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„SPRAWDè, CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”

OGÓLNOPOLSKA SPO¸ECZNA KAMPANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA

Cele kampanii
• Ograniczenie szkód zwiàzanych z piciem alkoholu. 
• Ograniczenie liczy osób pijàcych ryzykownie i szkodliwie.
• Zach´cenie doros∏ych konsumentów alkoholu do oceny w∏asnego wzoru picia oraz przekazanie

wiedzy dotyczàcej przeliczania alkoholu na tzw. porcje standardowe. 

Grupa docelowa 
DoroÊli konsumenci napojów alkoholowych 

Grupa poÊrednia 
Osoby niepe∏noletnie – dla osoby niepe∏noletniej najbardziej bezpieczne jest zachowanie abstynencji 

Organizator kampanii 
Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych 

Patronat honorowy

Patronat medialny

Partnerzy kampanii
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Przekaz kampanii 
• W Polsce od lat obserwuje si´ wzrost spo˝ycia 100% alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca

z 7,02 litra w 1998 roku do 9,21 litra w 2007 roku (dane z GUS).
• Zwi´ksza si´ dost´pnoÊç ekonomiczna alkoholu. W 2007 roku za Êrednie miesi´czne wynagrodzenie

w porównaniu z rokiem 1998 mo˝na by∏o kupiç trzykrotnie wi´cej butelek wódki oraz dwukrotnie
wi´cej butelek wina i piwa. 

• Populacja osób pijàcych ryzykownie i szkodliwie jest szacowana na ok. 13% i stanowi grup´ ponad
czterokrotnie wi´kszà ni˝ populacja osób uzale˝nionych od alkoholu. 

• Âwiatowa Organizacja Zdrowia podaje, ˝e alkohol znajduje si´ na trzecim miejscu w klasyfikacji
czynników ryzyka dla zdrowa populacji (po nadciÊnieniu t´tniczym i paleniu papierosów). Ponadto
jest bezpoÊrednià lub poÊrednià przyczynà ponad 60 typów chorób. 

• Picie alkoholu mo˝e byç ryzykowne i dlatego nale˝y znaç granice tego ryzyka, aby ich nie
przekraczaç. 

• Ka˝dy doros∏y konsument powinien zbadaç w∏asny wzór picia alkoholu i stale go kontrolowaç. 
• Alkohol zawarty w piwie, winie i wódce jest taki sam, tylko w ró˝nych st´˝eniach. Szklanka piwa

250 ml o mocy 5% zawiera tyle samo alkoholu etylowego co lampka 100 ml wina o mocy 12% i tyle
samo co kieliszek 30 ml wódki o mocy 40%. Jest to jedna porcja standardowa, czyli ok. 10 g czystego
alkoholu etylowego. 

Przekaz równoleg∏y 
Pewne grupy osób w ogóle nie powinny piç alkoholu. Sà to:

– osoby niepe∏noletnie,
– kobiety w cià˝y i matki karmiàce, 
– kierowcy, 
– osoby, które przyjmujà leki wchodzàce w reakcje z alkoholem,
– osoby, którym szkodzi ka˝da, nawet najmniejsza, iloÊç alkoholu,
– osoby uzale˝nione.

Narz´dzia kampanii 
– spoty telewizyjne i radiowe, 
– plakaty, billboardy i citylighty,
– materia∏y edukacyjne (broszury, ulotki, ksià˝ki, przewodniki, scenariusz zaj´ç profilaktycznych

w szko∏ach oraz scenariusz wywiadówki dla rodziców), 
– strona internetowa dla doros∏ych www.wyhamujwpore.pl
– strona internetowa dla m∏odzie˝y www.niebotak.pl
– lokalne debaty, szkolenia dla lekarzy i piel´gniarek, szkolenia dla sprzedawców napojów

alkoholowych, zaj´cia edukacyjne w szko∏ach nauki jazdy itp.

Samorzàdy i organizacje pozarzàdowe w kampanii
Do kampanii przystàpi∏o ponad 1 350 samorzàdów gminnych, 15 wojewódzkich, 50 stowarzyszeƒ oraz
13 innych instytucji. ¸àcznie do kampanii zg∏osi∏o si´ 1 425 podmiotów (dane na 15 marca 2009 roku).
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Podzia∏ na województwa 

Województwo Liczba gmin Liczba gmin, Procent gmin, 
w województwie które przystàpi∏y które przystàpi∏y

do kampanii do kampanii

DolnoÊlàskie 169 115 68,0%

Kujawsko-pomorskie 144 74 51,4%

Lubelskie 213 96 45,1%

Lubuskie 83 51 61,4%

¸ódzkie 177 84 47,5%

Ma∏opolskie 182 88 48,4%

Mazowieckie 314 169 53,8%

Opolskie 71 45 63,4%

Podkarpackie 159 76 47,8%

Podlaskie 118 50 42,4%

Pomorskie 123 75 61,0%

Âlàskie 167 107 64,1%

Âwi´tokrzyskie 102 56 54,9%

Warmiƒsko-mazurskie 116 64 55,2%

Wielkopolskie 226 159 70,4%

Zachodniopomorskie 114 68 59,6%

¸ÑCZNA LICZBA GMIN: 2478 1377 55,6%
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INFORMACJA PRASOWA 
wzór 

do wykorzystania w celu promocji kampanii w lokalnych mediach 
(prasa, radio, telewizja)

Nasza gmina, jako jeden z blisko 1400 samorzàdów, przy∏àczy∏a si´ do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-
-edukacyjnej „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Uroczysta inauguracja odb´dzie si´/odby∏a si´
7 kwietnia 2009 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. To poczàtek dzia∏aƒ edukacyjnych z udzia∏em ponad
po∏owy polskich gmin!

Organizatorem kampanii jest Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Przedsi´wzi´ciu
patronuje m.in. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Âwiatowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Kolegium Le-
karzy Rodzinnych.

W∏àczajàc si´ w t´ kampani´ chcemy zach´ciç ka˝dego mieszkaƒca naszej gminy do oceny w∏asnego modelu picia
oraz do odpowiedzi na pytanie – Czy moje picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec przed zagro˝eniami, jakie mogà
pojawiç si´ w zwiàzku z piciem alkoholu. Poka˝emy te˝, w jaki sposób przeliczaç iloÊç wypijanego alkoholu i jak nie
przekraczaç granicy picia o niskim ryzyku szkód.

Kampania adresowana jest do doros∏ych konsumentów napojów alkoholowych – tak˝e do tych, którym wydaje si´,
˝e pijà niewiele. Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijàcych ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy
na temat szkód, jakie wià˝à si´ ze spo˝ywaniem alkoholu. Z badaƒ przeprowadzonych przez PARPA wynika, ˝e po-
pulacja osób pijàcych ryzykownie i szkodliwie kszta∏tuje si´ w Polsce na poziomie ok. 4 mln i jest tym samym po-
nad cztery razy wi´ksza ni˝ populacja osób uzale˝nionych od alkoholu (szacowana na ok. 863 tys.).

Na potrzeby kampanii przygotowano: spoty telewizyjne i radiowe, plakaty, ulotki edukacyjne, ksià˝ki i broszu-
ry. Materia∏y edukacyjne w naszej gminie trafià do ......................................... . 

Z informacjà o koniecznoÊci monitorowania w∏asnego wzoru picia chcemy dotrzeç do jak najwi´kszej liczby
mieszkaƒców gminy. Planujemy tak˝e ......................................... (tu nale˝y opisaç dzia∏ania, jakie gmina zamierza zre-
alizowaç w ramach kampanii). 

Z badaƒ Âwiatowej Organizacji Zdrowia wynika, ˝e alkohol jest trzecim czynnikiem ryzyka powodujàcym cho-
roby i zgony ludzi na Êwiecie (po nadciÊnieniu t´tniczym i nikotynie), a region europejski jest najwi´kszym produ-
centem i konsumentem napojów alkoholowych. Ponad 60 typów ró˝nego rodzaju chorób ma zwiàzek z alkoholem. 

Badania CBOS z 2008 roku pokazujà, ˝e w spo∏eczeƒstwie funkcjonuje stereotyp dotyczàcy piwa jako najmniej
szkodliwego napoju alkoholowego. Tymczasem wypijajàc szklank´ piwa (250 ml), lampk´ wina (100 ml) lub kieli-
szek wódki (30 ml) wprowadzamy do organizmu takà samà iloÊç alkoholu etylowego. Celem kampanii nie jest na-
k∏anianie do ca∏kowitej abstynencji (choç ta w przypadku niektórych osób, np. m∏odzie˝y i kobiet w cià˝y czy kie-
rowców jest konieczna), ale pokazanie, kiedy picie staje si´ ryzykowne i jakie sà granice tego ryzyka.

W Polsce spo˝ycie 100% alkoholu na jednego mieszkaƒca wzros∏o w ostatnich 10 latach z 7,02 l w 1998 roku
do 9,21 l w 2007 roku (dane GUS). RoÊnie udzia∏ napojów spirytusowych w strukturze spo˝ycia, a tak˝e liczba punk-
tów sprzeda˝y napojów alkoholowych. 

W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny zostanie skierowany do m∏odzie˝y. Z myÊlà o tej grupie do-
celowej powsta∏a strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje, ˝e najbardziej bezpieczne dla osoby
niepe∏noletniej jest zachowanie abstynencji. Do szkó∏ trafi, przygotowany przez PARPA, scenariusz wywiadówki
dla rodziców oraz scenariusz zaj´ç profilaktycznych. Ponadto placówki te otrzymajà materia∏y edukacyjne pod ha-
s∏em „Nie, bo tak”, adresowane do m∏odych ludzi.

Wi´cej informacji na temat kampanii uzyskacie Paƒstwo, kontaktujàc si´ z Ambasadorem Kampanii
......................................... (tu nale˝y podaç imi´ i nazwisko Ambasadora Kampanii mianowanego przez PARPA).

ZACH¢CAMY RÓWNIE˚ DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU
www.wyhamujwpore.pl

5



Paƒstwowa Agencja
Rozwiàzywania

Problemów Alkoholowych

ZAWARTOÂå PAKIETÓW MATERIA¸ÓW EDUKACYJNYCH

ZAWARTOÂå BEZP¸ATNEGO PAKIETU EDUKACYJNEGO
• Ksià˝ka „Profilaktyka na co dzieƒ. Alkohol w ˝yciu nastolatków” Aleksandry Karasowskiej 
• Broszura „Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótka interwencja” w opracowaniu Jadwigi

Fuda∏y (PARPA) 
• Ulotka „Pomaraƒczowa Linia” – w formacie 14*14 cm
• Ulotka edukacyjna „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne” – w formacie A4
• Przewodnik do realizacji kampanii w samorzàdzie gminnym 
• P∏yty ze spotami telewizyjnymi i radiowymi oraz z prezentacjà dotyczàcà kampanii

ZAWARTOÂå P¸ATNEGO PAKIETU DODATKOWEGO
• „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne” – broszura, 16 stron w formacie 15*15 cm 
• „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne” – ulotka w formacie A4 
• „Zdrowie i alkohol” – ulotka w formacie A4
• „Kobiety i alkohol” – broszura, 12 stron w formacie 15*15 cm
• „Rodzina z problemem alkoholowym” – broszura, 8 stron w formacie 15*15 cm
• „Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym” – broszura, 8 stron w formacie 15*15 cm
• „Czy wiesz, komu sprzedajesz alkohol” – broszura, 12 stron w formacie 15*15 cm
• „Kierowca i alkohol” – broszura, 16 stron w formacie 15*15 cm 
• „Kierowca i alkohol” – ulotka w formacie A4 
• Ulotka dla uczniów szkó∏ podstawowych – w formacie A4 
• Ulotka dla uczniów szkó∏ gimnazjalnych – w formacie A4 
• „Nasze dzieci i alkohol” – broszura, 16 stron w formacie 15*15 cm 
• „Zaradnik rodzica. Podstawowe zasady dobrego komunikowania si´ z dzieçmi” – przewodnik

dla rodziców w formacie A5
• „Metody budowania strategii w pracy z dzieckiem i klasà. Podstawowe zasady dobrego

komunikowania si´ z uczniami” – przewodnik dla nauczycieli w formacie A5
• „Zasady dobrego komunikowania si´” – ulotka dla m∏odzie˝y w formacie 1/3 A4 
• Ulotka promujàca stron´ www dla m∏odzie˝y – w formacie 2/3 A4 
• „Co Ty wiesz o alkoholu” – plakat w formacie A1
• Plakat dla szkó∏ – w formacie A2
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ZA¸O˚ENIA DO ZORGANIZOWANIA LOKALNEJ DEBATY
(prezentacja znajduje si´ na do∏àczonej do pakietu p∏ycie)

Cele debaty
• Zbudowanie spo∏ecznego poparcia dla prowadzonej w samorzàdach lokalnych polityki wobec

problemów alkoholowych. 
• Dostarczenie wiedzy na temat tego, jak alkohol dzia∏a na nasz organizm i jakie szkody zdrowotne,

spo∏eczne i psychologiczne powoduje ryzykowne picie alkoholu. 
• Przekazanie konkretnych wskazówek dotyczàcych tego, jak sprawdziç w∏asny wzór picia. 
• Zach´cenie do uwa˝nego przyglàdania si´ swojemu modelowi picia. 
• Zmotywowanie przedstawicieli lokalnych instytucji do podejmowania dzia∏aƒ na rzecz zmniejszenia

rozmiarów problemów alkoholowych. 

Wszelkie dzia∏ania prozdrowotne powinny mieç powszechne poparcie, wynikajàce ze zrozumienia ich
wa˝noÊci. Dotyczy to zw∏aszcza polityki paƒstwa i samorzàdów wobec alkoholu. Dzia∏ania te cz´sto
napotykajà na silny opór, bo spo˝ywanie alkoholu jest g∏´boko zakorzenione w kulturze i obyczajowoÊci
wielu narodów. W takich warunkach nie powinno si´ z góry zak∏adaç poparcia spo∏ecznego dla polityki
prozdrowotnej zwiàzanej z alkoholem, nale˝y jednak systematycznie je budowaç. Dlatego celem debaty
b´dzie równie˝ przedstawienie szerszego kontekstu zmian spo∏eczno-ekonomicznych, które wp∏ywajà na
wzrost spo˝ycia alkoholu w Polsce. Debata ma pokazaç, ˝e lokalna polityka wobec alkoholu jest wa˝nym
elementem podejmowanych dzia∏aƒ w zakresie zdrowia publicznego, polityki spo∏ecznej i
bezpieczeƒstwa. 

Kogo nale˝y zaprosiç do udzia∏u w lokalnej debacie?
• lekarzy,
• piel´gniarki,
• pracowników socjalnych,
• lokalne w∏adze,
• radnych (zw∏aszcza z komisji zdrowia, komisji spo∏ecznej i komisji bezpieczeƒstwa), 
• so∏tysów/rady so∏eckie, 
• policjantów, w tym dzielnicowych, 
• osoby dy˝urujàce w punktach konsultacyjnych, 
• kuratorów,
• nauczycieli i pedagogów, 
• pracowników socjalnych,
• duchownych ró˝nych wyznaƒ, 
• przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, 
• cz∏onków gminnych komisji rozwiàzywania problemów alkoholowych,
• terapeutów z poradni odwykowych,
• dziennikarzy lokalnych mediów,
• przedstawicieli spo∏ecznoÊci lokalnej, 
• inne osoby publiczne.
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Propozycja programu debaty – czas trwania 2,5–3 godz.
1. Wst´p – powitanie goÊci, przedstawienie celu spotkania i przekazanie informacji o tym, ˝e gmina

uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdê, czy Twoje picie jest
bezpieczne”, prezentacja spotu telewizyjnego i radiowego (spoty znajdujà si´ na p∏ycie do∏àczonej
do pakietu) – ok. 20 minut. 

2. Przedstawienie prezentacji oraz dyskusja – ok. 1,5 godz. (w zale˝noÊci od czasu zaplanowanego na
pytania). 

3. Przerwa kawowa ok. 20 minut (opcjonalnie, jeÊli druga cz´Êç debaty ma byç d∏u˝sza ni˝ 20 minut). 
4. Kampania w gminie – przedstawienie planu dzia∏aƒ gminy w ramach kampanii (np. jakim

podmiotom czy placówkom zamierza przekazaç materia∏y albo komu zosta∏y ju˝ przekazane, czy
gmina planuje jakieÊ inne wydarzenia i szkolenia itp.). Lokalna debata mo˝e byç doskona∏à okazjà
do przedstawienia dotychczasowych dzia∏aƒ podejmowanych przez gmin´/gminnà
komisj´/pe∏nomocnika w zakresie realizowania gminnego programu – ok. 40 min. 

