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Szonowni

Panstwo^

zapraszamy Paristwa do skorzystania z innowacyjnego narz^dzia do pracy profilaktycznej z mtodziezg
w postaci bezplatnej apiikacji profilaktyczno-edukacyjnej na urz^dzenia mobilne i komputery stacjoname
„Znajd2iesz mnie?". Jej celem jest rozwijanie wiedzy i umiej^tnosci, ktore chroni^ mlodziez przed
popadaniem w zachowania ryzykowne z w i ^ a n e z piciem alkoholu w niebanalny sposob.
Aplikacja powstala z mysl^ o miodych ludziach w wieku 1 4 - 1 7 lat, ktore lubi^ uczyc si?, bawi^c si?
przy tym jednoczesnie. Skierowana jest rowniez do nauczycieii i specjalistow, ktorzy pracujq z mlodziez^ i
szukaj^ ciekawych r o z w i ^ a n do pracy profilaktycznej z mtodymi ludzmi. Aplikacja pomaga rozwijac
kompetencje psychospoleczne, jak np. komunikacja interpersonalna, radzenie sobie z emocjami, budowanie
saniooceny. Mlodzi ludzie mog^ dowiedziec rowniez tego, jakie sg konsekwencje uzywania alkoholu i
sprawdzic, dlaczego tak bardzo szkodzi on nastolatkom.
Zadaniem graczajest rozwi^zanie zagadki zagini^cia jednego z bohaterow. W trakcie poszukiwania
kolejnych tropow gracz, aby otrzymac wskazowki lub uzyskac dost?p do potrzebnych niu infonnacji, musi
rozwi^zac rozne zadania. Niektore z nich polegajg na zapoznaniu si? z wiadomosciami, zazwyczaj jednak na wykonaniu interaktywnego cwiczenia. Zabawa np. na symulatorze jazdy pozwala odczuc, jak alkohol
wpiywa na funkcjonowanie organizmu i jakie stwarza w z w i ^ k u z tym zagrozenie w ruchu. Pomaganie z
kolei bohaterowi w dokonywaniu wyboru, rozwija umiej?tnosc bardziej przemyslanego

podejmowania

decyzji. Interwencja w trudnej sytuacji innego bohatera staje si? natomiast pretekstem do cwiczenia swoich
umiej?tnosci,komunikacyjnych. Mapa mozgu jesl zas zrodlem wiedzy o tym, jak alkohoJ_dziala.na G U N
nastolatkow.
Aplikacja zostala tak przygotowana, aby mogta zostac wykorzystana podczas zaj?c profilaktycznych
w calosci lub w cz?sci (np. wybrane zadania) oraz stanowic zupehiie niezalezne narz?dzie do indywidualnego
wykorzystania przez mlodego cztowieka.
W zal^czeniu przesyiamy rowniez scenariusz zaj?c z propozycj^ wykorzystania apiikacji do ceiow
profilaktyczno-edukacyjnych. Mamy nadziej?, ze aplikacja i scenariusz mogq stac si? dla Pahstwa inspiracj^
do pracy i kolejnych ciekawych pomyslow.
Aplikacja jest dost?pna na Googleplay, Appstore oraz na stronie www.znaidzieszmnie.pl Zostala
sfinansowana

przez

Panstwow^

Agencj?

Rozwi^zywania

Problemow

Alkoholowych

ze

srodkow

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Opracowana zostala przez specjalistow Fundacji Poza
Schematami www.fundaciapozaschematami.pi.
Zespol Fundacji Poza Schematami
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Scenariusz zaj^^ promujqcych aplikacj^:

Znajdziesz mnie? Aplikacja edukacyjna

(profilaktyczna)
dla mlodziezy

Kinga Sochocka, Karolina Van Laere

Cele zaj^c:
•

Rozpowszechnienie aplikacji edukacyjno-profilaktycznej wsrod odbiorcow w wieku 14-17 lat.

