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PROGRAM AUTORSKI 
 
 

PROFILAKTYKA PATOLOGII XXI WIEKU 
„NIKOTYNA, ALKOHOL, NARKOTYKI                   

– POWIEDZ NIE” 
 
 

I. REALIZACJA PROGRAMU 
 

WYCHOWAWCA POWIATOWEJ BURSY SZKOLNEJ         
W CZŁUCHOWIE – MONIKA MAŃKOWSKA 
 
INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE: 
 

� MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         
W CZŁUCHOWIE 

� STOWARZYSZENIE „KROKUS” – 
CZŁUCHOWSKI KLUB ABSTYNENTA 

� LIGA KOBIET POLSKICH  
� PORADNIA PSYCHOLOGICZNO                               

– PEDAGOGICZNA W CZŁUCHOWIE 
� STOWARZYSZENIE PLUS EKO „SZKOŁA 

ŻYCIA” W WANDZINIE 
� POWIATOWA KOMENDA POLICJI                          

W CZŁUCHOWIE 
 
II. CZAS REALIZACJI PROGRAMU 

 
ROK SZKOLNY 2005/2006 

 
III. KOGO OBEJMUJE PROGRAM? 

 
ODBIORCAMI PROGRAMU SĄ WYCHOWANKOWIE 
POWIATOWEJ BURSY SZKOLNEJ W CZŁUCHOWIE          
– MŁODZIEŻ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH                    
W WIEKU 16 – 20 LAT 
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IV. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI 

PROGRAMU 
 

1.   Jednym z podstawowych zadań wychowawczych, 
jakie spoczywają obecnie na placówkach opiekuńczo         
– wychowawczych jest realizowanie programów          
z zakresu profilaktyki uzależnień. Ich głównym celem 
jest dostarczenie młodzieży informacji o szkodliwości 
środków uzależniających (alkohol, narkotyki, 
nikotyna) oraz rozwijanie umiejętności pomocnych        
w powstrzymywaniu się od ich zażywania. 
Jestem przekonana, że niecelowe są jednorazowe 
akcje typu: zaproszenie specjalisty od profilaktyki, 
projekcja filmu wideo, czy pogadanka na temat 
szkodliwości palenia. Program profilaktyczny to 
działanie długofalowe, o szerokim zasięgu. 
Mam nadzieję, że podczas moich zajęć młodzież 
otrzyma niezbędną wiedzę na temat mechanizmu 
powstawania uzależnienia oraz konsekwencji 
zażywania środków odurzających. Wychowankowie 
powinni uświadomić sobie, że ryzyko uzależnienia 
wiąże się z zażyciem jakiejkolwiek substancji 
psychoaktywnej,że nie istnieją czynniki uodparniające 
przed rozwojem uzależnienia, i że nie ma czegoś 
takiego, jak kontrolowane branie narkotyków. Każdy 
narkotyk prędzej, czy później uzależnia. 

 
2.   Opracowanie procedur postępowania                     

w sytuacji zagrożenia uczniów alkoholizmem         
i narkomanią. 

 
3.   Objęcie programem w równej mierze zarówno 

uczniów, jak też rodziców i wychowawców. 
 

Chciałabym przeprowadzić co najmniej jedno 
spotkanie z rodzicami wychowanków dotyczące 
uzależnień, a także poprowadzić szkoleniową radę 
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pedagogiczną dla wychowawców bursy na temat 
rozpoznawania narkotyków i stanów odurzenia.  

 
V. CELE PROGRAMU 

 
Cel ogólny: 
 
Wychowanek będzie wyposażony w argumenty          
i umiejętności pozwalające mu podejmować decyzje          
w sytuacjach związanych z alkoholem, narkotykami, 
nikotyną. 
 
