
1

Opracowanie: Beata Szymczyk-Bąchór

Temat: Uzależnienia - czy mnie to dotyczy?
Problem współczesnej młodzieży.

KONSPEKT LEKCJI

godziny wychowawczej dla uczniów klas I, III i IV
I LO i II LO w Olkuszu opracowany przez pedagoga szkolnego

mgr Beatę Szymczyk-Bąchór (r. szk. 2002/2003).

Część I (45min.)

Cele lekcji:

1. Uczeń poznaje motywacje sięgania po środki uzależniające.
2. Uświadamia sobie przyczyny sięgania po środki odurzające.
3. Uczy się wyrażać swoje odczucia.
4. Poznaje niektóre zasady prawidłowej komunikacji.

Metody:
miniwykład, gry dydaktyczne („burza mózgów”, „metoda diamentowa”), wizualna.

Pomoce:
Plansze, tablica i kreda, magnetowid, film. pt: "Kokaina i amfetamina a organizm człowieka",
lub film pt: "Jak leki i narkotyki wpływają na nasz organizm.” (lub inny film o tematyce
uzależnień).

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel zadaje uczniom następujące pytania:
„Co to jest uzależnienie?” i „ Jakie znacie substancje od których można się
uzależnić?” Po wypowiedziach uczniów nauczyciel podsumowuje:
Uzależnianie oznacza, że człowiek nie może normalnie funkcjonować nie zażywając
pewnych substancji. Jego emocje, działanie, zależne są od tego czy dostarczył
organizmowi tych substancji np.: nikotyny, alkoholu, środków odurzających.

2. Nauczyciel:
spróbujmy się teraz zastanowić, dlaczego młodzi ludzie sięgają po środki uzależniające?
Pracujemy w parach (ok. 3 min.). Następnie nauczyciel pisze na tablicy hasło:
”Przyczyny sięgania przez młodzież po środki uzależniające?”

3. Każda para podaje przynajmniej dwie przyczyny sięgania po środki uzależniające.
Nauczyciel zapisuje je na tablicy. Uczniowie powinni podać co najmniej 9 propozycji.
Następnie nauczyciel dzieli uczniów na pięcioosobowe grupy. Każda grupa układa
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zapisane na tablicy przyczyny sięgania po środki uzależniające, wg klucza - tzw. metoda
diamentowa, tzn. grupa wybiera najważniejszą przyczynę - decydującą - (l), aż do
najmniej istotnej (5). Decyzję grupy prezentuje na forum klasy lider grupy.

 1
2 2

3 3 3
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Oto przykłady przyczyn podawanych przez młodzież:
(brak ciepła w domu rodzinnym, brak informacji na temat uzależnień, stres szkolny, złe
stopnie w szkole, strach przed odrzuceniem przez rówieśników, presja rówieśników, aby
być na czasie i się wyluzować, brak zrozumienia ze strony rodziców, poczucie małej
wartości, brak wiary w siebie, itp...).

4. Podsumowując, nauczyciel zatrzymuje się na jednej przyczynie - domu rodzinnym.
„Zauważcie jako jedne z najważniejszych, uznaliście przyczyny, których źródło tkwi
w domu rodzinnym. Brak komunikacji, czasu i zainteresowania rodziców dziećmi, itp..
Okazuje się, że kłopoty w domu są przyczyną zakłóceń prawidłowego rozwoju
psychicznego młodych ludzi. Często te kłopoty są efektem nieumiejętnego
porozumiewania się. Dlaczego tak się dzieje? Często spotykam się w wypowiedziach
uczniów z taką uwagą: „Z moimi rodzicami nie można się dogadać, oni mówią innym
językiem”. Rodzice z kolei skarżą się: „On (ona) w ogóle nie chce słyszeć, co ja mówię”.
Wydaje się, że i rodzice i dzieci chcieliby ze sobą porozmawiać, a jednak nie mogą.
Powstaje jakiś niewidzialny mur, którego nie można zburzyć. Należało by więc poznać
zasady rządzące procesem prawidłowej komunikacji.

5. Pierwszą zasadą jest: (nauczyciel wiesza wcześniej przygotowaną planszę na tablicy):

„Jasno i wyraźnie mówić o swoich odczuciach, pragnieniach i obawach”

Nauczyciel: Jeżeli wypowiadam swoje emocje, to również potrafię słuchać. Nie każdy
potrafi słuchać. Często się zdarza, że ludzie ze sobą rozmawiają pozornie, bez angażowania
się w problemy tej drugiej osoby.

