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PRZEWoDniK dLa nAUCZYCiELI



naSZ MAniFeST

SMASHED TO PRZEŁOMOWY KURS EDUKACYJNY

JEGO CELEM JEST ZNIECHĘCENIE OSÓB NIELETNICH DO SIĘGANIA 
PO ALKOHOL POPRZEZ POKAZANIE PRZYKŁADÓW Z ŻYCIA ICH 
RÓWIEŚNIKÓW I INSPIROWANIE, ABY POMYŚLELI O TYM TEMACIE

ABY WYCHOWAĆ POKOLENIE PRZYGOTOWANE NA PRESJĘ ZE 
STRONY OTOCZENIA I ODPORNE NA NEGATYWNE WPŁYWY

WIEDZA DAJE MOC

KIEDY ZMAGASZ SIĘ Z WĄTPLIWOŚCIAMI I NIEZDECYDOWANIEM, 
PRZYGOTUJ SIĘ POPRZEZ ZDOBYCIE WIEDZY I ZROZUMIENIE 
PROBLEMU

KIEDY ŚWIAT NIEUSTANNIE PODSUWA CI RÓŻNE WYBORY, BĘDZIESZ 
GOTOWY(-A) NA PODJĘCIE ŚWIADOMYCH DECYZJI

SMASHED. EDUKACJA DOTYCZĄCA SPOŻYWANIA ALKOHOLU, KTÓRA 
DAJE POCZUCIE SPRAWCZOŚCI I PODMIOTOWOŚCI

Ten manifest uosabia nasze przekonania 
na temat tego, jak radzić sobie z piciem 
alkoholu wśród osób nieletnich, a także w 
jaki sposób wzbudzać w młodych ludziach 
poczucie sprawczości i podmiotowości.
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SESJE DLA CAŁYCH KLAS

• Zaloguj się wcześniej za 
pomocą przycisku „Czy jesteś 
nauczycielem?” i zarejestruj liczbę 
osób z klasy

• Użyj interaktywnej tablicy lub 
projektora, aby realizować kurs jako 
grupa

• Korzystaj z interaktywnych ćwiczeń, 
aby wspólnie omawiać punkty do 
zapamiętania

• Wypełnij naszą krótką ankietę 
uczniowską przed i po kursie, 
aby zobaczyć postępy uczniów 
i pobrać wyniki. Aby zachować 
anonimowość odpowiedzi, kliknij 
link i skorzystaj z naszej prostej 
aktywności Wszystkie ręce na 
pokład! 

INDYWIDUALNI UCZNIOWIE

• Roześlij do uczniów 
e-mailem linki do kursu 

• Uczniowie rejestrują się 
anonimowo 

• Uczniowie ukończyli 
Smashed Online w swoim 
czasie

• Zostaną poproszeni o 
odpowiedzi na proste 
pytania, abyśmy mogli 
monitorować postępy 
uczniów

• Mogą skorzystać z 
pomocnych linków, aby 
uzyskać dodatkowe 
informacje, porady i 
wskazówki

SPOSÓB KORZYSTANIA Z KURSU SMASHED ONLINE

O KURSIE SMASHED

Młodzi ludzie mają prawo do rzetelnej, 
upodmiotowiającej i inspirującej edukacji 
dotyczącej spożywania alkoholu. Do 2030 r. 
chcemy stać się głosem pozytywnych zmian 
dla dziesięciu milionów młodych ludzi. Z 
kursu Smashed można korzystać w ponad 25 
krajach na całym świecie.

CELE KURSU

Uczniowie obserwują, badają i zastanawiają się nad istotnymi kwestiami 
dotyczącymi zjawiska spożywania alkoholu przez osoby nieletnie:

• Przyczyny społeczne i emocjonalne 

• Wpływ na życie młodych ludzi

• Wpływ społeczny i podejmowanie decyzji

• Gdzie i jak pomóc sobie i innym

CZYM JEST SMASHED ONLINE?

Nowatorski, atrakcyjny i angażujący 
kurs edukacyjny online, który stanowi 
połączenie wciągającej historii dla młodzieży 
z interaktywnym narzędziem do nauki. 
Przedstawia mocne i realistyczne scenki 
z życia młodych ludzi w konfrontacji z 
alkoholem. Podczas 60-minutowego 
kursu e-learningowego uczniowie czują 
motywację, aby zapytać: „Co by było, 
gdybym to był(a) ja?”

https://indd.adobe.com/view/7201a425-b1e4-4187-b3e4-4c4dc48a7b70


NAUKA ZA POŚREDNICTWEM 
MULTIMEDIALNYCH TREŚCI INTERNETOWYCH
Internetowa zabawa zachęci uczniów do zdobywania wiedzy na temat problematyki spożywania 
alkoholu przez osoby nieletnie. Dlaczego nie zamierzasz kontynuować nauki? Oto kilka prostych 
pomysłów, które możesz wykorzystać na zajęciach.

Stwórz quiz dla uczniów dotyczący alkoholu i jego zagrożeń. 
Dołącz pytania o to, co stało się w fabule historii Smashed, w 
tym konsekwencje picia alkoholu dla każdej postaci. 

Wykorzystaj fabułę jako inspirację dla uczniów do tworzenia 
własnych scenek, reklam i dialogów wokół problemu picia 
alkoholu przez osoby nieletnie. Pomóż im odkryć, czym jest 
presja ze strony otoczenia i stworzyć alternatywne zakończenia 
dla historii Smashed!

Uczniowie mogą promować niebezpieczeństwa związane z 
piciem alkoholu w młodym wieku, tworząc plakaty lub reklamy 
online. Zachęć ich do wykorzystania wyzwań i dylematów, z 
jakimi borykają się bohaterowie opowieści.

Uczniowie wyobrażają sobie, że są przyjaciółmi lub krewnymi 
postaci w którymś momencie historii. Co mogliby doradzić 
fikcyjnym bohaterom w e-mailu lub liście? Mogą również 
napisać artykuł w gazecie o incydencie pod koniec historii. 

QUIZ

DRAMAT

GRAFIKA / SZTUKA

TWÓRCZE PISANIE
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Uczniowie mogą odtwarzać sceny z kursu Smashed na filmie lub 
nakręcić dokument o niebezpieczeństwach związanych z piciem 
alkoholu w młodym wieku.

Młodzi ludzie często mają najlepsze pomysły. Przeprowadź 
konkurs, w którym będą rywalizować o stworzenie najlepszej 
kampanii na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu przez 
osoby nieletnie, prezentując swoją pracę innym. 

MEDIA

KONKURENCJA



Smashed to globalny program edukacyjny stworzony przez Collingwood Learning w 
Wielkiej Brytanii. Dzięki zasponsorowaniu przez firmę Diageo Polska kurs Smashed Online 
jest bezpłatny dla szkół.
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Dziękujemy za wykorzystanie kursu edukacyjnego Smashed w szkole i pomoc młodym 
ludziom w zapoznawaniu się z kwestiami związanymi z piciem alkoholu przez 
osoby nieletnie. Mamy również nadzieję, że Smashed zapewnił unikalne, kreatywne 
doświadczenie edukacyjne, które wzbogaca program nauczania. Prosimy, aby podzielić się z 
nami i innymi nauczycielami swoimi doświadczeniami z kursu Smashed!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

TRANSLATE MEDIA
+44 (0) 20 8834 4840
https://www.translatemedia.com
https://www.translatemedia.com/contact-form/

SMASHED
Twitter.com/smashedproject
Facebook.com/smashedproject
www.smashedproject.org

https://www.translatemedia.com
https://www.translatemedia.com/contact-form/

