
Program profilaktyki uzale żnienień

Opracowany przez Ewę Wojciechowicz w oparciu o programy:

1. „Dziękuję nie”- przewodnik wychowania w trzeźwości- autorzy: Stefan
Mieszalski, Jacek Morawski, Ewa Sobczyk, Mirosław S. Szymański

2. „Drugi elementarz- czyli program siedmiu kroków”-program profilaktyki dla
nauczycieli, młodzieży, rodziców- przygotowany przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. „Życie i miłość”- program profilaktyki uzależnień Wandy Papis
4. „Noe”- program profilaktyki antyalkoholowej Fundacji Homo Homini im.

Karola de Foucauld
Celem programu jest
• przeciwdziałanie zagrożeniu młodzieży środkami uzależniającymi, głównie

alkoholem, ale także papierosami, narkotykami, lekami.
• Propagowanie wychowania w trzeźwości.
• Zapobieganie negatywnym następstwom używania alkoholu i innych używek
• Zwiększenie odporności młodzieży na zagrożenia społeczne i zdrowotne-

promocję zdrowia
• Wykształcenie umiejętności asertywnych zachowań
• Kształtowanie postaw autonomii, odpowiedzialności i kompetencji
• Umiejętność rozpoznawania zachowań i sytuacji ryzykownych, oraz

podejmowanie racjonalnych wyborów
• Włączenie wychowania w trzeźwości do pracy dydaktyczno-wychowawczej

szkoły
Program przewidziany jest dla uczniów w wieku 13-16 lat
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ZAJĘCIA I

Zajęcia integracyjne

Czas: 1-2 godziny lekcyjne
Cel:
1. Uczniowie poznają się wzajemnie. Jeśli nie znamy jeszcze swoich imion, do

ubrań można przypiąć kartki z imieniem i nazwiskiem
Środki dydaktyczne:
Ankieta

Część pierwsza-przedstawiamy się
Siadamy w okręgu. Jako pierwszy zaczyna nauczyciel od przedstawienia się-
podaje kilka informacji o sobie. Kolejno każdy z uczniów przedstawia się.
Ważne- im więcej informacji przekaże nauczyciel, tym szersze i bardziej szczere
będą wypowiedzi kolejnych uczestników.

Część druga- miłe słowa
Nadal siedzimy w okręgu.
Pierwsza osoba (nauczyciel) zwraca się do siedzącego obok ucznia ze słowami:
„ Lubię cię ponieważ..............................................(np. masz miły uśmiech, lub
uśmiechnąłeś się do mnie na powitanie). Kolejna osoba zwraca się do następnej.

Część trzecia- rozpoznajemy się wzajemnie
Pomoce: ankiety do wypełnienia
Najpierw rozdajemy ankiety, które wypełniają uczniowie. Wypełnione ankiety
rozkładamy na podłodze, uczniowie odgadują do kogo należy ankieta
Uczniowie otrzymują ankiety. W trakcie swobodnych kontaktów podczas zajęć
starają się ustalić kto odpowiada kryteriom uwzględnionym w kwestionariuszu.
Wesołej zabawy
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KILKA WA ŻNIEJSZYCH INFORMACJI NA TEMAT ... MNIE
SAMEGO

IMIĘ.......................................................

WIEK.......................................................

WZROST................................................

KOLOR OCZU.......................................

KOLOR WŁOSÓW.................................

ULUBIONY STRÓJ................................

DATA URODZENIA..............................

Narysuj siebie
RZECZY KTÓRE LUBI Ę

ULUBIONE DANIA ..................................................................................

ULUBIONE KOLORY ...................................................................................

ULUBIONE ROZRYWKI ..................................................................................

ULUBIONE PRZEDMIOTY ................................................................................

KILKA RZECZY, KTÓRYCH NIE LUBI Ę

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

TO CO NAJLEPIEJ UMI Ę

.................................................................................................................................