Cele szczegółowe: 
 
� Wychowanek zna swoje zalety, mocne strony, 

posiadane możliwości i umiejętności 
� Wychowanek czuje się bezpiecznie w środowisku 

bursy 
� Wychowanek zna sposoby asertywnego zachowania się  
� Wychowanek potrafi rozpoznawać i wyrażać uczucia 
� Wychowanek zna prawdy i mity dotyczące alkoholu, 

narkotyków i nikotyny 
� Wychowanek rozumie mechanizm uzależnienia oraz 

szkodliwy wpływ używek na organizm człowieka 
� Wychowanek zna i stosuje alternatywne do alkoholu       

i narkotyków sposoby spędzania czasu wolnego 
� Wychowanek zna społeczne konsekwencje uzależnień 
 

 
VI. FORMY REALIZACJI PROGRAMU 

 
1.   Przeprowadzenie ankiet badających: 
 
� Stopień zagrożenia wychowanków zjawiskiem 

narkomanii 
� Postawy i stopień zagrożenia młodzieży nadużywaniem 

alkoholu i nikotyny 
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Osoby odpowiedzialne:  opiekunowie grup 
Termin realizacji:  wrzesień 
 
2.   Cykl zajęć warsztatowych  

(łącznie ok. 40 godz.) 
 
� Poznajmy się – budowanie więzi w grupie. 
� Jaki jestem? 

Lepiej poznać i zrozumieć siebie. 
� Jakim daję się poznać innym? 

Jak widzę siebie, tak mnie widzą inni. 
Jak mnie widzą inni? 
Powiedzcie mi, jaki jestem. 

� Moje mocne strony. 
Budowanie pozytywnej samooceny. 

� Uzależnienia – zniewolenie ciała i umysłu. 
Alkohol 
Nikotyna 
Narkotyki 

� Co to znaczy być uzależnionym?  
Droga do uzależnienia. 
Pierwsze kroki w przepaść. 

� Uczucia, emocje i system wartości osób uzależnionych. 
� Mity i stereotypy na temat alkoholu, narkotyków, 

nikotyny. 
� Jak mówić NIE? Trudna sztuka odmawiania. 
� Podsumowanie cyklu zajęć. 
 
Osoba odpowiedzialna:                                     
wychowawca Monika Mańkowska 
Termin realizacji:  cały rok szkolny 
 
3.   Projekcja filmów wideo na temat asertywności        

i uzależnień. 
 

Osoby odpowiedzialne:   
opiekunowie grup 
Termin realizacji:  cały rok szkolny 
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4.   Spotkanie z rodzicami na temat:  
„Jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki?      
Co to jest współuzależnienie?” 

 
Osoba odpowiedzialna:                                     
wychowawca Monika Mańkowska 
Termin realizacji:  listopad   
 
5.   Rada szkoleniowa dla wychowawców na temat: 

„Rozpoznawanie narkotyków i stanów odurzenia” 
 
Osoba odpowiedzialna:                                     
wychowawca Monika Mańkowska 
Termin realizacji:  styczeń 
 
6.   Konkurs na ciekawą pracę plastyczną, plakat na 

temat uzależnień. 
 
Osoby odpowiedzialne: 
opiekunowie grup                                      
Termin realizacji:  I semestr 
 
7.   Konkurs na pracę pisemną – tematy do wyboru: 
 
� List do kolegi palącego marihuanę. 
� Alkohol – przyczyna dramatu jednostki, rodziny, 

społeczeństwa. 
 
Osoby odpowiedzialne: 
opiekunowie grup                                      
Termin realizacji:  II semestr 
 
8.   Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem 

EKO PLUS „Szkoła Życia” w Wandzinie (Ośrodek 
Terapeutyczny dla Osób Uzależnionych). 

 
� Współpraca obejmuje wizyty naszych wychowanków         

w ośrodku, rozmowy z osobami uzależnionymi          
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i terapeutami, którymi są często osoby będące 
wcześniej uczestnikami terapii w Wandzinie. 
Nawiązałam już wcześniej współpracę z psychologiem 
pracującym w ośrodku – panią Beatą Krzyżnowską, 
dzięki której możemy również gościć terapeutów oraz 
osoby uzależnione w naszej placówce. 

 
Osoba odpowiedzialna:                                     
wychowawca Monika Mańkowska 
Termin realizacji:  I semestr 
 
9.   Cykl zajęć na temat promocji zdrowia (w blokach 

2 godzinnych). 
 
