
SCENARIUSZ WAKACYJNYCH
ZAJÊÆ PROFILAKTYCZNYCH
�RADO�Æ BEZ ALKOHOLU�

Cele:
1. Edukacja m³odzie¿y w zakresie przekonañ dotycz¹cych picia alkoholu.
2. Wprowadzenie (przypomnienie) zasady niespo¿ywania alkoholu obowi¹zuj¹cej na koloniach i obozach.
3. Przed realizacj¹ programu zalecamy odbycie rozmowy z kierownikiem, kadr¹ dydaktyczn¹ celem przypomnienia o obowi¹zuj¹cym ca³kowitym zakazie

u¿ywania alkoholu. Kadra kolonijna powinna jasno okre�liæ konsekwencje za picie alkoholu na koloniach.

Adresaci:
dzieci i m³odzie¿, uczniowie gimnazjów i szkó³ �rednich w wieku od 12 do 18 lat.

Miejsce i czas realizacji:
wakacyjny program profilaktyczny �Rado�æ bez alkoholu� przewidziany jest do realizacji w czasie wakacji, w miejscach, gdzie s¹ zorganizowane ró¿ne formy
wypoczynku dla m³odzie¿y, np.: kolonie, obozy, pó³kolonie, biwaki, festyny, koncerty itp.

Wstêpne uwagi dla realizatora:
Drogi Realizatorze akcji wakacyjnej �Pomarañczowa Akcja Letnia� zanim przyst¹pisz do realizacji programu �Rado�æ bez alkoholu�, proponujemy Ci

zapoznanie siê z kilkoma zamieszczonymi poni¿ej uwagami. Wskazówki te u³atwi¹ Ci pracê i uczyni¹ j¹ bardziej owocn¹.
- Podkre�l, ¿e zajêcia maj¹ charakter zabawy wakacyjnej.
- Zapoznaj siê szczegó³owo ze scenariuszem spotkania i wszystkimi materia³ami.
- Pamiêtaj, ¿e to Ty jeste� g³ównym ekspertem i udzielasz rozstrzygaj¹cych odpowiedzi dotycz¹cych twierdzeñ poddawanych do dyskusji

w naszym programie.

Przebieg spotkania:
Przywitanie. Przedstawienie tematu, celu spotkania i obowi¹zuj¹cych zasad. Czas: oko³o 9 minut.
- Na pocz¹tku przywitaj wszystkich serdecznie, krótko opisz cel tego spotkania.
- Zapro� wszystkich uczestników do wspólnej zabawy.
- Mo¿esz powiedzieæ co� o sobie. U³atwi Ci to nawi¹zanie kontaktu i pozwoli na zintegrowanie grupy.
- Omów, na czym bêd¹ polega³y zajêcia. Powiedz, ¿e bêdziesz odczytywa³ kolejno ka¿de z 5 twierdzeñ, a uczestnicy maj¹ za zadanie rozstrzygn¹æ, co jest prawd¹,

co fa³szem. Uczestnicy przez chwilê zastanawiaj¹ siê nad decyzj¹ i przechodz¹ do dwóch przeciwleg³ych stron sali (mo¿na je oznaczyæ napisami �prawda� i
�fa³sz�). Po jednej stronie staj¹ ci, którzy odpowiedzieli twierdz¹co, po przeciwnej � ci którzy udzielili odpowiedzi przecz¹cej.

- Ka¿da grupa przez chwilê okre�la swoje argumenty, a nastêpnie prezentuje je g³o�no. Trwa krótka dyskusja, w której Ty ostatecznie wystêpujesz w roli eksperta.



Uwagi
dla realizatora

� Przeczytaj na g³os twierdzenie nr 1.
� Pozwól uczestnikom zastanowiæ siê przed udzieleniem odpowiedzi, po-
czekaj, aby zd¹¿yli zaj¹æ miejsca zgodnie z w³asnym wyborem.
� Nastêpnie daj czas, aby ka¿da z grup przygotowa³a w³asne argumenty
i mog³a  przekonywaæ siê wzajemnie.
� Pamiêtaj, ¿e je¿eli nie wszystko zosta³o powiedziane przez m³odzie¿,
Twoim zadaniem jest to dopowiedzieæ, jednoznacznie rozstrzygaj¹c, co
jest prawd¹. Zadbaj o to, aby informacje wypisane w rubryce �tre�ci edu-
kacyjne� zosta³y powiedziane.
� Je¿eli w trakcie dyskusji kto� chcia³by zmieniæ zdanie, jest to mo¿liwe.

