδηγούν τους εφήβους ν' αρχίσουν το

(CDC,2002).

κάπνισμα, τα δικαιώματα του ΜΗ καπνιστή και τη

ασθένειες

του

συνδέονται

Η

σύγχρονου

άμεσα

απόκτηση

με

τρόπου

τις

σωστών

ζωής

συνήθειες

συνηθειών

και

αποτελεί

Νομοθεσία για το κάπνισμα στην Κύπρο.

και

2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίστασης στις πιέσεις

προαγωγή της υγείας και συνάμα της πρόληψης

των συνομηλίκων και διεκδίκησης των δικαιωμάτων

των ασθενειών. Αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο

τους.

σημαντικό

παράγοντα

για

τη

διατήρηση

Υγείας,

3. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών,

στοχεύοντας όχι μόνο στην παροχή πληροφοριών

με την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και θετικής

και την αύξηση των γνώσεων αλλά και στη

αυτοεικόνας.

διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών ώστε τα

Μεθοδολογία

άτομα να καταστούν υπεύθυνα για τη δική τους

Για την εφαρμογή του Προγράμματος απαραίτητη

μελλοντική

1997).

προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή όλων των

Επιδημιολογικές έρευνες δείχνουν ότι οι ηλικίες 10-

μαθητών. Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά μέσα από

14 χρονών είναι αυτές κατά τις οποίες τα παιδιά

διάφορες ομαδικές εργασίες να συζητήσουν, να

πειραματίζονται με τη χρήση τσιγάρου (Killen et.al,

ανταλλάξουν απόψεις, να λύσουν σταυρόλεξα και

1997).

μεσοστοιχίδες, καθώς και να υποδυθούν ρόλους.

Με αυτές τις σκέψεις, ετοιμάστηκε το Εργαστήρι

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Χατζηχρίστου

Αγωγής Υγείας: «Μαθαίνω για το Κάπνισμα» από

(2004) μέσα από μικρές μεικτές ομάδες δίνεται η

Επισκέπτριες Υγείας της Σχολιατρικής Υπηρεσίας

ευκαιρία σ' όλα τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά.

του Υπουργείου Υγείας. Το Εργαστήρι, απευθύνεται

Περιεχόμενο

σε μαθητές της Στ' τάξης δημοτικού σχολείου,

Το Εργαστήρι Αγωγής Υγείας: «Μαθαίνω για το

ηλικίας

κάπνισμα»

βαθμό

με

τα

προγράμματα

υγεία.

11-12

(Bryant

χρονών.

Το

Αγωγής

et.

al.

Πρόγραμμα

θα

περιλαμβάνει

τέσσερις

θεματικές

εφαρμόζεται από Λειτουργούς Αγωγής Υγείας,

ενότητες. Η επιλογή των θεμάτων που έχουν

κυρίως Επισκέπτες/τριες Υγείας, οι οποίοι θα

περιληφθεί

υποστηρίζονται στο έργο τους από τη διεύθυνση, το

ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας. Επιπρόσθετα

προσωπικό του σχολείου και τους γονείς.

το Πρόγραμμα του Εργαστηρίου βασίστηκε και σε

Στόχοι και σκοποί του προγράμματος

εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας

Ο γενικός αντικειμενικός στόχος του Εργαστηρίου
Αγωγής Υγείας: «Μαθαίνω για το κάπνισμα» είναι η
αποτελεσματική πρόληψη του καπνίσματος. Το
Πρόγραμμα

στο

Πρόγραμμα

έγινε

μετά

από

Οργάνωσης Υγείας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι

τους έφηβους ν' αρχίσουν το κάπνισμα και ν'

τέτοιου

αναπτύξουν την ικανότητα να αντιστέκονται στις

είδους

προγράμματα

θα

πρέπει

να

στοχεύουν όχι απλά και μόνο στην προσφορά

πιέσεις των συνομηλίκων τους.

γνώσεων αλλά και στην ανάπτυξη από μέρους των

Συγκεκριμένα η δεύτερη ενότητα αρχίζει με μια

παιδιών τέτοιων στάσεων και συμπεριφορών οι

ευχάριστη ομαδική εργασία. Τα παιδιά καλούνται να

οποίες θα τα καταστήσουν υπεύθυνα άτομα για την

λύσουν σταυρόλεξα σχετικά με τα πλεονεκτήματα

υγεία

να

του ΜΗ καπνιστή και τα μειονεκτήματα του καπνι-

από

στή. Τους δίνεται η ευκαιρία να επαναλάβουν τις

διάφορους κινδύνους όπως ο κίνδυνος να γίνουν

αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος που είχαν

καπνιστές.

