
 

 

 
GRUPA WIEKOWA: Szkoła średnia 
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ: Marcin Majkut 
 
FILM:  
Mój Piękny Syn (2018 r.) 

reż. Felix Van Groeningen 
 
 
Wzruszająca, ale bez patosu czy zbędnego poetyzowania historia relacji pomiędzy 
uzależnionym od narkotyków chłopcem a jego rodziną. Opowieść o tym, jak uzależnienie 
od narkotyków potrafi niszczyć nie tylko narkomana ale i całe jego społeczne otoczenie. 
Film został nakręcony na podstawie książki Davida Sheffa pt. "Cudowny chłopiec. Mój 
uzależniony syn”, w której autor opisuje skomplikowaną i trudną walkę o wyjście z nałogu 
swojego syna.  
 

Temat lekcji: 
Jak (nie)zostać narkomanem 

 
Pojęcia kluczowe:  
Uzależnienie od narkotyków 
Czym są uzależnienia 
Narkotyki 
Dorastanie  
Pomoc osobie uzależnionej od narkotyków 
Relacje osoby uzależnionej z innymi 
 
 
Cele lekcji: 



 

 

Uczniowie dowiadują się o zagrożeniach związanych z braniem narkotyków a w 
konsekwencji z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz o rodzajach obrony 
przed braniem narkotyków w tym presją społeczną ze strony rówieśników wpływającą na 
podejmowanie decyzji o próbowaniu narkotyków. 
Na towarzyszących seansowi warsztatach uczniowie podejmą się opracowania skutecznej 
kampanii antynarkotykowej.  
 
 
Film i warsztat wobec podstawy programowej: 
Uczeń rozwija wrażliwość społeczną, zdobywa narzędzia do formułowania samodzielnych 
i przemyślanych sądów, rozwiązywanie problemów natury społecznej oraz krytycznego i 
logicznego myślenia. 
Rozwija umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności komunikacyjne  
 
 
INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA 
 
Metoda pracy: 
Dyskusja po filmie, warsztat w grupie 
 
Niezbędne materiały: 
 
Karty flipczartowe w ilości połowy grupy warsztatowej. Przybory do pisania. Kartki A4. 
Projektor/ komputer i przygotowane filmy do wyświetlania: 

 
http://www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl/k11/informacje/wiadomosci/34267,Konkurs-
quotStop-Narkotykomquot.html 
https://www.youtube.com/watch?v=q9CuN7fp8NI 
https://www.youtube.com/channel/UCknqC0Z0HnNVg2JZ1q8tbug 
https://www.youtube.com/watch?v=jc3QveCvZ8o 
 
Przebieg lekcji: 
 
Dyskusja - 15-20 min  
 
Po filmie zaproś uczniów do kręgu i zachęć do dyskusji odnośnie filmu. Zacznij zadawać 
pytania, słuchaj odpowiedzi i moderuj dyskusję. Nie musisz zadawać wszystkich pytań. 
 
Dyskusja: 
Po filmie zaproś uczniów do kręgu i zachęć do dyskusji odnośnie filmu. Zacznij zadawać 
pytania, słuchaj odpowiedzi i moderuj dyskusję. Nie musisz zadawać wszystkich pytań. 
 
Pytania dyskusji: 
Jakie emocje wywołuje w was ten film?  
Jak Nic został narkomanem, co na to wpłynęło? Jakie Nic miał trudności (w relacjach z 
innymi / w szkole) przed sięgnięciem po narkotyki, czy czegoś mu brakowało? Jak można 
opisać zachowanie Nica jako narkomana wobec rodziny? Jak można opisać relacje ojciec 
syn?  Co uczy nas ta historia? Jak na nas oddziałuje? Czy stanowi skuteczną przestrogę 
przed sięganiem po narkotyki? Czy jest to trudny temat - jeśli tak to dlaczego? Jak można 
pomóc ojcu a jak synowi? Jak doszło do takiej sytuacji? Jak zostało pokazane 
uzależnienie w tym filmie?  Czy jest tam tylko jeden rodzaj uzależniania? 

