
Οδηγίες Παρουσίασης Σε Σχολεία

  Οδηγίες για «αντικαπνιστικές» παρουσιάσεις στα σχολεία
      Προτεινόμενες ηλικίες 10 - 15 ετών
  Αριθμός μαθητών στην τάξη το πολύ έως 30 - 40
    

Η παρουσίαση προτείνουμε να είναι διαδραστική, δηλαδή να μη τους λέμε εμείς το κάθε τι,
αλλά μέσω ερωτήσεων να καθοδηγούμε τα παιδιά να μας πουν τα πάντα. Επίσης επειδή
πιθανόν να απαντούν συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι, φροντίζουμε να συμμετέχουν όλα τα
παιδιά κατά το δυνατόν.

Ξεκινώντας την παρουσίαση τους εξηγούμε ότι δεν έχουμε έρθει για να τους κάνουμε τους
έξυπνους ή τους παντογνώστες, ούτε για να τα πείσουμε για οτιδήποτε. Έχουμε έρθει για
να συζητήσουμε όλοι μαζί σχετικά με το κάπνισμα και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.

Στη συνέχεια τους προβάλλουμε αντικαπνιστική ταινία διάρκειας το πολύ 10 λεπτών, ώστε
να μη κουραστούν.

                

Αμέσως μετά ανοίγουμε συζήτηση πάνω στην ταινία. π.χ. τι τους έκανε περισσότερο
εντύπωση. 

Στη συνέχεια καθοδηγούμε τα παιδιά μέσω ερωτήσεων, ώστε να ανακαλύψουν την αλήθεια
στα παρακάτω θέματα:

• Τι είναι το κάπνισμα
• Γιατί καπνίζουν οι άνθρωποι
• Βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα στην υγεία
• Εθισμός
• Παθητικό κάπνισμα
• Γονείς που καπνίζουν μες το σπίτι
• Η καπνοβιομηχανία, πως κινείται και τι επιδιώκει
• Η κατάσταση στο εξωτερικό 
• Η στιγμή που κάποιος «φίλος» θα μας προσφέρει τσιγάρο
• Αναζήτηση της ευχαρίστησης με εποικοδομητικούς τρόπους

  

Εξυπακούεται ότι θα πρέπει κατ’ αρχάς να έχουμε εμείς ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μας για
τα παραπάνω θέματα, ώστε να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε και τα παιδιά μέσω
ερωτήσεων να ανακαλύψουν την αλήθεια.
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Στο τέλος μοιράζουμε σε όλους ενημερωτικά φυλλάδια και ίσως και άλλα δώρα (π.χ.
καπελάκια, CD , κονκάρδες κλπ).

Αν θέλουμε μάλιστα μπορούμε και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί 1-2 «αντικαπνιστικά
τραγούδια» .

Το συμπέρασμα φυσικά είναι: 
Προσοχή! Το κάπνισμα σκοτώνει. Ούτε μια ρουφηξιά!

  

_______________________________________

  

Φυλλάδιο για διανομή στα παιδιά:

  

 Κατεβάστε αν θέλετε στον υπολογιστή σας τις παρακάτω εικόνες, τυπώστε τις σε
χαρτονάκι Α4 διπλής όψης (3 φυλλάδια στο Α4) και μοιράστε τις στα παιδιά:
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  __________ ΥΓ. Η παρουσίαση αυτή έχει νόημα μόνο όταν συμβαδίζει και με τη γενικότερη «κουλτούρα»του σχολείου στο θέμα του καπνίσματος. Σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό και τα παιδιάβλέπουν τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους να καπνίζουν υπό την ανοχή τηςδιεύθυνσης, η παρουσίαση δεν θα φέρει αποτέλεσμα, καθότι τα μηνύματα που λαμβάνουν ταπαιδιά είναι αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα...   
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