Druga cz´Êç debaty mo˝e byç opcjonalnie zorganizowana w formie panelu dyskusyjnego, podczas
którego zaproszeni eksperci (lekarze, przedstawiciele lecznictwa odwykowego, samorzàdu gminnego,
lokalnych mediów itp.) zastanowià si´, jak skutecznie dotrzeç z przekazem kampanii do mieszkaƒców
gminy.

Spotkanie powinno byç moderowane np. przez Ambasadora Kampanii. 

Wymagania techniczno-organizacyjne 
1. Komputer z programem Power Point oraz z programem umo˝liwiajàcym odtworzenie spotu

telewizyjnego i radiowego. Komputer powinien byç wyposa˝ony w g∏oÊniki.
2. Flipchart lub inna tablica do pisania. 
3. Sala odpowiednia do zaplanowanej iloÊci uczestników. 

O ostatecznym kszta∏cie debaty decyduje gmina. Rekomendowane jest, aby uczestnicy spotkania
otrzymali test Audit. Mogà te˝ dostaç inne materia∏y edukacyjne zwiàzane z tematem spotkania, np.
ulotk´ „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne?” (ulotka zawiera test Audit). Warto zadbaç o to, aby
spotkanie odby∏o si´ w miejscu dogodnym dla wszystkich pod wzgl´dem lokalizacji i dojazdu oraz w
godzinach umo˝liwiajàcych uczestnictwo w debacie. 

Warto te˝ zabiegaç o obecnoÊç wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który otworzy debat´ i powita jej
uczestników. JeÊli jest to mo˝liwe, zaproszenia do udzia∏u w spotkaniu nale˝y wysy∏aç z podpisem
przedstawiciela lokalnych w∏adz – z pewnoÊcià podniesie to rang´ spotkania i b´dzie dodatkowà zach´tà
do udzia∏u w spotkaniu. 

Zach´camy, aby o planowanej debacie poinformowali Paƒstwo lokalne media! 

Wi´cej informacji na temat lokalnej debaty udzielà Paƒstwu Pani Katarzyna ¸ukowska, Zast´pca
Dyrektora, oraz Pani Jadwiga Fuda∏a, Kierownik Dzia∏u Lecznictwa Odwykowego i Programów
Medycznych, e-mail: katarzyna.lukowska@parpa.pl lub jagoda.fudala@parpa.pl,
tel. 022 5320325.
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LOKALNA DEBATA 
wzór informacji prasowej dla dziennikarzy z lokalnych i regionalnych mediów 

Urzàd Gminy i/lub Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych serdecznie
zaprasza na lokalnà debat´ pt. „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne”, która odb´dzie si´

w dniu ....................... w ....................... w godzinach .............. .

Debata jest cz´Êcià ogólnopolskiej spo∏ecznej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pod tym samym ty-
tu∏em, zorganizowanej z inicjatywy Paƒstwowej Agencji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Na-
sza gmina, jako jedna z blisko 1400 samorzàdów, przystàpi∏a do udzia∏u w tym przedsi´wzi´ciu. 

Celem debaty b´dzie dostarczenie wiedzy na temat tego, jak alkohol dzia∏a na organizm cz∏owieka i ja-
kie szkody zdrowotne, spo∏eczne i psychologiczne powoduje ryzykowne jego spo˝ywanie. Przeka˝emy
konkretne wskazówki, jak sprawdziç w∏asny wzór picia oraz zach´cimy mieszkaƒców naszej gminy do
oceny swojego modelu picia alkoholu. Odpowiemy m.in. na pytania: Kiedy picie alkoholu staje si´ pro-
blemem? Co to jest porcja standardowa alkoholu? Jak nie przekraczaç limitów picia o niskim ryzyku i ja-
kie sà to limity? Czy alkohol na ka˝dego dzia∏a tak samo? 

Celem debaty b´dzie te˝ przedstawienie szerszego kontekstu zmian spo∏eczno-ekonomicznych, które
wp∏ywajà na wzrost spo˝ycia alkoholu w Polsce. Poka˝emy, ile alkoholu wypijajà Polacy i kto pije naj-
wi´cej. 

Wyk∏ad pt. „Sprawdê czy Twoje picie jest bezpieczne” wyg∏osi Pan/Pani ..............................................,
edukator przeszkolony przez PARPA na potrzeby kampanii. 

W debacie zapowiedzieli swój udzia∏ m.in. .............................................., (np. Wójt/Burmistrz/Prezydent
Miasta Pan .............................................., Komendant Policji Pan .............................................., Kierownik
Przychodni Pani .............................................., itp.) ZaprosiliÊmy tak˝e .............................................. oraz
mieszaƒców naszej gminy. 

Organizatorom debaty zale˝y na obecnoÊci tej tematyki w mediach ze wzgl´du na znaczàcà liczb´ osób
pijàcych alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy. Populacja ta szacowana jest na ok. 13% wszystkich
konsumentów alkoholu. To zapowiada z kolei wzrost problemów oraz szkód zdrowotnych i spo∏ecznych
dla ca∏ej populacji. 

Wyczerpujàcych informacji na temat spotkania udzieli Paƒstwu Pan/Pani ...........................................,
Ambasador Kampanii tel. ................................. .

(rekomendowane jest zamieszczenie w informacji prasowej ramowego programu spotkania)
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LISTA EDUKATORÓW KAMPANII

Lista edukatorów kampanii „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne”

L.p. Nazwisko i imi´ MiejscowoÊç Telefon Województwo

1 Bosowska Katarzyna Wodzis∏aw Âlàski 0603 775 900 Êlàskie

2 Celebucka Jolanta Toruƒ 0502 107 670 kujawsko-pomorskie

3 Chojnowska Ma∏gorzata ¸om˝a 0668 032 950 podlaskie

4 Dàbkowski Micha∏ Toruƒ 0661 407 864 kujawsko-pomorskie

5 Erdmaƒczyk Anna Brusy 0692 645 343 pomorskie

6 Ginowicz Halina ¸uków 025 798 48 80 lubelskie

7 Gola Zdzis∏awa Morawica 0505 836 448 Êwi´tokrzyskie

8 Handzlik Agata Szczecin 0600 929 434 zachodniopomorskie

9 Janusz Danuta Warszawa 0603 974 274 mazowieckie

10 Kobrzyƒska Teresa Poznaƒ 0601 701 612 wielkopolskie

11 Koczaska-Siedlecka Aneta Warszawa 0660 692 876 mazowieckie

12 Kolano Agnieszka Zabrze 0696 480 109 Êlàskie

13 Ko∏akowski Adam ¸om˝a 0604 557 898 podlaskie

14 Komorowska Anna Zielona Góra 0603 249 821 lubuskie

15 Korzec El˝bieta Olesno 034 358 40 90 opolskie

16 Kryszczyƒska Ma∏gorzata CieÊle 0503 455 113 dolnoÊlàskie

17 Krzemiƒska Danuta Gdaƒsk 0501 762 204 pomorskie

18 Nagiel Andrzej Warszawa 0502 555 280 mazowieckie

19 Pachuta Bo˝ena Skoroszyce 077 431 80 82 opolskie

20 Paluch Urszula Kraków 0504 072 693 ma∏opolskie

21 Pietruszka Magdalena Warszawa 022 5320 331 mazowieckie

22 Piwowarska Marzena ˚yrardów 0600 058 866 mazowieckie

23 Prejs Blanka Otwock 0664 477 843 mazowieckie

24 Rejniak Katarzyna Rawicz 0502 341 967 wielkopolskie

25 Riemer Monika Dzia∏dowo 0500 180 099 warmiƒsko-mazurskie

26 Ro˝niata Ma∏gorzata G∏owno 0609 568 973 ∏ódzkie

27 Rudnik Joanna LeÊno 0604 528 924 pomorskie

28 Rusinek Katarzyna Sandomierz 0788 660 431 podkarpackie

29 Sikora Krystyna Ostrów Wielkopolski 0605 927 444 wielkopolskie

30 Sobczyƒska Joanna Warta 043 829 40 13 ∏ódzkie

31 Socha Patrycja Adamów 0602 834 110 mazowieckie

32 Sosnowska-Krzynówek Agnieszka Gi˝ycko 0607 651 926 warmiƒsko-mazurskie

33 Stachura Ma∏gorzata Wielkie Drogi 0604 674 980 ma∏opolskie

34 St´pniowski Grzegorz Le˝ajsk 0693 929 110 podkarpackie

35 Sumiƒska Izabela Krosno Odrzaƒskie 0693 884 370 lubuskie

36 Szo∏dra Aleksandra Warszawa 0608 090 673 mazowieckie

37 Zwierzchowski Dariusz Kielce 0602 357 680 Êwi´tokrzyskie
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Wszystkie wymienione powy˝ej osoby wyrazi∏y zgod´ na przekazanie swoich danych na potrzeby kam-
panii „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Osoby wskazane na liÊcie ukoƒczy∏y szkolenie oraz
otrzyma∏y od PARPA stosowne zaÊwiadczenie nadajàce status Edukatora Kampanii. Edukatorzy pracu-
jà w ró˝nych miejscach i majà ró˝ne doÊwiadczenia zawodowe oraz sta˝ pracy dydaktyczno-szkolenio-
wej, dlatego zach´camy gminy do osobistych kontaktów oraz do wyjaÊniania wszelkich wàtpliwoÊci i do-
konywania ustaleƒ w bezpoÊrednich rozmowach z nimi. 

PARPA nie ponosi kosztów zwiàzanych z zaproszeniem edukatora do gminy ani nie poÊredniczy
w negocjacjach dotyczàcych finansowych aspektów wspó∏pracy.
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Szanowni Paƒstwo – ambasadorzy i realizatorzy kampanii
Przekazujemy Wam pakiet materia∏ów przeznaczony do realizacji zaj´ç profilaktycznych z m∏odzie˝à.
Liczymy, ˝e wykorzystacie je, uruchamiajàc ró˝norodne przedsi´wzi´cia w szko∏ach lub innych placów-
kach, np. Êwietlicach socjoterapeutycznych.

Zach´camy do tego tym bardziej, ˝e po raz pierwszy w naszym kraju podejmujemy medialnà
kampani´, podczas której do osób doros∏ych zwrócimy si´ z przekazem edukacyjnym zwracajàcym
uwag´ na koniecznoÊç sprawdzania swojego wzoru picia alkoholu. Niezwykle wa˝ne jest, aby dotrzeç
tak˝e do ludzi m∏odych ze specjalnie dla nich przygotowanym przekazem o tym, ˝e dla osoby niepe∏no-
letniej najbardziej bezpieczne jest zachowanie abstynencji.

W tym celu przygotowaliÊmy dla Paƒstwa obszerny pakiet materia∏ów, w sk∏ad których wchodzà: 
– scenariusz wywiadówki profilaktycznej z rodzicami, z uwzgl´dnieniem podzia∏u na trzy grupy (dla

rodziców uczniów klas I–III, IV–VI i gimnazjalistów);
– scenariusz zaj´ç profilaktycznych dla uczniów klas gimnazjalnych, rozpisany na trzy godziny lekcyj-

ne. Ka˝da z lekcji mo˝e stanowiç odr´bnà ca∏oÊç.
Uzupe∏nieniem tych scenariuszy sà ulotki dla m∏odzie˝y. W pakietach p∏atnych znajdà Paƒstwo plakat
oraz 4 rodzaje ulotek:
– dla uczniów ze szkó∏ podstawowych, 
– dla gimnazjalistów,
– dla licealistów,
– ulotk´ promujàcà stron´ www.niebotak.pl
Ulotki mogà byç dystrybuowane niezale˝nie od prowadzonych tematycznych zaj´ç lekcyjnych, jednak
rekomendujemy wykorzystywanie ich w po∏àczeniu z programami profilaktycznymi. Warto zwróciç uwa-
g´, ˝e w ramach zaproponowanego przez nas scenariusza do realizacji zaj´ç w klasach gimnazjalnych,
konieczne jest pos∏ugiwanie si´ ulotkà dla gimnazjalistów. Tak wi´c przekazujàc do szkó∏ ww. scenariusz,
nale˝y do∏àczyç do niego tak˝e t´ ulotk´. Samorzàdy lokalne, które nie zamówi∏y pakietów dodatkowych,
a sà zainteresowane realizacjà zaj´ç profilaktycznych w szko∏ach, mogà kupiç ulotk´ dla gimnazjalistów
w Wydawnictwie Edukacyjnym PARPAMEDIA. 

Ulotka promujàca stron´ internetowà dla m∏odzie˝y www.niebotak.pl mo˝e byç rozdawana nie-
zale˝nie lub jako cz´Êç dzia∏aƒ przed realizacjà zaj´ç z uczniami. Uczniowie mogà zapoznawaç si´ z tre-
Êcià strony internetowej na lekcjach informatyki lub w domu, a nast´pnie mogà na ten temat dyskuto-
waç, np. na lekcji wychowawczej.

Pakiety p∏atne zawierajà równie˝ przewodnik dla nauczycieli „Metody budowania strategii w pracy
z dzieckiem i klasà. Podstawowe zasady dobrego komunikowania si´ z uczniami” oraz dwie publikacje, któ-
re mo˝na przekazaç rodzicom podczas organizowanych wywiadówek profilaktycznych. Jest to „Zaradnik ro-
dzica. Podstawowe zasady dobrego komunikowania si´ z dzieçmi” oraz broszura „Nasze dzieci i alkohol”.

Liczymy na to, i˝ zaproponowane Paƒstwu materia∏y stanà si´ uzupe∏nieniem ró˝nych programów
i przedsi´wzi´ç profilaktycznych uruchamianych na terenie Paƒstwa gminy, a prowadzone systematycz-
nie dzia∏ania skierowane do ludzi m∏odych skutecznie wp∏ynà na ograniczenie spo˝ycia alkoholu przez
m∏odzie˝.

UWAGA!
KONKURS NA PRZEDSI¢WZI¢CIE PROFILAKTYCZNE DLA M¸ODZIE˚Y

Informujemy, ˝e szczegó∏owy regulamin i zasady konkursu na przedsi´wzi´cia profilaktyczne
organizowane przez m∏odzie˝, b´dà og∏oszone na stronie internetowej www.parpa.pl w dniu
inauguracji kampanii, tj. 7 kwietnia 2009 roku.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat dzia∏aƒ profilaktycznych realizowanych z wykorzystaniem
za∏àczonych scenariuszy udzieli Paƒstwu Pani Jolanta Terlikowska, Kierownik Dzia∏u ds. Rodziny
i M∏odzie˝y, e-mail jolanta.terlikowska@parpa.pl, tel. 022 5320325.
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SCENARIUSZ SPOTKANIA DLA RODZICÓW
„KOMUNIKACJA TWORZÑCA WI¢ZI”

Ina Pohorecka – psychoterapeutka, trener rekomendowany przez PTP, pedagog w szkole podstawowej
i gimnazjum
Magdalena Sofulak-Skibiƒska – psycholog i pedagog

Autorki prowadzà szkolenia z zakresu rozwoju umiej´tnoÊci psychospo∏ecznych. Pracujà w oÊrodku
„Polna” Centrum Edukacji i Terapii; www.polna.waw.pl

Nauczycielu,
przekazujemy w Twoje r´ce scenariusz spotkania z rodzicami, którego tematem jest rozwijanie komunikacji
tworzàcej wi´zi. Zosta∏ on tak napisany, aby móg∏ z niego skorzystaç zarówno nauczyciel z d∏ugim, jak i krót-
kim sta˝em pracy. Ten pierwszy mo˝e po przeczytaniu naszych propozycji dodaç swoje çwiczenia i pomys∏y do
opisanej struktury zebrania. A nauczyciel z mniejszym doÊwiadczeniem w prowadzeniu zebraƒ mo˝e skorzystaç
z proponowanych instrukcji i çwiczeƒ.

Chcemy podkreÊliç bardzo wa˝nà zasad´: w trakcie spotkania uczysz rodziców swoich uczniów komuniko-
wania rozwijajàcego dobre wi´zi – zauwa˝ania i doceniania dzieci, rozwijania poczucia ich w∏asnej wartoÊci.
Warto, abyÊ w trakcie prowadzenia zaj´ç sam (tak cz´sto, jak to mo˝liwe) stosowa∏ to, czego uczysz rodziców:
zauwa˝a∏ i docenia∏.

˚yczymy dobrej pracy i wielu ciekawych spotkaƒ
Autorki
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Zaproszenie
Zapraszam na spotkanie rozwijajàce umiej´tnoÊci dobrego kontaktu z w∏asnym dzieckiem.
Spotkanie odb´dzie si´ w …............ o godz. ........…, potrwa 90 minut.