Wa¿ne jest podkre�lenie roli sprzedawców w ograniczaniu dostêpno�ci
alkoholu dla nieletnich. Szczególnie w okresie wakacji ta dostêpno�æ zde-
cydowanie siê zwiêksza, naszym celem jest wiêc zwrócenie uwagi na ³a-
manie prawa i niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z tego dla m³odzie¿y.
Wyja�nij, ¿e sprzeda¿ alkoholu nie dotyczy wy³¹cznie sklepów, ale rów-
nie¿ restauracji, pubów, klubów, stanowisk zorganizowanych na koncer-
tach lub w miejscach rekreacji na wolnym powietrzu.

M³odzi ludzie i doro�li w du¿ej mierze maj¹ przekonanie, ¿e piwo nie jest
alkoholem.
Je¿eli nawet wiedz¹, ¿e jest to alkohol, to nadal s¹ przekonani, ¿e jest on
bezpieczny, co jest oczywi�cie nieporozumieniem. To twierdzenie ma byæ
pocz¹tkiem zmiany przekonañ dotycz¹cych piwa.
� Pozwól uczestnikom na wzajemn¹ wymianê pogl¹dów i ewentualne spo-
ry.
� Po g³osowaniu pamiêtaj o przekazaniu  prawid³owej odpowiedzi.

Czas
trwania

5 min.

5 min.

5 min.

Tre�ci
edukacyjne

PRAWDA
Uzasadnienie:
1. Alkohol jest substancj¹ chemiczn¹, która nazywa siê ETANOL (jego
wzór chemiczny to C

2
H

5
OH) i wystêpuje we wszystkich napojach alkoho-

lowych: piwie, winie, szampanie, wódce i drinkach. Etanol, niezale¿nie w
którym z wymienionych napojów wystêpuje, jest zawsze ten sam i dzia³a
tak samo:
� w pó³litrowej puszce piwa jest 29 g ETANOLU;
� w �piêædziesi¹tce� wódki jest 20 g ETANOLU;
� w du¿ym kieliszku wina jest 12 g ETANOLU.
2. ETANOL jest �usypiaczem�, dzia³a toksycznie, os³abia pracê mózgu
i zatruwa biologiczne �rodowisko cz³owieka.

PRAWDA
Uzasadnienie:
1. Polskie prawo zabrania sprzeda¿y alkoholu osobom poni¿ej 18. roku
¿ycia.
2. Ka¿dy kto sprzedaje alkohol osobie niepe³noletniej pope³nia przestêp-
stwo (okre�lone w art. 43 w zwi¹zku z art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu
w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi)*.
3. W przypadku w¹tpliwo�ci co do pe³noletno�ci nabywcy sprzedaj¹cy lub
podaj¹cy napoje alkoholowe uprawniony jest do ¿¹dania okazania doku-
mentu stwierdzaj¹cego wiek nabywcy.
4. Za z³amanie prawa i sprzedanie alkoholu osobie niepe³noletniej sprze-
dawca powinien ponie�æ przewidzian¹ ustawowo karê i utraciæ koncesjê na
sprzeda¿ alkoholu.

FA£SZ
Uzasadnienie:
1. Alkohol zawarty w piwie jest taki sam i dzia³a tak samo jak ten w wódce,
drinku czy winie, i tak samo szkodzi.
2. Wielu m³odych ludzi nigdy nie zdecydowa³oby siê na wypicie kieliszka
wódki, dopuszczaj¹ jednak wypicie butelki piwa, mimo ¿e jest w niej tyle
samo alkoholu.
3. W Polsce nie ma piwa bezalkoholowego, to które mo¿esz kupiæ w skle-
pach zawiera alkohol. Nawet w tym bezalkoholowym jest do 1,5% alkoho-

lu.

Element
spotkania

Twierdzenie nr 1

�Napoje alkoholo-
we sprzedawane
w sklepach zawie-
raj¹ szkodliw¹ sub-
stancjê chemiczn¹�.

Twierdzenie nr 2

�Sprzedawca
podaj¹cy alkohol
osobie
niepe³noletniej
pope³nia
przestêpstwo�.

Twierdzenie nr 3

�Piwo jest mniej
szkodliwym
alkoholem�.



Uwagi
dla realizatora

To jest trudne pytanie, dotycz¹ce subtelnych relacji. Wa¿ne jest, aby� nie
unika³ zag³êbiania siê w dyskusjê.
� Pamiêtaj, ¿e dla wielu m³odych ludzi zawieranie nowych znajomo�ci,
umówienie siê na randkê jest bardzo trudne.
� Podkre�l rolê tej szczególnej wiêzi, wa¿nej dla ka¿dego cz³owieka.

