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Wstęp: 

Inspiracją do opracowania programu profilaktycznego „Życie bez nałogów”  
dla uczniów w mojej szkole było: 

a) uczestnictwo w konferencji „Profilaktyka zachowań ryzykownych  
w Gimnazjum", 

b) docierające do nas niepokojące informacje świadczące o zwiększającej się liczbie 
osób w coraz młodszym wieku, sięgających po używki typu papierosy, alkohol, 
narkotyki, 

c) przypadkowe wypowiedzi uczniów w trakcie prowadzonych zajęć 
specjalistycznych o uzależnieniach dotyczące:  
– łatwości dostępu do środków uzależniających,  

d) potwierdzenie przypadków próbowania środków uzależniających lub, odurzających 
w grupie rówieśniczej 

e) małego zainteresowania niektórych rodziców sposobem spędzania wolnego czasu 
po lekcjach swoich dzieci, 

f) specyfika środowiska uczniów uczęszczających do naszej szkoły. 

Duża część uczniów wywodzi się z biednych rodzin, w których głównym, często 
jedynym źródłem utrzymania jest praca na roli. Bezrobocie, niski poziom wykształcenia 
społeczności lokalnej, wielodzietność rodzin, borykanie się z problemami finansowymi 
sprzyjają zjawiskom patologicznym zwłaszcza alkoholizmowi. 

Próby sięgania po alkohol w naszej szkole jak dotąd prawdopodobnie nie 
wystąpiły, lecz kilku uczniów najstarszej klasy ma kontakt z papierosami. 

Zorientowałam się w problematyce uzależnień w oparciu o fachową literaturę, 
współpracę z pedagogiem szkolnym, księdzem oraz pełnomocnikiem ds. Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Program realizowany jest w ramach spotkań z wychowawcą. 
Zdaję sobie sprawę, że profilaktyka nie rozwiąże problemu, ale systematyczne 

realizowanie działań informacyjno-edukacyjnych może przyczynić się do wypracowania 
nawyków bezpiecznych zachowań wśród młodzieży. 

Literatura pomocna w realizacji programu: 

„Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”- materiały dydaktyczno-
poglądowe dla nauczycieli, pedagogów, rodziców. 

„ABC problemów alkoholowych”- Jan Karol Folewicz.  

„Trudna Nadzieja”- Anna Dodziuk.  

„Tajemnice ETOH” -Jerzy Millibruda.  

„Alkoholizm jest chorobą” -Bohdan T. Worowicz. 
 



Cel główny: Promocja zdrowego stylu życia - życia bez nałogów. 

Cele szczegółowe: 

� Kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru. 

� Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia,  
jak również wykształcenie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. 

� Dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających  
oraz o zagrożeniach związanych z ich zażywaniem. 

� Wzmacnianie przekonania, że życie bez środka uzależniającego  
jest ciekawsze, bardziej wartościowe. 

� Uświadomienie o szkodliwości narkotyków, alkoholu i nikotyny dla zdrowia 
człowieka. 

� Kształtowanie postaw i zachowań preferujących trzeźwość  
oraz abstynencję . 

� Ukazywanie społecznych i moralnych następstw uzależnień (dlaczego ludzie piją, 
biorą narkotyki?) 

� Zapoznanie z wykazem instytucji i organizacji oraz formami pomocy  
w sytuacjach zagrożeń patologii. 

� Przekazywanie wiedzy na temat sankcji i norm prawnych wynikających  
z ryzykownych zachowań jednostki i grupy. 

Treści szczegółowe: 

Podstawowe wiadomości o alkoholu, nikotynie, narkotykach. 
Naturalne i sztuczne (chemiczne) sposoby osiągania dobrego samopoczucia. 
Substancje odurzające i mechanizm ich działania. 
Problemy zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu, paleniem papierosów: 

 .Zatrucia alkoholowe ـ

 .Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia ـ

 .Psychiczne oddziaływanie alkoholu ـ

 .Sygnały ostrzegawcze świadczące o uzależnieniach ـ

 .?Profilaktyka-jak zapobiegać uzależnieniom ـ

 .Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, współuzależnienie ـ

 .Podstawowe określenia związane ze środowiskiem narkotycznym ـ

 .Sygnały świadczące o braniu przez dziecko narkotyków ـ

 .Wykaz instytucji służących radą i pomocą w przypadku zagrożeń ـ

 .Sankcje karne wynikające z ryzykownych zachowań jednostek i grupy ـ

 .Pomoc osobom uzależnionym, zagrożonym i ich rodzinom ـ

Osoby realizujące program: 

Nauczyciele i wychowawcy gimnazjum.  