 

http://www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl/k11/informacje/wiadomosci/34267,Konkurs-quotStop-Narkotykomquot.html
http://www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl/k11/informacje/wiadomosci/34267,Konkurs-quotStop-Narkotykomquot.html
https://www.youtube.com/watch?v=q9CuN7fp8NI
https://www.youtube.com/channel/UCknqC0Z0HnNVg2JZ1q8tbug
https://www.youtube.com/watch?v=jc3QveCvZ8o


 

 

 
Uwaga: film może wywoływać wśród niektórych silne emocje, dlatego ważne jest aby pod 
koniec dyskusji zapytać czy są tematy o których jeszcze nie rozmawialiśmy? 
 
 
Warsztat: 45-55 min 
 
Zaproś uczennice/ uczniów do warsztatu. Poinformuj, że celem warsztatu jest 
zaprojektowanie skutecznej kampanii antynarkotykowej, której odbiorcą jest grupa osób 
14-20 lat, uczniów szkół podstawowych i średnich. 
 
I. Na początku jednak powiedz, że zobaczą kilka wybranych filmów / kampanii 
antynarkotykowych: 
 
http://www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl/k11/informacje/wiadomosci/34267,Konkurs-
quotStop-Narkotykomquot.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=q9CuN7fp8NI 

  
https://www.youtube.com/channel/UCknqC0Z0HnNVg2JZ1q8tbug 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jc3QveCvZ8o 
 
 
Omów z grupą warsztatową każdy z tych filmów pytając o przewidywaną skuteczność 
takiej kampanii, użyte środki, osobiste opinie. Informacje spisz na flipczarcie w dwóch 
rubrykach: 
 
Co nas przekonuje      Co nas nie przekonuje 
 
 
 
 
II. Następnie zapytaj uczennice/ uczniów jakie działania, osoby, zachowania etc. są 
pozytywne i sprzyjają nie sięganiu po narkotyki a jakie mogą sprzyjać. Informacje spisz na 
flipczarcie pod hasłami: 
 
 
Czynniki ryzyka      Czynniki chroniące 
 
 
 
 
 
III. Następnie zapytaj uczennice/ uczniów czy wiedzą gdzie można sięgnąć po pomoc, jeśli 
czujemy, że ktoś z naszych bliskich może mieć problem z uzależnieniem od narkotyków. 
Jeśli uczniowie nie będą wiedzieć przedstaw grupie te informacje: 
 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 
Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 801 199 990  
Numer alarmowy 112 

http://www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl/k11/informacje/wiadomosci/34267,Konkurs-quotStop-Narkotykomquot.html
http://www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl/k11/informacje/wiadomosci/34267,Konkurs-quotStop-Narkotykomquot.html
https://www.youtube.com/watch?v=q9CuN7fp8NI
https://www.youtube.com/channel/UCknqC0Z0HnNVg2JZ1q8tbug
https://www.youtube.com/watch?v=jc3QveCvZ8o


 

 

Antynarkotykowa poradnia internetowa www.narkomania.org.pl 
Strona internetowa poświęcona dopalaczom www.dopalaczeinfo.pl 
 
 
IV. Następnie poproś uczniów o podzielenie się na 4 grupy (mogą odliczyć do 4). Powiedz, 

że ostatnią częścią warsztatu jest przygotowanie jest przygotowanie krótkiej (trwającej 
do 45 sekund) części kampanii antynarkotykowej. Może to być spisany scenariusz lub 
nagrany na telefonie filmik albo opowiedziana historia. Ważne aby się zmieścić w 45 
sekundach. Do pomocy mogą przysłużyć się flipcharty i przybory do pisania/ 
rysowania. - Na tę część jest 20 minut 

 
 
V Na zakończenie warsztatu wspólnie wszyscy prezentują / oglądają swoje projektu i 

omawiają je.  
 
 
Zakończenie i podsumowanie: 
 
Podziękuj uczestnikom warsztatu za czas i aktywność. Zapytaj co zapamiętali z warsztatu, 
co utkwiło im w pamięci? Co nowego uczniowie/ uczennice dowidzili się o kwestiach 
związanych z uzależnieniami / sytuacją osób będących w szkopach nałogów? Co według 
nich zostało pominięte a na co warto zwrócić uwagę? Czy chcieliby coś ważnego dodać 
do podejmowanego tematu i zakresu warsztatu? 

 
 

 
 
 

 
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.    

           

 

http://www.narkomania.org.pl/