� Wa¿ne jest, ¿eby� podkre�li³ prawdê o alkoholu, który tak zmienia lu-
dzi, ¿e nigdy nie byliby uczestnikami powy¿szych sytuacji na trze�wo.
�  M³odzie¿ czêsto jest przekonana, ¿e takie sytuacje nie wydarz¹ siê w
ich ¿yciu.
� Nie powiniene� straszyæ uczestników �katastroficznymi wizjami�, lecz
porozmawiaæ z m³odzie¿¹ o mo¿liwo�ci wyst¹pienia wymienionych zda-
rzeñ w ich ¿yciu.

Element
spotkania

Twierdzenie nr 4

�Alkohol pomaga
w przyja�ni
i mi³o�ci�.

Twierdzenie nr 5

�Alkohol mo¿e
zmieniæ Twoje
zachowanie�.

Tre�ci
edukacyjne

FA£SZ
Uzasadnienie:
1. Wypicie piwa czasami mo¿e u³atwiæ nawi¹zanie znajomo�ci czy zaist-
nienie w grupie rówie�ników, ale wi¹¿e siê z tym du¿e ryzyko.
2. Alkohol zmienia zachowanie i uczucie ludzi. Nie jeste� sob¹ pod wp³y-
wem alkoholu, nie masz realnego odbioru rzeczywisto�ci, dlatego wybór
osoby z któr¹ nawi¹zujesz relacjê mo¿e byæ niew³a�ciwy.
3. Trudno jest nawi¹zaæ g³êbokie przyja�nie czy mi³o�æ, kiedy towarzyszy
temu alkohol. Jeszcze trudniej je pielêgnowaæ.

PRAWDA
Uzasadnienie:
1. Alkohol przedostaje siê do mózgu i uk³adu nerwowego. Usypia �we-
wnêtrzne hamulce� i powoduje, ¿e robimy ró¿ne rzeczy, których nie zrobi-
liby�my na trze�wo.
2. Wypity alkohol zmienia nasze:
    � my�li,
    � zachowania,
    � uczucia.
3. Po wypiciu alkoholu ro�nie ryzyko wyst¹pienia poni¿szych sytuacji:
� �urwanie siê filmu�,
� ryzykowny seks, HIV, choroby weneryczne, przypadkowa ci¹¿a, gwa³t,
� bycie ofiar¹ przestêpstwa i wykorzystania,
� konflikt z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami,
� utrata przyjació³, odrzucenie w grupie kolegów i kole¿anek,
� konflikt z wa¿nymi osobami, np. dziewczyn¹ lub ch³opakiem, których
bardzo lubi¹.



Podsumowanie i zakoñczenie spotkania:
W trakcie zajêæ uczestnicy sami zauwa¿yli szkody wynikaj¹ce z picia alkoholu.

 � Podkre�l, ¿e dla bezpieczeñstwa na obozie, kolonii itp., obowi¹zuje zasada nieza¿ywania u¿ywek (alkoholu, narkotyków, papierosów).
 � U�wiadom odbiorcom programu znaczenie subtelnych strat rozwojowych, które dotykaj¹ m³odych ludzi siêgaj¹cych po u¿ywki.
 � Poinformuj o ogólnopolskiej infolinii �Pomarañczowa Linia� 0 801 14 00 68. Telefon dzia³a codziennie w godz. 12.00�20.00, op³ata wynosi 33 grosze niezale¿-

nie od czasu trwania rozmowy. Z konsultantami �Pomarañczowej Linii� mo¿esz porozmawiaæ o problemach wynikaj¹cych z picia alkoholu przez m³odzie¿.
 � Podziêkuj m³odzie¿y za czynny udzia³ w spotkaniu. Zapro� do zapoznania siê z plakatami i broszurami. Nie zapomnij o broszurach i plakatach dla wychowaw-

ców. Ca³e spotkanie trwa oko³o 45 minut.

* W scenariuszu odwo³ujemy siê do obecnie istniej¹cych przepisów znowelizowanej Ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Dotycz¹ one m.in. odpowiedzialno�ci sprzedawców w kwestii sprzeda¿y napojów alkoholowych osobom niepe³noletnim oraz uprawnieñ do legitymowania w

przypadku w¹tpliwo�ci co do wieku nabywcy.