ZAJĘCIA II

Ankieta na temat picia

Czas:- 2 godziny lekcyjne
Metody: rozwiązywanie problemów w małych grupkach, dyskusja, badania
Działania uczniów: Wypełnianie ankiet, opracowywanie ankiet dotyczących
wzorów i motywów picia alkoholu, przeprowadzanie wywiadów.
Środki dydaktyczne:
Ankieta dotycząca wzorów i motywów picia.
Część pierwsza-Uczniowie wypełniają ankiety na temat picia. Należy
zaznaczyć, że ten, kto nie chce może zwrócić ankietę bez wypełniania, lub
pominąć niewygodne pytania. Po zebraniu ankiet ( w celu opracowania)
zostawiamy egzemplarze wzorcowe dla uczniów.
Część druga-Mówimy uczniom,że ich zadaniem jest ulepszenie ankiety oraz
przeprowadzenie na jej podstawie badań nad wzorami i motywami picia
alkoholu w najbliższym otoczeniu szkoły. Dzielimy uczniów na sześcioosobowe
zespoły. Najlepiej jest jeśli uczniowie tworzą zespoły samorzutnie.
Część trzecia-Praca w zespołach układających własne ankiety. Po okresie pracy
zespołowej następuje wspólna praca uczniów w klasie. Jej celem jest
opracowanie jednego kwestionariusza ankiety. Część pytań może być
zaczerpnięta z kwestionariusza wzorcowego, reszta to najczęściej powtarzające
się pytania zespołów.
Uczniowie przepisują kwestionariusz ankiety i w domu przeprowadzają
wywiady ze swoim rodzeństwem, lub kolegami. Należy zaznaczyć, że wiek
ankietowanych powinien wynosić 14-16 lat.
Część czwarta- Na kolejnych zajęciach po zebraniu ankiet, dzielimy klasę na
trzy grupy. Każda z nich dostaje jeden egzemplarz nie wypełniony. Jedna grupa
zlicza odpowiedzi chłopców, druga dziewcząt (procenty lub liczby
bezwzględne), a trzecia wpisuje takie dane, które odzwierciedlają jej
uzgodnione przewidywania wyników badań dziewcząt i chłopców. Po
zakończeniu następuje prezentacja i dyskusja, której celem jest porównanie
wyników badań i przewidywań, oraz określenie ich przyczyn.
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ANKIETA
POWODY PICIA ALKOHOLU

Twój wiek................ Płeć: chłopak, dziewczyna

1. Czy kiedykolwiek próbowałeś(aś) pić ( podkreśl )
- piwo
- wino
- wódkę
- inny alkohol ( jaki)...........................

2. Ile miałeś lat, kiedy po raz pierwszy spróbowałeś(aś) alkohol?
...................

3. Czy kiedykolwiek byłe(a)ś pijany(a)? TAK NIE
4. Gdzie ostatnio piłeś(aś)?

- we własnym domu - u dalszej rodziny
- u kolegi, koleżanki - w szkole
- w plenerze - w kawiarni
- w innym miejscu, gdzie..............................................................

5. Kto był przy tym ( podkreśl)
- byłe(a)m sam - rodzina
- krewni - koledzy
- koleżanki - dorośli
- inne osoby, kto?................................................................................

6. Czy ktoś namawiał cię do picia? TAK NIE
7. Czy gdybyś odmówił(a), to mogłoby to ci zaszkodzić? TAK NIE
8. Jak zareagowałaby większość kolegów i koleżanek na wiadomość, że

upiłeś(aś) się na dyskotece szkolnej?
- aprobatą
- potępieniem
- obojętnie

9. Opisz jak się wtedy czułeś..........................................................................
.....................................................................................................................

