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W ramach uczestnictwa w konkursie ”Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń” zrealizujemy: 
Zadanie konkursu nr 5 „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić.”  
 

W ramach zadania 5 konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń został przygotowany 
scenariusz autorski do realizacji na godzinach do dyspozycji wychowawcy pt. „Nikotyna, 
narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”.  Scenariusz zawierał elementy wykłady, 
ćwiczeń warsztatowych oraz własnej pracy uczniów. Wynikiem pracy były plakaty i plansze 
zawierające zasady umożliwiające nie zażywanie substancji takich jak nikotyna, narkotyki czy 
dopalacze. 

Scenariusz został przeprowadzony w terminie od 13.11. do 13.12. 2012 we wszystkich 
klasach ZSZ tzn. w 50 oddziałach, w zajęciach wzięło udział 1072 uczniów. Po realizacji zajęć 
wychowawcy przygotowali krótkie notatki obrazujące przebieg pracy z uczniami i panującą 
atmosferę. Streszczenie poniżej: 
  Nauczyciele w różny sposób modyfikowali scenariusz tak, aby najlepszą drogą dotrzeć z 
trudnym tematem do swoich podopiecznych. Wprowadzano prezentacje multimedialne, 
zachęcano uczniów do przygotowania materiałów na zajęcia, prowadzono rozmowy kierowane, 
przedstawiono temat w formie wykładu. W większości klas panowała ożywiona atmosfera, co 
może świadczyć o dużym znaczenia tematu dla młodzieży. Uczniowie z zainteresowaniem 
wysłuchali wykładu. Podczas rozmów dzielili się swoimi przemyśleniami i obserwacjami. Dla 
wielu wychowawców najciekawszym punktem zajęć było ćwiczenie dotyczące utraty ważnych w 
życiu wartości pod wpływem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wśród wartości 
ważnych dla młodzieży dominowały wartości typu: rodzina miłość, zdrowie, przyjaźń, pieniądze, 
szczęście, zabawa Dużo do myślenia pozostawiła konieczność oddawania swoich 
najcenniejszych wartości w wyniku ewentualnego uzależnienia. Często po tym ćwiczeniu 
panowała w klasie cisza oznaki, niepokoju, refleksja. Po "odczarowaniu" uczniowie zaczęli 
dyskutować o swoich odczuciach. Dzięki temu można stwierdzić, młodzież jest świadoma 
zagrożeń i rozsądnie potrafią je ocenić. Uczniowie potraktowali nikotynizm, "lżej", poważniej 
dopalacze i narkotyki. Na zakończenie uczestnicy pracowali nad planszami dotyczącymi 
sposobów pozwalające uniknąć uzależnienia. Myślę, że lekcja pokazała uczniom zagrożenia na 
nich czyhające i przekonała, iż nie warto sięgać po te używki by stracić ważne dla nas wartości 
życiowe. 
Za zadanie odpowiedzialne były psycholog szkolny Monika Różańska i pedagog szkolny Dorota 
Wasielewska. 
 
W załączniku: 
Scenariusz zajęć 
Wykaz przeprowadzonych zajęć 
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Scenariusz zajęć 
!!!  Termin realizacji: do 14 grudnia 2012   !!! 

 

Temat: "Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić" 

W ramach konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” 

 

Opracowały: Monika Różańska i Dorota Wasielewska 

 

Osoba prowadząca: wychowawca klasy 

Czas: 45 min./ podczas godziny do dyspozycji wychowawcy 

Metody pracy: burza mózgów, mini wykład, dyskusje, informacje zwrotne, drama 

Materiały: kolorowy brystol, flamastry, kartki papieru, ołówki lub długopisy 

Cele: 

Cel edukacyjno-profilaktycznay:  

 uświadomienie zagrożeń i konsekwencji używania tytoniu, narkotyków i dopalaczy 

 zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia 

 zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań generowanych przez grupę 

rówieśniczą/ 

cele operacyjny:   