•

Zwi^kszenie wiedzy i umiej^tnosci odbiorcow, sprzyjaj^cych podejmowaniu prozdrowotnych decyzji.

•

Przeciwdzialanie uzywaniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez mlodych ludzi.

Odbiorcy:
•

uczniowie klas: V I I i V I I I szkol podstawowej oraz I i I I szkoly ponadpodstawowej.

Plan zaj^c:
Nr

Nazwa cwiczenia

Metoda

Pomoce do zaj^c

1.

Wprowadzenie do zaj^c

Miniwyklad

—

2.

G r a edukacyjna

Praca w parach

mnie?

Znajdziesz

•

Sala z przynajmniej jednym stanowiskiem
komputerowy dla kazdej pary uczniow

Dyskusja otAvarta
•

Komputery z dost^pem do Intemetu

•

Aplikacja: www.znatdzieszmnie.pl

•

Zaiqcznik nr 1 - Zestawy pytan do gry
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3.

Podsiimowanie zaj^c

Praca na forum

•

Nozyczki

•

Woreczek

•

Kanki papieru

•

Dlugopisy

•

Zalqcznik nr 2 - Odpowiedzi

no

pylauia

—

Przebieg zaj^c:
1. Wprowadzenie do zaj^c. Przywitaj uczniow. Powiedz, ze w trakcie dzisiejszych zaj?c b?dziecie
rozwijali wiedz^ i umiej^tnosci, ktore chroni^ przed podejmowaniem ryzykownych zachowah.
2. G r a edukacyjna Znajdziesz

mnie?

Wyjasnij uczniom, ze dzisiejsze zaj^cia b?dg odbiegaly od

typowych lekcji profilaktycznych. Waszym narz^dziem pracy b^dzie dzisiaj apiikacja komputero\ya,
stwoi^ona przez Fundacj? Poza Schematami na zlecenie Panstwowej Agencji" R o z w i ^ y w a n i a
Problemow Alkoholowych, pt. Znajdziesz

mnie?

Apiikacja

edukacyjna

dia mhdziezy.

Nast^pnie

dobierz uczniow w pary i poprbs ich, aby wlqczyli apiikacja poprzez link: www.znaidzieszmnie.pl.
Powiedz, ze zadahiem uczniow b^dzie przejscie przez calg apiikacja oraz wykonanie wszystkich zadari
edukacyjnych pojawiajgcych si? w trakcie gry oraz znalezienie odpowiedzi na wylosowane pytania.
Nast^pnie popros, aby kazda z par wylosowata jeden zestaw pytah. Przekaz uczniom kartki papieru i
dlugopisy i daj sygnal do rozpocz^cia gry.
Omowienie cwiczenia. Porozmawiaj z uczniami o ich wrazeniach z wykonywanego zadania. Pytania
pomocnicze:
•

Czy udaio warn siq ^ykonac

•

Czy wykonujqc
pytania,

zadanie,

czy szukaiiscie

•

Ktore z zadan wydawah

•

Czy cos sposrod

wszystkie zadania?

sknpiaiiscie

si^ Jedynie

tych odpowiedziprzy

Dlaczego?
na poszukiwaniu

okazji?

odpowiedzi

na zadane

warn

Dlaczego?

warn si^ najtrudniejsze/najiarwiejsze?

Iresci zadan Inb samej zagadki zaskoczyh

Dlaczego?
was w trakcie gry? Co?

Dlaczego?
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•

Kfdt'e sposrod

tresci najhardziej

utkwUy warn wpami^ci?

Jakie?

Dlaczego?