μάθει στην πρώτη ενότητα του Εργαστηρίου.

Η πρώτη ενότητα του Εργαστηρίου με τίτλο:

Μέσα από τη δραστηριότητα: «Γιατί οι έφηβοι

«Μαθαίνω

το

αρχίζουν το κάπνισμα», τα παιδιά ανακαλύπτουν τις

κάπνισμα», περιλαμβάνει βασικές γνώσεις για το

αιτίες καθώς και τις δικαιολογίες που προβάλλουν οι

κάπνισμα. Στόχος της πρώτης ενότητας είναι να

έφηβοι οι οποίοι ξεκινούν το κάπνισμα. Με την

βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις

άσκηση αυτή, τους δίνεται το δικαίωμα να συμ-

σχετικές

φωνήσουν

τους.

Παράλληλα

αναπτύξουν

θα

μηχανισμούς

την

με

πραγματική

τις

αρνητικές

τα

βοηθήσει

προστασίας

αλήθεια

για

συνέπειες

του

ή

και

να

διαφωνήσουν

με

τις

καπνίσματος.

συγκεκριμένες αιτίες.

Στην αρχή της πρώτης ενότητας γίνεται μια σύντομη

Η δεύτερη ενότητα τελειώνει μ' ένα παιχνίδι ρόλων.

εισαγωγή και αναφέρονται οι στόχοι και οι σκοποί

Το «παιχνίδι ρόλων» δίνει την ευκαιρία σ' όλα τα

του Εργαστηρίου. Ακολουθεί μια πρωτότυπη και εν-

παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και να δοκιμάσουν

διαφέρουσα δραστηριότητα η οποία στοχεύει στο να

νέες συμπεριφορές σ' ένα ασφαλές περιβάλλον

βοηθήσει στο «σπάσιμο του πάγου», έτσι ώστε τα

(Wreder, et al., 2004). Το συγκεκριμένο παιχνίδι ρό-

παιδιά να νιώθουν πιο άνετα τόσο μεταξύ τους όσο

λων

και με το Λειτουργό Αγωγής Υγείας και να συμμε-

αναπτύξουν δεξιότητες αντίστασης στις πιέσεις των

τέχουν πιο ενεργά (Buczkiewicz, 2003).

συνομηλίκων, ενισχύοντας έτσι την άμυνά τους

Στη συνέχεια δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να

απέναντι στο κάπνισμα. Οι μαθητές καλούνται να

μάθουν τι πραγματικά περιέχει ο καπνός του

βιώσουν υποθετικές καταστάσεις στις οποίες τους

τσιγάρου. Γίνεται αναφορά στις κυριότερες βλαβερές

προσφέρεται ένα τσιγάρο και πιέζονται από την

χημικές ουσίες την Πίσσα, τη Νικοτίνη και το

παρέα τους να καπνίσουν. Τονίζεται στους μαθητές

Μονοξείδιο του Άνθρακα.

ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουν να λένε: «ΟΧΙ,

Αφού τα παιδιά γνωρίσουν τι πραγματικά περιέχει ο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» και να το εννοούν. Πρέπει να

καπνός του τσιγάρου, ακολουθεί μια ομαδική

αντιληφθούν ότι έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να

δραστηριότητα για να κατανοήσουν τις επιπτώσεις

κάνουν κάτι που οι ίδιοι δεν θέλουν να κάνουν.

του καπνίσματος. Τα παιδιά καλούνται να ομαδο-

Η τρίτη ενότητα του Εργαστηρίου έχει τίτλο:

ποιήσουν κάποιες από τις βλαβερές συνέπειες του

«Μαθαίνω και διεκδικώ με επιμονή και ευγένεια τα

καπνίσματος σε τέσσερις κατηγορίες προβλημάτων:

δικαιώματά μου». Αναμένεται από τα παιδιά στο

Προβλήματα

τέλος της τρίτης ενότητας να αποκτήσουν γνώσεις

Υγείας,

Οικονομικά

προβλήματα,

στοχεύει

να

βοηθήσει

τους

μαθητές

ν'

Περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα.

για το παθητικό κάπνισμα, για τα δικαιώματα του ΜΗ

Η δεύτερη ενότητα του Εργαστηρίου έχει τίτλο:

καπνιστή και για τη Νομοθεσία για το κάπνισμα στην

«Μαθαίνω γιατί οι έφηβοι αρχίζουν το κάπνισμα».