 Uczeń zna zagrożenia i konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych w tym 

tytoniu 

 Uczeń wie, co to znaczy zdrowy styl życia 

 Uczeń potrafi podać zasady zdrowego stylu życia 

 Uczeń potrafi określić zasady bezpiecznego, wolnego od nałogu życia, w jednym z 

wybranych obszarów (dopalacze, tytoń, narkotyki) 
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Tok zajęć: 

1. Sprawy organizacyjne – 5 min. 

 

2. Przedstawienie tematu lekcji i planu na zajęcia – 2 min 

 

3. Wartości „najważniejsze w życiu”– 8 min 

Nauczyciel rozdaje po pięć karteczek dla każdego ucznia. Uczeń wymienia 5 

najważniejszych dla niego wartości życiowych (np. rodzina, przyjaciele, wykształcenie, 

pieniądze, zabawa, szczęście, bezpieczeństwo, spokój itd.). Wypisuje na każdej karteczce 

oddzielnie po jednej wartości. Układa przed sobą karteczki w kolejności od wartości 

najważniejszej do najmniej ważnej. Leżące przed uczniem kartki będą potrzebne w 

trakcie punktu 5.  

 

4. Opis zjawisk (mini wykład nauczyciela) – 10 min. 

Nauczyciel pokrótce charakteryzuje poniższe zjawiska posługując się przygotowanym 

tekstem lub posiłkując się własnymi materiałami, wykorzystując źródła dostępne w 

bibliotece oraz Internecie. Wszystkie zjawiska poniżej opisane związane są z możliwością 

głębokiego, chronicznego uzależnienia się oraz wyniszczenia organizmu.  

 

4.a Narkomania 

Zjawisko narkomanii znane jest od setek lata, mimo to, dotychczasowe działania zmierzające do 

jego usunięcia lub chociaż ograniczenia nie przyniosły pożądanych efektów. Zjawisko zbiera 

obfite żniwo i obejmuje swoim zasięgiem coraz młodsze pokolenie, bowiem granica wieku osób 

mających pierwsze kontakty z narkotykami ciągle się obniża. Definicja narkomanii użyta w 

ustawie o zapobieganiu i przeciwdziałaniu temu zjawisku określa się, jako „stałe lub okresowe 

przyjmowanie w celach niemedycznych środków odurzających lub psychotropowych albo 

środków zastępczych w wyniku czego może powstać lub powstanie zależność.” 

Narkomania charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środków odurzających, tendencją 

do stałego zwiększania dawki oraz fizycznym i psychicznym uzależnieniem. Zaprzestanie 

zażywania powoduje bardzo przykre doznania abstynencyjne, prowadzące w krańcowych 

przypadkach nawet do zejścia śmiertelnego. Narkomania jest zwykle wynikiem wielokrotnego 

zażycia środka uzależniającego, jedynie w wyjątkowo, np. przy zażyciu kokainy czy heroiny, 

rozwija się po jednorazowej dawce. Narkomania w krótkim czasie prowadzi do poważnych 

zmian psychicznych pod postacią obniżenia uczuciowości wyższej, degradacji społecznej, 

zaburzenia krytycyzmu, osłabienia woli, kłamliwości. Często staje się przyczyną wejścia na drogę 

przestępczą. Produkcja narkotyków, fałszowanie recept, kradzież, popełnianie przestepstw w 

celu uzyskania środków na narkotyki są nieodłączną strona uzależnienia. Zaawansowane 

stadium uzależnienia jest ciężką chorobą wyniszczająca organizm, prowadząca do śmierci. 
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Śmiertelność u narkomanów jest bardzo wysoka (najczęściej przedawkowanie), a niezależnie od 

tego dodatkowym czynnikiem jest obecność AIDS.  

Metody leczenia, szczególnie medyczne są zazwyczaj mało skuteczne. Nieco lepsze wyniki dają 

metody niekonwencjonalne polegające na długotrwałym odosobnieniu, oddziaływaniach 

psychoterapeutycznych, połączonych z terapia praca.  