10.Jak myślisz, z jakich powodów ludzie zwykle piją?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

11.Czy Twoim zdaniem alkohol szkodzi pijącym? TAK NIE
12.Czy twoim zdaniem dopuszczalność picia alkoholu powinna być

określona przez prawo? TAK NIE
13.Gdybyś ty miał(a) określić ten wiek to pozwolił(a)byś pić w wieku:

......................lat

Opracowane wg. Instytutu „Amity”



ZAJĘCIA III

Picie alkoholu w typowych sytuacjach

Czas: 1godz. lekcyjna
Cel:
1. Analiza kilku typowych sytuacji związanych z piciem.
2. Uświadomienie,że picia jest w naszym krajuzjawiskiem powszechnym.
3. Poznanie motywów picia wynikających z przekonania,że:
• Alkohol sprawia przyjemność
• Alkohol poprawia samopoczucie
• Alkohol pomaga nawiązywać i utrzymywać kontakty towarzyskie
• Alkohol pomaga uzyskać pewność siebie ....... itp.
Pomoce:
1. Pięć czarno-białych obrazków. Powinny one przedstawiać typowe sytuacje, w
których pije się alkohol( np. w kawiarni, na dyskotece, na przyjęciach
rodzinnych, spotkaniach towarzyskich, w parku itp. )
2. Załączona tabela.
Część pierwsza
Dzielimy klasę na 6 osobowe zespoły. Każda grupa dostaje materiał obrazkowy
oraz tabelę do wypełnienia.
Wyjaśniamy na czym polega zadanie- analizując kolejne obrazki uczniowie
wypełniają tabelę, odpowiadając na pytania: kto, kiedy, jak, gdzie i dlaczego
pije, a także czy w poszczególnych sytuacjach można odmówić picia?
Część druga
Zespoły wykonują zadanie. Po zakończeniu liderzy grup przedstawiają uzyskane
wyniki.
Część trzecia
Dyskusja z udziałem klasy. Uzgodnienie wyników. Wyciągnięcie wniosków
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Kto pije? Gdzie pije? Dlaczego pije? Czy może
odmówić?

Sytuacja 1

Sytuacja 2

Sytuacja 3

Sytuacja 4

Sytuacja 5



ZAJĘCIA IV

Chemiczna pułapka

Czas: 2 godz. lekcyjne
Cel:
1. Dostarczenie wiadomości o alkoholu i jego działaniu.
2. Ujawnienie prawdziwych przekonań na temat alkoholu i utrwalenie hasła

ALKOHOL OSZUKUJE
3. Rozróżnianie naturalnych i sztucznych (chemicznych) dróg do uzyskiwania

dobrego samopoczucia.
4. Uświadomienie,że alkohol oszukuje,że na temat alkoholu oszukują ludzie