Κύπρο. Επιπρόσθετα ν' αναπτύξουν ή και να

Αναμένεται από τους μαθητές στο τέλος της

ενισχύσουν

δεύτερης ενότητας ν' αντιληφθούν τις αιτίες που

δικαιωμάτων τους.

οδηγούν

την

ικανότητα

διεκδίκησης

των

Μέσα από εποικοδομητική συζήτηση οι μαθητές

σε ένα ιστόγραμμα. Το ιστόγραμμα περιλαμβάνει

καλούνται ν' αντιληφθούν τόσο τους κινδύνους που

οκτώ στήλες (ο εαυτός μου, οι γονείς μου, τ' αδέλφια

διατρέχουν οι παθητικοί καπνιστές όσο και τα

μου, οι φίλοι μου, οι δάσκαλοι μου, η τηλεόραση, το

δικαιώματα που έχουν οι ΜΗ καπνιστές. Στην

διαδί- κτυο, άλλο...) Τονίζεται στα παιδιά ότι πολλά

συνέχεια δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές μέσα από

και πολλοί μπορούν να επηρεάσουν ένα άτομο για

μια ομαδική εργασία να γνωρίσουν πρόνοιες της

να πάρει μια απόφαση για τον εαυτό του. Κάθε

Νομοθεσίας για το κάπνισμα στην Κύπρο. Οι

άτομο πρέπει όμως να έχει υπόψη του, ότι είναι

μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται το

υπεύθυνο για τις επιλογές που κάνει στη ζωή του και

κάπνισμα σ' όλους τους κλειστούς δημόσιους

για τις συνέπειες των πράξεων του.

χώρους.

Στο τέλος της τέταρτης ενότητας τα παιδιά καλούνται

Η τρίτη ενότητα συνεχίζεται μ' ένα παιχνίδι ρόλων το

να πάρουν μια σημαντική ατομική απόφαση για το

οποίο στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές ν'

κάπνισμα.

αναπτύξουν ή και να ενισχύσουν τις δεξιότητες

πρόταση: «Αν αποφασίσω να μην καπνίσω ποτέ θα

διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους με επιμονή και

το κάνω γιατί...» και ανακοινώνουν την απόφασή

ευγένεια. Οι μαθητές καλούνται να υποδυθούν δύο

τους, σ' όλους τους συμμαθητές τους.

ρόλους του καπνιστή και του ΜΗ καπνιστή. Ο ρόλος

Αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής

του καπνιστή απαιτεί από τον καπνιστή, να ανάψει

Κατά τη σχολική χρονιά 2005 - 2006 έγινε πιλοτική

τσιγάρο σε κάποιο χώρο όπου απαγορεύεται το κά-

εφαρμογή

πνισμα. Ο ρόλος του ΜΗ καπνιστή απαιτεί από τον

«Μαθαίνω για το κάπνισμα» σε δύο δημοτικά

ΜΗ καπνιστή, να διεκδικήσει με επιμονή και ευγένεια

σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας. Για ν' αξιολογηθεί

το

δικαίωμά

του

αναπνέει

Εργαστηρίου

Αγωγής

την

Υγείας:

αέρα,

η αποτελεσματικότητα της πιλοτικής εφαρμογής του
Προγράμματος δόθηκε τυχαία, ανώνυμο, δομημένο

Ο ΜΗ καπνιστής καλείται να πείσει τον καπνιστή να

ερωτηματολόγιο, τόσο πριν από την διεξαγωγή του

σβήσει το τσιγάρο του.

όσο και στο τέλος του Προγράμματος, στο 20% των

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα του Εργαστηρίου με

μαθητών που συμμετείχαν. Το ερωτηματολόγιο

τίτλο: «Γνωρίζω τον εαυτό μου και παίρνω τις

αξιολόγησης

σωστές αποφάσεις» στοχεύει στην ενίσχυση της

κλειστού τύπου και αναφερόταν σε προσωπικά

αυτοεκτίμη-

ανάπτυξη

στοιχεία του μαθητή, στις γνώσεις και αντιλήψεις του

αυτοπεποίθησης και θετικής αυτοεικόνας. Μετά από

για το κάπνισμα καθώς και στις απόψεις του για το

σύντομη εισαγωγή για την αυτοεικόνα και την

Εργαστήρι.