Ograniczenie narkomanii jest trudne, gdyż zyski z handlu, produkcji, przemytu narkotyków są 

ogromne. Poszczególne kraje w różny sposób odpowiadają na problem narkomanii.  

Przemiany w Polsce lat 90. wpłynęły na charakter sceny narkotykowej, doprowadzając do 
uchwalenia 24 kwietnia 1997 roku nowej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Skala zjawiska wzrasta, obejmując coraz młodsze dzieci, sytuację utrudnia fakt, iż wykrywalność 
uzależnienia we wczesnej fazie jest sporadyczna ze względu na wielość stosowanych środków i 
brak wiedzy opiekunów. 

 

4.b Używanie dopalaczy 

Termin dopalacze używany slangowo określa środki dopingujące dla sportowców, ale także 

rozmaite odżywki czy nawet napoje energetyczne. Wachlarz znaczeń tego słowa jest, jak widać, 

szeroki. Obecnie najczęściej używa się go potocznie, dla nazwania grupy różnych substancji lub 

ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nieznajdujących się na 

liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Główne niebezpieczeństwo dopalaczy jest związane z faktem, że często zawierają one 

względnie nowe substancje, o których działaniu niewiele wiemy. Podobnie niewiele wiedzą na 

ten temat producenci, importerzy dopalaczy i w końcu sami użytkownicy. Nie jesteśmy w stanie 

ocenić, jak bardzo są one szkodliwe oraz jakie środki zaradcze można przedsięwziąć, aby to 

zagrożenie wykluczyć. Użytkownicy nie wiedzą, co przyjmują, oraz jakie konsekwencje może 

mieć to działanie. Specjaliści o niepożądanym działaniu konkretnych dowiadują się po fakcie. To 

jest potencjalnie niebezpieczne dla użytkowników. Innym problemem są wzory konsumpcji 

dopalaczy. Często dopalacze są przyjmowane w połączeniu z innymi substancjami 

psychoaktywnymi legalnymi (np. alkohol czy leki) oraz nielegalnymi (jak narkotyki). Takie 

mieszanki są bardzo niebezpieczne. Substancje mogą wzajemnie potęgować swoje działanie. 

Środki względnie bezpieczne oddzielnie, przyjmowane w sekwencji bądź na raz mogą 

powodować poważne konsekwencje zdrowotne. 

Niepożądane skutki uboczne używania poszczególnych dopalaczy mogą być faktycznie 

niebezpieczne i nieprzyjemne. Pojawiają się bóle brzucha, nudności, wymioty, kołatanie serca, 

stany lękowe, płytki oddech, przy przyjmowaniu niektórych nawet wysypka i problemy skórne. 

Zażywanie dopalaczy może skończyć się śmiercią  
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4.c Nikotynizm  

Dym tytoniowy jest trujący oraz powoduje uzależnienie 

Palenie tytoniu to nie tylko farmakologiczne uzależnienie od nikotyny, ale przede wszystkim 

nawyk o charakterze behawioralnym, psychologicznym i społecznym. Palenie tytoniu, niestety 

nadal, pozostaje olbrzymim problemem społecznym w Polsce. Co 10 sekund na świecie umiera 

ktoś na chorobę wywołaną paleniem tytoniu. Liczne badania światowe wykazały związek 

przyczynowo-skutkowy pomiędzy paleniem tytoniu a rozwojem chorób. Wynik ten nie jest 

zaskakujący w świetle wiedzy nt. składu dymu tytoniowego.  

Ponadto należy pamiętać, że palenie zwiększa zachorowalność i umieralność związaną z 

wrzodami. Palenie dodatkowo zwiększa ryzyko poronień, porodów przedwczesnych i zgonu 

niemowląt. Zaś w świetle ostatnich badań, palenie bierne zwiększa zachorowalność na infekcje 

górnych dróg oddechowych, raka płuc, zawału mięśnia sercowego.  