6. Nauczyciel wiesza następną planszę:

„Potrafi ę słuchać uważnie drugiego człowieka i staram się go zrozumieć.”

Skuteczne słuchanie zabezpiecza przed negatywnymi emocjami, zachowaniami
destruktywnymi, ułatwia ludziom określenie interesów i właściwe sformułowanie
problemów podczas konfliktów.
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Część II (45min.)

1. Nauczyciel: Na poprzedniej lekcji dotyczącej uzależnień, skupiliśmy się przede
wszystkim na problemach rodzinnych i braku poprawnej komunikacji w rodzinie, które w
konsekwencji często prowadzą do sięgania po środki uzależniające przez młodzież.
Również cechy osobowości np.: niesamodzielność, bierność, nieśmiałość, słaba wola,
oraz stany psychiczne np.: lęki, nerwice, poczucie braku akceptacji itp., sprzyjają
popadaniu w nałóg. Zastanówcie się teraz, czy stosowanie środków uzależniających
może pomóc w rozwiązywaniu w/w problemów? Uczniowie podają swoje propozycje
(np.: nie, raczej nie, jest to tylko chwilowe, na krótki czas, itp...).

2. Następnie nauczyciel zwraca uwagę na skutki zażywania poszczególnych środków
uzależniających (omawia poszczególne rodzaje narkotyków i ich następstwa) – patrz
Tabela nr 1 (str 4).

3. Nauczyciel uświadamia, że ludziom uzależnionym oprócz stopniowej utraty zdrowia
grożą np.: nieświadome śmiertelne zatrucia lub uduszenia, samookaleczenia i
samobójstwa. Poza tym należy podkreślić odpowiedzialność uzależnionego za szkody
moralne wyrządzone najbliższym.

4. Nauczyciel zwraca uwagę, że osobie uzależnionej można pomóc w jeden sposób:
skontaktować ją ze specjalistą. Np.:

CTN MONAR –Kraków
ul. Św. Katarzyny 3
31-063 Kraków
tel. (0-12) 430- 61-35

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny (detoksykacja)
ul. Suchy Jar 4a
30-938 Kraków
tel. (0-12) 645-06-10

5. Nauczyciel proponuje młodzieży obejrzenie filmu pt.: „Kokaina i amfetamina a organizm
człowieka”. (14min.) lub „Jak leki i narkotyki wpływają na nasz organizm”. (22min.) -
lub innego film o tematyce uzależnień, koncentrującego się na psychicznych i
społecznych skutkach uzależnienia.
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Tabela nr 1.

Grupa Rodzaje
narkotyków Widoczne objawy Co może zaniepokoić? Następstwa

Środki
wziewne

Kleje, roz-
puszczalniki

Kichanie, kaszel, katar lub
krwawienie z nosa,
nudności, zapalenie
spojówek, niewyraźna
mowa, wygląd jak po
spożyciu alkoholu,
senność lub euforia,
gadatliwość, utrata
łaknienia, bóle w klatce
piersiowej, szumy
w uszach, trudności
z chodzeniem.

Zapach octowy,
rozpuszczalników, tuby
kleju, torebki
plastikowe i pojemniki
z klejem, chusteczki
nasączone
rozpuszczalnikiem,
zapalniczki. Wygląd
jak po alkoholu.

Uszkodzenie płuc,
wątroby, nerek, mózgu,
prowadzące do chorób
umysłowych. Anemia.
Duszności lub
zadławienia
prowadzące
do zgonu. Wdychanie
może grozić śmiercią
już przy pierwszej
próbie wdychania.

Środki
halucyno-
genne

Marihuana,
haszysz

Zaburzenia koordynacji
ruchowej, powiększone
źrenice, przekrwione oczy,
kaszel, zwiększone
łaknienie, skłonność do
filozofowania.

Słodkawa woń
oddechu, włosów
i ubrania. Zwiększone
łaknienie, silny,
duszący zapach
palonych liści.
Brązowo-szare
nasionka
w kieszeniach lub
w podszewkach.
Bibułka papierowa,
zielony tytoń.

