DODATKOWE DWA FILMY WSPIERAJĄCE
PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
PROMOCJA RODZINY JAKO PODSTAWOWEGO,
ZEWNĘTRZNEGO CZYNNIKA CHRONIĄCEGO

NARKOTYKI?

NIE ODCZARUJĄ PROBLEMÓW!
ROK SZKOLNY 2022/2023

DIAGNOZA PROBLEMU
Bazując na wynikach Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów możemy zauważyć, że pomimo
panującej pandemii, problem z zażywaniem dopalaczy i marihuany nie zniknął. Oczywiście zdecydowana większość uczniów (około 90% ogółu) deklaruje, że nigdy nie spróbowała jeszcze tych substancji,
jednak badania pokazują jednoznaczny spadek tego wskaźnika związany bezpośrednio ze wzrostem
wieku ankietowanych.
Jest to oczywiście powiązane z naturalną potrzebą eksperymentowania, która pojawia się wraz
z wejściem młodego człowieka w okres dorastania.
Punktem wyjścia do skonstruowania tegorocznych materiałów edukacyjnych była kontynuacja
profilaktyki prowadzonej w dwóch kierunkach jednocześnie, zgodnie z wytycznymi programu
WHO „Wsparcie młodzieży w rozwoju” (HAT, Helping Adolescent Thrive), które wskazują na
działania promujące zdrowie psychiczne i zapobiegające zaburzeniom wśród nastolatków.
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ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE
W tegorocznych materiałach realizowane są jednocześnie dwie strategie: prewencja
i promocja. Ta pierwsza ma prowadzić do unikania złego stanu zdrowia psychicznego.
Ta druga polega zaś na wskazywaniu sposobów rozwijania i poprawiania samopoczucia
młodzieży. Strategie te mają na celu zminimalizowanie ryzyka sięgnięcia przez młodego
człowieka po substancje psychoaktywne (marihuana, dopalacze, inne narkotyki) jako
sposobu na rozwiązanie swoich problemów.
Oba działania są kierowane jednocześnie do nastolatków i ich rodziców w celu poszerzenia ich wiedzy, a także do nauczycieli, którzy prowadząc zajęcia z uczniami,
będą stwarzali okazję do utrwalenia wiedzy tudzież rozwojowych doświadczeń.
Prewencja ma przede wszystkim ograniczać ryzyko powstania zaburzeń zdrowia
u dorastającej osoby, kształtować umiejętności radzenia sobie z trudnościami
oraz poszerzanie wiedzy o prawidłowościach uczuć i zachowania.
Promocja ma wskazywać konstruktywne ścieżki prowadzące do zdrowia oraz poszerzać
wiadomości o zdrowym stylu życia, w tym radzeniu sobie z przeszkodami.
Ma podkreślać różnorodne czynniki chroniące i umożliwiać im działanie.

CO MÓWIĄ DANE
DOPALACZE: CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAŻYWANIA PRZEZ RÓWIEŚNIKÓW
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Źródło: Dyczewski B., (2022). Społeczna diagnoza uczniów 2021. Lustro. Ewaluacja badania. Poznań: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych

TABELA 38. PIWO: CZĘSTOTLIWOŚĆ PICIA PRZEZ RÓWIEŚNIKÓW (OSTATNI ROK)
Klasy V-VI
Kategorie odpowiedzi

Klasy VII-VIII

Ogółem
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hol, papierosy, inne)

Klasy V – VI

ADRESACI MATERIAŁÓW
 uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej;
 rodzice/opiekunowie;
 kadra pedagogiczna.

CELE DO OSIĄGNIĘCIA
Wzmacnianie i doskonalenie indywidualnych czynników chroniących, takich jak:
 wysokie poczucie własnej wartości;
 umiejętności regulacji emocji;
 umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 umiejętności rozwiązywania problemów;
 umiejętności interpersonalne;
 umiejętności odmawiania przyjmowania substancji odurzających;
 zdrowa dieta, aktywność fizyczna i higiena snu.
Dodatkowo postaramy się zyskać do pomocy jeden z podstawowych czynników chroniących zewnętrznych, jakim jest wparcie ze strony rodziny. W poprzednich latach zajmowaliśmy się wsparciem rówieśniczym, co nadal chcemy kontynuować. Jednak aby takie
wsparcie uzyskać, potrzebne jest poszerzanie wiedzy, budzenie refleksji i proponowanie
rozwiązań służących pomocy młodym ludziom, by w nieuniknionych, trudnych chwilach
nie dali się zwieść fałszywym obietnicom narkotyków.