� Stres – pokonywać czy polubić? 
� Wypoczynek bierny czy aktywny? 
� Higiena pracy umysłowej. 
� Zdrowe odżywianie.  

 
Osoba odpowiedzialna:                                     
wychowawca Monika Mańkowska 
Termin realizacji:   
październik, grudzień, luty, kwiecień 
 
10. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez 

sport i rekreację: 
 
� Gry i zabawy zespołowe 
� Turnieje 
� Wycieczki rowerowe i piesze 

 
Osoby odpowiedzialne:   
opiekunowie grup                                    
Termin realizacji:   
cały rok szkolny 
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11. Zakończenie programu. 
 
� Ankiety ewaluacyjne 
� Wnioski 
� Podsumowanie realizacji programu 
 
Osoba odpowiedzialna:                                     
wychowawca Monika Mańkowska 
Termin realizacji:  czerwiec 2006 
 
 
 
 
 
 
          Opracowała: 

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

Program zatwierdziła Rada Pedagogiczna Bursy  
dnia 31 sierpnia 2005 roku: 
 
................................... 
................................... 
................................... 
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ANKIETA DLA WYCHOWANKÓW 
DOTYCZĄCA NARKOTYKÓW 

 
 
NINIEJSZA ANKIETA JEST ANONIMOWA, DLATEGO 
PROSZĘ O RZETELNE I SZCZERE ODPOWIEDZI NA 
PYTANIA. POSŁUŻY ONA JEDYNIE DO CELÓW 
BADAWCZYCH I OCENY SKALI BADANEGO PROBLEMU    
W ŚRODOWISKU BURSY. 

 
 

KLASA .......... 
PŁEĆ  .......... 
 
 
1. Czy byłeś namawiany na terenie bursy do zażycia jakiegoś 

narkotyku? 
 

a) nigdy to się nie zdarzyło 
b) 1 raz 
c) kilka razy 
d) wiele razy 
 

2.  Czy byłeś namawiany do zażycia narkotyków poza terenem 
bursy? 

 
a) nigdy to się nie zdarzyło 
b) 1 raz 
c) kilka razy 
d) wiele razy 

 
3. Czy znasz osobę spośród wychowanków bursy, która regularnie 

zażywa narkotyki? 
 

a) nie znam nikogo takiego 
b) znam 1 osobę 
c) kilka osób 
d) wiele osób w naszej bursie zażywa narkotyki 
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4. Czy zażywałeś narkotyki? 
 

a) nie nigdy 
b) nie zażywałem, ale byłem namawiany 
c) próbowałem raz 
d) próbowałem kilka razy 
e) zażywam narkotyki dość regularnie 

 
5. Jakie to były narkotyki? 

 
a) marihuana 
b) amfetamina 
c) kleje lub rozpuszczalniki 
d) LSD 
e) inne narkotyki (jakie?)     ........................................................ 

 
6. Czy Twoim zdaniem dostęp do narkotyków jest: 
 

a) łatwy – gdybym chciał bez trudu zdobyłbym narkotyki 
b) nie jest łatwy, ale wiem do kogo trzeba się zwrócić 
c) jest raczej trudny 
d) jest bardzo trudny 

 
7. Jak się zachowasz, gdy ktoś zaproponuje Ci zażycie 

narkotyku? 
 
a) nie sądzę, żeby mi ktoś proponował 
b) odmówiłbym 
c) spróbowałbym 
d) tylko raz, żeby zobaczyć jak to jest 
e) chętnie spróbuję 
 
 
 
 
 

     DZIĘKUJĘ ZA SZCZERE ODPOWIEDZI! 
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ANKIETA DLA WYCHOWANKÓW       
DOTYCZĄCA ALKOHOLU I NIKOTYNY 

 
 
NINIEJSZA ANKIETA JEST ANONIMOWA, DLATEGO 
PROSZĘ O RZETELNE I SZCZERE ODPOWIEDZI NA 
PYTANIA. POSŁUŻY ONA JEDYNIE DO CELÓW 
BADAWCZYCH I OCENY SKALI BADANEGO PROBLEMU    
W ŚRODOWISKU BURSY. 