Uzależnienie od papierosów rodzi się niepostrzeżenie. Najpierw wypalasz pierwszego w swoim 

życiu papierosa, potem drugiego, aż wreszcie spostrzeżesz, że już wypalasz całą paczkę 

dziennie. W miarę upływu czasu pojawia się postępujące przyzwyczajenie i biologiczne 

uzależnienie od tytoniu. 

Ok. 10.000.000 Polaków pali regularnie 15-20 sztuk papierosów dziennie. Prawie połowa tych 

osób pali regularnie 20 lat. Każdego roku 100.000 zgonów w Polsce ma bezpośredni związek z 

negatywnymi skutkami palenia tytoniu, przy czym ponad połowa z nich (60%) dotyczy osób w 

wieku 35-69 lat. W Polsce codziennie zaczyna palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt, 

rocznie próbuje palenia około 180.000 dzieci. Szacuje się, iż dzieci w Polsce wypalają rocznie 3-

4mld sztuk papierosów. Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym środkiem rakotwórczym 

w Polsce i na świece.  

Spalanie w wysokiej temperaturze tytoniu w „papierowej koszulce” jest procesem chemicznym. 

W jego wyniku powstaje wiele groźnych trucizn. Wszystkie są wprowadzane do najgłębszych 

zakamarków organizmu palacza; ale także do organizmu wszystkich, którzy przebywają w 

środowisku zanieczyszczonym dymem tytoniowym. Także płód w łonie matki, pali wraz z nią. W 

dymie tytoniowym występuje pod postacią gazu lub cząsteczek ponad 4000 związków 

chemicznych. Dym papierosowy inhalowany przez palacza wywiera szkodliwy wpływ na prawie 

wszystkie organy: podrażnia błonę śluzową jamy ustnej, przełyku i żołądka; ma właściwości 

alergizujące, zatruwa układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, nerwowy, trzustkę, pęcherz 

moczowy, prowadzi do mutacji oraz rakotwórczych zmian komórkowych. Palenie ma 

negatywny wpływ na procesy życiowe m.in.: immunologiczne i hormonalne itp. Do najbardziej 

szkodliwych związków toksycznych należą: tlenek węgla, tlenki azotu, cyjanowodór. Dlatego 

każdy wypalony papieros powoduje w organizmie niekorzystne zmiany. Niszczenie zdrowia jest, 

więc stałym, codziennym procesem, a stan chorego pogarsza się z każdym kolejnym  
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papierosem. Większość chorób ma swój początek w młodości. Rozpoczęcie palenia gwałtownie 

zwiększa ryzyko zachorowania palacza. 

Miejsca publiczne wolne od papierosów na podstawie przepisów to np. 

„Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych (art.5 ust.1 ustawy)  

pkt. 2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w 

przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o 

których mowa w przepisach o pomocy społecznej.”  

Na podstawie Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy 

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych. 

5. Fazy uzależnienia – 5 min.  

Nauczyciel prosi żeby uczniowie wyobrazili sobie, że są uzależnieni od narkotyków (rodzaj 

dramy).  Na podstawie poniższych materiałów nauczyciel krótko streszcza zachowania osób w 

danej fazie uzależnienia, przy każdej fazie uczeń oddaje nauczycielowi jedna karteczkę z części 3 

zajęć (jedna swoja wartość, tak jakby zabrało mu to uzależnienie). Przy fazie chronicznej 

nauczyciel zabiera ostatnie dwie kartki. Teraz nauczyciel daje czas na refleksje zadając pytanie: 

„czy używanie narkotyków i dopalaczy jest warte utraty wszystkich ważnych dla człowieka 

wartości??”  

Na zakończenie nauczyciel mówi, że był to rodzaj ćwiczenia wyobraźni – odczarowuju uczniów 

mówiąc – „nie jesteś osobą uzależnioną i wszystkie Twoje wartości należą do Ciebie”. 

Uwagi: Nikotynizm nie wyniszcza w tak szybki i drastyczny sposób człowieka jak narkotyki czy 

dopalacze. Tak, więc opis faz nie dotyczy nikotynizmu. Jednak proces uzależnienia także 

doprowadza do zmian zachowań i odczuwania przymusu zapalenia papierosa.  

