
Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Τίτλος Προγράμματος: 

«ΑΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΙΑ ΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ! 

ΛΕΩ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΛΕΩ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ» 

 
Θεματικό πεδίο: Αγωγή Υγείας 
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τσάντζου Ελένη 
Τάξη/τμήμα: Στ 
Αριθμός μαθητών/τριών που συμμετείχαν:  18 (5 κορίτσια και 13 αγόρια) 
Σχολείο: 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας 
Σχολικό Έτος: 2014 -2015 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε παράλληλα και με αλληλοκάλυψη με άλλα δύο 
προγράμματα Αγωγής Υγείας. Το σύνολο των προγραμμάτων υλοποιήθηκε 
από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι το Μάιο του 2015. 

Το παρόν πρόγραμμα απαιτεί συνολικό χρόνο τεσσάρων μηνών. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: 

1Ο : «ΑΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΙΑ ΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΛΕΩ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΛΕΩ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ» 

2Ο : «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΦΙΛΟΣ Ή ΕΧΘΡΟΣ» 

3Ο : «ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ» 

Β. Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του προγράμματος 

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της προσωπικότητας, 
των κοινωνικών δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, 
ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους για την 
αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων, χωρίς να καταφεύγουν σε 
συμπεριφορές που είναι βλαπτικές για τη σωματική και ψυχική τους υγεία, 
όπως είναι η χρήση ουσιών. 

Συνολικά το πρόγραμμα περιελάμβανε εφτά θεματικές ενότητες. 

 1η Ενότητα: «Ο εαυτός μου και οι άλλοι». Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. 

 2η Ενότητα: «Ελάτε να γίνουμε φίλοι».  

 3η Ενότητα: «Η παρέα μας». Επιρροή παρέας και επίλυση 
συγκρούσεων. 



 4η Ενότητα: «Σχολικός εκφοβισμός» 

 5η Ενότητα «Μαθαίνω για την εξάρτηση» και τις νόμιμες 

εξαρτησιογόνες ουσίες. Παρουσίαση βασικών εννοιών της εξάρτησης και 
των εξαρτησιογόνων ουσιών και διαχωρισμός νόμιμων – παράνομων 
ουσιών. 

 6η Ενότητα: «Το ενεργητικό και παθητικό κάπνισμα».  

 7η Ενότητα: «Ας δούμε τι κερδίσαμε». Αξιολόγηση Παρουσίαση 

προγράμματος. 

Κάθε μία από αυτές προσεγγίστηκε μέσα από επεξεργασία φύλλων 
εργασίας (επισυνάπτονται σε συμπιεσμένο φάκελο μαζί με το παρόν αρχείο) 
και από δράσεις όπως: 

1. Κύκλος συζητήσεων 
2. Τεχνικές επικοινωνίας 
3. Ελεύθερος συνειρμός 
4. Διεργασία σε μικρές ομάδες, σε ζεύγη και στην ολομέλεια 
5. Παιχνίδι ρόλων 
6. Εικαστικά μέσα 

Γ. Πεδία σύνδεσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: 

ΓΛΩΣΣΑ: Αξιοποίηση κειμένων, παιχνίδια μνήμης- ορθογραφίας, 
διερευνητική συζήτηση, δημιουργία αφίσας και πρόσκλησης. 

EIKAΣΤΙΚΑ: Δημιουργία κατασκευών (κολλάζ, ζωγραφική), δημιουργία 
αφίσας και πρόσκλησης 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Σχεδιασμός και πραγματοποίηση έρευνας καθώς και εξαγωγή 
συμπερασμάτων έρευνας με χρήση γραφημάτων. 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Αναζήτηση πληροφοριακού υλικού στο διαδίκτυο, 
επεξεργασία υλικού, σχεδιασμός και πραγματοποίηση έρευνας καθώς και 
εξαγωγή συμπερασμάτων έρευνας με χρήση των προγραμμάτων word, excel 
και power point, δημιουργία ψηφιακού υλικού με χρήση του προγράμματος 
movie maker 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Αναζήτηση τραγουδιών με σχετικό 
περιεχόμενο, παιχνίδια ρόλων, θεατρικό παιχνίδι 

 

 



Δ. Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος: 

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι παρακάτω 
δραστηριότητες:  

 παιχνίδια γνωριμίας 

 ομαδικές δραστηριότητες 

 δημιουργία του συμβολαίου της ομάδας 

 συμπλήρωση και αξιοποίηση φύλλων εργασίας (επισυνάπτονται σε 
συμπιεσμένο αρχείο) 

 συμπλήρωση και επεξεργασία ερωτηματολογίων σχετικά με το 

φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

 παρακολούθηση ψηφιακού, οπτικοακουστικού, ενημερωτικού υλικού 
από την ΕΨΥΠΕ, του Προγράμματος Αγωγής Υγείας για την Πρόληψη 
του καπνίσματος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
«Μαθαίνω την αλήθεια –Λέω όχι στο τσιγάρο» και άλλων φορέων. 

