
Opracowała: Anna Równy 

Temat: „Amy” - uzależniania i ich wpływ na życie. 

Adresaci: młodzież szkół ponadgimnazjalnych 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

Cele lekcji: 

Uczennice i uczniowie: 
- poznają mechanizmy uzależnień; 
- dowiadują się, gdzie można znaleźć pomoc, spotykając się z problemem 
uzależnień; 
- poznają przykładowe zasoby portalu „Filmoteka Szkolna” i przydatność filmów 
zamieszczonych w projekcie do rozważań o kwestiach ogólnospołecznych 
i problemach uniwersalnych. 

Metody pracy: 

- lekcja odwrócona 
- pogadanka 
- burza mózgów 
- praca w grupach 
- debata. 

Słowa kluczowe: 

uzależnienie, terapia, samotność, depresja 

Materiały pomocnicze: 

karty pracy, kartki A4, długopisy, duże arkusze papieru, markery 

Uwagi: 

Realizując scenariusz zajęć, możesz wybrać prezentowane ćwiczenia 
lub przeprowadzić całe zajęcia. W tym drugim przypadku potrzebne będą 2 godziny 
lekcyjne. 

Przed zaplanowanym omawianiem tematu wyposaż ucznia w Kartę pracy przed 
lekcją (patrz: Załącznik nr 1) i poproś o przygotowanie się do omawiania zagadnień 
związanych z filmem „Amy”. 

Przebieg lekcji: 

1. Rozmowa o filmie: zaproś uczniów do wygłaszania swobodnych wypowiedzi 
na temat filmu „Amy” i opinii na temat tytułowej bohaterki. 

2. Zapoznanie z tematem lekcji. 



Sprawdź pracę domową (ochotnicy odczytują odpowiedzi na poszczególne pytania 
z kart pracy) i zapytaj: jaki wpływ mają uzależnienia na życie chorego i jego rodziny? 
(burza mózgów). 

3. Praca w grupach: podziel uczniów na cztery grupy. Grupie I i III rozdaj Kartę pracy 
nr 1, a grupie II i IV – Kartę pracy nr 2 (patrz: Załącznik nr 2). 
Po zaprezentowaniu efektów prac obu grup zadaj pytanie: Czy można samemu wyjść 
z uzależnienia? Poproś uczniów, żeby podzielili się na dwie grupy: 
tych, którzy uważają, że jest to możliwe i tych, którzy mają odmienne zdanie. 
Poproś, żeby uczniowie wybrali spośród siebie liderów i przygotowali argumenty 
do debaty. Argumenty mają zapisać na dużych arkuszach papieru, które potem 
będzie można powiesić w widocznym miejscu w klasie. 
Stwórz uczniom odpowiednie warunki do przeprowadzenia debaty i zwróć ich uwagę 
na konieczność uszanowania opinii drugiej strony. 

4. Nawiązanie do filmu „Cześć, Tereska” w reż. Roberta Glińskiego z pakietu 
Filmoteka Szkolna www.filmotekaszkolna.pl . Wprowadź uczniów w tematykę filmu. 
W 2000 roku Robert Gliński zrealizował film „Cześć, Tereska”, opisujący historię 
dojrzewania emocjonalnego, społecznego i seksualnego piętnastolatki. Akcja filmu 
została wpisana w realia lat 90. XX wieku i rozgrywa się na anonimowych 
wielkomiejskim blokowisku. Tytułową bohaterkę poznajmy w momencie ukończenia 
klasy ósmej szkoły podstawowej (dzisiejszy odpowiednik gimnazjum). Kiedy 
dziewczyna nie dostaje się do wymarzonego liceum plastycznego, decyzją matki, 
trafia do szkoły krawieckiej. Ma nadzieję na lepszą przyszłość niż życie jej rodziców, 
zapracowanej matki i ojca alkoholika. Teresa szybko zdaje sobie sprawę z tego, 
że musi się przystosować do nowej sytuacji i przejść przyspieszoną inicjację 
w dorosłe życie: pije alkohol, pali papierosy, chodzi na wagary, dopuszcza się 
drobnych kradzieży. Brak wsparcia ze strony rodziców, zachwianie wartości 
i rozczarowanie nową koleżanką, doprowadzają do wielkiej tragedii w finale filmu. 
Obejrzyjcie wspólnie fragment filmu „Cześć, Tereska”: 
http://www.filmotekaszkolna.pl/lekcja-film-film,62,35629,17 

 Zastanówcie się, jakie podobieństwa można odnaleźć między sytuacją Tereski 
a Amy? 

 Jakie skutki w życiu obu bohaterek wywołuje potrzeba dostosowania się 
do grupy rówieśników, przyjaciół, chłopaka? 

 Spróbuj odpowiedzieć, czym bohaterki stępiły swoje marzenia i wrażliwość, 
doprowadzając swoje życie do tragedii? 

5. W ramach podsumowania zajęć poproś uczniów o wymienienie czynników, 
które wpłynęły na tragiczną, przedwczesną śmierć Amy Winehouse. 

Praca domowa: 
Przygotuj prezentację multimedialną na temat: Jak sobie radzić ze sławą? Odwołaj 
się do przykładów znanych osób, którzy potrafili radzić sobie z pokusami sukcesu, 
popularności i sławy. Na jakich wartościach budowali swoje życie? 

