ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Επαγγελματική Μάθηση - «Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους
μαθητές και η επίδραση στο σχολικό κλίμα»
Σχολική Χρονιά 2016-2017
Διερεύνηση αναγκών των εκπαιδευτικών του σχολείου
Ανησυχία για το ποσοστό μαθητών-καπνιστών στο σχολείο και προβληματισμός για την πιθανότητα χρήσης
άλλων ουσιών από μαθητές

Διερεύνηση απόψεων των μαθητών για το θέμα

Έχω καπνίσει στο σχολείο.

ΝΑΙ

Πιστεύεις ότι το σχολείο έχει
πρόβλημα καπνίσματος;
Δικαιολόγησε την απάντησή σου.

ΌΧΙ

17%
3%
83%

Έχω χρησιμοποιήσει άλλες
ουσίες στο σχολείο.
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΌΧΙ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
ΆΛΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
8%

Οι περισσότεροι καθηγητές/τριες
ενδιαφέρονται αν καπνίζουν οι
μαθητές/τριες στο σχολείο μου.

ΌΧΙ
ΝΑΙ

ΌΧΙ

6%
40%
94%

23%

60%

66%

Δράσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τις
εξαρτησιογόνες ουσίες

Ενημέρωση μαθητών για βλαβερές
συνέπειες καπνίσματος και
προγράμματα διακοπής του

Ενημέρωση κηδεμόνων για τις
εξαρτησιογόνες ουσίες και τρόπους
χειρισμού ουσιοεξαρτημένων ατόμων

Εφαρμογή στο σχολείο της πολιτικής
«ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ»

Τί περιέχει ένα τσιγάρο;

Τι συμβαίνει στον οργανισμό μετά
το τελευταίο τσιγάρο;
Σε 20 λεπτά: Η αρτηριακή πίεση και η ταχυσφυγμία που οφείλονται στο κάπνισμα θα υποχωρήσουν
Σε 8 ώρες: Τα επίπεδα του CO θα μειωθούν και αυτά του οξυγόνου θα ξαναγίνουν φυσιολογικά.
Σε 48 ώρες: Η πιθανότητα καρδιακής προσβολής θα αρχίσει να μειώνεται. Η νικοτίνη θα απομακρυνθεί από
το σώμα σας. Η γεύση και η όσφρηση σας θα επανέλθουν.

Σε 72 ώρες: Ο βήχας και τα φλέγματα θα υποχωρήσουν σημαντικά. Η ενέργεια θα αυξηθεί.
Σε 1 χρόνο: Ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής θα μειωθεί κατά 50%. Η αναπνευστική λειτουργία θα είναι
εμφανώς βελτιωμένη και θα συνεχίζεται η βελτίωση της καθώς θα περνούν οι μήνες και τα χρόνια.

Σε 5 χρόνια: Ο κίνδυνος εγκεφαλικού θα εξισωθεί με αυτό των μη καπνιστών.
Σε 10 χρόνια: Ο κίνδυνος καρκίνου θα εξισωθεί σχεδόν με αυτό των μη καπνιστών.
Σε 15 χρόνια: Ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής θα εξισωθεί με αυτό των μη καπνιστών.

Αναστοχασμός
• Αργοπορημένη εφαρμογή των δράσεων
• Μείωση των μαθητών που δοκιμάζουν να καπνίσουν στο σχολείο.
• Ανάγκη για συνέχιση της πολιτικής και τη νέα σχολική χρονιά
• Ηπιότερη αντίδραση των μαθητών σε παρατηρήσεις
για
το
κάπνισμα.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για• τις
εξαρτησιογόνες
ουσίες
Η εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε τέτοια θέματα βοηθά στην
• Στήριξη της πολιτικής για Σχολείο χωρίς καπνό από όλους τους
επαγγελματική του ανάπτυξη;
εκπαιδευτικούς, καπνιστές και μη
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