 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Baby monitor 

http://www.youtube.com/watch?v=YMJxTjYkNDU 

Τηλεοπτικό σποτ της Pam Laffin στα ελληνικά 

http://www.youtube.com/watch?v=02BdeqXHZQc 

«Όχι εγώ...» - Γυμνάσιο Αγιάσου Λέσβου  

http://www.youtube.com/watch?v=0kCH7UzNZlc#t=212 

Μαθαίνω την αλήθεια, Λέω όχι στο τσιγάρο  

http://www.youtube.com/watch?v=riPCbnLiCcQ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

http://game.thetruth.gr/ 

 παραγωγή ψηφιακού υλικού από τους μαθητές. Η ταινία τους που 

προβλήθηκε στην τελική εκδήλωση –παρουσίαση της τάξης τους 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ: https://www.youtube.com/watch?v=S6C-
unVGsjs&feature=youtu.be 

 αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων και βιβλίων, σχετικών με τον 

σχολικό εκφοβισμό. («Μίλα μη φοβάσαι». «Μου έκλεψαν το όνομά 
μου» 

http://www.youtube.com/watch?v=YMJxTjYkNDU
http://www.youtube.com/watch?v=02BdeqXHZQc
http://www.youtube.com/watch?v=0kCH7UzNZlc#t=212
http://www.youtube.com/watch?v=riPCbnLiCcQ
http://game.thetruth.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=S6C-unVGsjs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S6C-unVGsjs&feature=youtu.be


Ε. Φορείς, υπηρεσίες, σύλλογοι, φυσικά πρόσωπα κ.λ.π. με τους οποίους 

συνεργαστήκατε για την υλοποίηση του προγράμματος: 

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Αντωνιάδου Ε. 

Κέντρο Πρόληψης ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Είδος Συνεργασίας: συμβουλευτική 

Αξιολόγηση συνεργασίας: άριστη 

 

ΣΤ. Τελική παρουσίαση του προγράμματος 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς το σχολείο μας πραγματοποίησε τριήμερο 

παρουσίασης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν κατά το 

σχ. έτος 2014 -2015. Η Στ΄ τάξη συμμετείχε με μια αντικαπνιστική –μουσική 

εκδήλωση στα πλαίσια της οποίας παρουσίασε επίσης και το σύνολο των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκπόνησε. 

 

Ζ. Αξιολόγηση του προγράμματος 

Η αξιολόγηση του προγράμματος γινόταν από τα παιδιά και την 

εκπαιδευτικό σε κάθε ανατροφοδότηση των παιδιών με σκοπό τη σύνδεση 
των προηγούμενων με τα επόμενα κεφάλαια, κατά τη διάρκεια και στο τέλος 
των εργασιών τους. 

Αποτελέσματα αξιολόγησης: 

Ανέλαβα την Στ΄ τάξη, την τάξη μου, για πρώτη φορά φέτος. Η 

υλοποίηση του παρόντος προγράμματος στόχευε στο να γνωρίσω τα παιδιά 

της τάξης αρχικά εγώ. Στη συνέχεια προσπάθησα να τα οδηγήσω προς μια 

δεύτερη ματιά και προς τα «έσω» τους και προς τη σχέση τους με τους 

συμμαθητές τους. Όπως τα ίδια μου δήλωσαν πολύ αργότερα, ένιωσαν να 

γνωρίζονται ξανά από την αρχή. Οι σχέσεις τους βελτιώθηκαν. Αυτό 

φαινόταν πολύ έντονα όταν συνεργάζονταν σε ομαδικές εργασίες και όταν 



δούλεψαν όλα μαζί για την τελική τους εκδήλωση.  

Όταν τους πρότεινα αρχές του Σεπτέμβρη να ασχοληθούμε με θέματα της 

εφηβείας και με τους κινδύνους που παραμονεύουν στο ξεκίνημά της –όπως 

το κάπνισμα, το bullying - έδειξαν απόλυτα αδιάφοροι. Και γνωρίζοντας τις 

δραστηριότητες της περσινής μου Στ΄ τάξης, μου δήλωσαν ξεκάθαρα ότι το 

μόνο, που επιθυμούν είναι να μάθουν ό,τι και οι περσινοί, να κάνουν τις 

δικές τους ταινίες. 

Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε ταινίες για τα θέματα που τους πρότεινα 

και κάπως έτσι «παντρέψαμε» τα πρέπει μου με τα θέλω τους. 

Δημιουργήσαμε ταινίες με θέματα όπως ο σχολικός εκφοβισμός 

(https://www.youtube.com/watch?v=h7neQVrX7Fw ), ο εθισμός σε ουσίες 

και το διαδίκτυο και άλλα πολλά. 

Παράλληλα και όσο το ενδιαφέρον τους γινόταν για τα θέματα, που τους 

πρότεινα πραγματικό, δραστηριοποιηθήκαμε και σε άλλα επίπεδα πέραν των 

ΤΠΕ. Αναζητήσαμε και μελετήσαμε υλικό από σχετικούς με τα θέματά μας 

φορείς, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μικρές έρευνες, δημιουργήσαμε 

αφίσες, μικρά έργα τέχνης με χρώματα και πινέλα, ανακαλύψαμε τα θέματά 

μας μέσα στην μουσική… 

Ακολουθώντας πάντως την αρχική τους επιθυμία, αποφάσισαν να 

επικοινωνήσουν όσα έμαθαν με μια ταινία. Η αντικαπνιστική ταινία που 

δημιούργησαν και παρουσίασαν στην τελική εκδήλωσή τους ήταν κατά 

ομολογία του κοινού, που την παρακολούθησε, πολύ ενδιαφέρουσα. Και στα 

πλαίσια της πολυδιάστατης προσέγγισης των θεμάτων τους αποφάσισαν να 

επενδύσουν την αντικαπνιστική τους εκστρατεία με τραγούδια που 

«καπνίζουν» και περνάνε λάθος μηνύματα. 

Η ταινία των παιδιών εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=S6C-

unVGsjs  κι εδώ: http://6dim-naous.ima.sch.gr/ 

Χωρίς καμιά αυταπάτη ότι πείσαμε έστω και έναν να κόψει το τσιγάρο, 

νιώσαμε κι εγώ και τα παιδιά μου ότι αν μέσα από όλο αυτό το πρόγραμμα 

https://www.youtube.com/watch?v=h7neQVrX7Fw
https://www.youtube.com/watch?v=S6C-unVGsjs
https://www.youtube.com/watch?v=S6C-unVGsjs
http://6dim-naous.ima.sch.gr/


«βγει» ως όφελος κανένα από αυτά να μην καπνίσει, τότε θα έχουμε πετύχει 

τα μέγιστα!  

Επειδή όμως αυτό κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει τώρα, η πραγματική 

αξιολόγηση του παρόντος προγράμματος θα λάβει χώρα για τον καθένα και 

την καθεμιά τους σε χρόνο που δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Θα εύχομαι 

μόνο να έχει πετύχει. 

Η.  Ενδεικτικές Φωτογραφίες ή Βίντεο από την υλοποίηση του 
προγράμματος: 





Θ.  Βιβλιογραφία 

1. TACADE-ΚΕ.Θ.Ε.Α, «Δεξιότητες για Παιδιά Δημοτικού – Προάγοντας την 
προστασία του παιδιού», Αθήνα 1998 

2. TACADE-ΚΕ.Θ.Ε.Α, «ΟΥΣΙΕΣ: Μύθος & πραγματικότητα», Αθήνα 2005 
3. TACADE-ΚΕ.Θ.Ε.Α, «Γονείς, ας είμαστε προετοιμασμένοι», Αθήνα 2005 
4. Κίνηση -ΠΡΟΤΑΣΗ, «ΑΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ», Κέντρο Πρόληψης των 

εξαρτησιογόνων ουσιών Ν.Αχαΐας, Πάτρα 2003 
5. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, «Μίλα 

μη φοβάσαι», Ελένη Δικαίου, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Τζέμη Τασάκου, 
Αθήνα 2010 

6. Tassies , Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ενδοσχολική βία, «Μου 
έκλεψαν το όνομά μου», ΕΨΥΠΕ Αθήνα 2011 

 

http://www.biblionet.gr/author/1700/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
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http://www.biblionet.gr/author/1405/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BC%CE%B7_%CE%A4%CE%B1%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://www.politeianet.gr/ekdotis/epsupe-2622