Prowadzàca spotkanie wychowawczyni Paƒstwa dziecka

Scenariusz spotkania dla rodziców „Komunikacja tworzàca wi´zi”
Uczestnicy: rodzice uczniów klas I–III szko∏y podstawowej, IV–VI szko∏y podstawowej i I–III gimna-
zjum.
LiczebnoÊç grupy: do 30 osób.
Czas: 90 minut.
Materia∏y: åwiczenie „Zauwa˝ to, co dobre”; teksty „Zakoƒczenie dnia” i „Po po∏udniu” (po 2 egzem-
plarze).
åwiczenie „Doceƒ”: schemat pochwa∏y – plakat, dowolny rysunek dziecka.
åwiczenie „Koryguj”: karteczki z komunikatem (1 karteczka dla uczestnika).
åwiczenie „Zakoƒczenie”: karta pracy w domu, ankieta (po 1 egzemplarzu dla uczestnika), karta pracy
w domu – plakat.

I. Wprowadzenie
WPROWADZENIE NAUCZYCIELA: Dzieƒ dobry. 
Mi∏o Paƒstwa widzieç w takim gronie. Dzi´kuj´ za punktualne przybycie.

Je˝eli zastanawiajà si´ Paƒstwo, jak jeszcze lepiej komunikowaç si´ z dzieçmi, jak sprawiç, ˝eby do-
brze o sobie myÊla∏y i zna∏y swoje mocne strony, i wreszcie jak mówiç, ˝eby ch´tniej robi∏y to, o co je pro-
simy, to dziÊ wspólnie poszukamy odpowiedzi na te pytania. 

Nasze spotkanie potrwa 90 minut. W tym czasie przedstawi´ Paƒstwu pewien pomys∏ na porozumie-
nie z dzieçmi. Pomys∏ ten b´dzie mo˝na wykorzystaç ju˝ dziÊ – w czasie kilku wspólnych çwiczeƒ, a po-
tem w domu.

II. Zauwa˝ to, co dobre (25 minut)
WPROWADZENIE NAUCZYCIELA: Wychowujemy dzieci, starajàc si´, by potrafi∏y wykonaç ró˝ne
rzeczy, doskonali∏y umiej´tnoÊci, wiedzia∏y, co wolno, a czego nie. Robimy to m.in. mówiàc im, z jakie-
go zachowania szczególnie jesteÊmy zadowoleni – gdy dziecko zrobi coÊ zas∏ugujàcego wed∏ug nas na do-
cenienie lub wyra˝ajàc dezaprobat´, gdy zachowa si´ êle. Ka˝dego dnia, kiedy dzieci wykonujà wiele co-
dziennych czynnoÊci, przyjmujemy to i uznajemy za norm´; nie podkreÊlamy tego w ˝aden sposób. Cza-
sem zachowanie doros∏ych przybiera postaç skrajnoÊci, kiedy mówià coÊ dziecku tylko wtedy, gdy coÊ
zbroi. Dzieci szybko si´ orientujà, ˝e aby zwróciç na siebie uwag´, trzeba si´ êle zachowaç. Majà te˝ k∏o-
pot z budowaniem swojej samooceny, bo cz´sto s∏yszà s∏owa krytyki. Trudno im zgadnàç, co potrafià i co
robià dobrze.

Jest bardzo prosty sposób na to, by dzieci cz´Êciej zachowywa∏y si´ tak, jak chcemy i by wyposa˝yç je
w poczucie, ˝e wiele potrafià, w dobre myÊlenie o sobie i umiej´tnoÊç doceniania innych. Wa˝ne jest, aby
dostrzegaç wszystko, co w∏aÊciwe i wzmacniaç to, zachowujàc proporcje mi´dzy docenianiem a krytykà.
Wa˝ne jest, aby pozytywnych uwag by∏o wi´cej.

Zapraszam Paƒstwa do wzi´cia udzia∏u w pierwszej cz´Êci çwiczenia, które t´ sytuacj´ ilustruje.

INSTRUKCJA: Podzielmy si´ na cztery grupy po … osób (nauczyciel okreÊla wielkoÊç grup, bioràc pod
uwag´ ogólnà liczb´ uczestników). Prosz´, aby osoby w grupach usiad∏y blisko siebie, np. wokó∏ sto∏u.

(Gdy grupy sà ju˝ utworzone i ka˝dy z uczestników ma swoje miejsce, nauczyciel podaje dalszà instrukcj´
do çwiczenia).
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Ka˝da grupa otrzyma opis pewnej sytuacji. Przeczytajcie go Paƒstwo i podkreÊlcie wszystko to, co w za-
chowaniu dziecka Wam odpowiada, co dziecko zrobi∏o w∏aÊciwie. Mamy na to oko∏o 5 minut.

(Nauczyciel rozdaje opisy grupom. Dwie grupy dostajà ten sam opis zachowania dziecka, pozosta∏e dwie ten
sam opis dotyczàcy rodzeƒstwa. Nauczyciel co jakiÊ czas podchodzi do grup i sprawdza stopieƒ zaawansowa-
nia wykonania çwiczenia. Kontroluje czas, informujàc uczestników, ile jeszcze pozosta∏o do koƒca zadania. Pod
koniec wyznaczonego czasu przekazuje kolejnà informacj´ na ten temat, np. do zakoƒczenia zadania pozosta-
∏o pó∏ minuty).

Materia∏ dla rodziców uczniów klas I–III szko∏y podstawowej

ZAKO¡CZENIE DNIA
Wchodzisz wieczorem do pokoju dziecka i widzisz:
Górne Êwiat∏o jest zapalone. Twoje dziecko le˝y na brzuchu na pod∏odze i rysuje. Wi´ksza cz´Êç kartki
jest zape∏niona, obok le˝y pude∏ko z kredkami i flamastry. Le˝y tam tak˝e kartka, na której sà zestru˝yny
z o∏ówka, obok jest temperówka. Na biurku le˝y ksià˝ka do çwiczeƒ otwarta na stronie wype∏nionej
o∏ówkiem. Obok znajduje si´ piórnik. Krzes∏o jest dosuni´te do biurka i oparty jest o nie szkolny plecak.
Na ∏ó˝ku le˝y pi˝ama, koc jest odchylony i widaç spod niego poÊciel. W kàcie na pod∏odze stoi budowla
z klocków, a nieopodal le˝y pude∏ko z klockami, cz´Êç z nich jest wyj´ta.

ZADANIE: 
Wypunktuj pozytywne rzeczy.

Materia∏ dla rodziców dzieci klas I–III szko∏y podstawowej

PO PO¸UDNIU
Twoje dzieci siedzà przy biurku. Na biurku le˝à zeszyty i ksià˝ki. Stoi zapalona lampka. Córka si´ga do
piórnika swojej siostry i wyciàgajàc zielonà kredk´ pyta: „Mog´?”. Druga córka kiwa potakujàco g∏owà,
nie podnoszàc jej znad zeszytu, w którym coÊ pisze. Na pod∏odze le˝à pluszaki i koc. Na pod∏odze obok
biurka stojà otwarte szkolne plecaki dziewczynek, obok le˝à plany lekcji. Okno jest uchylone. Na
parapecie stoi w∏àczony magnetofon, gra muzyka. Jedna z córek trzyma nogi na pod∏odze, druga zdj´∏a
kapcie, które le˝à pod krzes∏em, na którym siedzi. Dziewczynka trzyma stopy na poprzeczce krzes∏a.

ZADANIE:
Wypunktuj pozytywne rzeczy.

Materia∏ dla rodziców uczniów klas IV–VI szko∏y podstawowej

ZAKO¡CZENIE DNIA
Wchodzisz wieczorem do pokoju dziecka i widzisz:
Górne Êwiat∏o jest zapalone. Twoje dziecko le˝y na brzuchu na pod∏odze i rysuje. Wi´ksza cz´Êç kartki
jest zape∏niona, obok le˝y pude∏ko z kredkami i flamastry. Na biurku le˝y kilka zamkni´tych zeszytów i
ksià˝ek u∏o˝onych w stos. Na Êrodku biurka le˝y otwarta encyklopedia i komiks. Znajduje si´ tam tak˝e
kartka, na której sà zestru˝yny z o∏ówka, obok le˝y temperówka. Krzes∏o jest dosuni´te do biurka i oparty
jest o nie szkolny plecak. Na ∏ó˝ku le˝y pi˝ama, koc jest odchylony i widaç spod niego poÊciel. W kàcie
na pod∏odze stoi budowla z klocków, a nieopodal le˝y pude∏ko z klockami, cz´Êç z nich jest wyj´ta.

ZADANIE: 
Wypunktuj pozytywne rzeczy.
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Materia∏ dla rodziców dzieci klas IV–VI szko∏y podstawowej

PO PO¸UDNIU
Twoje dzieci siedzà przy biurku. Na biurku le˝à zeszyty i ksià˝ki. Stoi zapalona lampka. Córka si´ga do
piórnika swojej siostry i wyciàgajàc zielonà kredk´ pyta: „Mog´?”. Druga córka kiwa potakujàco g∏owà,
nie podnoszàc jej znad zeszytu, w którym coÊ pisze. Na pod∏odze le˝à pluszaki i koc. Na pod∏odze obok
biurka stojà otwarte szkolne plecaki dziewczynek, obok le˝à plany lekcji. Okno jest uchylone. Na
parapecie stoi w∏àczony magnetofon, gra muzyka. Jedna z córek trzyma nogi na pod∏odze, druga zdj´∏a
kapcie, które le˝à pod krzes∏em, na którym siedzi. Dziewczynka trzyma stopy na poprzeczce krzes∏a.

ZADANIE:
Wypunktuj pozytywne rzeczy.

Materia∏ dla rodziców uczniów gimnazjum

ZAKO¡CZENIE DNIA
Wchodzisz wieczorem do pokoju dziecka i widzisz:
Górne Êwiat∏o jest zapalone. Twoje dziecko le˝y na brzuchu na pod∏odze i czyta. Obok le˝y zeszyt i
d∏ugopis. Na biurku le˝y kilka zamkni´tych zeszytów i ksià˝ek u∏o˝onych w stos. Stoi tam tak˝e w∏àczony
komputer. Krzes∏o jest dosuni´te do biurka, wisi na nim bluza z kapturem i oparty jest o nie szkolny
plecak. Na ∏ó˝ku le˝y pi˝ama, koc jest odchylony i widaç spod niego poÊciel. Na pó∏ce stoi w∏àczony
magnetofon, dziecko ma s∏uchawki zsuni´te na szyj´. W kàcie stojà adidasy i le˝y kostium gimnastyczny.

ZADANIE: 
Wypunktuj pozytywne rzeczy.

Materia∏ dla rodziców uczniów gimnazjum

PO PO¸UDNIU
Twoje dzieci siedzà przy biurku. Na biurku le˝à zeszyty i ksià˝ki. Stoi zapalona lampka. Córka si´ga do
piórnika swojej siostry i wyciàgajàc d∏ugopis pyta: „Mog´?”. Druga córka kiwa potakujàco g∏owà, nie
podnoszàc jej znad zeszytu, w którym coÊ pisze. Na pod∏odze obok biurka stojà otwarte szkolne plecaki
dziewczynek, obok le˝à plany lekcji. Okno jest uchylone. Na parapecie stoi w∏àczony magnetofon, gra
muzyka. Jedna z córek trzyma nogi na pod∏odze, druga zdj´∏a kapcie, które le˝à pod krzes∏em, na którym
siedzi. Dziewczynka trzyma stopy na poprzeczce krzes∏a. Na Êrodku pokoju, na pod∏odze, le˝à otwarte
m∏odzie˝owe gazety i dwie poduszki.

ZADANIE:
Wypunktuj pozytywne rzeczy.

ZEBRANIE WYNIKÓW: Wyglàda na to, ˝e wszystkie grupy ju˝ skoƒczy∏y. Prosz´ Paƒstwa o odczytanie
wybranych zachowaƒ. Dwie grupy mia∏y opis dotyczàcy jednego dziecka, dwie rodzeƒstwa. Prosz´ naj-
pierw grup´, która mia∏a scenk´ dotyczàcà jednego dziecka, o podanie trzech znalezionych zachowaƒ.
Która grupa mo˝e zaczàç?
(Po podaniu przez grup´ zachowaƒ nauczyciel prosi drugà grup´ o podanie innych trzech zachowaƒ dziecka.
Nast´pnie pyta, czy któraÊ z tych grup zaznaczy∏a jeszcze jakieÊ inne zachowania. JeÊli tak, prosi o podawanie
ich po jednym przez ka˝dà z dwóch grup a˝ do wyczerpania pomys∏ów. Nast´pnie powtarza ca∏à sekwencj´
w odniesieniu do grup majàcych opis zachowania rodzeƒstwa).
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PODSUMOWANIE: Bardzo dzi´kuj´, pierwsza cz´Êç çwiczenia za nami. Wyglàda na to, ˝e uda∏o si´
znaleêç du˝o zachowaƒ tzw. normalnych, codziennych, które mo˝emy wzmocniç, by dzieci cz´Êciej je
prezentowa∏y. Du˝e znaczenie ma sposób, w jaki to zrobimy. Zachowajmy opisy zachowaƒ, b´dà nam
jeszcze potrzebne. Teraz zapraszam do kolejnego çwiczenia.

III. Doceƒ (25 minut)
WPROWADZENIE NAUCZYCIELA: Kiedy wiemy ju˝, jakie zachowania chcemy wzmocniç, przyst´-
pujemy do ich docenienia, czyli do pochwa∏.

Czasem rodzice obawiajà si´, ˝e chwalàc dzieci – zaszkodzà im. Sàdzà, ˝e wychowajà egoistów i sa-
mochwa∏y.

A tymczasem pochwa∏y sà potrzebne. Pochwa∏a b´dzie skuteczna, tzn. b´dzie sprzyja∏a kszta∏towaniu
pozytywnej samooceny u dzieci, dodawa∏a wiary we w∏asne mo˝liwoÊci, zach´ca∏a do dzia∏ania, uczy∏a
zaufania i szacunku dla siebie, kiedy b´dzie wyra˝ona w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie.
Wa˝ny jest ton g∏osu oraz u˝yte s∏owa. Tutaj nawet szczegó∏ jest istotny.

Badania pokazujà, ˝e dzieci, które s∏yszà pochwa∏´, której model zaprezentuj´ dzisiaj Paƒstwu, lepiej
radzà sobie z krytykà, pora˝kà i ch´tniej korygujà swoje b∏´dy. 

Jak zatem budowaç dobrà pochwa∏´?

(Nauczyciel wiesza na tablicy plakat albo ods∏ania wykonany wczeÊniej schemat.)

Materia∏ dla rodziców uczniów klas I–III szko∏y podstawowej

DOBRA POCHWA¸A

S¸OWA DOROS¸EGO:
Opis tego, co widaç
Widzia∏am, jak pakowa∏aÊ swój plecak. Pami´ta∏aÊ o piórniku i zeszytach. Plecak le˝y ju˝ przy drzwiach
i jest przygotowany, aby wziàç go do szko∏y.
Opis uczuç
Ciesz´ si´, kiedy na czas samodzielnie przygotowujesz si´ do szko∏y. 
Podsumowanie
To si´ nazywa dobre przygotowanie.

MYÂLI, UCZUCIA DZIECKA:
Jestem z siebie dumna.
Pami´tam o wszystkim.

Materia∏ dla rodziców uczniów klas IV–VI szko∏y podstawowej

DOBRA POCHWA¸A

S¸OWA DOROS¸EGO:
Opis tego, co widaç
Od 40 minut rozwiàzujesz zadania. 
Opis uczuç
Mi∏o patrzeç, kiedy wk∏adasz tyle wysi∏ku w prac´.
Podsumowanie
Ale wytrwa∏oÊç.
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MYÂLI, UCZUCIA DZIECKA:
CoÊ potrafi´.
Na klasówce te˝ sobie poradz´.

Materia∏ dla rodziców uczniów gimnazjum

DOBRA POCHWA¸A

S¸OWA DOROS¸EGO:
Opis tego, co widaç
UmówiliÊmy si´, ˝e o godzinie 20:00 b´dziesz w domu. Punkt 20:00 i wchodzisz do mieszkania.
Opis uczuç
Ciesz´ si´, gdy robisz to, co powiedzia∏eÊ.
Podsumowanie
To dotrzymywanie umowy.

MYÂLI, UCZUCIA DZIECKA:
Mo˝na na mnie polegaç.
Dotrzymuj´ s∏owa.

