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Profilaktyka zachowań suicydalnych 

- model lekcji wychowawczych z młodzieżą 
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Poniższy konspekt jest propozycją zajęć na godzinach wychowawczych. 

Ponieważ część czasu na każdej takiej lekcji wykorzystywana jest do spraw bieżących 

klasy, przedstawione ćwiczenia zostały opracowane w 20-30 minutowych modułach, 

aby nauczyciel miał realny czas na ich przeprowadzenie. Możliwe jest również 

połączenie ćwiczeń w większą całość, należy jednak pamiętać o następujących 

zasadach: 

 

1. Ćwiczenia powinny być realizowane w kolejności od 1 do 5; 

2. Minimum co 2 ćwiczenia nauczyciel powinien zrobić przerwę; 

3. Do kilku ćwiczeń trzeba się wcześniej przygotować. 
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ĆWICZENIE 1 – „POSTAWY” 

 

Czas trwania: ok. 20-30 minut 

 

Cel:  

ćwiczenie służy wprowadzeniu uczniów w głębszą refleksję na temat pomagania  

i znaczenia emocji w naszym życiu; pozwoli też młodzieży w sposób bezpieczny 

skonfrontować się ze swoimi myślami na ten temat. 

 

Materiały dydaktyczne:  

kartki A4 ze słowami: „TAK” i „NIE” (w klasach starszych można dodać „RACZEJ 

TAK” i „RACZEJ NIE”). 

 

Przebieg ćwiczenia: 

 

Przed zajęciami nauczyciel przykleja po przeciwnych stronach sali kartki z napisem 

„TAK” i „NIE” (ewentualnie dodatkowo „RACZEJ TAK” i „RACZEJ NIE”). 

Gdy grupa jest gotowa do działania, prowadzący podaje zasady ćwiczenia: 

Za chwilę nauczyciel przeczyta po kolei trzy zdania. Zadaniem każdego z uczniów 

będzie zastanowienie się i ustosunkowanie do przeczytanego zdania, oraz podejście 

do odpowiedniej kartki. Nie ma opcji „nie wiem”, „nie mam zdania”. Każdy jest 

bardziej na tak, lub bardziej na nie. Nie ma w tym ćwiczeniu dobrych i złych 

odpowiedzi – są to opinie, więc naturalnie się różnią i nie podlegają ocenie 

(podkreślenie tego jest bardzo ważne, żeby uczniowie nie mieli potrzeby robienia czegoś 

„pod nauczyciela”). Każda grupa znajduje trzy argumenty, które uzasadniają jej 

stanowisko, następnie po kolei grupy podają po kolei swoje argumenty (najlepiej zacząć 

od większej grupy). Uczniowie nie dyskutują pomiędzy sobą – starają się wysłuchać 

argumentów strony przeciwnej i zrozumieć je. Rola prowadzącego ogranicza się do 

wyznaczania głosu, dopytywania w razie niejasności oraz pilnowania, aby grupy ze sobą 

nie dyskutowały. Ważne, aby przed przejściem do następnego zdania nauczyciel 

podsumował i powtórzył argumenty każdej ze stron. 
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Nauczyciel czyta zdanie 1, a grupa wykonuje polecenia. Po wyczerpaniu 

argumentów to samo dzieje się ze stwierdzeniem 2, a potem z 3. 

 

Zdania: 

 

1. „Ludziom trzeba pomagać nawet wbrew ich woli”. 

2. „Samobójcy chcą umrzeć za wszelka cenę”  

3. „Okazywanie smutku jest głupie”. 

 

Omówienie:  

Należy powtórzyć, że były to opinie, więc nie podlegają one ocenie. Można powiedzieć 

klasie, które argumenty wydały się nauczycielowi istotne, ważne, nowe (nie wolno 

wymieniać argumentów w kontekście negatywnym). Na koniec warto klasie 

podziękować za udział w ćwiczeniu i poprosić, aby uczniowie zastanowili się jeszcze 

raz nad wszystkimi padającymi dzisiaj argumentami. 
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ĆWICZENIE 2 – „BURZA MÓZGÓW”  

 

Czas trwania: ok. 20-30 minut 

 

Cel:  

uświadomienie uczniom, że każdy w klasie ma w życiu sytuacje trudne i kryzysowe; 

umożliwienie nauczycielowi poznania bliżej problemów uczniów; zwiększenie empatii. 