 

FAZA I – Eksperymentowania  

Bez widocznych zmian.  

Drobne kłamstwa 

Częste uczestniczenie w imprezach 
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FAZA II – Nadużywania (poszukiwania narkotycznych wrażeń, faza nadużywania)  

Początki podwójnego życia.  

Zmiana środowiska i kolegów.  

Zamknięcie się w sobie i zły nastrój.  

Początki agresywności.  

Zarzucenie hobby i zainteresowań.  

Pogorszenie się ocen w szkole.  

Pierwsze „przerwy w życiorysie”.  

Rosnące upodobanie do posługiwania się slangiem.  

Agresja słowna.  

Początki kłamstwa, pożyczania pieniędzy i kradzieży. 

FAZA III – Niepokoju (uzależnienie od doznań po zażyciu narkotyku)  

Zaniechanie kontaktów z kolegami niezażywającymi narkotyków.  

Jawne identyfikowanie się z narkomanami.  

Kłamstwo staje się patologiczne.  

Kradzieże i handel narkotykami dla zdobycia pieniędzy.  

Niepowodzenie w szkole, wagarowanie, porzucenie szkoły. 

Incydenty z policją.  

Utrata pracy.  

Kłótnie i bijatyki z domownikami na porządku dziennym.  

Początki przewlekłego kaszlu.  

Ogólne pogorszenie stanu zdrowia. 

FAZA IV - Chroniczna (narkotyk potrzebny do normalnego samopoczucia)  

Całkowite wyniszczenie fizyczne.  

Chroniczny kaszel.  

Częste kłopoty z policją.  

Niemożność utrzymania zatrudnienia i kontynuowania jakiejkolwiek aktywności.  

Wybuchy wściekłości. Agresja wobec rodziny i innych.  

Ciężka paranoja.  

„Przerwy w życiorysie". „Nawroty doznań" („suchy kac"). 
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6. Wypracowanie zasad pomagających łatwiej radzić sobie z wyżej omówionymi 

zjawiskami - 15 min. 

Uczniowie decydują, jakim obszarem chce się zająć i nad tym tematem pracują (dyskusja, burza 

mózgów, znajdowanie pomysłów i omawianie ich). Wymyślone przez uczniów zasady zostaną 

umieszczone na dużej kartce brystolu w formie plakatu.  

 

Obszary: 

„Stop dla Narkotyków” – jak bronić się przed wpływem zjawiska narkotyków  

„Stop dla Nikotyny” – jak bronić się przed wpływem zjawiska palenia papierosów  

„Stop dla Dopalaczy” – jak bronić się przed wpływem zjawiska używania dopalaczy  

„Zasady zdrowego życia” – najlepsze sposoby na zdrowe i wolne od stresu życie 

 

 
 

 

 

 

 

Po zakończeniu pracy uczniowie tworzą plakaty, która zostanie powieszona na gazetce 

klasowej. 

 

Zdjęcie z realizacji zajęć oraz krótką notkę prosimy przesłać pod adres: psych.ped@gmail.com 

 
 
 
 
 
Materiały pomocnicze do tworzenia tablic z zasadami: 
Przykładowe zasad:  
Wyeliminowania używek (środków psychoaktywnych, papierosów, kawy) 
Prawidłowego odżywianie się 
Rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem 
Zwiększenia racjonalnej aktywności fizycznej 
Dobrej organizacji czasu (związanego z praca i czasem wolnym) 
Utrzymywania zdrowych, życzliwych relacji z ludźmi 
Posługiwanie się zachowaniami asertywnymi 
Budowanie dobre relacje z rodzicami 
Przebywanie (kontakt) z lojalnymi przyjaciółmi 
Posługiwanie się umiejętnością odmawiania 
Silne poczucie własnej wartości 
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Etapy odmawiania i decydowania:   

Etap I: Sprawdź, czy to, co proponuje kolega jest dla ciebie dobre. Postaw sobie pytania: 
czy jest to bezpieczne i zdrowe? Czy rodzice zgodziliby się na to? Jak będę się czuł, gdy to 
zrobię? 

