
Uczenie się sztuki odmawiania

Godzina wychowawcza, której celem jest uczenie podejmowania odpowiednich,
świadomych decyzji w sprawie używek, oparta na „programie 7 kroków”, krok
7 – sztuka odmawiania. Zajęcia mogą być przeprowadzone zarówno szkole
podstawowej jak i gimnazjum. Bardzo istotne są tutaj zagadnienia
wychowawcze, takie jak: kształtowanie odpowiedzialnej postawy,
odpowiedzialności za siebie i innych, tolerancji.

Scenariusz zajęć:

1. Wprowadzenie, czyli zapoznanie z „problemem”, krótkie wyjaśnienie na
czym polega „program 7 kroków”, celem zajęć będą metody pracy uczniów,
podział klasy na zespoły, wybór liderów.

2. Praca w zespołach 4-6 osobowych
Uczniowie na dużych arkuszach papieru zapisywali swojeprzemyśleniaw
sytuacjach których mogą być nakłaniani do próbowania narkotyków, picia
alkoholu, palenia papierosów. Np.: „wiem,że nie powinienem”, „co zrobić
żeby dali mi spokój”, „jak postąpić, żeby nie wywoływać agresji” itd…

3. Przedstawienie wyników pracy przez liderów, oraz wybór przez uczniów
jednej spośród wszystkich przedstawionych myśli – o czymja pomyślałbym
w pierwszej chwili, gdybym znalazł się w takiej sytuacji?

4. Praca w zespołach
Uczniowie starali się ustalić w jaki sposóbzdecydowanie odmówić, gdy w
trudnej chwili tłoczą się różne wątpliwości, myśli, obawy, strach. Szukali
odpowiedzi na wybrane przez siebieproblemy. Podczas prezentacji, pracy
zespołów uczniowie przedstawili podobne rozwiązania, np.:

• Dziękuję, to nie dla mnie
• Nie, próbowałem i tobie nie radzę
• Lepiej zagrajmy w piłkę, to zobaczymy kto ma lepsza kondycje
• Zapraszam na wycieczkę rowerowa
• Zastanów się nad sobą, szkoda zdrowia iżycia

5. Scenka przedstawiona przez klasowych „aktorów” wybranych przez kolegów
Uczniowie zaproponowali przedstawienie sytuacji w której kolega namawia
do pójścia na wagary, kupienie piwa. Zadaniem „aktorów” było takie
pokierowanie sytuacją, która opierała się na dialogach, aby koledzy zgodnie
udali się do szkoły i zapomnieli o wagarach w ogóle.

6. Podsumowanie
Starałam się wyjaśnić uczniom,że na godzinie wychowawczej nie
znajdziemy doskonałej recepty jak zachować się w takiej sytuacji, jak
skutecznie odmówić, ale omawiając te problemy będziemy systematycznie
uczyć się tej trudnej sztuki.