Dobra pochwa∏a sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci: w pierwszej doros∏y opisuje to, co widzi i czuje. Czasem ten
opis stanowi ca∏à pochwa∏´, czyli wtedy pomijamy podsumowanie. Je˝eli mamy jednak pomys∏ na pod-
sumowanie, warto z tego skorzystaç, dodaç je do wypowiadanej pochwa∏y, bo jest to wa˝na wskazówka
dla dziecka.

W drugiej cz´Êci na podstawie us∏yszanych s∏ów dziecko buduje obraz swoich cech, umiej´tnoÊci, ta-
lentów. Wyciàga wnioski dotyczàce swojej osoby.

Aby dobrze skonstruowaç pierwszà cz´Êç, potrzebnych jest kilka umiej´tnoÊci. Musimy dostrzec,
przemyÊleç i opisaç to, co chwalimy. Tu unikamy uogólnieƒ typu: „Ale jesteÊ màdra”, „JesteÊ dzielny”
lub skrótów typu: „Âwietnie!”.

Jak w praktyce dobrze stosowaç pierwszà cz´Êç? Przeçwiczmy to wspólnie. 
(Nauczyciel pokazuje rodzicom rysunek. Wa˝ne, aby jego autorem by∏o dziecko w wieku dzieci rodziców obec-
nych na zebraniu).

Widzà Paƒstwo rysunek dziecka. Jak mo˝na go opisaç? Co paƒstwo proponujà?
Uwagi do prowadzàcego: Zadbaj, aby zdania podawane przez rodziców by∏y opisem, a nie ocenà. Zamiast sfor-
mu∏owaƒ typu: „∏adne drzewo”, „pi´kny rysunek”, zach´caj rodziców do stosowania opisowej pochwa∏y. 

Przyk∏adowe zdania: „Widz´ narysowanych kilka drzew i Êcie˝k´ mi´dzy nimi. Drzewa sà bardzo zielone
i ka˝de wyglàda inaczej. To ma gruby, bràzowy pieƒ. A na jednym z liÊci tego drzewa widz´ motyla. Mi∏o pa-
trzeç na takà wizj´ wiosny. Ale rysunek!”.
Albo: „Widz´ drzewo narysowane poÊrodku kartki. Ma zaznaczone liÊcie i pieƒ. Z prawej strony pieƒ jest moc-
no zaznaczony czarnà kredkà, a z lewej strony jest niebieski. Ten liÊç jest ca∏y wype∏niony kolorem, a ten jest
˝ó∏ty w tym miejscu, a czerwony tu. U góry kolor dochodzi dok∏adnie do linii konturu”.

A co zrobiç, gdy zdajemy sobie spraw´, ˝e efekt dzia∏ania dziecka to nie jest pe∏nia jego mo˝liwoÊci
i uwa˝amy, ˝e trzeba wskazaç dziecku jego niedociàgni´cia? 

Wtedy te˝ warto opisywaç, a nie oceniaç. Jest du˝a szansa, ˝e po s∏owach: „Szklanki a˝ lÊnià. Widel-
ce te˝ ju˝ umyte. Na stole widz´ tylko brudne talerze” dziecko ch´tniej umyje równie˝ talerze i b´dzie
dobrze o sobie myÊla∏o ni˝ wówczas, gdy padnà s∏owa: „Nic nie zrobisz do koƒca!”.

INSTRUKCJA: A teraz zapraszam do çwiczenia. Wrócimy do opisów zachowania dziecka, które Paƒ-
stwo ju˝ znajà z pierwszego çwiczenia.

Prosz´ jeszcze raz spojrzeç na opis. Na podstawie wybranych zachowaƒ, prosz´ napisaç pochwa∏´.
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Gdy nauczyciel uzna, ˝e zadanie jest skoƒczone, zaprasza do zaprezentowania pochwa∏.

ZEBRANIE WYNIKÓW: Pos∏uchajmy, jak mogà brzmieç pochwa∏y. Kto z Paƒstwa mo˝e przeczytaç
swojà propozycj´? Zapraszam. 

Warto, aby kilku rodziców odczyta∏o swoje propozycje, aby mo˝na by∏o us∏yszeç ró˝norodnoÊç wybranych za-
chowaƒ, s∏ów. Aby ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ dla siebie. 
Przyk∏adowe pochwa∏y:
Widz´, ˝e na kartce le˝à zestru˝yny z o∏ówka. Ciesz´ si´, ˝e zadba∏eÊ o czystoÊç. To si´ nazywa porzàdek.
S∏ysz´, ˝e zapyta∏aÊ o zgod´. Przyjemnie jest widzieç, ˝e umiecie si´ dzieliç. To si´ nazywa wspó∏praca.
Na biurku widz´ przygotowane zeszyty i ksià˝ki. Doceniam, ˝e dbasz o swoje szkolne sprawy. To si´ nazywa
odpowiedzialnoÊç.

Dzi´kuj´ za zaprezentowanie pomys∏ów na dobre pochwa∏y. Przejdziemy teraz do ostatniej cz´Êci na-
szych dzisiejszych çwiczeƒ.

IV. Koryguj (25 minut)
WPROWADZENIE NAUCZYCIELA: Cz´sto sytuacja wymaga, abyÊmy korygowali zachowania na-
szych dzieci. Chcemy, ˝eby zachowywa∏y si´ w∏aÊciwie, wiedzia∏y, co majà robiç w danej sytuacji. Warto
wtedy tak formu∏owaç swoje oczekiwania, by odpowiada∏y na pytanie: co dziecko ma teraz zrobiç? Nie-
stety, cz´sto mówimy dzieciom, czego majà nie robiç, co wywo∏uje czasem konflikty. JeÊli mówimy dziec-
ku, ˝e ma nie biegaç, to wówczas pozostaje jeszcze ca∏a masa innych zachowaƒ. Mogà skakaç, staç, iÊç
itp. Dzieci muszà si´ domyÊlaç, o co nam chodzi. Starsze dzieci i nastolatki w zwiàzku z dojrzewaniem
potrzebujà si´ buntowaç i kiedy s∏yszà du˝o komunikatów zaczynajàcych si´ od „nie”, w pewnym mo-
mencie przestajà zwracaç na nie uwag´. Sam poczàtek takiego komunikatu mo˝e wzbudzaç opór i jest
nam wtedy trudniej si´ porozumieç.

Zach´cam Paƒstwa do takiego sposobu mówienia do dzieci, by omijaç, jeÊli to mo˝liwe, s∏owo „nie”. 
Podam przyk∏ad: Kiedy dziecko na coÊ si´ wspina, a my mamy ochot´ mu na to pozwoliç, mówimy

np. „Tylko nie spadnij!”. Warto wtedy sformu∏owaç komunikat kierujàcy od razu uwag´ dziecka na bez-
pieczne dla niego zachowanie, np. „Trzymaj si´ mocno!”.

INSTRUKCJA: Za chwil´ rozdam Paƒstwu karteczki z komunikatami, jakie cz´sto wypowiadamy do
swoich dzieci. Jest na nich opisane zachowanie dziecka i w nawiasie komunikat sformu∏owany z u˝yciem
s∏owa „nie”. Prosz´ si´ zastanowiç, jakiego zachowania w takiej sytuacji Paƒstwo by oczekiwali, a nast´p-
nie sformu∏owaç komunikat do dziecka bez u˝ycia s∏owa „nie”. Chodzi o powiedzenie dziecku krótko
i zwi´êle, co ma w danej chwili zrobiç. JeÊli majà Paƒstwo ochot´, prosz´ sobie zapisaç nowy komunikat.
Za chwil´ b´dziemy je odczytywaç. Czas przeznaczony na to zadanie – 1–2 min.

Nauczyciel rozdaje karteczki rodzicom – ka˝demu po jednej. JeÊli rodziców jest wi´cej, karteczki mogà si´ po-
wtarzaç. Mo˝emy te˝ szybko dopisaç kilka nowych. Rodzice majà oko∏o dwóch minut na przygotowanie swo-
jego komunikatu.

Nauczyciel, spoglàdajàc na grup´, ocenia, czy wszyscy ju˝ wykonali zadanie. Po okreÊlonym czasie rozpo-
czyna drugà cz´Êç zadania.

ZEBRANIE WYNIKÓW: Wyglàda na to, ˝e wszyscy sà ju˝ gotowi. Prosz´, abyÊmy teraz pos∏uchali
wszystkich komunikatów. Ka˝dy mia∏ opis innego zachowania (lub: tylko niektóre sytuacje si´ powtarza-
jà). Kto z Paƒstwa mo˝e zaczàç? Zapraszam.
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Materia∏ dla rodziców uczniów klas I–III szko∏y podstawowej

DZIECKO ROZGLÑDA SI¢ NA WSZYSTKIE STRONY 
(NIE WIERå SI¢, NIE ROZGLÑDAJ SI¢)

DZIECKO BIERZE TWOJÑ KSIA˚K¢ 
(NIE BIERZ MOICH RZECZY)

DZIECKO WCHODZI DO POKOJU W BUTACH 
(NIE WCHODè DO POKOJU W BUTACH)

DZIECKO JE W POKOJU 
(NIE JEDZ W POKOJU)

DZIECKO K¸ADZIE PLECAK NA ÂRODKU PRZEJÂCIA W PRZEDPOKJU 
(NIE K¸ADè TUTAJ PLECAKA)

DZIECKO BUJA SI¢ NA KRZEÂLE 
(NIE BUJAJ SI¢)

DZIECKO ZAMYKA OKNO 
(NIE ZAMYKAJ OKNA)

DZIECKO CHODZI Z KANAPKÑ PO KUCHNI 
(NIE CHODè Z JEDZENIEM PO KUCHNI)

DZIECKO JE Z OTWARTYMI USTAMI 
(NIE JEDZ Z OTWARTÑ BUZIÑ)

DZIECKO CHODZI W SKARPETKACH PO DOMU
(NIE CHODè BOSO)
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Materia∏ dla rodziców uczniów klas I–III szko∏y podstawowej

DZIECKO JE CZEKOLAD¢ PRZED OBIADEM 
(NIE JEDZ S¸ODYCZY PRZED OBIADEM)

DZIECKO TEMPERUJE KREDK¢ NA DYWANIE 
(NIE STRUGAJ KREDKI NA DYWANIE)

DZIECKO BAWI SI¢ PLUSZAKIEM W CZASIE ODRABIANIA LEKCJI
(NIE BAW SI¢, JAK ODRABIASZ LEKCJE)

DZIECKO BIEGA WOKÓ¸ STO¸U PODCZAS POSI¸KU 
(NIE BIEGAJ, GDY JESZ)

DZIECKO G¸OÂNO ÂPIEWA 
(NIE HA¸ASUJ)

DZIECKO W TRAKCIE RYSOWANIA WYKRACZA POZA KARTK¢ I BRUDZI STÓ¸ 
(NIE RYSUJ PO STOLE)

DZIECKO PODCZAS JEDZENIA PODPIERA SI¢ ¸OKCIEM 
(NIE PODPIERAJ SI¢)

DZIECKO WYCHODZI BEZ CZAPKI
(NIE WYCHODè BEZ CZAPKI)

DZIECKO WCHODZI NA WERSALK¢ W KAPCIACH 
(NIE WCHODè NA TAPCZAN W KAPCIACH)

DZIECKO PRZYSZ¸O PO UMÓWIONYM CZASIE 
(NIE SPÓèNIAJ SI¢)
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Materia∏ dla nauczyciela – rozwiàzanie

Dziecko rozglàda si´ na wszystkie strony. (Nie wierç si´. Nie rozglàdaj si´)
Patrz na mnie. Trzymaj g∏ow´ nieruchomo.
Dziecko bierze twojà ksià˝k´. (Nie bierz moich rzeczy)
Bierz tylko swoje rzeczy. Bierz moje rzeczy dopiero, jak ci pozwol´.
Dziecko wchodzi do pokoju w butach. (Nie wchodê do pokoju w butach)
Do pokoju wchodê w kapciach. Buty zostawiaj w przedpokoju.
Dziecko je w pokoju. (Nie jedz w pokoju)
Jedzenie tylko w kuchni.
Dziecko k∏adzie plecak na Êrodku przejÊcia w przedpokoju. (Nie k∏adê tutaj plecaka)
Plecak stawiaj z boku. Zabieraj plecak do swojego pokoju.
Dziecko buja si´ na krzeÊle. (Nie bujaj si´)
Wszystkie nogi krzes∏a na ziemi.
Dziecko zamyka okno. (Nie zamykaj okna)
Zostaw okno otwarte.
Dziecko chodzi z kanapkà po kuchni. (Nie chodê z jedzeniem po kuchni)
Jedz siedzàc przy stole.
Dziecko je z otwartymi ustami. (Nie jedz z otwartà buzià)
Zamykaj buzi´, kiedy jesz.
Dziecko chodzi w skarpetkach po domu. (Nie chodê boso)
Po domu chodê w kapciach, za∏ó˝ kapcie. 

Materia∏ dla nauczyciela – rozwiàzanie

Dziecko je czekolad´ przed obiadem. (Nie jedz s∏odyczy przed obiadem)
S∏odycze tylko po obiedzie.
Dziecko temperuje kredk´ na dywanie. (Nie strugaj kredki na dywanie)
Temperowanie kredek tylko nad koszem.
Dziecko bawi si´ pluszakiem w czasie odrabiania lekcji. (Nie baw si´, jak odrabiasz lekcje)
Baw si´ po odrobieniu lekcji. Najpierw lekcje, potem zabawa.
Dziecko biega wokó∏ sto∏u podczas posi∏ku. (Nie biegaj, jak jesz)
Wstawaj, kiedy skoƒczysz jeÊç. Zostaƒ jeszcze przy stole.
Dziecko g∏oÊno Êpiewa. (Nie ha∏asuj)
Âpiewaj po cichu. Teraz bàdê cicho.
Dziecko rysujàc wykracza poza kartk´ i brudzi stó∏. (Nie rysuj po stole)
Rysuj tylko po kartce. Uwa˝aj, ˝eby nie rysowaç po stole.
Dziecko podczas jedzenia podpiera si´ ∏okciem. (Nie podpieraj si´)
Zdejmij ∏okieç ze sto∏u. Kiedy jesz, trzymaj ∏okcie poza sto∏em. 
Dziecko wychodzi bez czapki (Nie wychodê bez czapki)
Na podwórko tylko w czapce, za∏ó˝ czapk´. 
Dziecko wchodzi na wersalk´ w kapciach. (Nie wchodê na tapczan w kapciach)
Na tapczan tylko w skarpetkach. Wchodzàc na tapczan, zostaw kapcie na pod∏odze. 
Dziecko przysz∏o po umówionym czasie. (Nie spóêniaj si´)
Przychodê punktualnie.
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Materia∏ dla rodziców dzieci klas IV–VI szko∏y podstawowej

DZIECKO ROZGLÑDA SI¢ NA WSZYSTKIE STRONY 
(NIE WIERå SI¢, NIE ROZGLÑDAJ SI¢)

DZIECKO BIERZE TWOJÑ KSIA˚K¢ 
(NIE BIERZ MOICH RZECZY)

DZIECKO WCHODZI DO POKOJU W BUTACH 
(NIE WCHODè DO POKOJU W BUTACH)

DZIECKO JE W POKOJU
(NIE JEDZ W POKOJU)

DZIECKO K¸ADZIE PLECAK NA ÂRODKU PRZEJÂCIA W PRZEDPOKOJU 
(NIE K¸ADè TUTAJ PLECAKA)

DZIECKO BUJA SI¢ NA KRZEÂLE 
(NIE BUJAJ SI¢)

DZIECKO ZAMYKA OKNO 
(NIE ZAMYKAJ OKNA)

DZIECKO CHODZI Z KANAPKÑ PO KUCHNI 
(NIE CHODè Z JEDZENIEM PO KUCHNI)

DZIECKO JE Z OTWARTYMI USTAMI 
(NIE JEDZ Z OTWARTÑ BUZIÑ)

DZIECKO CHODZI W SKARPETKACH PO DOMU 
(NIE CHODè BOSO)
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Materia∏ dla rodziców dzieci klas IV–VI szko∏y podstawowej

DZIECKO JE CZEKOLAD¢ PRZED OBIADEM 
(NIE JEDZ S¸ODYCZY PRZED OBIADEM)

DZIECKO TEMPERUJE KREDK¢ NA DYWANIE 
(NIE STRUGAJ KREDKI NA DYWANIE)

DZIECKO BAWI SI¢ W CZASIE ODRABIANIA LEKCJI 
(NIE BAW SI¢, JAK ODRABIASZ LEKCJE)

DZIECKO WSTAJE OD STO¸U PODCZAS POSI¸KU
(NIE WSTAWAJ, JAK JESZ)

DZIECKO G¸OÂNO ROZMAWIA PRZEZ TELEFON 
(NIE HA¸ASUJ)

DZIECKO W TRAKCIE RYSOWANIA WYKRACZA POZA KARTK¢ I BRUDZI STÓ¸
(NIE RYSUJ PO STOLE)

DZIECKO PODCZAS JEDZENIA PODPIERA SI¢ ¸OKCIEM
(NIE PODPIERAJ SI¢)

DZIECKO WYCHODZI BEZ CZAPKI 
(NIE WYCHODè BEZ CZAPKI)

DZIECKO WCHODZI NA WERSALK¢ W KAPCIACH 
(NIE WCHODè NA TAPCZAN W KAPCIACH)

DZIECKO PRZYSZ¸O PO UMÓWIONYM CZASIE 
(NIE SPÓèNIAJ SI¢)
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Materia∏ dla nauczyciela – rozwiàzanie

Dziecko rozglàda si´ na wszystkie strony. (Nie wierç si´, nie rozglàdaj si´)
Patrz na mnie. Trzymaj g∏ow´ nieruchomo.
Dziecko bierze twojà ksià˝k´. (Nie bierz moich rzeczy)
Bierz tylko swoje rzeczy. Bierz moje rzeczy dopiero, jak ci pozwol´.
Dziecko wchodzi do pokoju w butach. (Nie wchodê do pokoju w butach)
Do pokoju wchodê w kapciach. Buty zostawiaj w przedpokoju. 
Dziecko je w pokoju. (Nie jedz w pokoju)
Jedzenie tylko w kuchni.
Dziecko k∏adzie plecak na Êrodku przejÊcia w przedpokoju. (Nie k∏adê tutaj plecaka)
Plecak stawiaj z boku. Zabieraj plecak do swojego pokoju.
Dziecko buja si´ na krzeÊle. (Nie bujaj si´)
Trzymaj wszystkie nogi krzes∏a na ziemi. 
Dziecko zamyka okno. (Nie zamykaj okna)
Zostaw okno otwarte.
Dziecko chodzi z kanapkà po kuchni. (Nie chodê z jedzeniem po kuchni)
Jedz siedzàc przy stole.
Dziecko je z otwartymi ustami. (Nie jedz z otwartà buzià)
Zamykaj buzi´, kiedy jesz.
Dziecko chodzi w skarpetkach po domu. (Nie chodê boso)
Po domu chodê w kapciach. Za∏ó˝ kapcie.