Etap II: Jeżeli pomysł jest zły, powiedz najpierw sobie NIE. Tego nie będę robić. Możesz 
po prostu powiedzieć: nie, możesz dalej robić swoje, możesz zwyczajnie odejść – to 
świadczy o twojej sile. 

 Etap III: Powiedz NIE i ewentualnie zaproponuj w zamian coś innego. 
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Konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” 

dotyczy scenariusza: „tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić" 
 

Wykaz przeprowadzonych zajęć na godzinie do dyspozycji wychowawcy 

Klasa Wychowawca Data przeprowadzenia zajęć Ilość uczniów 

1a ZSZ W. Lechowicz 11.12.2012 29 

1b ZSZ I. Grzeszkiewicz 21.11.2012 26 

1c ZSZ J. Wieczorek 05.12.2012 26 

1d ZSZ A. Romanowska 10.12.2012 24 

1e ZSZ  J. Kaczyńska 14.11.2012 29 

1f ZSZ D. Wojnowska 29.11.2012 25 

1g ZSZ H. Karbowska 27.11./4.12./11.12.2012 29 

1h ZSZ A.Dogoński 29.11.2012 20 

1i ZSZ M. Wróblewska 16.11.2012 27 

2a ZSZ L. Mroczkowski 21.11.2012 18 

2b ZSZ M. Chachulska 12.12.2012 15 

2c ZSZ B. Zakrzewska 13.12.2012 25 

2d ZSZ A. Głodowska 07.12.2012 21 

2e ZSZ M. Szymańska 04.12.2012 23 

2f ZSZ A. Krawulska 28.11.2012 25 

2g ZSZ B. Polender 19.11.2012 21 

2hZSZ K. Roznerski 13.12.2012 18 

2i ZSZ  K. Błaszczyk 13.12.2012 13 

2j ZSZ J. Nozderka 11.12.2012 20 

3a ZSZ K. Suchorab 19.11.2012 22 

3b ZSZ M. Wróblewska 13.11.2012 19 

3c ZSZ A. Wiśniewski 26.10.2012 22 

3d ZSZ A. Roznerska 29.11.2012 21 

3e ZSZ W. Wróblewska 13.12.2012 21 

3j ZSZ K. Wydra 19.11.2012 26 

1 TBH J. Rumińska 22.11.2012 25 

2 TB A. Radaszewska 30.11.2012 19 

3 TB G. Dogońska 21.11.2012 18 

4 TB A. Ronowicz 05.12.2012 15 

1 TI E. Siemiątkowska 19.11.2012 23 

2 TI P. Sternicki 10.12.2012 18 

3 TI D. Zabłotna 14/21.11.2012 24 

4a TI B. Stefańska 11.12.2012 18 

4b TI  A. Kwiatkowska 28.11.2012 18 

1TME  A. Betlejewska 03.12.2012 23 

2 TME A. Dogoński 29.11.2012 25 
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3 TME  K. Wydra 20.11.2012 19 

1 TE K. Klenowicz 06.12.2012 27 

2THE K. Kwiatkowska 03.12.2012 21 

3 TE A. Krawulska 21.11.2012 26 

4 TE B. Dukat 10.12..2012 22 

3 TH J. Szczepańska 14.12.2012 19 

4 TMH D. Katolicka 10.12.2012 18 

1 TL A. Suchodolska 29.11.2012 24 

2a TL A. Roznerska 06.12.2012 20 

2b TL D. Leśniewska 12.12.2012 20 

3 TL A. Wiśniewski 23.09.2012 29 

4 a TL J. Kisicka 11.12.2012 17 

4b TL J. Olszewska 04.12.2012 19 

 

 

Album zdjęć. 

https://plus.google.com/photos/117596850244844279774/albums/5827060819191374897 

 

 

Szkolny koordynator 

Anna Krawulska 