 

 

 

http://www.filmotekaszkolna.pl/
http://www.filmotekaszkolna.pl/lekcja-film-film,62,35629,17


Materiały pomocnicze: 

Załącznik nr 1 
Karta pracy przed lekcją 
Obejrzyj dwa filmy na temat uzależnień i odpowiedz na pytania: 

I. „Symptomy uzależnienia od alkoholu” TV Białystok: 
https://www.youtube.com/watch?v=anXfKF6QTtM 

II. „Na czym polega terapia osób uzależnionych od narkotyków” portalu 
„Zdrowie. Wiesz jak”: 

https://www.youtube.com/watch?v=SVXXz6MuFts 

I. 
1. Wymień objawy uzależnienia od alkoholu. 
2. Jakie stereotypy dotyczące alkoholizmu funkcjonują w społeczeństwie? 
3. Podaj definicję alkoholizmu według Międzynarodowej Statystycznej 

Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. 
II. 

1. Na czym polega terapia osób uzależnionych od narkotyków? 
2. Jaką rolę w terapii osób uzależnionych odgrywa powrót do normalnego życia? 
3. Jaką funkcję w terapii spełnia rodzina uzależnionego? 

Załącznik nr 2 

Karta pracy nr 1 
Przeczytaj poniższe symptomy uzależnienia i wskaż, które można było zauważyć w 
filmie „Amy” w reż. Asifa Kapadia. 

Diagnoza zespołu uzależnienia powinna opierać się na stwierdzeniu, że w ciągu 

minionego roku ujawniły się co najmniej trzy z poniżej wymienionych zjawisk: 

(1) silne pragnienie lub poczucie przymusu zażycia substancji, 

(2) trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z zażywaniem substancji 

(rozpoczynanie, kończenie i rozmiary zażywania), 

(3) fizjologiczne objawy stanu odstawienia, występujące gdy zażywanie substancji 

zostało przerwane lub zmniejszone, przejawiające się specyficznym dla danej 

substancji zespołem abstynencyjnym, oraz zażywanie tej samej lub podobnej 

substancji w celu złagodzenia lub uniknięcia objawów abstynencyjnych, 

(4) stwierdzenie tolerancji (potrzeby zażywania zwiększonej dawki substancji w celu 

uzyskania efektów poprzednio osiąganych przy pomocy mniejszych dawek), 

(5) narastające zaniedbywanie innych źródeł przyjemności lub zainteresowań z 

powodu zażywania danej substancji, zwiększenie ilości czasu koniecznego do 

zdobycia lub zażywania substancji, albo na usuwanie skutków jej działania, 

(6) zażywanie mimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw, takich jak np. 

uszkodzenia wątroby, stany depresyjne występujące po okresach intensywnego 

używania tych substancji, uszkodzenia funkcjonowania poznawczego związane z 

substancjami - w tych przypadkach potrzebne jest rozpoznanie czy zażywający był 

lub mógłby być świadomy natury i zakresu tych szkód. 
Źródło: http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/mechanizmy-uzaleznienia-terapia-uzaleznienia  

 

https://www.youtube.com/watch?v=anXfKF6QTtM
https://www.youtube.com/watch?v=SVXXz6MuFts
http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/mechanizmy-uzaleznienia-terapia-uzaleznienia


Karta pracy nr 2 

Przeczytaj informacje na temat zjawisk psychologicznych, które dodatkowo mogą 
wpływać na skłonności do uzależnień. Które z nich można zauważyć w konstrukcji 
postaci Amy? 

U większości pacjentów możemy obserwować zbiór zjawisk psychologicznych, które 

tworzą wewnętrzne źródła stresu i trudności osobistych oraz ukierunkowują 

destrukcyjnie funkcjonowanie człowieka. Nie są specyficzne dla uzależnienia tzn. 

występują również u osób z innymi formami zaburzeń ale u osób uzależnionych 

spełniają specyficzną rolę, ponieważ aktywizują mechanizmy uzależnienia 

powodujące picie alkoholu. Należą do nich przede wszystkim: 

1. destrukcyjne formy kontaktu z samym sobą 

a) niskie poczucie wartości, negatywne wizje własnej osoby i własnego 

życia, 

b) dręczenie i poniżanie siebie, 

c) myśli i skłonności samobójcze, 

d) utrwalone poczucia wstydu, winy i krzywdy, 

2. destrukcyjne schematy relacji międzyludzkich  

a) agresywność i konfliktowość, 

b) gotowość do wycofywania się i izolacji, 

c) podejrzliwość i brak zaufania, 

d) nastawienia antyspołeczne lub aspołeczne, 

3. rozpad systemu wartości i brak konstruktywnej wizji życia  

a) zwątpienie, nihilizm i "pustka duchowa", 

b) negatywny stosunek do wartości i norm, 

c) brak wiary w pozytywne wartości i w możliwość ich realizacji, 

d) manipulowanie destrukcyjnymi wizjami własnego życia. 
Źródło: http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/675-psychologiczna-koncepcja-

mechanizmow-uzaleznienia.html 

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/675-psychologiczna-koncepcja-mechanizmow-uzaleznienia.html
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/675-psychologiczna-koncepcja-mechanizmow-uzaleznienia.html