Gdy uczniowie podzielg si? wrazeniami, popros kolejne pary o odczytanie odpowiedzi na wylosowane
pytania. W razie potrzeby pomoz wspolnie z pozostaiymi uczniami ustalic prawidiowq odpowiedz na
pytania (prawidiowe odpowiedzi znajdziesz w zal^czniku nr 2).
Podsumowanie cwiczenia. W ramach podsumowania porozmawiaj z uczniami, dlaczego poruszone
w aplikacji tresci mog^ bye ich zdaniem istotne z punktu widzenia przeciwdzialania zachowaniom
ryzykownyin. Pytania pomocnicze:
•

Jaki

wpiyw

na podejmowanie

emocjami/sfawianie
•

Jakie

zachowan

granic/racjonahie

hitie umiejqtiwsci

mogq

ryzykownych

podejmowanie

waszym

zdaniem

ma samooceua/radzenie

sobie

z

decyzji?
miec

wplyw

na podejmowanie

zachowan

ryzykownych?
•

Dlaczego

waszym zdaniem,

mimo wiedzy na temat szkodliwosci

ludzie nie mogqsi^powsfrzymacprzed

ich

roznych suhstancji,

niektorzy

nzywaniem?

3. Podsumowanie zaj^c. W ramach podsumowania zaj^c powiedz uczniom, ze aplikacja jest dost^pna
rowniez na inne nosniki elektroniczne (smartfony, tablety). Mozna pobrac ja bezplatnie w sklepach
Appstore oraz Googleplay, wpisujqc tytui aplikacji: Znajdziesz

mnie? Powiedz rowniez, ze aplikacja

zawiera materialy dodatkowe w forniie dodatkowych cwiczen (np. psychotest dotycz^cy umiej^tnosci
sluchania czterema uszami).
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Zal^cznik nr 1
Zestawy pytan do gry
Zestaw nr 1
1. Ktory s ^ i a d jest nowy?
2. Z jakich elementow sklada si? komunikat FUKOZ?
Zestaw nr 2
1. Jak miala na imi? dziewczyna, z ktorq rozstai si?jeden z s^siadow?
2. Wyiniehcie kolejne obszary mozgu, ktorych prac? destabilizuje alkohol?
Zestaw nr 3
1. Wyiniericie jedno sposrod pytan dotycz^cych alkoholu, ktore zadal sqsiad?
2. Co dzieje si? z czlowiekiem, kiedy w jego organizmie znajduje si? od 0,2-0,5 promili alkoholu we
krwi?
Zestaw nr 4
1. Z jakich elementow skladat si? wasz komunikat odzwierciedlaj^cy emocje s^siada?
2. Jaki kontekst powoduje, ze ciekawosc jest zalet^ lub wadg?
Zestaw nr 5
1. Ktory s^siad pomogl warn w r o z w i ^ a n i u zagadki?
2. Ktore obszary mozgu niszczy alkohol u nastolatka?
Zestaw nr 6
1. Wymiencie trzy rzeczy, ktore mozna bylo znalezc w ostatriiej lokalizacji w grze.
2. Do kogo lepiej jest si? porownywac: do siebie na przestrzeni czasu czy do innych? Dlaczego?
Zestaw nr 7
1. Jakie zdj?cia pojawily si? na snapach?
2. Jakie kary grozq osobie prowadz^cej pojazd pod wplywem alkoholu?
Zestaw nr 8
1. Wymiencie wszystkie istome dla sprawy przedmioty znalezione w grze.
2. Czy lenistwo moze bye w jakis sytuacjach pomocne? Zapiszcie kontekst, ktory powoduje, ze ta
cecha staje si? zalet^.
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Zestaw nr 9
1. Kogo szukaiiscie?
2. Wymiehcie trzy sposrod wymienionych w jednym z zadari sposobow na stres.
Zestaw nr 10
1. Z k i m byta z w i ^ a n a Ida?
2. Co mozna zrobic, gdy znajomy chce prowadzic pod wplywem alkoholu? Wymiericie cztery
mozliwosci.
Zestaw nr 11
1. Kto byl na przystanku?
2. Jakie konsekwencje moze przyniesc
przynajmniej trzy.