oraz rozpoznawanie mitów dotyczących alkoholu
Pomoce:
1. Arkusze papieru, kolorowe flamastry
2. Arkusz- Alkohol, oraz Pozytywne negatywy
Część pierwsza
Mówimy uczniom,że każdy człowiek pragnie przeżywać przyjemne uczucia, a
gdy pojawiają się uczucia przykre, chce aby nie bolały mocno i nie trwały zbyt
długo. Każdy ma własne sposoby na trudne chwile i próbuje poszukać własnej
drogi do przyjemności i radości. Jednak nie wszystkie sposoby są równie dobre i
czasem ludzie szukając czegoś dobrego znajdują kłopoty.
Część druga
Zadajemy pytanie„ Co waszym zdaniem ludzie robią żeby czuć się dobrze i
mieć zadowolenie zżycia, by poprawić swoje samopoczucie?”
Na tablicy wieszamy duży arkusz papieru i dzielimy go na dwie części. Na
jednej stronie zapisujemy podane przez uczniów naturalne sposoby uzyskiwania
zadowolenia: zabawa, sport, taniec, randka, czytanie, oglądanie filmów,
wycieczka, praca itp.
Na drugiej chemiczne:leki, alkohol, papierosy, narkotyki
Część trzecia
Uczniowie analizują formą zapisu.
Wyjaśniamy,żepierwszy sposób polega na tym,że każdy człowiek próbuje tak
postępować, żeby jegożycie stało się lepsze i tworzyło więcej okazji do
przyjemnych przeżyć. Potrzebna jest do tegowłasna aktywność i wybór takich
działań które służąc człowiekowi nie szkodzą jemu, ani innym ludziom. Każdy
mógłby stworzyć na własny użytek listą jego prywatnych, sprawdzonych i
naturalnych sposobów na to, aby czuć się dobrze i być zadowolonym z siebie.
Możemy zaproponować uczniom, aby każdy zrobił taką listę na swój użytek.
Drugi sposób to zażywanie substancji chemicznych,żeby uciec od sytuacji
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trudnych: smutku,żalu, złości, bezradności. Jest to droga sztuczna. Substancje te
działają bezpośrednio na mózg, a pod ich wpływem uczucia ulegają zmianie-
ludzie czują się lepiej mimoże obiektywnie nic się nie zmieniło, nic dobrego im
się nie wydarzyło.
Tylko na początku brania tych substancji uzyskuje się ten pozornie pozytywny
efekt. Po jakimś czasie pojawia się przykre napięcie i potrzeba stałego
zażywania-uzależnienie.
Ważne, aby uczniowie dowiedzieli się, że ludzie poprawiając swój nastrój drogą
chemiczną ograniczają swoją wolność i zatruwają swój organizm.
Można powiedzieć, że w normalnych okolicznościach dorośli stosują ten drugi
sposób jako dodatkowe uzupełnienie naturalnej drogi do zadowolenia i
przyjemności. Wypijając szklankę piwa, lub lampkę wina, nie oczekują że stanie
się ona najważniejszymźródłem radości życia. Dopiero gdy zaczynają pić zbyt
często powstaje szczególny rodzaj uzależnienia tworzący chemiczną pułapkę.
Część czwarta
Rozdajemy arkuszPozytywne negatywyi prosimy o przeczytanie go w
zespołach, później jeden z uczniów może przeczytać go głośno jeśli są pytania-
wyjaśniamy wątpliwości.
Część piąta
Rozdajemy ankietę Alkohol. Uczniowie czytają i zaznaczają punkty z którymi
się zgadzają. Przeprowadzamy dyskusję – jest to kolejny sposób aby poznać
mity związane z alkoholem
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+ Piliśmy, dla szczęście
- a staliśmy się nieszczęśliwi

+ Piliśmy, aby się bawić
- a wpadliśmy w przygnębienie

+ Piliśmy, aby było miło z innymi
- a staliśmy się kłótliwi

+ Piliśmy dla wyrafinowania
- a staliśmy się prostaccy

+ Piliśmy dla przyjaźni
- a zyskaliśmy wrogów

+ Piliśmy, aby zyskać siłę
- a czujemy się słabi

+ Piliśmy, aby zasnąć
- a czuwamy bez odpoczynku

+ Piliśmy „leczniczo”
- a wpadliśmy w kłopoty zdrowotne

+ Piliśmy dla kurażu
- a przyszedł do nas lęk

+ Piliśmy, aby zyskać pewność siebie
- a ogarnęły nas wątpliwości

+ Piliśmy, aby prowadzić konwersację
- a upośledziliśmy naszą konwersację

+ Piliśmy, aby zapomnieć
- a to niechciane ciągle do nas wracało

+ Piliśmy, aby zyskać wolność
- a staliśmy się uzależnieni

+ Piliśmy, aby pozbyć się problemów
- a pomnożyliśmy je

+ Piliśmy, aby wzbogacić życie
- a kierujemy się ku śmierci

Opracowane: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości

ALKOHOL



1. Alkohol i wieczory niekoniecznie muszą się ze sobą łączyć.
2. Alkohol odświeża najlepiej
3. Koledzy także piją, czemu miałbym być wyjątkiem
4. Gdy chce mi się pić wolę napoje bezalkoholowe
5. Alkohol wyzwala atmosferę odprężenia
6. Jeśli jest jaki problem, lepiej jest porozmawiać z kimś niż się