 
 

KLASA .......... 
PŁEĆ  .......... 
 
 
1. Czy paliłeś lub palisz papierosy? 
 

a) nie 
b) próbowałem raz  
c) próbowałem kilka razy 
d) palę czasami 
e) palę codziennie 

 
2. Czy Twoi rodzice wiedzą o tym, że palisz? 

 
a) tak 
b) nie 
c) nie wiem 

 
3. Czy piłeś lub pijesz alkohol? 

 
a) nie piję i nigdy nie piłem 
b) raz spróbowałem 
c) piję czasami (raz lub dwa razy w miesiącu) 
d) piję raz w tygodniu lub częściej 

 
4. Jeśli pijesz, to w jakich okolicznościach? (możesz zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedź) 
 

a) w bursie 
b) w szkole 
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c) jak spotykam się ze znajomymi 
d) na imprezach 
e) w dyskotece 
f) na rodzinnych uroczystościach 
g) samotnie w domu 
h) w innych okolicznościach (jakich?)     ..................................... 

 
5. Jaki alkohol pijesz najczęściej? 

 
a) piwo 
b) wino 
c) wódkę 
d) inne alkohole (jakie?)     .......................................................... 

 
6. Czy rodzice wiedzą o tym, że pijesz? 

 
a) tak 
b) nie  
c) nie wiem 

 
7. Czy któryś z Twoich rodziców często pije alkohol? 
 

a) tak – ojciec 
b) tak - matka 
c) nie  

 
8. Czy kiedykolwiek w swoim rodzinnym domu byłeś świadkiem 

przykrej sytuacji spowodowanej nadużywaniem alkoholu? 
 
a) tak, wiele razy 
b) tak, kilka razy 
c) nie 

 
9. Czy rodzice pozwalają Ci pić alkohol? 
 

a) tak 
b) w niewielkich ilościach mogę pić każdy alkohol 
c) w niewielkich ilościach tylko piwo lub wino 
d) pozwalają tylko w wyjątkowych okolicznościach,  

np. z okazji urodzin na lampkę szampana lub wina 
e) nie pozwalają mi na picie alkoholu w żadnej postaci 

       
                           DZIĘKUJĘ ZA SZCZERE ODPOWIEDZI! 
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ANKIETA DLA RODZICÓW               
DOTYCZĄCA ALKOHOLU, NIKOTYNY               

I NARKOTYKÓW 
 
NINIEJSZA ANKIETA JEST ANONIMOWA, DLATEGO PROSZĘ 
PAŃSTWA O RZETELNE I SZCZERE ODPOWIEDZI NA PYTANIA. 
POSŁUŻY ONA JEDYNIE DO CELÓW SONDAŻOWYCH. 
 
1. Czy Pani(Pana) córka(syn) paliła lub pali papierosy? 

 
tak  nie  nie wiem 

 
2. Czy Pani(Pana) córka(syn) kiedykolwiek piła alkohol? 

 
tak  nie  nie wiem 

 
3. Czy Pani(Pana) córka(syn) eksperymentowała kiedykolwiek           

z narkotykami? 
 
tak  nie  nie wiem 

 
4. Czy koledzy Pani(Pana) dziecka mieli kontakt z narkotykami? 

 
tak  nie  nie wiem 

 
5. Czy Pani(Pana) córka(syn) jest zadowolona z placówki, w której 

przebywa? 
 

tak  nie  nie wiem 
 
6. Czy nasza bursa spełnia Państwa oczekiwania? 
 

tak  nie  nie wiem 
 
7. Czy ma Pani(Pan) propozycje dotyczące funkcjonowania           

i działalności wychowawczej naszej placówki? 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................... 
           