Termin realizacji: 

Kwiecień, maj, czerwiec 2004/2005/2006 r. -w ramach godzin wychowawczych i poza nimi. 



Tematyka zajęć: 

1. Od pijaństwa do uzależnienia. 

2. Zdrowotne i społeczne skutki nadużywania alkoholu. 

3. Dzieci w rodzinach alkoholowych. 

4. Alkoholizm jest chorobą-warsztaty szkoleniowe, film dydaktyczny i spotkanie  
z przedstawicielem AA 

5. Po pierwsze nie szkodzić-problem nikotynizmu wśród dzieci i młodzieży 

6. Co wiemy o narkotykach? Ich wpływ na organizm człowieka. 

7. Czuję jakiś nieodparty przymus żeby brać. 

8. Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży a normy prawne. 

Procedury osiągania celów: 

 .Spotkanie z pedagogiem, księdzem ـ

 .Wykład, prelekcje, burza mózgów, dyskusja ـ

 .Scenki rodzajowe ـ

 .Spotkanie z przedstawicielem klubu AA-warsztaty szkoleniowe ـ

 .Film dydaktyczny ـ

 .Tablica ścienna ـ

 .Konkurs plastyczny ـ

  Pedagogizacja rodziców- uświadomienie i ukazanie symptomów świadczących ـ
o zetknięciu się młodego człowieka z alkoholem, środkami odurzającymi. 

Formy pracy: praca zbiorowa, indywidualna, grupowa. 

Środki dydaktyczne: literatura fachowa, film dydaktyczny, ulotki, ustawy prawne, 
ankiety. 

Przewidywane osiągnięcia uczniów: 

Uczeń: 

 rozróżnia naturalne i sztuczne ( chemiczne) sposoby osiągania dobrego ـ
samopoczucia, 

 ,zna substancje odurzające i uzależniające oraz mechanizm ich działania ـ

 wie czym się charakteryzują środki U/O ـ

 wie jakie są skutki używania U/0-na czym polega ich szkodliwość ـ

 ,wie kto i dlaczego sięga po środki U/O (czynniki wpływające) ـ

 zna sposoby pomocy osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniom i ich ـ
rodzicom, 

 ,wie jak zapobiegać uzależnieniom ـ

 ,wymieni oznaki wskazujące na możliwość sięgania po środki U/O ـ
 ,umie podzielić środki odurzające ـ

   :zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z uzależnieniem typu ـ
narkotyk, substancje psychoaktywne, środek psychotropowy, nawyk, uzależnienie, 
głód narkotyczny, przedawkowanie, zatrucie alkoholowe, 



  wymieni substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy ـ
i scharakteryzuje ich działanie, 

 ,wymieni środki o działaniu pobudzającym na ośrodkowy układ nerwowy ـ

 wymieni substancje powodujące wywołanie zaburzeń ośrodkowego układu ـ
nerwowego, 

   :rozumie pewne określenia panujące w środowisku narkotycznym typu ـ
grzać, jarać, dać w kanał, przymulić, buzować, odjazd, odlot, być na haju,  
być na głodzie, być na skręcie, hasz, marycha, skręt, koka, towar, diler, czysty, 

 zna i rozumie podstawowe sankcje prawne wynikające z niewłaściwego zachowania ـ
(posiadanie, sprzedaż, produkcja), 

 ,wie jakie są skutki psychiczne nadużywania alkoholu ـ

  potrafi wskazać rozwiązania mające na celu zmniejszanie problemów związanych ـ
z uzależnieniami, 

 ,wie czym objawia się uzależnienie alkoholowe ـ

 .wymieni zdrowotne skutki palenia papierosów ـ

Ewaluacja: 

 .”Tablica ścienna-„Żyj zdrowo-używkom nie ـ

 .Ankieta dla młodzieży podsumują ca program ـ

 .Wystawa prac plastycznych ـ


