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Program
profilaktyki uzale żnień
dla I etapu nauczania

w Zespole Szkół
w Klonowej

Program opracowały:
Mgr Urszula Golańska, mgr Wacława Kawula, mgr Jadwiga

Musialska, mgr Anna Owczarek, mgr Marzena Świątek
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„ Bez pogodnego dzieciństwa
życie dorosłe jest kalekie”.

Janusz Korczak

Nie kalecz swojego dzieciństwa!

WSTĘP

Program został opracowany po zebraniu opiniiśrodowiska lokalnego
wypracowanych na forum „Profilaktyka uzależnień”. Został skonstruowany po
to, by jego realizacja umożliwiła omówienie zagadnień oraz wykształciła u
dzieci pożądane postawy w tym zakresie. Jest zgodny z założeniem programu
wychowawczego naszej szkoły. Program jest dostosowany do rozwoju
psychicznego i intelektualnego dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym.
Adresowany jest do wszystkich uczniów klas I – III.

Szkoła powinna sprzyjać osiąganiu zdrowia i dobrego samopoczucia
zarówno fizycznego jak i psychicznego, zadowolenia i sukcesów na miarę

możliwości każdego ucznia. Ponieważ człowiek wychowywany przez nas ma
być pożyteczny dla siebie i innych, musi być przede wszystkim zdrowy.

Istnieje wiele niedostatków w zakresie zachowania dzieci i młodzieży.
Wśród uczniów istnieje duża grupa przejawiających zachowania o negatywnych
konsekwencjach dla siebie jako jednostki i społeczeństwa. Jawi się tu problem
palenia papierosów, picia alkoholu, używaniu leków, zażywania narkotyków.
Ze względu na wagę tych problemów należy jak najwcześniej podjąć działania
profilaktyczne.

Co to jest profilaktyka?

Potocznie zapobieganie, uprzedzanie, zespółśrodków w celu
zapobiegania chorobom czy też niekorzystnym zjawiskom (wypadkom,
przestępczości, narkomanii).
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Według Jacka Jakubowskiego: „Podstawą nowoczesnej profilaktyki jest
promocja zdrowia i zapobiegania konkretnym zdefiniowanym zagrożeniom.
Substancje psychoaktywne, przemoc, zaburzenia emocjonalne, przestępczość.
Innymi słowy: działania profilaktyczne są wyspecializowaną częścią
wychowania”.

Istotą profilaktyki uzależnień jest wyrobienie umiejętności powiedzenia
„NIE”. Patrząc na zjawisko szerzej, rzecz polega na tym, aby dorastający
człowiek miał w swojej świadomości dokonywanie wyboru,żeby rozumiał,że
od niego samego zależy to czy będzie „pił, palił i ćpał”.

Celemprogramu jest dostarczanie wiadomości, wartości i doświadczeń
społecznych, które zmierzają do prawidłowego kształtowania osobowości
uczniów. Służyć ma temu rozwój: pozytywnego rozwoju samego siebie,
umiejętności porozumienia się oraz rozwiązywnia problemów i podejemowania
decyzji.

Program ten ma:
1. Dostarczyć uczniom wiedzy na temat problemów związanych z

nałogami.
2. Zapobiegać używaniu nikotyny, alkoholu, narkotyków, a także

samowolnemu zażywaniu leków bez wskazań lekarskich.
3. Zminimalizować zachowania agresywne, wulgarne.
4. Nawiązać przez szkołę współpracę z instytucjami bezpośrednio

reagującymi na problem uzależnień: policją, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną i lekarzem.

5. Uczyć porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i
podejmowania decyzji.

6. Wyrobić w uczniu pozytywny obraz samego siebie.

Formy pracy: praca zbiorowa jednolita, grupowa, indywidualna
Metody:
Słowożywe: rozmowy, pogadanki, dyskusje, burza mózgów, zajęcia
edukacyjne, prelekcje, spotkania z policjantem, pielęgniarką,

rozmowy z rodzicami,uczniami, wywiady.