Materia∏ dla nauczyciela – rozwiàzanie

Dziecko je czekolad´ przed obiadem. (Nie jedz s∏odyczy przed obiadem)
S∏odycze tylko po obiedzie.
Dziecko temperuje kredk´ na dywanie. (Nie strugaj kredki na dywanie)
Temperowanie kredek tylko nad koszem.
Dziecko bawi si´ w czasie odrabiania lekcji. (Nie baw si´, jak odrabiasz lekcje)
Baw si´ po odrobieniu lekcji. Najpierw lekcje, potem zabawa.
Dziecko biega wokó∏ sto∏u podczas posi∏ku. (Nie biegaj, jak jesz)
Wstawaj, kiedy skoƒczysz jeÊç. Zostaƒ jeszcze przy stole.
Dziecko g∏oÊno rozmawia przez telefon. (Nie ha∏asuj)
Rozmawiaj po cichu. Teraz bàdê cicho.
Dziecko rysujàc wykracza poza kartk´ i brudzi stó∏. (Nie rysuj po stole)
Rysuj tylko po kartce. Uwa˝aj, ˝eby nie rysowaç po stole.
Dziecko podczas jedzenia podpiera si´ ∏okciem. (Nie podpieraj si´)
Zdejmij ∏okieç ze sto∏u. Kiedy jesz, trzymaj ∏okcie poza sto∏em.
Dziecko wychodzi bez czapki. (Nie wychodê bez czapki)
Na podwórko tylko w czapce. Za∏ó˝ czapk´.
Dziecko wchodzi na wersalk´ w kapciach. (Nie wchodê na tapczan w kapciach)
Na tapczan tylko w skarpetkach. Wchodzàc na tapczan, zostaw kapcie na pod∏odze.
Dziecko przysz∏o po umówionym czasie. (Nie spóêniaj si´)
Przychodê punktualnie.
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Materia∏ dla rodziców uczniów gimnazjum

DZIECKO WCHODZÑC DO POKOJU TRZASKA DRZWIAMI 
(NIE TRZASKAJ DRZWIAMI)

DZIECKO BIERZE TWOJÑ KSIA˚K¢ 
(NIE BIERZ MOICH RZECZY)

DZIECKO WCHODZI DO POKOJU W BUTACH 
(NIE WCHODè DO POKOJU W BUTACH)

DZIECKO CZYTA KOMIKS W CZASIE ODRABIANIA LEKCJI 
(NIE BAW SI¢, JAK ODRABIASZ LEKCJE)

DZIECKO K¸ADZIE PLECAK NA ÂRODKU PRZEJÂCIA W PRZEDPOKOJU 
(NIE K¸ADè TUTAJ PLECAKA)

DZIECKO BUJA SI¢ NA KRZEÂLE 
(NIE BUJAJ SI¢)

DZIECKO ZAMYKA OKNO 
(NIE ZAMYKAJ OKNA)

DZIECKO CHODZI Z KANAPKÑ PO KUCHNI 
(NIE CHODè Z JEDZENIEM PO KUCHNI)

DZIECKO SIEDZI ZE S¸UCHAWKAMI NA USZACH 
(NIE SIEDè W S¸UCHAWKACH)

DZIECKO CHODZI W SKARPETKACH PO DOMU 
(NIE CHODè BOSO)
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Materia∏ dla rodziców uczniów gimnazjum

DZIECKO JE CZEKOLAD¢ PRZED OBIADEM 
(NIE JEDZ S¸ODYCZY PRZED OBIADEM)

DZIECKO ZOSTAWIA NA STOLE TALERZ PO JEDZENIU 
(NIE ZOSTAWIAJ TALERZA)

DZIECKO JE W POKOJU 
(NIE JEDZ W POKOJU)

DZIECKO WSTAJE OD STO¸U PODCZAS POSI¸KU 
(NIE WSTAWAJ, JAK JESZ)

DZIECKO G¸OÂNO ROZMAWIA PRZEZ TELEFON 
(NIE KRZYCZ TAK)

DZIECKO ZOSTAWIA BUTY NA ÂRODKU PRZEDPOKOJU 
(NIE ZOSTAWIAJ BUTÓW NA ÂRODKU)

DZIECKO PODCZAS JEDZENIA PODPIERA SI¢ ¸OKCIEM 
(NIE PODPIERAJ SI¢)

DZIECKO WYCHODZI BEZ CZAPKI 
(NIE WYCHODè BEZ CZAPKI)

DZIECKO WCHODZI NA WERSALK¢ W KAPCIACH 
(NIE WCHODè NA TAPCZAN W KAPCIACH)

DZIECKO PRZYSZ¸O PO UMÓWIONYM CZASIE 
(NIE SPÓèNIAJ SI¢)
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Materia∏ dla nauczyciela – rozwiàzanie

Dziecko wchodzàc do pokoju trzaska drzwiami. (Nie trzaskaj drzwiami)
Zamykaj drzwi po cichu.
Dziecko bierze twojà ksià˝k´. (Nie bierz moich rzeczy).
Bierz tylko swoje rzeczy. Bierz moje rzeczy dopiero, jak ci pozwol´.
Dziecko wchodzi do pokoju w butach. (Nie wchodê do pokoju w butach)
Do pokoju wchodê w kapciach. Buty zostawiaj w przedpokoju.
Dziecko czyta komiks w czasie odrabiania lekcji. (Nie baw si´, jak odrabiasz lekcje)
Komiks czytaj po odrobieniu lekcji. Najpierw lekcje potem komiks.
Dziecko k∏adzie plecak na Êrodku przejÊcia w przedpokoju. (Nie k∏adê tutaj plecaka)
Plecak stawiaj z boku. Zabieraj plecak do swojego pokoju.
Dziecko buja si´ na krzeÊle. (Nie bujaj si´)
Wszystkie nogi krzes∏a na ziemi.
Dziecko zamyka okno. (Nie zamykaj okna)
Zostaw okno otwarte.
Dziecko chodzi z kanapkà po kuchni. (Nie chodê z jedzeniem po kuchni)
Jedz siedzàc przy stole.
Dziecko siedzi w s∏uchawkach na uszach. (Nie siedê w s∏uchawkach)
Zdejmij s∏uchawki.
Dziecko chodzi w skarpetkach po domu. (Nie chodê boso)
Po domu chodê w kapciach, za∏ó˝ kapcie.

Materia∏ dla nauczyciela – rozwiàzanie

Dziecko je czekolad´ przed obiadem. (Nie jedz s∏odyczy przed obiadem)
S∏odycze tylko po obiedzie.
Dziecko zostawia na stole talerz po jedzeniu. (Nie zostawiaj talerza)
Talerz w∏ó˝ do zlewu. Zmyj po sobie.
Dziecko je w pokoju. (Nie jedz w pokoju)
Jedzenie tylko w kuchni.
Dziecko wstaje od sto∏u podczas posi∏ku. (Nie wstawaj, jak jesz)
Wstawaj, kiedy skoƒczysz. Zostaƒ jeszcze przy stole.
Dziecko g∏oÊno rozmawia przez telefon. (Nie krzycz tak)
Mów ciszej.
Dziecko zostawia buty na Êrodku przedpokoju. (Nie zostawiaj butów na Êrodku)
Buty do szafki. Stawiaj buty na pó∏k´.
Dziecko podczas jedzenia podpiera si´ ∏okciem. (Nie podpieraj si´)
Zdejmij ∏okieç ze sto∏u. Kiedy jesz, trzymaj ∏okcie poza sto∏em.
Dziecko wychodzi bez czapki. (Nie wychodê bez czapki)
Na podwórko tylko w czapce. Za∏ó˝ czapk´.
Dziecko wchodzi na wersalk´ w kapciach. (Nie wchodê na tapczan w kapciach)
Na tapczan tylko w skarpetkach. Wchodzàc na tapczan, zostaw kapcie na pod∏odze.
Dziecko przysz∏o po umówionym czasie. (Nie spóêniaj si´)
Przychodê punktualnie.
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V. Zakoƒczenie (15 minut)
WPROWADZENIE NAUCZYCIELA: Koƒczymy spotkanie, podczas którego chcia∏am Paƒstwu
przedstawiç zasady dobrego komunikowania si´ z dzieçmi.
MówiliÊmy o zauwa˝aniu dobrych zachowaƒ dziecka, potem o ich docenianiu i na koniec o korygowaniu
niepo˝àdanych zachowaƒ (nauczyciel wiesza plakat).

KARTA PRACY W DOMU 

Zawsze Dobra Komunikacja

1. ZAUWA˚
Zauwa˝ trzy zachowania swojego dziecka, które warto wzmocniç.

2. DOCE¡
Pochwal zachowania dziecka. 

3. KORYGUJ
Powiedz o swoich oczekiwaniach. Unikaj mówienia przez „nie”. Zastosuj komunikat na „tak”.

INSTRUKCJA: Ka˝dy z Paƒstwa otrzyma takà „Kart´ pracy w domu”, w której opisany jest
przeçwiczony dzisiaj model komunikacji. (Nauczyciel rozdaje karty)
Zach´cam do sprawdzenia go w relacjach z dzieçmi.

PODSUMOWANIE: Na koniec naszego spotkania prosz´ o wype∏nienie krótkiej, anonimowej ankiety.
Dzi´ki niej poznam Paƒstwa opinie o dzisiejszym warsztacie. Pozwoli ona tak˝e zaplanowaç tematy
przysz∏ych spotkaƒ, aby by∏y one dla Paƒstwa ciekawe i wa˝ne. 
Wype∏nione ankiety b´dà mogli Paƒstwo zostawiç w teczce przy drzwiach do sali.

Dzi´kuj´ Paƒstwu za aktywny udzia∏ w spotkaniu. ˚ycz´ sukcesów w komunikacji z dzieçmi.

ANKIETA

1. Jakie zagadnienia by∏y najbardziej pomocne podczas warsztatów?

2. Jakie widzi Pani/ Pan zastosowanie zdobytej wiedzy i umiej´tnoÊci?

3. Pozosta∏e refleksje o warsztacie.

4. Czego jeszcze chcia∏aby Pani/chcia∏by Pan dowiedzieç si´, nauczyç?

Dzi´kuj´ za wype∏nienie ankiety
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CYKL SCENARIUSZY ZAJ¢å Z UCZNIAMI „NIE PIJ¢ – BO TAK”

Scenariusze przeznaczone sà do realizacji w ramach kampanii „Nie pij´ – bo tak”. Skierowane sà do
uczniów gimnazjum. Cykl sk∏ada si´ z trzech scenariuszy:
Scenariusz I: Fakty i mity o alkoholu
Scenariusz II: Moje wartoÊci a alkohol
Scenariusz III: Nie pij´ – bo tak

Zadania scenariuszy
• dostarczyç rzetelnej wiedzy o alkoholu i skutkach jego picia,
• pobudziç do refleksji nad wa˝nymi wartoÊciami w ˝yciu m∏odych ludzi i konsekwencjami picia alko-

holu,
• wskazaç powody, dla których warto nie piç alkoholu.

Realizacja
Cykl stanowi spójnà ca∏oÊç, dlatego rekomendujemy realizacj´ wszystkich trzech scenariuszy w zapro-
ponowanej kolejnoÊci. Odst´py mi´dzy zaj´ciami nie powinny byç d∏u˝sze ni˝ tydzieƒ. Scenariusze mo-
gà byç realizowane np. w trakcie lekcji wychowawczych lub mo˝na powiàzaç je z innymi przedmiotami.

Metody pracy
Scenariusze oparte sà na aktywnych metodach nauczania. Jako podstawowà metod´ realizacji zaj´ç po-
lecamy prac´ w kr´gu (powitanie, przedstawienie tematu i krótkie wprowadzenie), a w dalszej cz´Êci
przechodzenie do innych form w zale˝noÊci od scenariusza.

Na koƒcu ka˝dego scenariusza znajdujà si´ Wskazówki dla prowadzàcego, które mogà byç pomocne
w prowadzeniu zaj´ç.

Powodzenia!

Zespó∏ projektu „Nie pij´ – bo tak”

30



Paƒstwowa Agencja
Rozwiàzywania

Problemów Alkoholowych

Scenariusz I
Temat: Fakty i mity o alkoholu
Cele 
Poddanie krytycznej ocenie popularnych w kulturze mitów na temat alkoholu.
Przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy na temat alkoholu i konsekwencji jego picia.
Czas: 45 minut

Materia∏y 
Kserokopie testu „Prawdy i mity o alkoholu” oraz arkuszy „Odpowiedzi na pytania testu «Prawdy i mi-
ty o alkoholu»” (jeden test i jeden arkusz na jednà par´ uczniów).

Przebieg lekcji

Krok I
Wprowadzenie
Przedstaw w krótkim wst´pie temat lekcji i opisz, czym b´dziecie si´ zajmowali. W tym celu mo˝esz wy-
korzystaç wskazówki zawarte w materia∏ach dla prowadzàcego (znajdujàce si´ na koƒcu scenariusza).
Zapytaj o to, jaka jest ró˝nica mi´dzy faktem a mitem, jak uczniowie rozumiejà te poj´cia.

Krok II
Test „Prawdy i mity o alkoholu”
PoproÊ uczniów, aby dobrali si´ w pary i rozdaj im powielony test „Prawdy i mity o alkoholu”. Wype∏-
niajàc go, niech ka˝da z par zdecyduje, czy przedstawione stwierdzenia sà prawdà czy te˝ fa∏szem. Po-
dejmujàc decyzj´, uczniowie powinni kierowaç si´ swojà wiedzà. Poczekaj a˝ wszyscy skoƒczà wype∏niaç
test.
Nast´pnie poleç, aby pary utworzy∏y czteroosobowe zespo∏y, których zadaniem b´dzie porównanie
i przedyskutowanie odpowiedzi. JeÊli mi´dzy parami pojawià si´ ró˝nice w odpowiedziach, niech zazna-
czà punkty, w których sà rozbie˝noÊci.
W dalszej cz´Êci zaj´ç grupy czytajà po kolei pytania testu i przedstawiajà powody, dla których wybrali
odpowiedê „prawda” lub „fa∏sz”. Je˝eli nie ma zgodnoÊci co do odpowiedzi, poproÊ, aby przedstawili ar-
gumenty jednej i drugiej strony. Spytaj te˝, jak na pytanie odpowiedzia∏y pozosta∏e grupy i jakie majà
argumenty na potwierdzenie swojego zdania. 
W przypadku ró˝nych odpowiedzi, po wys∏uchaniu argumentów jednej i drugiej strony, mo˝esz popro-
siç o przeczytanie odpowiedzi na dane pytanie z za∏àcznika do scenariusza. 

