Smashed online
TANÁRI ÚTMUTATÓ

CÉLKITŰZÉSÜNK
Célkitűzésünk az elképzeléseinkre
alapoz, amelyek alapján a fiatalkori
alkoholfogyasztás problémakörét kezelni
próbáljuk, valamint a magabiztosság
érzésére, amit a fiatalokban szeretnénk
elültetni.

A Smashed egy életre szóló lecke
Az ifjúkori alkoholfogyasztással a pozitív gondolkodás
erejével szállunk szembe
Egy generációt szeretnénk felvértezni a csoportnyomás és
a negatív behatások ellen
A tudás hatalom
Ha kételyekkel küzdesz, és döntéshelyzetbe kerülsz, légy
ellátva információval és ismeretekkel
Ha a világ elkerülhetetlenül választás elé állít, hozz
tudatos döntéseket
Smashed. A felvilágosítás erejével az alkohol veszélyei ellen
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A SMASHED-RŐL

MI AZ A SMASHED ONLINE?

A fiataloknak joguk van olyan
felvilágosításhoz, ami őszinte, magabiztossá
tesz és lelkesít. Szeretnénk elérni, hogy a
pozitív változás hangja lehessünk 10 millió
fiatal számára 2030-ig. A Smashed a világ
több mint 25 országában van jelen.

A Smashed Online újszerű, szórakoztató és
figyelemfelkeltő módon ötvözi a lebilincselő
drámát az interaktív oktatás eszközeivel. A
történet egy hatásos és valószerű történetet
mesél el fiatalokról és az alkoholról,
miközben lehetőséget ad a felhasználóknak,
hogy a 60 perces e-kurzus során
megállhassanak és feltehessék maguknak a
kérdést: „Mi lenne, ha ez velem történne?”

OKTATÁSI CÉLOK

A diákok találkozhatnak a fiatalkori alkoholfogyasztás különböző
problémáival, körbejárhatják azokat és reagálhatnak rájuk.
•

A társadalmi és érzelmi okokkal

•

Az ifjú életekre való hatásokkal

•

A közösségi befolyások és döntéshelyzetek összefüggéseivel

•

A maguknak és másoknak nyújtható segítség formáival és elérhetőségeivel

A SMASHED ONLINE HASZNÁLATA
OSZTÁLYTERMI ALKALMAZÁS
• Jelentkezz be előre a „Tanár vagy?”
gomb használatával, és regisztráld be
az osztály létszámát
• Használj interaktív táblát vagy
projektort, hogy csoportként
teljesíthessétek a kurzust
• Használd az interaktív
tevékenységeket, hogy közösen
vitathassátok meg a felvetődő
témákat
• Töltsd ki a rövid, diákokról szóló
kérdőívet a kurzus előtt és után is,
hogy látni lehessen a fejlődésüket,
majd töltsd le az eredményt.
Ahhoz, hogy válaszaik anonimek
maradjanak, kattints a linkre, ahol
megtalálod egyszerű ‘Fejeket le,
kezeket fel’ aktivitásunk használati
útmutatóját.

DIÁKOK
• Küldd el a kurzus linkjét
email-ben a diákoknak
• A diákok név nélkül
csatlakoznak a programhoz
• A diákok a saját
időbeosztásuk szerint
teljesítik a Smashed Online
programját
• Egyszerű kérdések
megválaszolására
ösztönözzük őket, hogy
haladásukat figyelemmel
lehessen figyelni
• Kiegészítő linkek segítségével
további információkkal,
tanácsokkal és útmutatással
látjuk el őket

FEJLESZTD A TANULTAKAT
KVÍZEK

Készíts kvízt a diákoknak az alkoholról és annak veszélyeiről.
Fogalmazz meg kérdéseket a Smashed sztorijában történtekről,
és az alkoholfogyasztás következményeiről az egyes karakterek
vonatkozásában.

GRAFIKAI/
MŰVÉSZETI KIHÍVÁSOK

A diákok még jobban megérthetik a fiatalkori alkoholfogyasztás
veszélyeit, ha posztereket vagy online reklámokat alkotnak.
Bátorítsd őket, hogy építsenek azokra a dilemmákra, amikkel a
karakterek szembesültek a sztori során.

DRÁMA

Használjátok a történetet ihletként, hogy a diákok saját
jeleneteket, reklámokat, és színdarabokat készítsenek a fiatalkori
alkoholfogyasztás témájában. Segíts nekik a csoportnyomás
témakörének értelmezésében, és bátorítsd őket, hogy gyártsanak
alternatív befejezéseket a Smashed-hez.

KREATÍV ÍRÁS

Kérd meg a diákjaidat, hogy képzeljék bele magukat egy barát
vagy rokon helyébe a történet egyes pontjain. Mit tanácsolnának
a főhősöknek email vagy levél formájában? Vagy írhatnak
újságcikket is az eseményről.

VERSENYEK

A fiataloknak gyakran elképesztő ötleteik vannak. Hirdess
versenyt, melyben kampányokat tervezhetnek a fiatalkori
alkoholfogyasztás veszélyeiről, és az elkészült műveket
bemutathatják a nagyközönségnek és kortársaiknak is.

MÉDIA

A diákok maguk is újraforgathatnak jeleneteket a
Smashed-ből, vagy készíthetnek saját dokumentumfilmet
a fiatalkori alkoholfogyasztás veszélyeiről.
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MARADJUNK KAPCSOLATBAN
Köszönjük, hogy a Smashed-et bemutattátok az iskolátokban, és segítetek a diákoknak,
hogy többet tudjanak meg a fiatalkori alkoholfogyasztásról. Reméljük, hogy a Smashed egy
egyedi, kreatív tanulási élménnyel gazdagította a tananyagot. Kérjük, hogy osszátok meg a
programmal kapcsolatos tapasztalataitokat velünk és más tanárokkal is!

MOMENTÁN TÁRSULAT (Improvizáció Kft.)
+36 1 400 6885
smashed@momentantarsulat.hu
www.facebook.com/MomentanTarsulat
momentantarsulat.hu

SMASHED
Twitter.com/smashedproject
Facebook.com/smashedproject
www.smashedproject.org
A Smashed egy nemzetközi ismeretterjesztő program, melyet a brit Collingwood Learning
hozott létre. A Diageo Budapestnek köszönhetően a Smashed Online ingyenesen elérhető
az iskolák számára.

5

