„Żyjmy w świecie wolnym
od dymu tytoniowego”

PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów
szkół podstawowych.
Cele szczegółowe:
 Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących
do nie palenia.
 Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede
wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego
powietrza.
 Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się
rozpoznawania swoich zachowań.- sposoby odmowy.
 Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych,
uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie
umiejętności radzenia sobie z problemami.
 Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu
pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności
w kontaktach z ludźmi.

Program profilaktyki palenia tytoniu“Znajdź właściwe rozwiązanie”
skierowany jest do uczniówklas IV-VI szkoły podstawowej. W tym okresie
nauki gwałtownie wzrasta liczbadzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy
zapalić papierosa.

Odsetek młodzieży w Polsce rozpoczynającej palenie w wieku:
11 lat i mniej wynosi 13,8 %
12 lat wynosi 9,2 %
13 lat wynosi 9,6 %
14 lat wynosi 11,3 %
15 lat wynosi 9,7 %
Niektórzy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w
regularnych odstępachczasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od
nikotyny.Odsetek młodzieży palącej papierosy codziennie zwiększa się wraz
z wiekiem:
11 lat wynosi 0,8 %
13 lat wynosi 3,0 %
15 lat wynosi 12,4 %
Codzienne palenie tytoniu przez młodzież wykazuje zróżnicowanie regionalne.
Największyodsetek zanotowano w województwie świętokrzyskim - 20, 3 %, a
najmniejszy w województwiepodkarpackim - 5,1 %3.
Konieczność interwencji w kierunku uchronienia przed inicjacją palenia tytoniu
i wejścia w nałógpodyktowana jest również skumulowaniem w tym okresie
życia wielu psychospołecznych czynnikówryzyka palenia tytoniu, w tym m. in.
socjodemograficznych, tj.:
1. wiek i płeć ucznia;
2. status społeczny, stan rodzinny i wykształcenie rodziców;
3. problemy wieku dojrzewania;
4. czynniki środowiskowe;
5. czynniki interpersonalne (palenie rodziców, rodzeństwa, rówieśników,
zachowanie grup rówieśniczych, więzi społeczne);
6.normy i obyczaje środowiskowe, w tym reakcje rodziców na palenie
tytoniu przez dziecko;
7.dostępność wyrobów tytoniowych.

W ostatnich latach zwiększa się znaczenie roli
profilaktyki palenia tytoniu.Nauczycielepodejmują trud
realizacjizadań w zakresie tworzenia szkoły wolnej od
dymu tytoniowego.
Program: „Znajdź właściwe rozwiązanie”
realizowany jest przez nauczycieli klas IV-VI
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