Krok III
Zakoƒczenie
PoproÊ, aby ka˝dy uczeƒ dokoƒczy∏ zdanie: „Na dzisiejszych zaj´ciach dowiedzia∏em si´, ˝e…”.

Wskazówki dla prowadzàcego
Wprowadzenie
Zrób krótkie wprowadzenie do zaj´ç, np.: „Tematem zaj´ç b´dà mity na temat alkoholu. W naszym spo-
∏eczeƒstwie funkcjonuje wiele obiegowych opinii dotyczàcych alkoholu. Wszyscy w jakimÊ stopniu im
ulegamy. Warto im si´ krytycznie przyjrzeç. Chcia∏bym/chcia∏abym, aby te zaj´cia pozwoli∏y nam do-
wiedzieç si´ czegoÊ wi´cej na temat alkoholu”.

Test „Prawdy i mity o alkoholu”
W trakcie dyskusji z uczniami mo˝esz poprosiç ich o ocen´, czy wiedza, którà prezentujà, opiera si´ na
faktach czy na mitach.
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TEST „PRAWDY I MITY NA TEMAT ALKOHOLU”
Przeczytaj podane ni˝ej stwierdzenia i zdecyduj, czy sà one prawdziwe czy fa∏szywe.

1. Piwo i wino to nie jest prawdziwy alkohol. Prawda Fa∏sz

2. Problemy zwiàzane z alkoholem majà tylko prymitywni ludzie Prawda Fa∏sz
ze z∏ych Êrodowisk.

3. Po wypiciu alkoholu zwi´ksza si´ tolerancja cz∏owieka Prawda Fa∏sz
na niskà temperatur´ otoczenia.

4. Po wypiciu 1–2 butelek piwa cz∏owiek przecenia swoje mo˝liwoÊci. Prawda Fa∏sz

5. Wypicie 1–2 butelek piwa pogarsza ostroÊç widzenia. Prawda Fa∏sz

6. Wypicie przed jazdà samochodem 1–2 butelek piwa Prawda Fa∏sz
nie obni˝a sprawnoÊci kierowcy.

7. Posiadanie tzw. mocnej g∏owy (mo˝na du˝o wypiç Prawda Fa∏sz
bez widocznych oznak upicia) wskazuje na to, ˝e cz∏owiek 
jest odporny na uzale˝nienie si´ od alkoholu.

8. Alkohol dzia∏a przede wszystkim pobudzajàco, dodaje energii. Prawda Fa∏sz

9. Alkohol pomaga w radzeniu sobie z problemami. Prawda Fa∏sz

10. Wypity alkohol bardzo szybko przedostaje si´ do krwiobiegu. Prawda Fa∏sz

11. Alkoholicy to ludzie chorzy. Prawda Fa∏sz

12. Alkohol pozwala lepiej radziç sobie z trudnymi emocjami. Prawda Fa∏sz
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Arkusz odpowiedzi na pytania TESTU „PRAWDY I MITY NA TEMAT ALKOHOLU” 1

1. Fa∏sz. Zarówno piwo, jak i wino zawiera alkohol etylowy. Ta substancja chemiczna znajduje si´ we
wszystkich napojach alkoholowych. W wódce i w innych mocnych napojach alkoholowych (np. whi-
sky, gin, koniak) st´˝enie alkoholu jest najwy˝sze. Piwo i wino ma zwykle znacznie ni˝szà zawartoÊç
alkoholu. 

2. Fa∏sz. Problemy alkoholowe i uzale˝nienie dotykajà w podobnym stopniu ludzi z ró˝nych grup spo-
∏ecznych, zawodów i Êrodowisk. Nie tylko osoby z tzw. marginesu spo∏ecznego cierpià z powodu uza-
le˝nienia od alkoholu. Na przyk∏ad wielu ludzi dobrze wykszta∏conych, ze Êwiata biznesu, polityki,
Êwiata artystycznego nadu˝ywa alkoholu i ma problemy alkoholowe. 

3. Fa∏sz. Wbrew obiegowej opinii alkohol zwi´ksza ryzyko wych∏odzenia organizmu cz∏owieka. Alko-
hol powoduje rozszerzenie naczyƒ i przez to szybszà utrat´ ciep∏a, co w konsekwencji prowadzi do
szybszego wych∏odzenia organizmu w sytuacjach nara˝enia na przebywanie w niskich temperatu-
rach. 

4. Prawda. Alkohol obni˝a sprawnoÊç intelektualnà i obni˝a poziom krytycznego myÊlenia. Obni˝enie
w∏asnej sprawnoÊci intelektualnej nie jest zwykle zauwa˝ane przez osoby b´dàce pod wp∏ywem alko-
holu, poniewa˝ jednoczeÊnie wyst´puje u nich nadmiernie optymistyczna, zawy˝ona ocena w∏asnych
mo˝liwoÊci. 

5. Prawda. Nawet niedu˝e dawki alkoholu pogarszajà odbiór wra˝eƒ zmys∏owych, ró˝nicowanie bodê-
ców wzrokowych i s∏uchowych, ocen´ odleg∏oÊci od przedmiotów. Alkohol wyd∏u˝a te˝ czas reakcji
na bodêce. 

6. Fa∏sz. Nawet niewielkie dawki alkoholu obni˝ajà zdolnoÊç do prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych z powodu gorszego odbioru wra˝eƒ zmys∏owych i wyd∏u˝onego czasu reakcji na bodêce. Przy
du˝ych dawkach alkoholu, takich jak np. dwie pó∏litrowe butelki piwa, funkcje zmys∏ów ulegajà za-
k∏óceniom i upoÊledzona zostaje zdolnoÊç do szybkich reakcji.

7. Fa∏sz. Efekt tzw. mocnej g∏owy jest zwykle zwiàzany z rozwojem tolerancji organizmu na alkohol.
Gdy cz∏owiek cz´sto pije alkohol, organizm przyzwyczaja si´ do niego i potrzebuje coraz wi´kszych
dawek dla uzyskania takiego samego efektu (np. efektu rauszu alkoholowego). Wzrost tolerancji or-
ganizmu na alkohol nie oznacza wzrostu odpornoÊci cz∏owieka na uzale˝nienie. Wprost przeciwnie,
jest jednym z sygna∏ów ostrzegawczych wysy∏anych przez organizm cz∏owieka nadu˝ywajàcego alko-
holu. Dalsze picie mo˝e powodowaç kolejne zmiany w reakcji organizmu na alkohol i w konsekwen-
cji prowadziç do uzale˝nienia. 

8. Fa∏sz. Wbrew obiegowej opinii alkohol nie jest substancjà pobudzajàcà. Tylko przez krótki czas po
jego spo˝yciu ludzie doznajà subiektywnego poczucie pobudzenia, np. stajà si´ bardziej rozmowni
w sytuacjach towarzyskich. Alkohol nale˝y jednak do grupy substancji hamujàcych dzia∏anie uk∏a-
du nerwowego. Nawet ma∏e dawki powodujà, ˝e widzenie i s∏yszenie jest mniej dok∏adne, ruchy
mniej sprawne. Wi´ksze dawki nasilajà te objawy i wywo∏ujà sennoÊç. 
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9. Fa∏sz. Alkohol cz´sto pog∏´bia problemy. Niektórzy ludzie reagujà na alkohol brakiem panowania
nad sobà, wdajà si´ w k∏ótnie i bójki, stajà si´ bardziej agresywni, cz´sto robià i mówià rzeczy, któ-
rych potem si´ wstydzà. 

10. Prawda. Alkohol bardzo szybko (prawie natychmiast) przedostaje si´ z ˝o∏àdka do krwiobiegu, tà
drogà dociera do mózgu i zmienia jego dzia∏anie. 

11. Prawda. Uzale˝nienie od alkoholu jest przewlek∏à chorobà, która zak∏óca funkcjonowanie cz∏owieka
w sferze poznawczej (myÊlenia), emocjonalnej (uczuç), somatycznej (cielesnej) oraz zmienia jego
funkcjonowanie spo∏eczne (np. przyczynia si´ do zaniedbywania dzieci przez pijàcych rodziców).
Osoby uzale˝nione od alkoholu wymagajà specjalistycznego leczenia w oÊrodkach terapii uzale˝nieƒ. 

12. Fa∏sz. Picie alkoholu pozornie pozwala t∏umiç przykre stany emocjonalne. Nie powoduje jednak, ˝e
przestajemy je odczuwaç. Alkohol mo˝e czasami wzmacniaç przykre emocje.
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Scenariusz II
Temat: Moje wartoÊci a alkohol
Cele: 

• Wskazanie wartoÊci wa˝nych w ˝yciu indywidualnym i grupowym uczniów.
• Zauwa˝enie zwiàzku mi´dzy piciem alkoholu a dbaniem o ˝yciowe wartoÊci.

Czas: 45 minut

Materia∏y: 
Papier do flipcharta (lub du˝e arkusze szarego papieru), flamastry, kartki papieru (A4), ulotka dla gim-
nazjum „Nie pij´ – bo tak”.

Przebieg lekcji:

Krok I
WartoÊci
PoproÊ uczniów o podanie przyk∏adów wartoÊci wa˝nych dla nich lub dla osób, które znajà. Zapytaj, ja-
kà rol´ odgrywajà one w ich ˝yciu lub ˝yciu ludzi, których znajà. Stwórzcie klasowà (roboczà) definicj´
poj´cia „wartoÊç”.
Mo˝na równie˝ podzieliç uczniów na ma∏e grupy (4–5-osobowe) i poleciç, aby teraz spróbowali zdefinio-
waç s∏owo „wartoÊç”. Nast´pnie grupy prezentujà przygotowane przez siebie wyjaÊnienia i uzgadniajà
jednà wspólnà wersj´ rozumienia tego poj´cia.

Krok II
WartoÊci w moim/naszym ˝yciu
Zapytaj uczniów o wa˝ne wartoÊci w ich ˝yciu. Odpowiedzi uczniów spisujcie na papierze do flipcharta
(lub du˝ym arkuszu szarego papieru).

Krok III
Wariant A
Licytacja
Podziel uczniów na kilka grup (4–5-osobowych). Poleç, aby ka˝da grupa przyjrza∏a si´ stworzonej liÊcie
wartoÊci i wybra∏a z niej kilka najwa˝niejszych wartoÊci dla cz∏onków grupy.
Powiedz, ˝e teraz przeprowadzicie licytacj´. Daj grupom kilka minut na uzgodnienie, jakie wartoÊci
chcieliby wylicytowaç. Ka˝da grupa ma do dyspozycji 100 punktów, które mo˝e wykorzystaç podczas li-
cytacji. Na jednà wartoÊç mogà przeznaczyç maksymalnie 40 punktów. Prowadzàcy aukcj´ (mo˝e byç
nim nauczyciel lub wybrany uczeƒ) wybiera z listy jednà z wartoÊci i rozpoczyna jej licytacj´. 
Kiedy wartoÊci zostanà ju˝ zlicytowane, przeprowadê z uczniami dyskusj´, wykorzystujàc nast´pujàce
pytania:
Z jakiego powodu wybraliÊcie te wartoÊci jako najwa˝niejsze?
W jaki sposób picie alkoholu mo˝e wp∏ynàç na te wartoÊci?

Wariant B
Praca w grupach
Podziel uczniów na kilka grup (4–5-osobowych). Poleç, aby ka˝da grupa przyjrza∏a si´ stworzonej liÊcie
wartoÊci i wybra∏a pi´ç poj´ç, które sà dla uczniów najistotniejsze. Nast´pnie przedstawiciele grup pod-
chodzà kolejno do arkusza (zawieszonego w centralnym miejscu lub le˝àcego na pod∏odze, jeÊli pracuje-
cie w kr´gu) i flamastrem stawiajà znaczki przy wybranych przez grup´ wartoÊciach. Po postawieniu zna-
ków przez wszystkie grupy przyjrzyjcie si´, które wartoÊci by∏y najcz´Êciej wybierane. Przeprowadê dys-
kusj´, wykorzystujàc pytania:
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Z jakiego powodu wybraliÊcie te wartoÊci jako najwa˝niejsze?
W jaki sposób picie alkoholu mo˝e wp∏ynàç na te wartoÊci?

Zakoƒczenie
Na zakoƒczenie poproÊ, aby ka˝dy uczeƒ wybra∏ wa˝nà dla siebie wartoÊç i dokoƒczy∏ zdanie: „Wa˝nà
dla mnie wartoÊcià jest…”.

Wskazówki dla prowadzàcego
Definicja wartoÊci
Poj´cie „wartoÊç” definiuje si´ jako coÊ, co na gruncie jakiegoÊ (czyjegoÊ) zespo∏u poglàdów jest cenne
i godne po˝àdania, stanowi przedmiot troski, cel ludzkich dà˝eƒ. WartoÊci mogà stanowiç kryterium
oceny post´powania cz∏owieka (êród∏o: Popularna Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo FORGA).
Budujàc wspólnà definicj´, nie musicie dà˝yç do stworzenia definicji s∏ownikowej.

WartoÊci w moim/naszym ˝yciu
JeÊli uczniowie majà trudnoÊci z wymienieniem wa˝nych dla nich wartoÊci, mo˝esz daç im kilka minut
na rozmow´ w parach. Nast´pnie poproÊ, aby swoimi przemyÊleniami podzielili si´ na forum grupy.
Tworzàc wspólnà list´ wartoÊci, mo˝na pos∏u˝yç si´ niektórymi zasadami podobnymi do „burzy mó-
zgów”. Najwa˝niejsze, abyÊ: 
powstrzyma∏ si´ od oceniania przedstawianych wartoÊci,
zapisa∏ wszystkie wymieniane propozycje.
Wa˝ne jest, by na tym etapie lekcji zebraç jak najwi´cej przyk∏adów.

Krok III
W tym momencie mo˝na wykorzystaç dwa warianty çwiczenia. Decyzja o wyborze któregoÊ z nich zale-
˝y od Ciebie. Rozwa˝, który z wariantów lepiej pos∏u˝y klasie i osiàgni´ciu celów zaj´ç lub bardziej za-
anga˝uje uczniów w temat lekcji.

Scenariusz realizowany jako oddzielna cz´Êç
Je˝eli zdecydujesz si´ zrealizowaç ten scenariusz jako oddzielnà cz´Êç (tzn. nie b´dziesz korzystaç ze sce-
nariusza III), Krok II mo˝e wyglàdaç nast´pujàco:
Rozdaj uczniom ulotk´ „Nie pij´ – bo tak”. Poleç, aby uczniowie przeczytali zawarte w niej wypowiedzi
swoich rówieÊników. Zadaj pytanie: jakie wartoÊci odkrywajà w wypowiedziach rówieÊników? Nast´pnie
porównajcie je ze stworzonà wczeÊniej przez uczniów wspólnà listà wartoÊci. Zapytaj, czy t´ list´ chcie-
liby uzupe∏niç o jakieÊ wartoÊci, które wynikajà z porównania i analizy wypowiedzi znajdujàcymi si´
w ulotce. Dopiszcie je do waszej listy.
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Scenariusz III
Temat: Nie pij´ – bo tak
Cel: 
Przedstawienie i przedyskutowanie powodów, dla których m∏odzi ludzie podejmujà decyzj´ o niepiciu
alkoholu.
Czas: 45 minut

Materia∏y: 
Papier do flipcharta (lub du˝e arkusze szarego papieru), flamastry, kartki papieru (A4), ulotka dla gim-
nazjum „Nie pij´ – bo tak”.

Przebieg lekcji:
Krok I
Powiedz uczniom, ˝e tematem, który chcesz poruszyç dzisiaj na lekcji, sà powody, dla których m∏odzi lu-
dzie w ich wieku podejmujà decyzj´ o tym, ˝e nie b´dà piç alkoholu.

Krok II
Rozdaj kartki i poleç, aby ka˝dy napisa∏ powody (to, co „przychodzi mu do g∏owy”), dla których podjà∏-
by decyzj´ o niepiciu alkoholu. Nast´pnie poproÊ, aby uczniowie je przedstawili. Spiszcie wymieniane
powody na du˝ym arkuszu papieru. 

Rozdaj uczniom ulotki „Nie pij´ – bo tak” i poleç, aby przeczytali wypowiedzi rówieÊników o powodach,
dla których podj´li decyzj´, ˝e nie b´dà pili alkoholu. Zapytaj o podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy podany-
mi przez nich powodami, a tymi, które znajdujà si´ w wypowiedziach rówieÊników. 
Poprowadê dyskusj´, wykorzystujàc pytania:
Czy dla wszystkich m∏odych ludzi wa˝ne sà te same motywy?
Dlaczego m∏odzi ludzie wybierajà ró˝ne powody niepicia alkoholu?