 

Materiały dydaktyczne:  

rozwieszone kartki od flip-charta/ brystolu (np. na tablicy), markery. 

 

Przebieg ćwiczenia:  

 

każdy uczeń w klasie ma za zadanie zastanowić się na sytuacją, którą byłby gotów 

powiedzieć głośno w klasie, a w której odczuwał jedną (lub kilka naraz) z  takich emocji 

jak: LĘK, SMUTEK, OSAMOTNIENIE, BEZRADNOŚĆ, CIERPIENIE, 

UPOKORZENIE. Następnie po kolei wszyscy podają taką sytuację w dużej skali 

ogólności, a nauczyciel zapisuje to na kartkach (hasłowo). 

Na podstawie podanych przez uczniów przykładów prowadzący tworzy listę sytuacji, 

które mogą być udziałem każdego uczestnika lekcji. Jeśli na stworzonej liście nie 

znajdują się istotne sytuacje, nauczyciel proponuje klasie ich dopisanie. Oto 

proponowana lista: 1. pobicie, 2. wyśmiewanie się, 3. opuszczenie przez przyjaciół, 4. 

śmierć kogoś bliskiego, 5. ciężka choroba w rodzinie, 6. znęcanie się, 7. diagnoza 

zaburzenia psychicznego, 8. zawód miłosny. 

 

Omówienie:  

Prowadzący wskazuje uczestnikom, że różne sytuacje mogące być udziałem każdego w 

klasie wywołują podobne uczucia – w tych przypadkach trudne. Na koniec nauczyciel 

dziękuje uczestnikom za udział w zajęciach. 
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ĆWICZENIE 3 – „WSPARCIE W KRYZYSIE”  

 

Czas trwania: ok. 30-40 minut 

Cel:  

praca nad zwiększeniem empatii uczestników oraz wypracowanie metod pomocy 

osobom w kryzysie. 

 

Materiały dydaktyczne:  

wcześniej przygotowane kartki z sytuacjami kryzysowymi (wzór - załącznik 1, na każdej 

kartce jedna sytuacja z pytaniami), 4 długopisy, rozwieszone kartki od flip-charta/ 

brystolu, markery. 

 

Przebieg ćwiczenia:  

 

Prowadzący dzieli losowo klasę na 4 grupy. Każda z grup otrzymuje po dwie kartki z 

sytuacjami. Zadaniem uczestników jest wspólne zastanowienie się i udzielenie 

odpowiedzi na trzy pytania: 

- Czy taką osobę można rozpoznać? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

- Co czuje taka osoba? 

- Jak można pomóc takiej osobie? Podajcie przykłady. 

Po 10-15 minutach prowadzący po kolei udziela głosu każdej z grup. Uczniowie czytają 

opis z kartki i przedstawiają wspólnie wypracowane odpowiedzi na pytania. Nauczyciel 

na kartce flip-charta/brystolu zapisuje nr sytuacji, proponowane przez uczestników 

emocje i (skrótowo) sposoby rozwiązania kryzysu. Po prezentacji każdej sytuacji 

prowadzący dopytuje resztę klasy, jak ona to widzi. Dopisuje ewentualne propozycje 

innych grup i swoje. 

 

Omówienie:  

Nauczyciel podkreśla, że na kartkach jest zapis pracy całej grupy. Proponuje 

uczestnikom jeszcze raz przeczytać to, co wspólnie wypracowali, gdyż może to być im 

pomocne w przyszłości. 
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ĆWICZENIE 4 – „ZAUFANIE”  

 

Czas trwania: ok. 20-30 minut 

Cel:  

szukanie zasobów pomocowych przez uczniów; poznanie oczekiwań uczniów. 

Materiały dydaktyczne:  

rozwieszone 2 kartki flip-charta/brystolu (np. na tablicy), markery. 

