
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ SMASHED ONLINE



Η ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΑΣ

ΤΟ SMASHED ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΖΩΕΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ 
ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 

Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

ΟΤΑΝ ΠΑΛΕΥΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑΡΧΑΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΣΟΥ ΣΕ ΒΑΖΕΙ ΝΑ 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

SMASHED. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Η Διακύρηξή μας εκφράζει τις πεποιθήσεις 
μας σχετικά με την αντιμετώπιση της 
κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους και 
ενσαρκώνει την αίσθηση της ενδυνάμωσης 
που θέλουμε να δημιουργήσουμε στους 
νέους ανθρώπους. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗΝ ΤΑΞΗ

• Αρχικά συνδεθείτε πατώντας το κουμπί 
«Είστε Εκπαιδευτικός;» και καταχωρίστε 
τον αριθμό των μαθητών στην τάξη

• Χρησιμοποιήστε έναν διαδραστικό 
πίνακα ή τον προτζέκτορα για να 
ολοκληρώσετε το μάθημα σαν ομάδα

• Χρησιμοποιήστε τις διαδραστικές 
δραστηριότητες για να συζητήσετε όλοι 
μαζί τα σημεία μάθησης

• Κάντε την γρήγορη δημοσκόπηση 
μεταξύ των μαθητών, πριν και 
μετά τo μάθημα, ώστε να είστε σε 
θέση να δείτε την πρόοδο τους και 
να κατεβάσετε τα αποτελέσματα. 
Για να διατηρήσετε την ανωνυμία 
στις απαντήσεις, ακολουθήστε τον 
σύνδεσμο και χρησιμοποιήστε την απλή 
δραστηριότητα Κεφάλια Κάτω, Χέρια 
Ψηλά!

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΕ 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

• Στείλτε το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στους μαθητές 
σας μέσω email

• Οι μαθητές εγγράφονται 
ανώνυμα

• Οι μαθητές ολοκληρώνουν 
το διαδικτυακό Smashed στο 
χρόνο που τους εξυπηρετεί

• Θα ζητηθεί στους μαθητές 
να απαντήσουν σε απλές 
ερωτήσεις, προκειμένου 
να μπορούμε να 
παρακολουθούμε την πρόοδό 
τους 

• Μπορούν επίσης να 
επισκεφθούν χρήσιμους  
συνδέσμους  για περισσότερες 
πληροφορίες, συμβουλές και 
καθοδήγηση

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ SMASHED

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SMASHED
Οι νέοι δικαιούνται μία εκπαίδευση σχετικά 
με το αλκοόλ που να είναι ειλικρινής, να 
τους ενδυναμώνει και να τους εμπνέει. 
Θέλουμε να είμαστε μια φωνή θετικής 
αλλαγής για δέκα εκατομμύρια νέους 
έως το 2030. Το πρόγραμμα Smashed 
υλοποιείται σε  περισσότερες από είκοσι-
πέντε χώρες σε όλο τον κόσμο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Οι μαθητές παρατηρούν, εξερευνούν και προβληματίζονται για ζωτικά 
θέματα κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους:

• Για κοινωνικές και ψυχολογικές αιτίες
• Για τον αντίκτυπο στις ζωές των νέων
• Για την κοινωνική επιρροή και τη λήψη αποφάσεων
• Πού και με ποιο τρόπο μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου και τους άλλους

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 
SMASHED;
Φρέσκο, διασκεδαστικό και συμμετοχικό, 
το Διαδυκτιακό Smashed συνδυάζει μία 
ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση 
με διαδραστικά εργαλεία εκμάθησης. 
Αφηγείται μια δυνατή και ρεαλιστική 
ιστορία για τους νέους και το αλκοόλ. Κατά 
τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος 
των 60 λεπτών, οι μαθητές συνεχώς 
αναλογίζονται, «Τι θα συνέβαινε αν ήμουν 
εγώ;».

https://indd.adobe.com/view/347877f4-0fba-43a7-8e17-71d881d2221f
https://indd.adobe.com/view/347877f4-0fba-43a7-8e17-71d881d2221f
https://indd.adobe.com/view/347877f4-0fba-43a7-8e17-71d881d2221f
https://indd.adobe.com/view/347877f4-0fba-43a7-8e17-71d881d2221f
https://indd.adobe.com/view/347877f4-0fba-43a7-8e17-71d881d2221f


ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Δημιουργήστε ένα κουίζ για τους μαθητές σχετικά με το 
αλκοόλ και τους κινδύνους του. Συμπεριλάβετε ερωτήσεις 
που να αφορούν στο τι συνέβη στην ιστορία που διηγείται 
το Smashed, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών από την 
κατανάλωση αλκοόλ για τον κάθε χαρακτήρα.

Χρησιμοποιήστε την ιστορία ως πηγή έμπνευσης για τους 
μαθητές προκειμένου να δημιουργήσουν τις δικές τους σκηνές, 
διαφημίσεις και έργα γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ 
από ανήλικους. Βοηθήστε τους να εξερευνήσουν το θέμα της 
άσκησης πίεσης από συνομήλικους και να δημιουργήσουν 
εναλλακτικές καταλήξεις στην ιστορία του Smashed!

Οι μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν και να προωθήσουν 
τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, 
δημιουργώντας αφίσες ή διαδικτυακές διαφημίσεις. 
Ενθαρρύνετε τους να χρησιμοποιήσουν τις προκλήσεις και τα 
διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι χαρακτήρες στην ιστορία.

Οι μαθητές φαντάζονται ότι είναι φίλοι ή συγγενείς ενός 
από τους χαρακτήρες σε κάποιο σημείο της ιστορίας. Τι θα 
μπορούσαν να τον συμβουλέψουν γράφοντας του ένα email 
ή μία επιστολή; Εναλλακιτκά μπορούν να γράψουν ένα άρθρο 
για μία εφημερίδα που να αφορά το συμβάν στο τέλος της 
ιστορίας.

ΚΟΥΙΖ

 ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ/ΤΕΧΝΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
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Οι μαθητές μπορούν να κάνουν ένα φιλμ, αναπαράγωντας με 
τον δικό τους τρόπο σκηνές από το Smashed ή να φτιάξουν 
ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τους κινδύνους της κατανάλωσης 
αλκοόλ από ανήλικους.

Οι νέοι έχουν συχνά τις καλύτερες ιδέες. Οργανώστε έναν 
διαγωνισμό που να αφορά στη δημιουργία καμπάνιας σχετικά 
με τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, 
αλλά και την παρουσίαση αυτής σε κοινό.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 



Το Smashed είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την 
Collingwood Learning στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χάρη στη χορηγία από την Diageo Hellas, 
το Διαδυκτιακό Smashed παρέχεται δωρεάν στα σχολεία.
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Σας ευχαριστούμε που υλοποιείτε το πρόγραμμα Smashed στο σχολείο σας και βοηθάτε 
τους νέους να μάθουν για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους. Ελπίζουμε ότι το 
Smashed παρείχε μια μοναδική και δημιουργική μαθησιακή εμπειρία και εμπλούτισε τη 
διδακτέα ύλη. Παρακαλούμε μοιραστείτε την εμπειρία σας με το Smashed μαζί μας αλλά 
και με άλλους εκπαιδευτικούς!

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΦΗ

ΛΑ ΦΑΜΠΡΙΚΑ
Smashed κεντρο συντονισμου
smashed.gr@lafabbricaedu.eu
6.970.800.843 

SMASHED
Twitter.com/smashedproject
Facebook.com/smashedproject
www.smashedproject.org


