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WStęp
Przedstawiamy program, który prezentując historię 3 nastolatków pokazuje uczniom 
powody dla których młodzi ludzie podejmują decyzję o konsumpcji alkoholu.
Śledząc historię Bartka, Julki i Adama młodzież zobaczy, jak fatalne konsekwencje ma picie 
alkoholu, jaki ma on wpływ na zdrowie, dobrostan i życie osobiste bohaterów.

Korzystając z programu Smashed (dalej: kurs, program, aplikacja) nauczyciel może 
przeprowadzić uczniów przez angażującą opowieść, która jest przyczynkiem do dyskusji
o tym, jakie ryzyka wiążą się ze spożywaniem alkoholu i jak odmawiać zaproszenia
do konsumpcji.  Program umożliwia wprowadzenie tego tematu w formie,
która jest ciekawa, interaktywna i angażująca dla młodych ludzi.

BUdOwA PrOgRaMu
Program składa się z kilku elementów:

• 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

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.

 

EFeKtY PrOgRaMu
Lekcje omawiające program Smashed powinny wpłynąć na:

• 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
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CElE PrOgRaMu
Smashed jest  bezpłatnym programem, którego celem jest zmniejszenie konsumpcji 
alkoholu wśród młodzieży i przekonania jej do podejmowania odpowiedzialnych decyzji
i odmawiania  spożywania alkoholu oraz uświadomienia o jego szkodliwości.

PRzEd lEkCją
• Prosimy o zapoznanie się z materiałami dla nauczycieli na stronie www.smashedpolska.pl
• Sam program znajduje się na stronie: online.smashedproject.org/poland
• Prosimy o założenie profilu nauczyciela na stronie online.smashedproject.org/poland

na którym znajdą Państwo materiały wspomagające obsługę programu
oraz webinarium (przed zakończeniem programu w jednej klasie nie można rozpocząć 
programu w kolejnej klasie używając tego samego adresu email)

• Prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem dla nauczycieli na stronie programu
• Sugerujemy wstępne zapoznanie się z programem przed lekcją, aby poznać jego

funkcjonalność
• Prosimy wziąć pod uwagę wrażliwe kwestie poruszane w materiale i przygotować

się na reakcje uczniów
• Prosimy rozpocząć program przez wypełnienie ankiety w klasie

EWaLuAcJa
Zarówno przed jak i po kursie uczniowie wypełniają ankietę, dzięki której możemy ocenić 
ich postęp w osiągnięciu celów programu.
 
Aby wpłynąć na pozytywny odbiór programu przez młodzież na koniec uczniowie
otrzymują certyfikat ukończenia kursu, to spowoduje, że będą mieli poczucie 
uczestniczenia w czymś, co faktycznie jest ważne i daje im nowe kompetencje społeczne. 
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WYmAgAnIa sPrZęToWe
Aby przeprowadzić kurs Smashed w klasie potrzebne są:

• Komputer z połączeniem internetowym z możliwością podłączenia do rzutnika
lub tablicy interaktywnej

• Uruchomiony program Smashed online z dostępem do własnego konta 

CZaS TrWaNiA
Na przeprowadzenie całego programu potrzebne jest 60-90 minut. Sugerujemy poświęce-
nie  minimum 2 godzin lekcyjnych. Progres kursu można śledzić za pomocą przycisku w 
prawnym, górnym rogu ekranu programu.

GłóWnE TeMaTy pOrUsZaNe w pRoGrAmIe:
Presja rówieśnicza, spożywanie alkoholu przez nieletnich, alkohol, zdrowe życie, zasady 
zdrowego życia, niehigieniczne życie, związki, relacje, podejmowanie odpowiedzialnych 
decyzji, odpowiedzialność za siebie, za innych, przyczyny ulegania presji picia alkoholu, 
konsekwencje picia alkoholu, zaufanie do rodziców i do dorosłych mentorów

PRzEd rOzPoCzęcIeM PrOgRaMu
Zaraz po rozpoczęciu kursu, uczniowie będą poproszeni o odpowiedź na kilka pytań
w aplikacji. Na zadane pytania muszą wybrać przez podniesienie ręki jedną z 3 odpowiedzi: 
dużo/trochę/mało. Wpisując ilość odpowiedzi na dane pytanie prosimy o wypełnienie 
wszystkich pól (jeśli liczba odpowiedzi jest równa 0, należy wpisać 0 w okienku)
Oto pytania, o których mowa:

1. Jak dużo wiesz o niebezpieczeństwie spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie?
2. Czy masz odpowiednią wiedzę i narzędzia, aby dokonywać właściwych wyborów 

związanych z alkoholem?
3. Czy wiesz, gdzie szukać pomocy, jeśli ty lub ktoś z Twojego otoczenia ma problem 

z alkoholem?
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