cz?ste picie alkoholu w mtodym wieku? Wymiericie

Zestaw nr 12
1. O j a k i m koncercie wspominajq bohaterowie na swoich profilach?
2. Jakie ryzyko wigze si? z piciem alkoholu w trakcie imprezy? Wymiericie przynamniej pi?c sposrod
przedstawionych w jednym z zadari.
Zestaw nr 13
1. Do kogo naiezy flaming?
2. Ktore sposrod wykonywanych przez was zadari dotyczyly samooceny?
Zestaw nr 14
1. Na ile sposobow mozna ustyszec dan^ informacj?? Poszukajcie teorii Shulza von Thuna.
2. W trakcie niespodziewanej rozmowy z kolegq, ktory komunikat pozwolil na zakoriczenie rozmowy
i zachowanie dobrej relacji z rozmowcq?
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Zal^cznik nr 2
Odpowiedzi na pytania
Zestaw nr 1
!.
2.

Ktory s^siad jest nowy?
Kohieia.
Z jakich elementow sklada si? komunikat FUKOZ?
F-fakty,
U - nczucia,
Kkonsekwencje,
0 ~ ociekiwania,
Z ~ zapfecze.

Zestaw nr 2
1. Jak miala na imi? dziewczyna, z ktor^ rozstai si? jeden z s^siadow?
Zuzia.
2. Wymiencie obszary mozgu, ktorych prac? destabilizuje alkohol?
Plaly czohwe - mozdiek - hipokamp.
Zestaw nr 3
1. Wymiencie jedno sposrod pytan dotycz^cych alkoholu, ktore zadal s^siad?
Przykladowe pytanie; M^zczyzua i kohieta wazqcy fyle samo kilogramdw wypili w
fym samym czasie trzy porcje alkoholu. Ktore z nich bqdzie mialo wyzsze
st^zenie
alkoholu we krwi?
2. Co dzieje si? z czlowiekiem, kiedy w jego organizmie znajduje si? 6d 0,2-0,5 promili
alkoholu we krwi?
Pogorszenie
koordynacji
wzrokowo-ruchowej,
wydluzenie
czasu
reakcji,
nieadekwatne poczucie swoich
mozliwosci.
Zestaw nr 4
1. Z jakich elementow sklada! si? wasz komunikat odzwierciedlajqcy emocje sqsiada?
Donwiemauie
+ nazwa emocji + opis sytuacji.
2. Jaki kontekst powoduje, ze ciekawosc jest wadq? Odwotajcie si? do sytuacji: Dqzysz
do realizacji zaiozonego wczesniej
celu.
Nadmieruie koticentrujesz si^ ua poznawaniu roznych aspektow sytuacji. Nie jestes
w stauie wybrac tego, co jest Ci uaprawd^ fiiezh^dne, przez co gubisz sens
skupiajqc
si^ fia zbyt wielu
szczegdiach.
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Zestaw nr 5
1. ICtory s^siad pomogl wam w rozwiqzaniu zagadki?
Trzeci.
2. Ktore obszary mozgu niszczy alkohol u nastolatka?
Phty czolowe — moidzek - hipokamp.
Zestaw nr 6
1. Wymiehcie trzy rzeczy, ktore mozna bylo znalezc w ostatniej lokalizacji w grze.
Przykladowe rzeczy: skrzynia, dmuchana
orka, lopala, dynia, globus,
skrzynka
pocztowa, okula/y,
wenlylalor.
2. Do kogo lepiej jesl si? porownywac: do siebie na przestrzeni czasu czy do innych?
Dlaczego?
Do siebie na przestrzeni czasu, poniewaz pomaga to zai/wazyc i docenic to, co si^
nam do tej poty udah i zorientowac si§, do czego chcemy dqzyc i zaplanowac
dalszy
kiemnekdziafan
oraz rozwojn.
Zestaw nr 7
1. Jakie zdj?C!a pojawily si? na snapach?
Pierwszy: zdj^cia z imprezy (kiotnia Kosmy i Zaby oraz wyjscie Idy).
Drugi: zdj<^cia z autobusu (Kosma i Kuba, zoity pojazd
hydraulika).
2. He promili alkoholu we krwi kierowcy samochodu spowoduje, ze jego czyn zostanie
zakwalifikowany jako wykroczenie?
Od 0,2do 0.5promili we krwi lub od 0,1 mgdo 0,25 mg alkoholu w I dm3
toslanpo
nzyciu alkoholu kwalifikowanyJako
wykrocznie.
Zestaw nr 8
1. Wymiehcie wszystkie istotne dla sprawy przedmioty znalezione w grze.
Pizza weganska, zaplamiona
hluza, serwetka ze sladem szmiuki, rozklad
jazdy.
chustka. odpryski
lakieru.
2. Czy lenistwo moze bye pomocne w sytuacjach konfiiktowych? W j a k i sposob?
Rozwiqzujesz sytuacji konJJiktowq z kirns znajomym: odpuszczasz w sprawach,
ktore
nie majq dla Ciebie wi^kszej wagi lub nie sq istotne. Dzi^ki temu latwiej
rozwiqzujesz
pojawiajqce siq spory.
Zestaw nr 9
1. Kogo szukaliscie?
Idy.
2. Wymiehcie trzy sposrod wymienionych w jednym z zadah sposobow na stres.
Przykladowe odpowiedzi: rozmowa z kirns hiiskim, kqpiel. aktymiosc
fizyczna.

