
Program profilaktyczny: 

STOP uzależnieniom – już od przedszkolaka dbamy o zdrowie w naszej rodzinie

Cel ogólny – propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny
narkotyków  oraz  Internetu  wśród  dzieci  w  wieku  przedszkolnym,  a  tym  samym  kształtowanie
w młodym pokoleniu postawy wrażliwości na drugiego człowieka, umiejącej ocenić co jest dobre,
a co złe, radzącej sobie z emocjami, potrafiącej odpowiednio reagować w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia, profilaktyka uzależnień od mediów audiowizualnych, uświadamianie rodziców w zakresie
szkodliwości dla rozwoju mózgu nadmiaru mediów audiowizualnych. 

Cele szczegółowe:

 rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych;
 budowanie postawy otwartości, życzliwości i miłości do ludzi oraz pozytywnego obrazu 

siebie;
 wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia;
 kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie                     

z negatywnymi emocjami innych;
 kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie;
 budowanie prawidłowych relacji z rówieśnikami, a także  osobami dorosłymi; 
 uświadomienie zagrożeń jakie czyhają we współczesnym świecie;
 asertywna odmowa dziecka w stosunku do osób „częstujących”;
 kształtowanie umiejętności krytycznego spojrzenia na zachęcanie do picia i wskazywanie 

przez dzieci skutków nadużywania alkoholu;
 uświadomienie dzieciom szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek -            

w tym palenia papierosów;
 nauka wnioskowania i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny;
 rozumienie pojęcia „konsekwencje”;
 upowszechnianie wiedzy o zdrowiu zasadach mu sprzyjających(promocja zdrowego stylu 

życia-uprawianie różnego rodzaju sportów, zdrowe odżywianie, dbanie o higienę                  
i bezpieczeństwo

 pokazanie dzieciom możliwości ciekawego i twórczego spędzania czasu wolnego z daleka     
od komputera, tabletu, telefonu komórkowego;

 tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci;
 edukacja dzieci i rodziców w zakresie szkodliwości nadużywania mediów audiowizualnych;
 edukacja rodziców i dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów audiowizualnych. 

Podstawowe założenia programu:

Uzależnienia stanowią poważny problem społeczny i wychowawczy. Wielu młodych ludzi  zamiast
efektywnie  przygotować  się  do  przyszłego  życia  zawodowego i  społecznego ucieka  w niszczące
organizm nałogi, w tym uzależnienie od technologii komputerowej i Internetu. Dla jednostki żyjącej
w napięciu, w związku z konfliktami w rodzinie, trudnościami w uczeniu się, odrzuceniem przez
grupę  rówieśniczą  lub  najbliższe  środowisko,  używki  stanowią  oderwanie  się  od  problemów,
zapomnienie o nich i przeniesienie się w nierealny, „lepszy świat". Substancje mocno działające na
organizm  i  psychikę  człowieka  to  narkotyki,  alkohol,  nikotyna  i  inne  środki,  np.  leki.
Uzależnienia  behawioralne,  w  tym  od  mediów  audiowizualnych  stanowią  poważny  problem
współczesności.  Relacje  społeczne,  zawodowe,  rówieśnicze  coraz  częściej  przenoszone  są
w  przestrzeń  wirtualną,  co  zaburza  naturalny  rozwój  człowieka,  zwłaszcza  dziecka  w  okresie
kształtowania funkcjom poznawczych i społeczno – emocjonalnych, a także motorycznych. Istotne
jest, by od najmłodszych lat kształtować w dzieciach umiejętność „mądrego” korzystania z mediów
audiowizualnych (telewizor, komputer, tablet, telefon) pod nadzorem i kontrolą rodziców. Ważnym
elementem  oddziaływania  profilaktycznego  jest  edukacja  rodziców
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efektywnie  przygotować  się  do  przyszłego  życia  zawodowego i  społecznego ucieka  w niszczące
organizm nałogi, w tym uzależnienie od technologii komputerowej i Internetu. Dla jednostki żyjącej
w napięciu, w związku z konfliktami w rodzinie, trudnościami w uczeniu się, odrzuceniem przez
grupę  rówieśniczą  lub  najbliższe  środowisko,  używki  stanowią  oderwanie  się  od  problemów,
zapomnienie o nich i przeniesienie się w nierealny, „lepszy świat". Substancje mocno działające na
organizm  i  psychikę  człowieka  to  narkotyki,  alkohol,  nikotyna  i  inne  środki,  np.  leki.
Uzależnienia  behawioralne,  w  tym  od  mediów  audiowizualnych  stanowią  poważny  problem
współczesności.  Relacje  społeczne,  zawodowe,  rówieśnicze  coraz  częściej  przenoszone  są
w  przestrzeń  wirtualną,  co  zaburza  naturalny  rozwój  człowieka,  zwłaszcza  dziecka  w  okresie
kształtowania funkcjom poznawczych i społeczno – emocjonalnych, a także motorycznych. Istotne
jest, by od najmłodszych lat kształtować w dzieciach umiejętność „mądrego” korzystania z mediów
audiowizualnych (telewizor, komputer, tablet, telefon) pod nadzorem i kontrolą rodziców. Ważnym
elementem oddziaływania profilaktycznego jest edukacja rodziców i wyposażenie ich w konkretne
narzędzia  kontroli,  a  także  uświadomienie  im  zagrożeń  płynących  z  nadużywania  mediów
audiowizualnych.
Choć  najbardziej  narażona  na  uzależnienia  jest  młodzież,  dla  której  największym  autorytetem
zwykle są rówieśnicy, to coraz częściej można obserwować, że już kilkuletnie dzieci wzorują się na
starszym rodzeństwie, bliskich znanych im osobach, a także idolach z Internetu. Zdarza się, że stają
się   są  odbiorcami  treści,  które  nie  są  do  nich  adresowane.  Dlatego  tak  ważne  jest,  by
oddziaływania profilaktyczne  prowadzić od najmłodszych lat, a więc już w przedszkolu. Mają one
na  celu  pomaganie  dzieciom,  by  znały  swoje  prawa,  umiały  mówić  o  swoich  emocjach,
przeciwstawić się negatywnym naciskom czy wpływom,  a także  by wykształciły w sobie pozytywne
kompetencje i umiejętności życiowe (zdolności realistycznego myślenia, dojrzałość emocjonalną,
zdolność  do  budowania  odpowiednich  więzi  międzyludzkich  oraz  zdolność  odkrywania
i respektowania podstawowych wartości i norm moralnych) ,a nawet przyczynić się do tego iż dzieci
te staną się  być może wzorcem dla innych.  Nieustanne wyjaśnianie, co jest dobre a co złe pomaga
małym  dzieciom  zbudować  własny  system  wartości,  który  później  pozwoli  im  samodzielnie
zdecydować, że używki stosowane w nadmiarze są złe, zagrażają zdrowiu i co najgorsze można się
od nich uzależnić. Małe dzieci nie są w stanie w pełni zrozumieć negatywnych skutków nadużywania
używek,  środków  odurzających,  leków,  uzależnienia  od  komputera,  Internetu.  Potrafią  jednak
stopniowo zrozumieć, że to, co spożywają wpływa na funkcjonowanie ich organizmu, że korzystne
jest  dla  zdrowia  spożywanie  dobrych  rzeczy:  warzyw,  owoców,  nabiału,  domowych  obiadów.
Natomiast  od  niewłaściwego  jedzenia  (np.  hamburgery,  frytki,  chipsy)  nadmiaru  słodyczy,
sztucznych dodatków ,złych "leków"  i używek można się rozchorować. Dobrze jest, aby na tym
etapie rozwoju zakorzenić u dzieci pozytywny obraz zdrowego stylu zdrowia i pojęcia osobistego
wyboru. Wiąże się to z profilaktyką prozdrowotną czyli wdrażaniem do codziennej i systematycznej
higieny osobistej (mycia rąk twarzy, mycia zębów, czesania się), dobieraniem właściwego ubioru,
poznawaniem zasad zdrowego odżywiania się i różnych produktów żywnościowych (co jest zdrowe
a co szkodliwe), higieną odpoczynku, relaksowaniem się umiejętnością spędzania wolnego czasu,
wiedzą  o  znaczeniu  ruchu  i  aktywności  fizycznej  dla  zdrowia.  Dlatego  też  ważna  jest  tu  rola
dorosłych- wychowawców, rodziców i opiekunów, którzy mogą ukształtować młode charaktery tak,
by  potrafiły  rozróżnić  dobro  od  zła,  by  w  razie  konieczności  potrafiły  sprzeciwić  się  wobec
nagannych zachowań. W przypadku małych dzieci  oddziaływanie musi  być wielokierunkowe - ze
środowiska przedszkolnego, jak i rodzinnego. Stąd też ważne jest stałe zdobywanie wiedzy przez
nauczycieli,  specjalistów,  którzy  wykorzystują  różnorodne  dróg  przekazu  ważnych  informacji
i wskazówek. Podobnie powinno być w stosunku do rodziców- często zapracowanych i pochłoniętych
własnymi sprawami.  Rodzice nie raz nie zdają sobie sprawy z   ważności  wpływu, jaki  mają na
kształtowanie charakteru swoich dzieci. Ważne, by rozumieli, że nie raz przykład dany dziecku jest
o wiele bardziej kształtujący, niż słowa. Dziecko kochane i akceptowane nie tylko w rodzinie ma
większe szanse na prawidłowy rozwój uczuć i postaw prospołecznych. Dziecko, które darzone jest
miłością  ma  poczucie  bezpieczeństwa,  poczucie  afiliacji  nie  szuka  kontaktów  w  grupach
nieformalnych,  nie  sięga  po  papierosy  czy  narkotyki,  nie  ucieka  w  Internet  i  inne  pułapki
ówczesnego świata.