MATERIAŁY
WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETU
SZCZEGÓŁOWA LISTA MATERIAŁÓW ZNAJDUJE SIĘ
NA FORMULARZU ZGŁOSZENIA
KARTY PRACY DLA UCZNIÓW
Jednym z powodów sięgania przez młodych ludzi po narkotyki (oprócz np. ciekawości) jest chęć ucieczki od problemów
zewnętrznych (niepowodzeń szkolnych, braku trwałych przyjaźni) lub problemów wewnętrznych (stresu, braku przynależności, nieśmiałości czy lęku). W kartach pracy znajdują się ćwiczenia oraz treści edukacyjne, które w powiązaniu
ze scenariuszami zajęć pomagają przeciwdziałać tym zjawiskom. Czynią środowisko szkolne przyjaźniejsze, odwracają
sposób myślenia z negatywnego na pozytywny, uczą uczniów sposobów realizacji własnych potrzeb, przy jednoczesnym
odrzuceniu sięgania po narkotyki i dopalacze.
1. NARKOTYKI I DOPALACZE NIE ULECZĄ STRESU – format A4 do DL, nakład 400 sztuk w pakiecie
2. W POSZUKIWANIU JASNEJ STRONY, GDZIE NIE MA MIEJSCA NA NARKOTYKI I DOPALACZE – format A4 do DL, nakład 400 sztuk w pakiecie
3. NIE POTZREBUJĘ NARKOTYKÓW I DOPALACZY, WOLĘ WOLNOŚĆ – format A4 do DL, nakład 400 sztuk w pakiecie
4. WYBIERAM PRZYJACIÓŁ, NIE NARKOTYKI I DOPALACZE – format A4 do DL, nakład 400 sztuk w pakiecie

ULOTKI DLA RODZICÓW
5. WSPIERAM SWOJE DZIECKO. ROLA RODZICA/OPIEKUNA JAKO CZYNNIKA CHRONIĄCEGO – format A6, broszura, 8
stron, folder 8 stron, nakład 200 sztuk w pakiecie
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6. WSPIERAM ZDROWIE PSYCHICZNE DORASTAJĄCEGO DZIECKA. CHRONIĘ JE PRZED NARKOTYKAMI – Zmienić na
format A6, broszura, 8 stron, nakład 200 sztuk w pakiecie

PLAKATY EDUKACYJNE
7. CHCESZ MIEĆ WIĘCEJ WOLNOŚCI? NARKOTYKI NIE ODCZARUJĄ PROBLEMÓW – format B3, nakład 8 sztuk w pakiecie
8. CHCESZ ZAPOMNIEĆ O KŁOPOTACH? NARKOTYKI NIE ODCZARUJĄ PROBLEMÓW – format B3, nakład 8 sztuk
w pakiecie

SCENARIUSZE WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI
9. NARKOTYKI NIE ODCZARUJĄ PROBLEMÓW. WZMACNIANIE CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH, NINIMALIZACJA
CZYNNIKÓW RYZYKA – scenariusze zajęć i warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli pomocne przy realizacji
zajęć z wykorzystaniem kart pracy – format A4, 8 sztuk w pakiecie

CERTYFIKATY
10. NTMNK. NARKOTYKI NIE ODCZARUJĄ PROBLEMÓW – specjalny certyfikat dla samorządu poświadczający
uczestnictwo w projekcie – format A4, 1 sztuka w pakiecie
11. NTMNK. NARKOTYKI NIE ODCZARUJĄ PROBLEMÓW – specjalny certyfikat dla szkół realizujących scenariusze
i karty pracy – format A4, 8 sztuk w pakiecie
12. NTMNK. NARKOTYKI NIE ODCZARUJĄ PROBLEMÓW – specjalny certyfikat dla nauczycieli realizujących
zajęcia z uczniami – format A4, 8 sztuk w pakiecie

FILMY
Dostępne dla szkół uczestniczących w kampanii poprzez stronę www.online.trzezwyumysl.pl. Filmy zostaną
opublikowane i udostępnione do wykorzystania w październiku 2022 r.
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CENY ZAWIERAJĄ KOSZTY WYSYŁKI

Wizualizacje mają charakter poglądowy. Ostateczny wygląd materiałów może
nieznacznie różnić się od przedstawionego.

13. RYSUNKOWO TO I OWO. NARKOTYKI NIE ODCZARUJĄ PROBLEMÓW – ok. 5 minutowy film rysunkowy z użyciem
techniki whiteboarding przybliżający uczniom zagadnienia poruszane w materiałach edukacyjnych
14. SZKOLNY PSYCHOLOG OD KUCHNI. NARKOTYKI NIE ODCZARUJĄ PROBLEMÓW – ok. 10 minutowy film przygotowany przez Mariusza Nowickiego (psychologa, pedagoga), którego odbiorcami mogą być rodzice uczniów realizujących materiały NTMNK oraz nauczyciele

CAŁY PAKIET: 2400 zł netto (2952 zł brutto)
PÓŁ PAKIETU: 1200 zł netto (1476 zł brutto)
Lub zamów na sztuki: koszt wysyłki 25 zł brutto; od 700 zł brutto koszt wysyłki GRATIS

ZAMÓW korzystając z formularza, który znajduje się w środku tego wydawnictwa
lub elektronicznie na stronie www.ulotkiprofilaktyczne.pl lub www.trzezwyumysl.pl
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