Słowo drukowane: broszury, ulotki, ankiety.
Wytwory plastyczne: gazetki, plakaty, wystawki.
Metody aktywizujące: wycieczki, konkursy, dywanik pomysłów, scenki

rodzajowe, quizy, pomoc koleżeńska, projekcja
filmów.
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L.
P.

Cele Działania Przewidywane efekty Czas realizacji i osoby
odpowiedzialne

Ewaluacja

1. Wzbogacenie wiedzy
na temat problemów
związanych z
nałogami.

Tworzenie kodeksu
zachowań

Stara się zachować
zgodnie z przyjętym
kodeksem.

Wrzesień –
październik

Nauczyciele
nauczania
zintegrowanego

Ustalony i
spisany kodeks

2. Zapobieganie paleniu
papierosów.

- Prowadzenie
dyskusji na temat
szkodliwości palenia
papierosów.

- Zorganizowanie
akcji „Mamo, tato
rzuć palenie”.

- Zorganizowanie
spotkania z lekarzem
lub pielęgniarką na
temat zagrożeń
wynikających ze
stosowania w/w
używki.

Brak uczniów palących
papierosy.

List do rodziców.

Dzieci uświadamiają
rodzicom szkodliwość
palenia i mobilizują ich
do rzucenia nałogu.

Konkurs plastyczny

Od marca do końca
maja

Nauczyciele
nauczania
zintegrowanego

List do
rodziców,
ankieta rysunki.
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3. Uświadomienie
dzieciom szkodliwości
spożywania alkoholu.

- Prelekcja członka
Komisji
Antyalkoholowej.

- Konkurs „Zbieramy
stłuczkę szklaną”.

Zna skutki szkodliwego
działania alkoholu na
organizm dziecka oraz
dorosłego.
Pozyskanie funduszy na
rzecz klasy.

Od marca do końca
maja

Nauczyciele
nauczania
zintegrowanego

4. Kształtowanie
prawidłowych
(negatywnych) postaw
wobec narkotyków.

- Współpraca z
pracownikami
Wydziału ds.
Zwalczania
Narkotyków przy
KPP w Sieradzu.

- Wykonanie plakatu
o tematyce
antynarkotykowej.

Zna wybrane narkotyki
przedstawione na
ilustracjach.

Potrafi odmówić
zażywania narkotyków.

Kwiecień

Nauczyciele
nauczania
zintegrowanego

Ankieta

5. Nazywanie i
rozróżnianie
produktów
szkodliwych dla
zdrowia.

- Wykonanie
etykietek do
oznakowania
substancji
szkodliwych dla
zdrowia.

- Rozpoznanie
substancji
niebezpiecznych dla
zdrowia i trujących.

Zna oznaczenia trujących
substancji i wie jak
bezpiecznie
przechowywać
opakowania po trujących
substancjach.

Rozróżnia substancje
bezpieczne i
niebezpieczne oraz
uwrażliwia młodsze

Od lutego do końca
roku szkolnego

Nauczyciele
nauczania
zintegrowanego

Rozmowy,
wystawka
etykietek
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rodzeństwo przed
zagrożeniem.

- Wykonanie
rysunków nt.
Zapobieganie i
ochrona młodszego
rodzeństwa przed
zagrożeniem.

- Wycieczka do apteki
w celu poznania
zasad obchodzenia
się z lekarstwami.

- Sporządzanie
jadłospisu
„Prawidłowe
żywienie – zdrowe
nawyki”.

Dostrzega zagrożenia,
jakie napotyka małe
dziecko i dzieli się
spostrzeżeniami z
rodzeństwem w formie
przedstawionego
rysunku.

Zażywa leki tylko pod
kontrolą rodziców.

Wykonuje sałatki,
surówki i inne potrawy.

Czerwiec

Jesień

Nauczyciele
nauczania
zintegrowanego

Wystawa prac
plastycznych.

Karta pracy
„Dokończ
zadanie”

Degustacja
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6. Zminimalizowanie
zachowań
agresywnych,
wulgaryzmów.