upić
7. Wszyscy dorośli pij ą alkohol
8. Pijący są często wykorzystywani
9. Musisz się upić aby wiedzieć, jak to jest
10. Powinno się zwracać więcej uwagi na szkodliwość alkoholu
11. Jeśli się przejadłeś, pomoże ci alkohol
12. Alkohol tylko na chwilę oddala problemy
13. Tylko słabi ludzie piją alkohol
14. Byłoby lepiej, gdybyświęta przebiegały bez alkoholu
15. Wypicie od czasu do czasu kieliszka nie prowadzi do nałogu
16. Każdy powinien spróbować, jak smakuje alkohol
17. Alkoholicy to ludzie chorzy
18. W zasadzie nie lubię alkoholu
19. Alkohol daje radość i chwile szczęścia
20. Do wytworzeniaświątecznej atmosfery alkohol nie jest
potrzebny
21. Alkohol pity w małych ilościach jest całkowicie nieszkodliwy
22. Alkohol szkodzi człowiekowi
23. Na dyskotekach pije się alkohol
24. Jeśli pijesz alkohol regularnie popadasz w nałóg
25. Alkohol pije się podczas wszystkichświąt
26. Rodzice powinni bardziej troszczyć się o to, by ich dzieci nie
piły alkoholu

1991 by Ernst Serwais Kopiowanie dozwolone jedynie w celu wykorzystania tekstów podczas zajęć z
uczniami

ZAJĘCIA V



Reklama
Czas: 2 godziny lekcyjne
Cel:
1.Zrozumienie jak ludzie oszukują siebie i innych
2.Obliczanie zawartości alkoholu w różnych napojach
Pomoce: arkusze papieru, flamastry, wzory do obliczania stężenia alkoholu we
krwi
Część pierwsza
Dzielimy klasę na 6 osobowe zespoły.
Przedstawiamy zadanie:
Uczniowie są specjalistami od reklamy zatrudnionymi przez dyrekcję wielkiego
browaru. Dyrekcja wie,że reklama alkoholu jest w Polsce zabroniona przez
prawo i dlatego chce,żebyście zamanipulowali w sposób ukryty umysłami
waszych kolegów. Zatrudnili was po to, byście wymyślili kampanię, która
będzie zachęcać młodych ludzi do picia piwa. Zespoły mają teraz kilka minut na
przygotowanie różnych sposobów manipulacji, które później zastosują wobec
klasy w celu namówienia kolegów do picia piwa.
Można uczniom podpowiedzieć, że w przygotowywanych reklamach mogą
wykorzystać poznane na poprzednich zajęciach mity związane z alkoholem np.
1.Alkohol rozgrzewa-nieprawda rozszerzając naczynia krwionośne powoduje
szybszą utratę ciepła
2.Alkohol odpręża- nieprawda, tylko w pierwszej chwili, później powoduje
zmęczenie
3.Alkohol nie tuczy- nieprawda jest bardzo kaloryczny
4.Alkochol poprawia trawienie- nieprawda utrudnia trawienie białek
Część druga
Zespoły prezentują swoje reklamy, a pozostała część klasy próbuje
zdemaskować manipulacje.
Na zakończenie omawiamy przebiegćwiczeń prosimy by zespoły reklamowe
podzieliły się odczuciami i sposobami jakich używały w celu naciągnięcia
kolegów na picie.
Część trzecia
Informujemy uczniów,że w naszym kraju istnieją dwa progi nietrzeźwości:
1.Pierwszy to „stan po spożyciu alkoholu”, który zachodzi po spożyciu 0.2
promila alkoholu- po jego przekroczeniu zabronione jest prowadzenie
samochodu
2.Drugi to „stan nietrzeźwości” gdy stężenie alkoholu wynosi 0,5 promila.
Około 3 promili stanowi dla zdrowego człowieka zagrożenieżycia, aśmierć
4promile.
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10 u kobiet
Wzór na zawartość alkoholu w promilach w organizmie mężczyzny