Zadanie finansowane zc srodkow Funduszu Rozwi^ywania Problemow Hazardowych w ramach Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020

^NPZ
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

NAAOOOWrr PMOWMZUMMnA

Zestaw nr 10
1. Z kim byla zwi^zana Ida?
Z Kosmq.
2. Co mozna zrobic, gdy znajomy chce prowadzic pod wplywem alkoholu? Wymiencie
cztery mozliwosci.
Rozmowa z wykorzyslaniem
kommiikatu FIJKOZ, odehranie khczvkdw.
telefon do
rodzicow, (elejon na policj^.
Zestaw nr 11
1. Kto byl na przystanku''
Kuha i Kosma.
2. Jakie konsekwencje moze przyniesc cz^ste picie alkoholu w mlodym wieku?
Wymiencie przynajmniej trzy.
Przykladowe konsekwencje: problemy z pami^ciq, z uczeniem si^, z
konirolowauiem
swojego zachowania, z koordynacjq
ruchowq.
Zestaw nr 12
1. 0 jakim koncercie wspominaj^ bohaterowie na swoich profilach?
Konceri Rolling Stones.
2. Jakie ryzyko wi^ze si? z piciem alkoholu w trakcie imprezy? Wymiencie
przynamniej trzech hasel sposrod przedstawionych w jednym z zadan.
Przykladowejias^a:. Ai7c-, narazenie sie no hvcie skrzywdzonym,
un-ata koniroli nod
sobq, narzncanie si^ innym, kompromitacja,
zrazenie do siebie znajomych,
u/eganie
presji.
Zestaw nr 13
1. Do kogo nalezy flaming?
Do dziadka
2. Ktore sposrod wykonywanych przez was zadah dotyczyly samooceny?
Cwiczenie z porownywaniem
siebie do siebie oraz ze szklankq do
polowypelnq.
Zestaw nr 14
1. Na ile sposobow mozna uslyszec dan^ informacj?? Poszukajcie teorii Shulza von
Thuna.
Na cztery sposoby.
2. W trakcie niespodziewanej rozmowy z koleg^, ktory komunikat pozwolil na
zakonczenie rozmowy i zachowanie dobrej relacji z rozmowc^?
Przykladowy komunikat: Nie mog^ teraz rozmawiac. Proszq, zadzwon
pozniej.
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