Realizacja zadania z Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii dla gminy Szubin w roku 2017
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dofinansowanie)

Elżbieta Kłosowska – Hilscher,
Lidia Leciejewska

Przez sport i profilaktykę
do wolności od nałogów i przemocy
1. Cele:
 Promowanie zdrowego stylu życia
 zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży
 Rozwijanie umiejętności właściwej organizacji i konstruktywnego spędzania
czasu wolnego
 Integracja środowiska lokalnego (uczniowie gimnazjum i przedszkoli uczą się
przez zabawę razem z licealistami)
 Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów
 Dbanie o zdrowie psychiczne.
 Promowanie wartości rodzinnych, szacunku dla tradycji i niesienia pomocy
przez potrzebującym (wolontariat).
 Propagowanie wiadomości o chorobach onkogennych oraz sposobach
ochrony przed rakiem
 Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych
 Propagowanie zdrowego stylu życia przez sport i zdrowe nawyki żywieniowe
 Propagowanie umiejętności właściwego i cennego sposobu spędzania
wolnego czasu – organizacja VII FIDE OPEN LO Szubin zgłoszonego do
Międzynarodowej Federacji szachowej
 Kształcenie postaw proobronnych poprzez strzelectwo sportowe
 Utrwalanie postaw patriotycznych

2. Opis projektu :
I. Projekt Młodzi - wolni od nałogów i przemocy powstał w oparciu o
Program Wychowawczy, Program Profilaktyki oraz Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego. Realizowany jest poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia skierowane
do uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego. Celem tego projektu jest
przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży, przeciwstawianie się przemocy i
agresji, promowanie zdrowego stylu życia i ochronę zdrowia psychicznego.
Projekt ten obejmuje działania podejmowane zarówno w środowisku szkolnym, jak
i pozaszkolnym.
W projekcie zastosowano integralne podejście do używanie środków uzależniających.
Polega ona na łącznym traktowaniu najczęściej stosowanych substancji

psychoaktywnych: alkoholu, tytoniu i narkotyków. Dotyczy to przede wszystkim
pierwszorzędowych działao profilaktycznych ukierunkowanych na dzieci młodzież.
W ramach projektu organizowane będą spotkania, szkolenia, przedstawienia o
charakterze profilaktycznym oraz działania edukacyjne związanie z zapobieganiem
demoralizacji
i zaburzeniom psychicznym. Podjęte przedsięwzięcia obejma swym zakresem uczniów
liceum oraz środowisko lokalne.
Adresaci projektu :
 Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, rodzice,
nauczyciele oraz społecznośd lokalna (uczniowie gimnazjów oraz
przedszkolaki i mieszkaocy gminy Szubin).
Sposób realizacji :
 Wycieczka do Zakładu Karnego w celu zapobiegania wchodzeniu młodych
ludzi na drogę przestępstwa.
 Włączanie się w ogólnopolskie akcje o charakterze profilaktycznym: „Rzud
palenie razem z nami ”, „Dzieo bez papierosa”, „Światowy Dzieo Zdrowia
Psychicznego”,
 Spotkania uczniów ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnieo i
udzielania pomocy psychopedagogicznej.
 Szkolenie dla rodziców
 Przedsięwzięcia integrujące dzieci i młodzież oraz społecznośd lokalną
II.

Projekt Mam Haka na Raka propaguje wiadomości o chorobach

onkogennych oraz zdrowym stylu życia, jako czynnika chroniącego przed
zachorowaniem na raka. Uczniowie zapoznają się także z symptomami
choroby oraz zasadami profilaktyki, głównie raka płuc.
Adresaci projektu :
Kampanią zostali objęci uczniowie klas pierwszych I LO im. Stanisława
Wyspiaoskiego w Szubinie.
Sposób realizacji :
1. Scenariusz warsztatów:
 Zajęcia profilaktyczne prowadzone są w 2 grupach
 Zapoznanie uczniów z celem zajęd profilaktycznych
 Wykład na temat zagrożeo zdrowotnych i społecznych
powodowanych przez raka , alkohol i papierosy.
 Prezentacja na temat raka skóry
 Film nakręcony przez organizatorów na temat świadomości
lokalnego społeczeostwa o raku skóry
 Zajęcia warsztatowe: Rodzaje, objawy i profilaktyka raka
 Film „Rak u dzieci” (wprowadzenie do filmu)
 Zajęcia warsztatowe: krzyżówka
 Prezentacja multimedialne: „X przykazao” jak się ustrzec raka,
 Prezentacja multimedialna: . „VII znaków ostrzegawczych”,”

III.

Program … tylko nie pal

Adresaci projektu :
 Są to zajęcia warsztatowe przygotowywane pod opieką nauczyciela przez
grupę liderów – uczniów szkoły i przez nich prowadzone dla kolegów.
Sposób realizacji:
 – to program autorski realizowany od 4 lat w naszym liceum mający
uzmysłowid młodym ludziom skutki zdrowotne, społeczne i materialne jako
konsekwencję nałogu palenia papierosów. Zajęcia poprzedzone wykładem i
prezentacjami liderów realizowane są w sposób warsztatowy w 2 grupach.

IV.

Propagowanie zdrowego stylu życia

Adresaci projektu :
 Uczniowie liceum

Sposób realizacji:
 zajęcia prowadzone regularnie przez grupę uczniów i nauczyciela, sądujące
potrzeby indywidualne (zdrowie, kondycja, choroba) uczestników.

wspólne inicjatywy (zajęcia sportowe, zdrowe odżywianie). Zajęcia są
przewidziane dla chętnej grupy osób z klas I, II i III.
V.
Organizacja VIII FIDE OPEN LO Szubin zgłoszonego do
Międzynarodowej Federacji Szachowej
Sposób realizacji :
Zawody zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 11
rund (grupa A, 11), 11 rund (grupa C – mecz i rewanż) i 7 rund (grupa C, D, E,
F, G).
3. Harmonogram wszystkich działao :
Lp.

Realizator
przyznanego
dofinansowania
Nazwa, adres,

Działanie
Spotkania uczniów ze
specjalistami
z zakresu profilaktyki i terapii
uzależnień
Wyjazdy do Zakładu Karnego
Szkolenie dla rodziców z zakresu
profilaktyki uzależnieo
„tylko nie pal…”

Termin realizacji
Listopad 2017

Odpowiedzialni
pedagog

I półrocze 2017/18
listopad 2017

pedagog
pedagog

Kwiecieo 2017

Propagowanie zdrowego stylu
życia
Mam Haka na raka

Styczeo/grudzieo
2017
luty/marzec 2017

VIII FIDE OPEN LO Szubin

II semestr 2016/17

nauczyciel
biologii
nauczyciel
biologii
nauczyciel
biologii
pedagog

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisław Wyspiaoskiego w Szubinie