Ilość wypitego czystego alkoholu- ETOH

ETOH x 100
Masa ciała x 70

Wzór na zawartość alkoholu w promilach w organizmie kobiety
ETOH x 100

Masa ciała x 60

Zadanie
Jakie jest stężenie alkoholu we krwi mężczyzny, który wypił cztery 50 gramowe
kieliszki wódki.
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1.Pierwszy to „stan po spożyciu alkoholu”, który zachodzi po spożyciu



0.2 promila alkoholu- po jego przekroczeniu zabronione jest prowadzenie
samochodu
2.Drugi to „stan nietrzeźwości” gdy stężenie alkoholu wynosi 0,5 promila.
Około 3 promili stanowi dla zdrowego człowieka zagrożenieżycia, aśmierć 4
promile.
Szybkość eliminacji alkoholu wynosi 10-12 gramów na godzinę u mężczyzn i 8-
10 gramów u kobiet.
Wzór na zawartość alkoholu w promilach w organizmie mężczyzny
Ilość wypitego czystego alkoholu- ETOH

ETOH x 100
Masa ciała x 70

Wzór na zawartość alkoholu w promilach w organizmie kobiety
ETOH x 100

Masa ciała x 60

Zadanie
Jakie jest stężenie alkoholu we krwi mężczyzny, który wypił cztery 50 gramowe
kieliszki wódki.
Po jakim czasie może prowadzić samochód?

ZAJĘCIA VI

Pantomima „Nie- nie idę z wami”



Czas: 1-2 godziny lekcyjne
Cel:
1.Uczniowie przygotowują i odgrywają krótkie pantomimiczne scenki.
2.Uczniowie interpretują gesty wyrażające namawianie i odmawianie picia.
Pomoce:
Przygotowane przezuczniów rekwizyty
Część pierwsza
Klasę dzielimy na 5-6 osobowe zespoły. Zadaniem każdego z nich jest
przygotowanie krótkiego, niemego przedstawienia scenicznego-pantomimy.
Każdy zespół ma przygotować, a następnie odegrać scenę, w której grupa ludzi
spotyka się, postanawia zorganizować libację, pójść na piwo, wino do parku czy
do restauracji (można wymyślić różne warianty). Jeden z członków tej grupy za
pomocą min i gestów odmawia uczestniczenia w planowanym piciu alkoholu,
podczas gdy pozostali wywierają na niego nacisk, by z nimi poszedł. Nie jest
ważne jaki będzie koniec tej sceny.
Przygotowując scenki uczniowie powinni wykazać się pomysłowością, inwencją
Mogą przygotować rekwizyty. Możemy umówić się, że szczególnie starannie
przygotowane scenki będą nagradzane przez jury w skład którego wchodzi
nauczyciel i przedstawiciela każdego zespołu(nagrody).
Należy dążyć do tego by powstały 4 różne zespoły:
• Sami chłopcy
• Same dziewczynki
• Jedna dziewczynka, która odgrywa rolę osoby odmawiającej uczestniczenia

w piciu, a reszta to chłopcy
Jeden chłopiec, który odgrywa rolę odmawiającego picia, a reszta to
dziewczynki
Część druga
Zespoły odgrywają scenki. Reszta klasy stara się odgadnąć jakie powody
odmowy wyrażają za pomocą gestów i zapisują je na kartkach. PO wszystkich
przedstawieniach można zorganizować zebranie jury i ogłosić wyniki konkursu.
Część trzecia
Dyskusja. Nauczyciel zbiera zapiski od grup i na ich podstawie na tablicy jeden
z uczniów zapisuje powody odmawiania picia. Na ich podstawie
przeprowadzamy dyskusję, która może koncentrować się na następujących
pytaniach
• Jakie ważne powody odmawiania wyrażali najczęściej aktorzy?
• Jakie powody wyrażali najczęściej chłopcy?
• Jakie powody wyrażały najczęściej dziewczynki?
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• Na czym polegają „męskie” sposoby odmawiania picia?
• Na czym polegają „damskie” sposoby odmawiania picia?



