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Przedstawiamy Państwu  międzynaro-
dowy program profilaktyczno-edukacyjny 
"smAsHeD". Śledząc historię Bartka, Julki
i Adama uczniowie zobaczą, jak fatalne 
skutki dla nieletnich ma picie alkoholu, 
jaki ma on wpływ na zdrowie, dobrostan
i ich życie osobiste.

Korzystając z programu "smAsHeD" 
nauczyciel może przeprowadzić uczniów 
przez angażującą opowieść, która jest 
przyczynkiem do dyskusji o tym, jakie 
ryzyka wiążą się ze spożywaniem alkoho-
lu i jak odmawiać zaproszenia
do konsumpcji. Program umożliwia 
wprowadzenie tego tematu w formie, 
która jest ciekawa, interaktywna
i angażująca dla młodych ludzi.
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TU ZnAjDzIeSz
pRoGrAm

INfOrMaCjE
dLa nAuCzYcIeLi



PRoGrAm mA FoRmę SzKoLeNiA
oNlInE (iNtErNeToWeGo)
i sKłAdA Się Z KiLkU ElEmEnTóW:

Każda z części jest zachętą
do interakcji z uczniami- dyskusji
na temat wyborów bohaterów,
ich postawy, możliwości 
odpowiedzi na sytuację,
w której się znaleźli, ich decyzji 
moralnych i etycznych.

LEkCjE OmAwIaJąCe pRoGrAm
"smAsHeD" wPłYną Na:

historii fabularnej podzielonej
na części

opowieści o życiu bohaterów
z perspektywy każdego z nich

zwierzeń bohaterów w czasie 
rozmów przez komunikator 
telefoniczny, gdzie istnieje 
możliwość interakcji uczniów
z bohaterem 

ankiet na początku, w trakcie
i na końcu programu

Wejdź na stronę: 

Zarejestruj swoją klasę

Przeprowadź szkolenie w czasie
dwóch kolejnych godzin lekcyjnych

Postępuj zgodnie ze wskazówkami,
które znajdziesz na stronie: 

JAk zReAlIzOwAć
pRoGrAm?

oNlInE.SmAsHeDpRoJeCt.oRg/pOlAnD
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BUdOwA
pRoGrAmU

EFeKtY
pRoGrAmU

1.kRoK

2.kRoK

3.kRoK

4.kRoK

zwiększenie świadomości 
młodzieży na temat ryzyka
i niebezpieczeństw związanych
ze spożywaniem alkoholu

zwiększenie i rozwinięcie 
umiejętności komunikowania 
odmowy picia alkoholu, odmowy 
spożywania alkoholu w obliczu 
presji rówieśniczej, a także 
unikania sytuacji, w których 
młodzi ludzie mogą ucierpieć
z uwagi na spożywanie alkoholu 
przez innych z ich otoczenia

przekazanie wiedzy na temat 
miejsc wsparcia dla osób 
narażonych na kontakt
z alkoholem



Wykorzystanie kursu edukacyjnego Smashed w szkole  
pomoże młodym ludziom w zrozumieniu zagrożeń
związanych z piciem alkoholu przez osoby nieletnie. Mamy 
również nadzieję, że Smashed zapewni unikalne, kreatywne 
doświadczenie edukacyjne, które wzbogaca program 
nauczania. Prosimy, aby podzielić się z nami i innymi 
nauczycielami swoimi doświadczeniami z kursu Smashed!

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.smashedpolska.pl
i wypełnienia formularza, który będzie dla nas ważną 
informacją zwrotną.

Program powinien być zrealizowany w ciągu minimum
2 godzin lekcyjnych. Wszelkie informacje dla nauczycieli, 
dotyczące programu zamieszczone zostały na stronie 
www.smashedpolska.pl.

Znajdą tam Państwo webinar z udziałem ekspertów na temat 
programu, instrukcję obsługi programu, a także proponowane 
scenariusze lekcji, ulotkę informacyjną i plakat do pobrania.

www.smashedpolska.pl

online.smashedproject.org/poland
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