αυτοεκτίμηση, δίνεται ποιοτικός χρόνος στα παιδιά

Από τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής

για να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους μέσα

φάνηκε ότι οι στόχοι του Εργαστηρίου είχαν

από τη δραστηριότητα: «Εγώ ένας ξεχωριστός

επιτευχθεί.

άνθρωπος!» Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα

χαρακτηρίστηκε από όλα τα παιδιά (100%) ως

επίθετο που τους χαρακτηρίζει, ένα θετικό και ένα

εξαιρετικό. Μεγάλη εντύπωση τους έκαναν τα

αρνητικό της προσωπικότητάς τους. Επιπρόσθετα,

πρωτότυπα παιχνίδια ρόλων που στόχευαν στη

καλούνται να σκεφτούν και να γράψουν τι μπορούν

ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίστασης στις πιέσεις των

να κάνουν, τι θα ήθελαν να κάνουν, πότε νιώθουν

συνομηλίκων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά

μαθητών,

καθαρό

του

συμπληρώνουν

απαλλαγμένο από τον βλαβερό καπνό του τσιγάρου.

σης

να

Συγκεκριμένα

στην

άσχημα και πότε νιώθουν ωραία.
Στη συνέχεια δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να
σκεφτούν ποιοι και πόσο μπορεί να επηρεάσουν την
απόφαση τους να μην αρχίσουν το κάπνισμα και να
το σημειώσουν

περιλάμβανε

Συγκεκριμένα,

ερωτήσεις

το

κυρίως

Πρόγραμμα

και πρόκληση θεώρησαν τη λύση των σταυρολέξων

Επίλογος

και της μεσοστοιχίδας. Όσον αφορά τη χρονική

Αναμφίβολα

διάρκεια του Εργαστηρίου, όλοι οι μαθητές (100%)

«Μαθαίνω

συμφώνησαν ότι ήταν πολύ ικανοποιητική.

«εργαλείο»

Σχετικά με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των

Σχολιατρικής Υπηρεσίας, οι οποίοι προσπαθούν να

παιδιών για το κάπνισμα, τα αποτελέσματα της

αντιμετωπίσουν

πιλοτικής εφαρμογής έδειξαν ότι αν και όλα τα παιδιά

καπνίσματος.

γνώριζαν

του

Προγράμματος σ' όλα τα δημοτικά σχολεία θα βοη-

Εργαστηρίου ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την

θήσει τα παιδιά να αναπτύξουν ισχυρή βούληση, να

υγεία εντούτοις μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό

αποκτήσουν

(22%) γνώριζε ότι το παθητικό κάπνισμα είναι

επιλογές,

επίσης επικίνδυνο για την υγεία. Στο τέλος του

συνομηλίκων,

Εργαστηρίου αυξήθηκαν σημαντικά οι γνώσεις των

συμπεριφορές και να μην παρασύρονται από

παιδιών για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στον

«σειρήνες»

άνθρωπο αλλά και στο περιβάλλον καθώς επίσης

προσφέρουν τη «μαγική λύση».

και για τη νομοθεσία για το κάπνισμα στην Κύπρο (

Ωστόσο, το Εργαστήρι Αγωγής Υγείας: «Μαθαίνω

από 22% - 33% σε 88% - 100%).

για το κάπνισμα» από μόνο του, δεν είναι αρκετό για

Όπως φάνηκε από τις απαντήσεις που έδωσαν οι

να

μαθητές, το Εργαστήρι συνέβαλε στην ενίσχυση της

πρόβλημα

αυτοεκτίμησης των μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι

εργαστούμε

στις

πριν

από

απαντήσεις

μαθητής
σχόλιο.

δεν

την

παρακολούθηση

σχετικής

σημείωσε

το
για

Εργαστήρι
το

στα

τη

σύγχρονη

ικανότητα

να

που

μην

του
του

κάνουν

στην

των

επιζήμιες
έχουν

το

Πρέπει
να

υγιείς

πίεση

ότι

αποτελεσματικά
ώστε

της

μάστιγα,

υιοθετούν

καπνίσματος.

συλλογικά

ένα καλό

εφαρμογή

να

διακηρύσσουν

αντιμετωπίσει

Υγείας:

Λειτουργών

αντιστέκονται

του

είναι

των

συστηματική

την

να

κάπνισμα»
χέρια

Η

Αγωγής

να

τεράστιο
όλοι

να

επιτύχουμε

ερώτησης,

κανένας

αποτελεσματική αντιμετώπιση του καπνίσματος στην

οποιοδήποτε

αρνητικό

Κύπρο.
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