Krok III
Wariant A
Podziel uczniów na grupy (3–4-osobowe) i poproÊ, aby przygotowali scenki, które b´dà przedstawia∏y je-
den z wybranych przez grup´ powodów, dla których podejmujà decyzj´ o tym, ˝e nie b´dà pili alkoholu.
Odegrajcie je na forum klasy. Po ka˝dej scence zapytaj „widowni´”, jaki powód podj´cia decyzji o niepi-
ciu alkoholu zosta∏ w niej przedstawiony. PoproÊ te˝ o komentarz aktorów, co zdecydowa∏o o wyborze te-
go, a nie innego powodu.

Wariant B
Podziel uczniów na grupy (3–4-osobowe) i poproÊ, aby przeanalizowali argumenty podane w ulotce „Nie
pij´ - bo tak” przez specjalistów (lekarza, psychologa, chemika, policjantk´). Które z nich sà ich zdaniem
najbardziej przekonujàce.

Krok IV
Na zakoƒczenie poproÊ, aby ka˝dy uczeƒ dokoƒczy∏ zdanie „Powodem, dla którego nie pij´ alkoholu,
jest…” (lub „Nie pij´, bo…”).
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Wskazówki dla prowadzàcego
Powody, dla których nie pij´ alkoholu
W czasie zbierania powodów, dla których uczniowie podejmujà decyzj´ o niepiciu alkoholu mogà si´ po-
jawiaç zarówno wypowiedzi dojrza∏e, jak i takie, które mogà si´ wydawaç infantylne. Akceptuj te powo-
dy i nie komentuj ich.

Przygotowanie i odgrywanie scenek
Przygotowujàc scenki, daj uczniom kilka minut na ich opracowanie. JeÊli spodziewasz si´, ˝e mogà na-
potkaç na pewne trudnoÊci, mo˝esz im pomóc, podsuwajàc wskazówki:

• Jakie role b´dà odgrywaç?
• Gdzie si´ znajdujà?
• Co majà robiç?
• Jak koƒczy si´ scenka?

Pozostaw uczniom decyzj´, kto jakà rol´ b´dzie odgrywa∏ i jak b´dzie wyglàda∏ scenariusz. Nie sugeruj
rozwiàzaƒ.
Podczas odgrywania scenek wielu uczniom towarzyszy napi´cie (cz´sto zwiàzane z wyst´powaniem
przed innymi uczniami). Próbujà wtedy wyÊmiaç sytuacj´, którà odgrywajà. Mo˝esz wówczas powiedzieç
uczniom, ˝e rozumiesz, i˝ czasami nie jest ∏atwo zachowaç powag´ i skupienie, ale wierzysz, ˝e im to si´
uda. To cz´sto pomaga.
Po odegraniu ka˝dej ze scenek nale˝y je omówiç. 

Pytania do aktorów:
• Co zdecydowa∏o o wyborze tego, a nie innego powodu?
• Co by∏o dla nich najtrudniejsze (k∏opotliwe, wstydliwe) w odgrywanej scence?

Pytania do widzów:
• Jaki powód przedstawiony by∏ w scence?
• Co sàdzà o sposobie przedstawienia wybranego powodu?
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LISTA INSTRUKTORÓW PRACUJÑCYCH 
ZE SPRZEDAWCAMI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Od 1996 roku Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych prowadzi dzia∏ania majà-
ce na celu ograniczanie dost´pnoÊci alkoholu dla niepe∏noletnich. W ramach kampanii profilaktyczno-
-edukacyjnej „Chroƒmy M∏odoÊç” w ca∏ej Polsce rozpocz´to realizacj´ szkoleƒ dla sprzedawców napo-
jów alkoholowych wg procedury przygotowanej przez dr K. Wojcieszka. Jak wynika z badaƒ ESPAD
zrealizowanych w 2007 roku, mimo ˝e zdecydowana wi´kszoÊç uczniów nale˝y do grona konsumentów
napojów alkoholowych, to jednak zaobserwowano pozytywne zmiany w zakresie u˝ywania alkoholu
przez m∏odzie˝. Odnotowano spadek konsumentów wÊród uczniów m∏odszych oraz stabilizacj´ w grupie
m∏odzie˝y starszej. Zmniejszy∏a si´ skala zjawiska upijania si´ w obydwu grupach wiekowych. Badania
pokazujà równie˝, ˝e m∏odzi ludzie coraz cz´Êciej spotykajà si´ z odmowà kiedy podejmujà próby kupie-
nia alkoholu. Odsetek odmów wzrós∏ w przypadku piwa z 5,4% w 1995 roku do 12,4% w 2007 roku, zaÊ
w przypadku wina z 8,8% do 15,5%. Niestety w odniesieniu do wódki widaç tendencj´ odwrotnà – odse-
tek odmów zmala∏ z 18% do 11,2%. DoÊwiadczenia ostatnich kilku lat przekonujà, ˝e tym, co sprzyja
zmianie zachowaƒ sprzedawców i motywuje do proszenia o okazanie dokumentu potwierdzajàcego wiek
nabywcy, sà szkolenia dla osób sprzedajàcych napoje alkoholowe. Gminne programy rozwiàzywania pro-
blemów alkoholowych sà powszechnie realizowane, a szkolenia dla sprzedawców (w obszarze zakazu
sprzeda˝y alkoholu niepe∏noletnim) – podobnie jak inne dzia∏ania profilaktyczne – sta∏y si´ zadaniem
realizowanym przez samorzàdy lokalne. 

Wielokrotnie proszeni jesteÊmy o udzielanie informacji o tym, kto jest aktywnym realizatorem szko-
leƒ, dlatego przekazujemy Paƒstwu list´ osób, które ukoƒczy∏y szkolenia organizowane przez PARPA.
Lista ta b´dzie wcià˝ aktualizowana i dost´pna na stronach
www.parpa.pl oraz www.wyhamujwpore.pl

Procedura realizacji szkoleƒ dla sprzedawców napojów alkoholowych rekomendowana przez PARPA
zawiera wiele elementów wykraczajàcych poza standardowe przekazywanie informacji o obowiàzu-
jàcych przepisach prawnych. Instruktorzy pracujà m.in. nad przekonaniami normatywnymi uczestni-
ków szkolenia, modelujà prawid∏owy sposób zachowaƒ wobec m∏odych klientów. Realizacja takiego spo-
tkania odbywa si´ w trzech obszarach: edukacyjnym, profilaktycznym oraz interwencyjnym. Spotkanie
trwa w zale˝noÊci od grupy ok. 3–4 godzin. Grupa warsztatowa nie powinna byç wi´ksza ni˝ 20–25 osób.
Program szkolenia zosta∏ rozbudowany i uzupe∏niony o nowe elementy w 2009 roku dzi´ki pracy zespo-
∏u roboczego pod kierunkiem J. Rzàdzkiego.

DoÊwiadczenia lokalne zdobyte dzi´ki np. kampanii „Alkohol nieletnim dost´p wzbroniony” wyka-
za∏y, i˝ prowadzone dzia∏ania edukacyjne (szkolenia) i kontrolne wp∏ywajà na zmniejszenie nawet o 50%
liczby sprzedawców, którzy nie sprawdzajà wieku m∏odych klientów. Zach´camy wi´c zarówno do pro-
wadzenia szkoleƒ, jak i do podejmowania innych dzia∏aƒ majàcych na celu ograniczanie dost´pnoÊci al-
koholu dla niepe∏noletnich. 

Za∏àczamy:

• List´ osób, które ukoƒczy∏y szkolenie dla instruktorów pracujàcych ze sprzedawcami napojów
alkoholowych w lutym 2009 roku i rozpoczynajà realizacj´ pierwszych szkoleƒ.

• List´ osób, które ukoƒczy∏y szkolenia dla instruktorów w latach 1997–2003, majà doÊwiadczenie
w realizacji szkoleƒ dla sprzedawców napojów alkoholowych.
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Lista osób, które ukoƒczy∏y szkolenie dla instruktorów pracujàcych ze sprzedawcami napojów alkoho-
lowych w lutym 2009 roku i rozpoczynajà realizacj´ pierwszych szkoleƒ

Nazwisko Imi´ Miasto Telefon kontaktowy Województwo

1 Kuchta Dorota Wroc∏aw 783 431 782 dolnoÊlàskie

2 Struciƒski Norbert W∏oc∏awek 668 037 414 kujawsko-pomorskie

3 Grzegorczyk Monika Lublin 509 907 978 lubelskie

4 Pawe∏czak Miros∏aw Bychawa 081 562 50 78 lubelskie

5 Seredyn El˝bieta Pu∏awy 600 288 787 lubelskie

6 Skawiƒski Zbigniew Tomaszów Lubelski 603 743 785 lubelskie

7 Szczepaƒska Joanna W∏odawa 082 5721271 lubelskie

8 Urban Janusz Stanis∏aw Bychawa 578 078 566 lubelskie

9 Mistygacz Jan Wieluƒ 783 664 060 ∏ódzkie

10 Olejnik Maciej Wieluƒ 609 63 90 36 ∏ódzkie

11 Pó∏torak Andrzej ¸ódê 042 688 32 60 ∏ódzkie

12 Dulczewska Beata Kraków 792 30 37 03 ma∏opolskie

13 Tomaszkiewicz Tadeusz Chrzanów 517 447 550 ma∏opolskie

14 Cho∏uj Aleksandra Warszawa 505 723 077 mazowieckie

15 Choma Aldona Z∏otok∏os 606 875 014 mazowieckie

16 Janusz Danuta Ostrów Mazowiecka 603 97 42 74 mazowieckie

17 Lankiewicz Sylwia Góra Kalwaria 509 566 584 mazowieckie

18 Sobiech Pawe∏ Warszawa 512 99 42 06 mazowieckie

19 Tylka Lidia Warszawa 512 304 608 mazowieckie

20 Wnuk Monika Warszawa 501 566 596 mazowieckie

21 Dubiel-Korzepa Aneta Radymno 604 470 711 podkarpackie

22 Pac∏awska Agnieszka PrzemyÊl 698 498 738 podkarpackie

23 Jarzàb Beata I∏awa 502 021 888
089 648 69 05 warmiƒsko-mazurskie

24 Wytych Katarzyna Nowe Miasto Lubawskie 056 472 44 80 warmiƒsko-mazurskie

25 Lewandowska Anna El˝bieta Konin 504 897 852 wielkopolskie

26 Pelc-Puszczyk Monika Ko∏o 063 272 08 69 wielkopolskie

27 Bartosik Robert Stargard Szczeciƒski 603 613 653 zachodniopomorskie
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Lista osób, które ukoƒczy∏y szkolenia dla instruktorów w latach 1997–2003 i majà doÊwiadczenie
w realizacji szkoleƒ dla sprzedawców napojów alkoholowych

Nazwisko Imi´ Miasto Telefon kontaktowy Województwo

1 Kraska Ryszard Toruƒ 501 720 340 kujawsko-pomorskie

2 Bajorek-Herok Bernarda Che∏m 604 399 353 lubelskie

3 Bancarzewska Barbara Rossosz 083 378 42 41 lubelskie

4 Borkowski Adam Bi∏goraj 608 844 939 lubelskie

5 Ciliƒski Andrzej Pu∏awy 601 565 819 lubelskie

6 Kiereja Danuta Mi´dzyrzec Podlaski 083 371 48 69 lubelskie

7 Marczuk Wies∏awa Mi´dzyrzec Podlaski 693 026 750 lubelskie

8 Pupeç Anna ZamoÊç 607 450 282 lubelskie

9 Raczyƒska Katarzyna Lublin 081 74 460 35 lubelskie

10 Sacewicz Marianna Bia∏a Podlaska 083 344 28 35 lubelskie

11 Tekla Czes∏awa Krasnystaw 509 688 350 lubelskie

12 Matuszewska Stefania ˚agaƒ 691 309 060 lubuskie

13 Rzàdzki Jerzy Zielona Góra 601 93 45 58 lubuskie

14 Spaltenstein Gra˝yna Gorzów Wlkp. 503 105 012 lubuskie

15 Wilkin Teresa Lubsko 068 4576255 lubuskie

16 Grzegorek S∏awomir ¸ódê 502 523 040 ∏ódzkie

17 Owczarek Katarzyna KroÊcienko n/Dunajcem 697 895 807 ma∏opolskie

18 Salwowska-Stachowiak Renata Kraków 603 555 080 ma∏opolskie

19 Czerkawska-Kopiel Agnieszka Warszawa 691 738 278 mazowieckie

20 Kowalska Ewa Milanówek 508 378 177 mazowieckie

21 Majewski S∏awomir Grójec 607 178 103 mazowieckie

22 Paê Grzegorz Warszawa 602 35 01 38 mazowieckie

23 Terlikowska Jolanta Warszawa 604 525 403 mazowieckie

24 Wojcieszek Krzysztof Warszawa 604 466 478 mazowieckie

25 Niew´g∏owska Irena Strzelce Opolskie 609 846 678 opolskie

26 Oliƒska Ma∏gorzata Strzelce Opolskie 077 461 44 93 opolskie

27 Fudali Roman Dubiecko 016 651 11 53 podkarpackie

28 Piasecki Leszek Chorzelów 502 37 27 85 podkarpackie

29 Sabatowska Alicja PrzemyÊl 605 236 280 podkarpackie

30 Szmyd Roman Nisko 663 245 509 podkarpackie

31 Warcho∏ Jadwiga Sanok 609 791269 podkarpackie

32 Wilk Andrzej PrzemyÊl 602 617 566 podkarpackie

33 Miedzia∏owska Regina Bia∏ystok 085 653 60 58 podlaskie

34 Wolanin Krystyna Siemiatycze St. 085 656 01 08 podlaskie

35 Wenzel El˝bieta Regina Gdaƒsk 504 813 555 pomorskie

36 Bulska-Sobusik Halina Zawiercie 661 12 31 63 Êlàskie

37 Górka Ryszard Gliwice 032 2790102 Êlàskie

38 Krajka Jacek Gliwice 032 2346209 Êlàskie

39 Podsiad-Jeziorska Urszula Cz´stochowa 034 3629201 Êlàskie
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40 Przybylski Bogus∏aw Katowice 38 698 656 269 Êlàskie

41 Szeliga Zbigniew Olsztyn k Cz´stochowy 034 3285111 Êlàskie

42 Wojciechowski Andrzej Sosnowiec 601 077 044 Êlàskie

43 Ulrich Czes∏aw Adam Kielce 604 458 130 Êwi´tokrzyskie

44 Burdalski Robert Szyldak 601 622 564 warmiƒsko-mazurskie

45 Górecka El˝bieta Olsztyn 509 534 733 warmiƒsko-mazurskie

46 Harasim Lilla E∏k 609 834294 warmiƒsko-mazurskie

47 Hornatkiewicz Anna Dobre Miasto 089 615 15 99
692 062 288 warmiƒsko-mazurskie

48 Kowalczyk Ewa Gi˝ycko 602 481 495 warmiƒsko-mazurskie

49 Liedtke Alina I∏awa 089 649 92 01 warmiƒsko-mazurskie

50 Âlesiƒski Miros∏aw Pas∏´k 055 649 61 34 warmiƒsko-mazurskie

51 Andrzejewska Felicja Konin 063 240 61 93 wielkopolskie

52 Kobrzyƒska Teresa Poznaƒ 601 701 612 wielkopolskie

53 W∏aÊniak Katarzyna Poznaƒ 061 823 62 62 wielkopolskie

54 Borowiak Halina Szczecin 091 317 69 14 zachodniopomorskie

55 Burzyƒski Andrzej Goleniów 609 628 924 zachodniopomorskie

56 Kalinowski Mieczys∏aw Dolice 667 32 03 33 zachodniopomorskie

57 Ratajczak Witold Drawsko Pomorskie 604 926 162 zachodniopomorskie

Wszystkie wymienione powy˝ej osoby wyrazi∏y zgod´ na przekazanie swoich danych na potrzeby kam-
panii „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Otrzymajà one od Agencji prezentacje oraz inne ma-
teria∏y edukacyjne (w tym plakat dla sprzedawców) do wykorzystania podczas szkoleƒ. 

