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3. Nazwa
4. Cele programu:

a) dostarczenie uczniom informacji o substancjach  zmieniających świadomość
b) budowa pozytywnego obrazu siebie
c) promowanie idei zdrowego stylu życia, a także wspieranie alternatywnych form

spędzania wolnego czasu
d) uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
5. Uzasadnienie wyboru:

Narkomania jest jedną  z najczęściej występujących form patologii społecznych,
godzących w zdrowie fizyczne, psychiczne oraz postawy moralne młodzieży XXI w.
Zjawisko to wykazuje tendencję wzrostową, a zagrożenie dotyczy wszystkich grup
społecznych, niezależnie od rejonu, wieku, poziomu wykształcenia czy statusu
materialnego i społecznego .Uzależnienie to wzrasta szczególnie w ostatnich latach,
przy czym zauważa się  systematyczne obniżanie się wieku wchodzenia w tą
patologię. Wzrasta też liczba przestępstw w związku z narkomanią, a także liczba
ofiar śmiertelnych wyniku przedawkowania. Stąd też celem nadrzędnym programu
jest zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej, a w szczególności
dzieci i młodzieży, na temat zagrożeń związanych z narkomanią oraz podjęcie
szerokich działań  profilaktycznych w tym zakresie.

Procedury badań (działania)
1. Diagnoza problemu w grupach badawczych: uczniowie – rodzice, a następnie analiza

uzyskanych informacji.
2. Podjęcie działalności edukacyjno – informacyjnej.
3. Twórcza praca zespołowa tematycznie związana z narkomanią :
a) sygnały świadczące o braniu narkotyków
b) powody, dla których młodzież sięga po narkotyki
c) skutki narkomanii
d) zapobieganie narkomanii
e) szlak i przestępczość narkotykowa na świecie
f) współczesne środki narkotyczne oraz substancje halucynogenne – album.
4. Udział uczniów i rodziców w cyklu spotkań profilaktycznych promujących unikanie

uzależnień.
5. Cykl lekcji poświęcony problemom:
a) nie jestem sam
b) sztuka odmawiania
c) narkotyki – zagubienie wartości
d) zaburzenie świadomości, jako następstwo brania
e) społeczne skutki narkomanii.
6.  Przygotowanie przedstawienia profilaktycznego.
7.  Promowanie zdrowego stylu życia.



Opis realizacji działań

Ad.1   Ankieta skierowana do uczniów i rodziców, na temat posiadanej przez nich wiedzy
o narkotykach, kontaktów z narkotykami i skali występującego zjawiska w środowisku.
Po analizie uzyskanych wyników otrzymamy zwrotną informację o wiedzy  badanych
grup, na temat narkomanii i świadomości wynikających z uzależnienia narkomanią (
skutki zdrowotne, społeczne, kryminogenne).
Ad.2   W ramach działalności edukacyjno – informacyjnej uczniowie docierają do
informacji na temat uzależnień od narkotyków wyszukując artykuły na temat rodzaju
narkotyków i ich oddziaływania na organizm człowieka, skutków trwania w nałogu;
pozyskują również informację o punktach udzielających pomocy narkomanom oraz ich
rodzinom…………………………
Ad.3   Uczniowie wykonują tematyczną pracę zespołową docierając do różnych źródeł
informacji, wykorzystując dowolne techniki plastyczne typu: plakat, mapa, kolaż,
wykresy integrując się jednocześnie w pracy grupowej.
Ad.4  W ramach spotkań profilaktycznych promuje się:
- udział uczniów w warsztatach na temat: „ Nie biorę – umiem powiedzieć nie” z
udziałem pedagoga z poradni PPPP i opracowanie portretu dziecka zagrożonego
narkomanią
- spotkanie z byłym narkomanem w celu uzyskania informacji o życiu w nałogu
- spotkanie z przedstawicielem prawa i prelekcja na temat  społecznych i prawnych
następstw skutków zażywania  narkotyków.
Przewiduje się również spotkanie z rodzicami na temat uświadomienia rodzicom
problemów związanych z zagrożeniem młodzieży oraz dostarczeniu informacji o
podstawowych regułach, których przestrzeganie może pomóc dzieciom uchronić się przed
uzależnieniem.
Ad.5   Działalność profilaktyczna na lekcjach wychowawczych oraz innych przedmiotach
pozwoli zrealizować w grupach klasowych następującą tematykę:
- nie jestem sam
-sztuka odmawiania
- narkotyki- zagubienie wartości
-zaburzenie świadomości jako następstwo brania  oraz
- społeczne skutki narkomanii. Przy realizacji tych zagadnień należy wykorzystać
prezentacje multimedialne (filmy) oraz różnorodne metody dydaktyczne np. burza
mózgów, gra skojarzeń, dyskusja, drama, scenki itp.
Uczniowie opracują także dekalog reguł, których przestrzeganie może chronić przed
uzależnieniem i przekażą go swoim rodzicom. Zamieszczą także informację na szkolnej
stronie WWW oraz w lokalnej prasie, dotyczącą przebiegu realizowanego projektu.
Ad.6   Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych przygotują i zaprezentują spektakl profilaktyczny
pt.:” Zagubione wartości ”, który będzie oceną postępowania ludzkiego pod względem
jego zgodności ( stopnia zgodności lub jego braku) z przyjętą określoną moralnością,
społecznymi normami i wzorami postępowania wyznaczonymi przez wartości uznane za
naczelne np. dobro.
Ad.7   Promocja zdrowego stylu życia oraz różnych form spędzania wolnego czasu
realizowana będzie poprzez:
- imprezy sportowe i rekreacyjne dla młodzieży z udziałem rodziców np.: „ Piknik
Rodzinny”



-organizację aktywnych form wypoczynku typu : rajdy, wycieczki, dyskoteki, wyjścia do
kin i teatru
- szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych: koła zainteresowań, zajęcia artystyczne i
rekreacyjno – sportowe
- udział uczniów w konkursach wiedzy oraz artystycznych promujących zdrowie wśród
młodzieży.

Opis realizacji projektu.

Czas realizacji projektu przewidziano na okras 3 do 4 miesięcy. Większość zadań
realizowana jest w warunkach szkolnych ( w ramach lekcji wychowawczych i
przedmiotowych), zajęć pozalekcyjnych , imprez sportowo – rekreacyjnych, konkursów i
spotkań warsztatowych oraz udziału w spektaklach profilaktycznych.

Prezentacja zrealizowanego projektu i jego osiągnięć odbyłaby się w GOK –u poprzez
ogólną informację o zrealizowanych zadaniach wynikających z projektu, prezentację
wytworów prac uczniowskich ( plakaty , filmy, przedstawienie, albumy, opracowania
informacyjno – edukacyjne). Odbiorcami będzie młodzież gimnazjalna gminy, jej rodzice
oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Spodziewane efekty.

Realizacja projektu pozwoli globalnie spojrzeć na wzrastający problem narkomanii w
Polsce i na świecie, wynikające stąd zagrożenia dzieci i młodzieży. Pozwoli również
podjąć szerokie działania profilaktyczne i prawne na rzecz zapobiegania narkomanii i
ukazywaniu alternatywnych (pozytywnych) wyborów życiowych.


