Αξιότιμη κα. Διευθύντρια /Αξιότιμε κ. Διευθυντή,
Στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την πρόληψη και τον έλεγχο του καπνίσματος, το
Υπουργείο Υγείας - σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – θα
πραγματοποιήσει την έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Global youth tobacco survey
(GYTS) για την πρόληψη του καπνίσματος στους έφηβους σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας.
Η συγκεκριμένη έρευνα απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου του
σχολείου σας και έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει την επιστημονική βάση για εκστρατεία
ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καπνίσματος στους νέους ανθρώπους
ώστε το κάπνισμα να πάψει να θεωρείται μια «φυσιολογική συνήθεια». Επιπρόσθετα, στόχος της
έρευνας είναι να καταστήσει τους μαθητές συμμέτοχους σε μια ερευνητική διαδικασία που τους
δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούν τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στον ίδιο τον καπνιστή
και στον περίγυρο του και να αντιδράσουν.
Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες διδασκαλίας - μέσω του διαδικτύου και βάσει
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου - στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου σας παρουσία του
υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Καθ’ όλο αυτό το διάστημα, το 1142 - η Γραμμή για την Πρόληψη και
τον Έλεγχο του Καπνίσματος - του Υπουργείου Υγείας θα λειτουργήσει ως υποστηρικτικό κέντρο
(helpdesk) και θα προσφέρει ενημέρωση και βοήθεια στους εκπαιδευτικούς για κάθε ζήτημα
γενικής, ειδικής ή τεχνικής φύσης που σχετίζεται με την ερευνητική διαδικασία. Η Γραμμή
λειτουργεί καθημερινά όλο το 24ωρο και είναι στη διάθεσή σας.
Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση και η μελέτη των στοιχείων θα γίνουν σύμφωνα με την αρχή
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή του σχολείου σας στο
ερευνητικό πρόγραμμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!
Για την συμμετοχή στην έρευνα θα ζητηθεί κωδικός στην πρώτη σελίδα. Ο κωδικός αυτός είναι ο
αριθμός : 1142

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ , ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
Έρευνα για την πρόληψη του καπνίσματος στα Γυμνάσια της Χώρας

* Σας ενημερώνουμε πως στη συνέχιση της διεξαγωγής της έρευνας (η οποία είχε εγκριθεί με το με αρ.
πρωτ. 42895/Γ2/20-03-2014 έγγραφο) για το σχολικό έτος 2014-2015 ο κ. Σωτήριος Τσιόδρας δεν θα
συμμετέχει ως ακαδημαϊκός υπεύθυνος και η κ. Μαρία Συρμοπούλου ως υπεύθυνη διεξαγωγής της.