                                             DZIĘKUJĘ ZA SZCZERE ODPOWIEDZI! 
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ANKIETA EWALUACYJNA  
PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU:  PROFILAKTYKA 
PATOLOGII XXI WIEKU  „NIKOTYNA, ALKOHOL, 

NARKOTYKI – POWIEDZ NIE” 
 

NINIEJSZA ANKIETA JEST ANONIMOWA, DLATEGO PROSZĘ          
O RZETELNE I SZCZERE ODPOWIEDZI NA PYTANIA. POSŁUŻY 
ONA JEDYNIE DO CELÓW BADAWCZYCH I POZWOLI OCENIĆ 
SKUTECZNOŚĆ ZREALIZOWANEGO PROGRAMU AUTORSKIEGO. 

 
KLASA .......... 
PŁEĆ  .......... 
 
1. Czy palisz papierosy? 
 

a) Paliłem, ale przestałem 
b) Palę, ale mniej niż kiedyś 
c) Palę tyle samo, co przed rokiem 
d) Palę trochę więcej niż przed rokiem 
e) Palę o wiele więcej (nałogowo) 
f) Palę, ale chcę się ograniczyć 
g) Nie paliłem i nie palę 

 
2. Jakie są Twoje doświadczenia związane z alkoholem? 

 
a) Nie piję i nigdy nie piłem 
b) Zdarza mi się wypić, ale rzadziej niż kiedyś 
c) Piję tak samo często, jak przed rokiem 
d) Piję częściej 
e) Piję alkohol, ale chcę się ograniczyć 

 
3. Jakie są Twoje doświadczenia związane z narkotykami? 

 
a) Nigdy nie próbowałem i nie mam zamiaru próbować 
b) Nigdy nie próbowałem, ale chętnie bym spróbował 
c) Eksperymentowałem, ale już mnie to nie interesuje 
d) Zażywam narkotyki od czasu 
e) Zażywam coraz częściej, ale chcę z tym skończyć 
f) Zażywam dość regularnie 
g) Zażywam i nie chcę się ograniczyć – mam nad tym kontrolę 
 

4. Czy wiedza jaką zdobyłeś w bursie ma wpływ na Twoje decyzje dotyczące 
zdrowia? 

 
a) Tak 
b) Nie 
c) Niewielki 
d) Nie wiem 
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5. Jaka jest Twoja hierarchia wartości? Wpisz numer i przy tej wartości, 
którą stawiasz na pierwszym miejscu, numer 2 przy wartości na drugim 
miejscu itd.  

 
a)  Miłość 
b)  Przyjaźń 
c)  Ładny wygląd 
d)  Pieniądze 
e)  Zdrowie 
f)  Rodzina 
g)  Religia 
h)  Przyjemne życie 
i)  Zabawa 
j)  Władza 
k)  Wykształcenie 
l)  Pomaganie innym 
m)  Nauka, praca 
n)  Wolność i niezależność 

 
6. Czy byłeś w ostatnim roku w sytuacji, gdy namawiano Cię do zażycia 

narkotyku lub wypicia alkoholu? Jak się zachowałeś? 
 
a) Zażyłem pod wpływem presji 
b) Zażyłem, bo miałem na to ochotę 
c) Zażyłem pod wpływem presji, ale teraz umiałbym odmówić 
d) Odmówiłem 
e) Nie byłem w takiej sytuacji 

 
7. Odmawianie w sytuacjach, gdy Cię do czegoś namawiają, jest dla Ciebie: 

 
a) Trudne 
b) Dość trudne 
c) Zależy od tego, kto mnie namawia 
d) Nie sprawia mi problemu, sam podejmuję decyzje odnośnie mojej osoby 

 
8. Uważasz, że jesteś osobą: 

 
a) Interesującą 
b) Zupełnie przeciętną 
c) Nieciekawą, ale czasem mogę się komuś podobać 
d) Nieciekawą 

 
9. W bursie: 

 
a) Masz jednego kolegę (koleżankę), któremu ufasz 
b) Masz kilku dobrych kolegów 
c) Masz wielu kolegów 
d) Czujesz się niezbyt lubiany 
e) Czujesz się lubiany i akceptowany 
f) Jesteś samotnikiem – nikomu nie ufasz do końca 

                                                           DZIĘKUJĘ ZA SZCZERE ODPOWIEDZI! 