- Prowadzenie zajęć
mających na celu
przeciwdziałanie
agresji i przejawom
przemocy.

- Trening
asrertywności,
podczas którego
dziecko uczy się
wyrażania swoich
emocji, także
negatywnych, bez
szkodzenia sobie.

- Drama konkursy
plastyczne,
pedagogizacja
rodziców pt.
„Walczymy z
wulgarnością –
zachowujemy się
kulturalnie”.

Zmniejszenie przejawów
agresji wśród uczniów,
zminimalizowanie
wulgaryzmów.
Używanie przez uczniów
zwrotów
grzecznościowych.

Współpraca z rodzicami
w celu minimalizacji
zjawiska.

Cały rok

Nauczyciele

Ankieta

7. Postrzeganie siebie i
porozumiewanie się z
innymi ludźmi.

- Zajęcia dotyczące
rozpoznawania
swoich uczuć i
sposobów
kierowania nimi.

- Zabawy, pomoc

Uczeń rozpoznaje i
panuje nad swoimi
emocjami.

Listopad a także w
razie potrzeby

Gry i zabawy
dydaktyczne
„Mówi ące
balony”, „Czuję
się ważny ...”,
itp.
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koleżeńska, pt.
„Wyciągnij
pomocną dłoń – to
miło pomagać
innym”.

- Uświadamianie
dzieciom,że są
różne sposoby
rozwiązywanie
problemów, a
jednym z nich jest
pomoc osoby
dorosłej z rodziny
lub z poza niej –
„Pomagamy rodzinie
a rodzina pomaga
nam”.

- Przedstawienie
sytuacji, w których
uczniowie czują się
ważni i doceniani –
„Jesteśmy
wartościowi i
niepowtarzalni”.

Szanuje osoby sprawne
inaczej. Pomaga
koleżankom, kolegom,
rodzinie i osobom
potrzebującym.

Wie, do kogo zwrócić się
z problemem.

Dziecko zna swoje
mocne i słabe strony.

Kartka
świąteczne dla
osoby samotnej.

Laurka dla
babci i dziadka
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Zakończenie

Każdy z nas, niezależnie od wieku pragnie być lubiany i szanowany przez
innych. Każdy chce być popularny wśród kolegów i marzy o tym, aby obdarzyli
go oni swoją przyjaźnią, uznaniem i podziwem. Są to pragnienia i potrzeby
naturalne dla każdego człowieka.

Plagą współczesnegoświata jest jednak to,że przyjaźń i akceptacja
coraz częściej jest poparta wszelkiego rodzaju używkami, które mają zgubny
wpływ nażycie i rozwój każdej jednostki.

Poprzez przygotowany program chcemy uzmysłowić swoim
uczniom, jaki wpływ na ich organizm, rozwój i zachowanie mają substancje
uzależniające. Chcemy nauczyć naszych wychowanków reakcji na zachowania
antyspołeczne i agresywne, by umieli szukać pomocy w razie zagrożenia ze
strony innych osób.

Poprzez uczniów mamy nadzieję wpłynąć na zachowanie tak w
domu rodzinnym jak i wśrodowisku.

Uczniowie po zakończeniu naszych działań edukacyjnych posiądą
umiejętność brania odpowiedzialności za własne czyny. Nauczą się na miarę
swoich możliwości rozstrzygać problemy i zapobiegać ich powstawaniu. Mamy
na uwadze fakty, iż realizacja tego programu pozwoli wyrobić w naszych
uczniach pozytywne nawyki, które będą przenoszone na grunt rodzinny.
Uczniowie staną się asertywni i powiedzą NIE !

Literatura:
1. J. Siuden, Szkolne programy profilaktyczne. Koncepcja

środowiskowa;
2. T. Gordon, Wychowanie bez porażek, W-wa 1991;
3. Program profilaktyczny, „Jakżyć z ludźmi” MEN, W-wa

1989;
4. Notatniki ze szkoleń.