PARPA nie ponosi kosztów zwiàzanych z zaproszeniem instruktora do gminy ani nie poÊredniczy
w negocjacjach dotyczàcych finansowych aspektów wspó∏pracy. Dodatkowych informacji na temat szko-
leƒ dla sprzedawców udzieli Paƒstwu Pan Robert Fràczek z Dzia∏u ds. Rodziny i M∏odzie˝y,  e-mail
robert.fraczek@parpa.pl,  tel. 022 5320325.
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KONSPEKT ZAJ¢å DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

Zaj´cia przeznaczone sà dla s∏uchaczy szkó∏ nauki jazdy. Szkolenie ma charakter profilaktyczno-eduka-
cyjny w zakresie problematyki nietrzeêwoÊci na drogach oraz autodiagnostyczny w obszarze w∏asnego
wzoru picia alkoholu. Jego g∏ównym celem jest nabycie rzetelnej wiedzy o tym, w jaki sposób alkohol
wp∏ywa na organizm cz∏owieka i jak upoÊledza funkcjonowanie tych oÊrodków nerwowych, które decy-
dujà o koordynacji wzrokowo-ruchowej (niezb´dnej przy prowadzeniu pojazdu). Na szkoleniu uczestni-
cy dowiadujà si´ o tym, ile czasu alkohol jest metabolizowany w organizmie i jak d∏ugo trzeba czekaç,
aby zosta∏ usuni´ty z organizmu po wypiciu okreÊlonej iloÊci (przeliczonej na porcje standardowe).

Szkolenie mo˝e byç finansowane w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiàzywania pro-
blemów alkoholowych. Jednym bowiem z zadaƒ gminy zapisanym w Ustawie o wychowaniu w trzeêwo-
Êci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, jest prowadzenie profilaktycznej dzia∏alnoÊci informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie rozwiàzywania problemów alkoholowych (Art. 41 ust 1 pkt 3). 

Fakty

• W 2008 roku w Polsce kierowcy pozostajàcy pod wp∏ywem alkoholu spowodowali 3 529 wypadków,
w których 427 osób ponios∏o Êmierç, a 4 976 zosta∏o rannych. Rocznie policja zatrzymuje blisko 200
tys. kierowców pod wp∏ywem alkoholu.

• Alkohol etylowy zawarty w piwie, winie, wódce dzia∏a na nasz organizm w taki sam sposób: zak∏óca
funkcjonowanie uk∏adu nerwowego, w tym oÊrodków nerwowych, które odgrywajà kluczowà rol´
w prowadzeniu pojazdu, gdy˝ decydujà o koordynacji wzrokowo-ruchowej. Im wi´cej alkoholu etylo-
wego wypijemy, tym bardziej zak∏ócone jest funkcjonowanie naszego organizmu.

• W wi´kszoÊci krajów europejskich dopuszczalna zawartoÊç alkoholu we krwi kierowcy nie przekra-
cza 0,5 promila. Sà te˝ kraje, w których kierowca nie mo˝e mieç jakiejkolwiek iloÊci alkoholu we
krwi! Nadal w Polsce odnotowuje si´ wi´kszà liczb´ nietrzeêwych kierowców ni˝ w innych krajach
Europy.

Cele operacyjne

• Ograniczenie lub/i wyeliminowanie przypadków prowadzenia pojazdów pod wp∏ywem alkoholu
przez uczestników zaj´ç.

• Dostarczenie wiedzy na temat wp∏ywu alkoholu na organizm cz∏owieka w kontekÊcie prowadzenia
pojazdu mechanicznego.

• Dostarczenie wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczàcych nietrzeêwoÊci na drogach.
• Dostarczenie wiedzy na temat danych statystycznych dotyczàcych wypadków spowodowanych

nietrzeêwoÊcià uczestników ruchu drogowego.
• Nabycie przez uczestników umiej´tnoÊci przeliczania spo˝ytej iloÊci napojów alkoholowych na

porcje standardowe, promile alkoholu we krwi oraz na czas potrzebny do usuni´cia alkoholu
z organizmu.

• Obalenie mitów dotyczàcych alkoholu i sposobów jego eliminowania z organizmu (nie ma skutecz-
nych sposobów na radykalne przyspieszenie metabolizmu alkoholu).

• Autodiagnoza uczestników w zakresie w∏asnego wzoru picia alkoholu z wykorzystaniem testu
AUDIT rekomendowanego przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia.

• Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzgl´dnieniem zasady trzeêwoÊci
na drogach.

• UÊwiadomienie, ˝e nie ma bezpiecznej iloÊci alkoholu, którà mo˝e wypiç osoba prowadzàca pojazd!
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Grupa docelowa

• s∏uchacze szkó∏ nauki jazdy,
• liczebnoÊç jednej grupy szkoleniowej: 15–20 osób. 

Rekomendowany zakres tematyczny

• Zapisy prawne dotyczàce prowadzenia pojazdów i alkoholu oraz dopuszczalnego jego st´˝enia
we krwi (BAC), a tak˝e sankcji za prowadzenie pod wp∏ywem alkoholu.

• Statystyki dotyczàce przest´pstw pope∏nianych przez kierowców pod wp∏ywem alkoholu (wypadki,
ofiarny Êmiertelne, ranni).

• Cykl metabolizmu alkoholu w organizmie z uwzgl´dnieniem iloÊci alkoholu usuwanej przez wàtrob´
w ciàgu 1 godziny oraz ró˝nic mi´dzy kobietami i m´˝czyznami w zakresie metabolizmu alkoholu.

• Przeliczanie spo˝ywanych iloÊci alkoholu na tzw. porcje standardowe, promile we krwi i czas
potrzebny na wytrzeêwienie (çwiczenia uczestników z licznikami trzeêwoÊci, np.: „ostatnia okazja”
– przeliczanie spo˝ytego podczas ostatniej okazji alkoholu na porcje standardowe, promile we krwi
i czas potrzebny do usuni´cia alkoholu z organizmu).

• Obalanie mitów dotyczàcych sposobów na przyspieszenie procesu usuwania alkoholu z organizmu
(np. zimny prysznic, mocna kawa, surowe jajko, ocet, wysi∏ek fizyczny i dzia∏anie Êrodków na tzw.
kaca itp.).

• Wp∏yw alkoholu na funkcjonowanie cz∏owieka (informacja na temat zak∏óconego funkcjonowania
organizmu cz∏owieka w zale˝noÊci od iloÊci promili we krwi).

• Diagnoza w∏asnego wzoru picia alkoholu (test AUDIT + interpretacja wyników), modele picia alko-
holu (picie o niskim ryzyku szkód, ryzykowne, szkodliwe, uzale˝nienie).

• Zalecenia dotyczàce picia o niskim ryzyku szkód dla m´˝czyzn i kobiet (wg Âwiatowej Organizacji
Zdrowia).

• dopuszczalne BAC w krajach Europy (ze szczególnym uwzgl´dnieniem paƒstw, gdzie granica BAC
to 0,0 promila!)

• Opcjonalnie: prezentacja alkogogli i zniekszta∏ceƒ, jakie wywo∏uje alkohol w obszarze widzeniu
przez cz∏owieka.

• Opcjonalnie: pokaz filmu „Eksperyment” (Wyd. Fundacja KrzyÊ, Instytut Transportu Samochodowego).

Pomoce:

• prezentacja informacji (folie lub program Power Point),
• rysunek, wykres (cykl metabolizmu alkoholu w organizmie),
• licznik trzeêwoÊci (w formie papierowej),
• alkogogle,
• film na p∏ycie DVD,
• test AUDIT.

Czas trwania i forma zaj´ç:

• 3 godziny dydaktyczne,
• zaj´cia warsztatowo-wyk∏adowe.

Dodatkowych informacji na temat zaj´ç dla kandydatów na kierowców udzieli Paƒstwu Pani Magdalena
Pietruszka, Kierownik Dzia∏u Edukacji, Analiz i Wspó∏pracy z Zagranicà, e-mail 
magdalena.pietruszka@parpa.pl, tel. 022 5320325.

44



Paƒstwowa Agencja
Rozwiàzywania

Problemów Alkoholowych

Osoba prowadzàca zaj´cia powinna:

• doskonale znaç proces metabolizmu alkoholu w organizmie i wiedzieç, w jaki sposób alkohol zak∏óca
funkcjonowanie uk∏adu nerwowego,

• znaç test AUDIT i umieç zinterpretowaç jego wyniki, a tak˝e omówiç limity dotyczàce picia o ni-
skim ryzyku szkód,

• przygotowaç samodzielnie folie lub prezentacj´ Power Point z informacjami na temat zapisów praw-
nych dotyczàcych prowadzenia pod wp∏ywem alkoholu i wp∏ywu alkoholu na organizm (w zale˝noÊci
od jego st´˝enia we krwi podanego w promilach),

• znaç definicj´ porcji standardowej i umieç jà wyjaÊniç oraz nauczyç grup´ korzystania z licznika
trzeêwoÊci,

• wiedzieç, w jaki sposób omówiç mity dotyczàce przyspieszania procesu trzeêwienia,
• umieç pracowaç w grupie.

Wymogi sprz´towe:

• tablica typu flipchart + markery lub tablica do pisania po niej kredà,
• papier formatu A4 (ryza),
• rzutnik do folii lub multimedialny,
• sprz´t do odtworzenia filmu DVD,
• d∏ugopisy/o∏ówki dla uczestników,
• du˝a sala z krzes∏ami.

Materia∏y Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA dla uczestników:

• liczniki trzeêwoÊci,
• broszury „Alkohol i kierowca” lub „Kierowca i alkohol”,
• ulotka „Kierowca i alkohol”,
• test AUDIT,
• broszura „Czy Twoje picie jest bezpieczne?”,
• broszura „Zdrowie i alkohol”.
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LISTA EDUKATORÓW – LEKARZY
Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych od kilkunastu lat prowadzi dzia∏ania na
rzecz jak najwczeÊniejszego rozpoznawania problemów alkoholowych Polaków i podejmowania inter-
wencji w zakresie zmniejszania szkód wywo∏anych spo˝ywaniem alkoholu.

Dzia∏ania te kierowane sà g∏ównie do personelu medycznego, który ma mo˝liwoÊç szybkiego rozpo-
znawania ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu przez pacjentów oraz problemów zdrowotnych wy-
nikajàcych z picia alkoholu. Z kolei rozpoznanie tych problemów przez lekarza otwiera mo˝liwoÊç prze-
prowadzenia przez niego interwencji, tj. poinformowania pacjenta o szkodliwym wp∏ywie jego wzoru
spo˝ywania alkoholu na zdrowie oraz motywowania go do ograniczenia picia napojów alkoholowych.

Z dotychczasowych doÊwiadczeƒ PARPA wynika, ˝e lekarze z regu∏y nie podejmujà rozmów z pacjen-
tami na temat szkodliwoÊci spo˝ywania alkoholu. Wynika to z kilku przyczyn, mi´dzy innymi z braku
wiedzy lekarzy o sposobach rozpoznawania wzorów picia alkoholu niosàcych podwy˝szone ryzyko szkód
zdrowotnych, braku umiej´tnoÊci rozmowy z pacjentem na temat alkoholu, a nierzadko te˝ z braku wia-
ry lekarzy w skutecznoÊç podejmowania dzia∏aƒ na rzecz zmniejszenia szkód zdrowotnych powodowa-
nych przez alkohol.

Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych we wspó∏pracy z Kolegium Lekarzy
Rodzinnych w Polsce oraz Uniwersytetem Medycznym w ¸odzi przygotowa∏a kilkudziesi´ciu lekarzy do
prowadzenia szkoleƒ personelu medycznego (lekarzy oraz piel´gniarki) w zakresie Rozpoznawania ry-
zykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz krótkiej i poszerzonej interwencji w podstawowej opie-
ce zdrowotnej. 

Lekarze Ci sà przygotowani do prowadzenia szkoleƒ wed∏ug programu szkoleniowego zawierajàcego
wiedz´ na temat szkód zdrowotnych wywo∏ywanych przez alkohol, sposobów rozpoznawania problemów
alkoholowych pacjentów, sposobów motywowania pacjentów do zmiany szkodliwych wzorów picia alko-
holu.

Szkolenia dla lekarzy i piel´gniarek w zakresie Rozpoznawania ryzykownego i szkodliwego picia
alkoholu oraz krótkiej i poszerzonej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej b´dà prowadzone
wed∏ug programu zaakceptowanego przez PARPA, Kolegium Lekarzy Rodzinnych oraz Uniwersytet Me-
dyczny w ¸odzi. 

Uczestnicy wszystkich szkoleƒ, które b´dà prowadzone zgodnie z programem i przez osoby przygo-
towane do prowadzenia tych szkoleƒ (których nazwiska znajdujà si´ na liÊcie poni˝szej) majà szans´
otrzymaç punkty edukacyjne zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z 6.10.2004 r. w sprawie spo-
sobu dope∏nienia obowiàzku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231, poz.
2327). Mo˝liwoÊç uzyskania punktów edukacyjnych b´dzie dla lekarzy dodatkowà zach´tà do wzi´cia
udzia∏u w szkoleniu.

Dodatkowych informacji na temat szkoleƒ dla personelu podstawowej opieki medycznej udzieli
Paƒstwu Pani Jadwiga Fuda∏a, e-mail jagoda.fudala@parpa.pl, tel. 022 5320325.
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Poni˝ej przedstawiamy list´ lekarzy przygotowanych do prowadzenia szkoleƒ.

Nazwisko Imi´ Miasto Telefon kontaktowy Województwo

1 Arciuch Agnieszka Warszawa 605 764 601 mazowieckie

2 Bàbiƒska-Zygmunt Marzena ¸owicz 601 251 886 ∏ódzkie

3 Bielska Dorota Bia∏ystok 503 031 638 podlaskie

4 B∏aszczyk Honorata ¸ódê 602 768 526 ∏ódzkie

5 Boguradzka Anna Warszawa 600 326 709 mazowieckie

6 Chlabicz S∏awomir Niewodnica KoÊcielna 609 576 179 podlaskie

7 Dziedzic-Lis Sylwia Sieradz 601 925 919 ∏ódzkie

8 Ga∏àzka Anna Garwolin 607 781 804 mazowieckie

9 G∏ód Kama Szczecin 608 300 890 zachodniopomorskie

10 Jersak Piotr Zelów 501 622 218 ∏ódzkie

11 Ka∏ucka Sylwia ¸ódê 668 757 160 ∏ódzkie

12 Karauda Piotr Rabieƒ 602 377 127 ∏ódzkie

13 Kosiek Katarzyna ¸ódê 604 995 536 ∏ódzkie

14 Krawczyk Jaros∏aw Tomaszów Mazowiecki 601 336 412 mazowieckie

15 Krawczyk-Grzelka Gra˝yna ¸ódê 887 674 059 ∏ódzkie

16 ¸uczak Jacek Warszawa 602 626 064 mazowieckie

17 Modliƒska Beata Szczecin 602 199 577 zachodniopomorskie

18 O∏tarzewska Alicja Bia∏ystok 503 031 636 podlaskie

19 Ornat Anna Garwolin 604 154 987 mazowieckie

20 Ozi´b∏y Ma∏gorzata Warszawa 608 683 202 mazowieckie

21 Pawelec Joanna ¸ódê 662 116 055 ∏ódzkie

22 Putz Jacek Warszawa 501 378 928 mazowieckie

23 Redêko-Baszun Joanna Bia∏ystok 607 066 955 podlaskie

24 Rudnicka Magdalena ¸ódê 601 805 123 ∏ódzkie

25 Rzewuska-Karauda Jolanta Rabieƒ 602 377 127 ∏ódzkie

26 Sadowska-Krawczyk Bo˝enna Âwidnik 603 374 741 dolnoÊlàskie

27 Szatko Piotr ¸ódê 601 062 727 ∏ódzkie

28 Szelàg Joanna Bia∏ystok 604 477 335 podlaskie

29 Szychowska-Ziemniak Agnieszka Ksawerów 602 355 710 ∏ódzkie

30 Âwistak Joanna ¸ódê 664 317 001 ∏ódzkie

31 Trzaskowska Magdalena Szczecin 510 268 113 zachodniopomorskie

32 Trzeciak Marek ¸ódê 601 336 541 ∏ódzkie

33 Wolaƒczyk Jan Jedlina-Zdrój 601 834 544 dolnoÊlàskie

34 Zabielska-Cieciuch Joanna Bia∏ystok 691 364 421 podlaskie

35 Zduƒski Piotr Warszawa 605 224 628 mazowieckie

Wszystkie wymienione powy˝ej osoby wyrazi∏y zgod´ na przekazanie swoich danych na potrzeby kam-
panii „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Lekarze wskazani na liÊcie otrzymali od PARPA sto-
sowny certyfikat potwierdzajàcy ukoƒczenie szkolenia dla edukatorów – lekarzy. 

PARPA nie ponosi kosztów zwiàzanych z zaproszeniem edukatora do gminy ani nie poÊredniczy
w negocjacjach dotyczàcych finansowych aspektów wspó∏pracy.
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