Psychozy, stany
depresyjne,
halucynacje, uczucie
paniki, osłabienie,
trudności
w zapamiętywaniu
i koncentracji,
trudności w skupieniu
uwagi, opóźniony
czas reakcji, astma,
zapalenie gardła.

LSD Halucynacje wzrokowe,
uczucia oszołomienia,
niespójność
wypowiedzi, panika, lęk,
strach, płacz, śmiech.
Wymioty oraz zimne
dłonie i stopy,
potliwość, suchość
w ustach lub ślinotok.

Drobny granulat,
bibułki nasączone
roztworem, kostki
cukru, opłatki, małe
tubki z płynem, silny
zapach potu.

Zaskakujące zmiany
zachowania,
tendencje
samobójcze.
Uszkodzenia mózgu.

Środki
pobudza-
jące

Kokaina,
crack
(pochodna
kokainy

Zaczerwieniony nos
i pokryty krostkami,
katar, rozszerzone
źrenice,
nadpobudliwość, euforia
gadatliwość, niepokój,
bladość, słabo
wyczuwalny puls,
nudności i wymioty,
podwyższona
temperatura, zimne poty,
wrażenie swędzenia
skóry i uczucie
mrowienia.

Biały proszek,
bezbarwne
przezroczyste
kryształy bez
zapachu, o gorzkim
smaku, rurki do
wdychania, igły
strzykawki.

Urojenia
prześladowcze,
zaburzenia i zmiany
osobowości m.in.
zanik
wyższych uczuć,
przygnębienie,
możliwość zamachów
samobójczych.,
drgawki, utrata
przytomności,
uszkodzenia naczyń
krwionośnych
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Amfetamina
(amfa)

Poczucie siły,
spotęgowana energia,
wzmożona aktywność,
agresja, suchość
w ustach, zaburzenia
myślenia, rozszerzone
źrenice, drżenie rąk,
przyspieszona akcja
serca, nadmierna
potliwość, gorączka, ból
w klatce piersiowej,
zwiększone wydalanie
moczu.

Tabletki, kapsułki,
biały proszek,
kryształki, bezbarwny
roztwór, strzykawki,
igły. (stosowana
przez dziewczęta w
celach
odchudzających).

Rozwój depresji
psychicznych
z myślami
samobójczymi,
wystąpienie paranoi,
drgawek, zapaści,
śpiączki, śmieć
z przedawkowania
w wyniku nagłego
odstawienia
narkotyku.

Ekstazy
(pochodne
amfetaminy)

Zachwiana koordynacja
ruchowa, lęki przy
zwiększonej dawce,
dezorientacja czasowa,
paranoje, bezsenność.

Kolorowe tabletki
często z nadrukami,
kapsułki np.
pokemon, słoneczko.

Halucynacje,
psychozy, kolorowe
omamy wzrokowe,
napady lęku,
zaburzenia percepcji
czasu, zapachu,
dotyku itp.

Leki Barbiturany
(leki nasenne
i
uspokajające

Zmniejszenie
aktywności, senność,
uspokojenie, niewyraźna
mowa.
Wygląd jak po spożyciu
alkoholu, niepewny
chód, zawroty głowy,
wymioty, zamazane lub
podwójne widzenie.

Tabletki, drażetki
w różnych kolorach,
opakowania po nich

Halucynacje,
okresowe psychozy,
huśtawka nastrojów,
anemia, bezsenność,
stałe zmęczenie,
skłonności
samobójcze, śmierć
z przedawkowania,
nagłe odstawienie
środka może powodo-
wać koszmary nocne
oraz zagrażać życiu

Opiaty Opium,
morfina,
heroina
(brown
sugar)

Zamroczenie, ślady
ukłuć na ciele, zwężone
źrenice, opadająca
głowa, brak apetytu,
katar, swędzenie
i pieczenie skóry.

Krople krwi na
rękawach, igły,
strzykawki, brązowe
watki, kapsle,
nakrętki, łyżki, słoma
makowa, naczynia,
wszystko pokryte
brązowym nalotem

Uszkodzenia mózgu
i wątroby, zapalenie
wątroby, żółtaczka,
zatory, zakrzepy,
zwolniona czynność
serca, zaparcia,
wyniszczenie
psychiczne i fizyczne,
blizny, zniszczone od
wstrzyknięć żyły.