• Czy mogą być jeszcze inne sposoby odmawiania uczestnictwa w imprezie
alkoholowej?

• Od czego zależy skuteczność odmawiania?
Pytań jest oczywiście więcej. Ważne jest, by dyskusja była otwarta, a uczniowie
mogli bez ograniczeń i skrępowania przedstawiać swoje poglądy i
doświadczenia
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ZAJĘCIA VII



Jak mówić „nie”- ćwiczenie asertywności

Czas-1 godzina lekcyjna
Cel:
Ćwiczenie umiejętności odmawiania
Część pierwsza
Nauczyciel wyjaśnia,że celem zajęć jest przećwiczenie asertywnej odmowy.
Asertywna odmowa zawiera słowo „nie”, opis tego czego nie chcemy zrobić i
krótkie, ale prawdziwe uzasadnienie odmowy. Np.Nie pójdę z tobą do kina,
mam inne plany na dzisiejszy wieczór; Nie pożyczę ci tej książki, bo dwie już mi
zniszczyłeś. W kontaktach z ludźmi na których, możemy złagodzić wydźwięk
naszego „nie” mówiąc partnerowi o pozytywnych uczuciach wobec niego.
Np. Bardzo lubię spotykać się z tobą, ale dzisiaj nie pójdę z tobą do kina, bo
mam inne plany.
Część druga
Uczniowie zmieniając pary i sytuacje,ćwiczą asertywną odmowę, starając się
unikać nieasertywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach odmowy (np.
pouczania, podawania nieprawdziwych lub zbyt wielu powodów
odmowy).Ćwiczenie powinno być kontynuowane tak długo, aż każdy uczestnik
co najmniej trzy razy wyraził prośbę i trzy razy odmówił.
Część trzecia
Uczniowie dzielą się swoimi odczuciami z tegoćwiczenia. Pomocne mogą być
pytania:
• Jakie uczucia towarzyszyły wam w trakcie udzielania i przyjmowania

asertywnej odmowy?
• Co sądzicie ona temat skuteczności takiej formy odmowy?
• Czy zamierzacie wykorzystać te umiejętności w rzeczywistych sytuacjach

życiowych?
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ZAJĘCIA VIII

Plakat- „Dzi ękuj ę nie” alkoholowi

Czas: 1 godzina lekcyjna
Cel:
1.Utrwalenie wiedzy o szkodliwym działaniu alkoholu
2.Aktywne propagowanie przekonań o tym,że alkohol oszukuje
3.Obalanie mitów dotyczących alkoholu
Pomoce: arkusze papieru, farby, flamastry, wycinki z gazet
Część pierwsza
Dzielimy uczniów na 5-6 osobowe zespoły. Zadaniem każdego zespołu jest
wykonanie plakatu obalającego jeden z mitów związanych z alkoholem, lub
ostrzegających przed skutkami działania alkoholu.
Część druga
Zespoły prezentują swoje prace. Odbywa się dyskusja na temat przedstawionych
problemów. Nauczyciel zwraca uwagę na szczególnie trafne sposoby
przedstawienia problemu.
Część trzecia
Ćwiczenia te kończą cykl zajęć poświęconych profilaktyce uzależnień.
Podsumowaniem może być wystawa najciekawszych plakatów zorganizowana
np. na korytarzu szkolnym. Można nagrodzić najlepsze prace, wyróżnione przez
jury składające się z nauczyciela i przedstawicieli każdego z zespołów.