 

Przebieg ćwiczenia:  

 

Nauczyciel proponuje uczniom wspólne zastanowienie się nad cechami, jakie musi mieć 

osoba dorosła, która budzi ich zaufanie. Na powieszonych kartkach papieru prowadzący 

wypisuje cztery kategorie: 

1. cechy wyglądu zewnętrznego; 

2. cechy psychiczne; 

3. prezentowane zachowania; 

4. inne. 

Prowadzący zapisuje propozycje uczniów. Po zakończeniu tej części ćwiczenia 

nauczyciel prosi uczniów, żeby każdy osobno zastanowił się, czy w jego otoczeniu jest 

dorosły, mający część tych cech, oraz czy można go nazwać osobą, której ufają. 

 

W drugiej części ćwiczenia zadaniem uczniów jest zastanowienie się i podanie miejsc, w 

którym ich zdaniem można spotkać dorosłych godnych zaufania (np. kościół – dla osób 

wierzących, organizacje pozarządowe, szkoła, szpital, świetlica, pomoc społeczna, 

telefon zaufania itp.). Prowadzący zapisuje propozycje na kartce papieru. 

 

Omówienie:  

Należy wskazać młodzieży, że w nich leży potencjał pomagania rówieśnikom. 

Wskazane przez uczniów miejsca i ludzie stanowią naturalne zaplecze pomocowe, 

którym powinni się dzielić z rówieśnikami, ponieważ zaufanie jest towarem 

deficytowym. 
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ĆWICZENIE 5 – „ZAJĘCIA PODSUMOWUJĄCE”  

  

Czas trwania: ok. 20-30 minut 

 

Cel: Praktyczne zastosowanie wypracowanych metod. 

 

Materiały dydaktyczne: 

przygotowana wcześniej lista instytucji pomocowych (wzór w załączniku nr 2), 

rozwieszone kartki flip-charta/brystolu (np. na tablicy), markery, kartki A4, 4 długopisy. 

 

Przebieg ćwiczenia:  

 

Prowadzący rozwiesza przed ćwiczeniami kartki papieru z wypisanymi instytucjami 

pomocowymi. Następnie dzieli losowo klasę na cztery części. Każda z grup ma się 

zastanowić i wypisać na kartkach A4 w jakich sytuacjach można poprosić o pomoc 

każdą z tych instytucji (prześladowanie/znęcanie się w szkole, przemoc w rodzinie, 

samookaleczanie się, myśli samobójcze, unikanie rówieśników, izolowanie się, 

zaburzenia psychiczne, nadużywanie substancji zmieniających świadomość – w tym 

alkoholu, nagłe i dłuższe pogorszenie się nastroju, itp.). Każda grupa po kolei podaje po 

jednym przykładzie, który nauczyciel wypisuje na kartkach. 

 

Omówienie:   

Warto zastanowić się razem z uczniami, jakiej pomocy oczekiwaliby od tych instytucji 

w wymienionych przez nich sytuacjach kryzysowych. Ważne jest też, aby prowadzący 

przypomniał, że zgłoszenie odpowiedzialnym osobom takiej sytuacji może komuś 

uratować życie lub zdrowie i w tym kontekście nie jest „wtrącaniem się” w czyjeś życie. 
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ZAŁĄCZNIK 1 – do ćwiczenia nr 3 

 

 

1. Ktoś z Twojego otoczenia jest systematycznie zaczepiany przez kolegów. 

Często dochodzi do pobić, wymuszeń drobnych sum pieniędzy czy niszczenia 

jego własności. Często dzieje się to przy świadkach. 

 

- Czy taką osobę można rozpoznać? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

- Co czuje taka osoba? 

- Jak można pomóc takiej osobie? Podajcie przykłady. 

 

 

2. Dziewczyna, którą znasz, regularnie jest wyśmiewana przez koleżanki z klasy. 

Używają one wobec niej wyzwisk, czasem wulgaryzmów, śmieją się z niej za jej 

plecami. 

 

- Czy taką osobę można rozpoznać? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

- Co czuje taka osoba? 

- Jak można pomóc takiej osobie? Podajcie przykłady. 

 

 

3. Od Twojego znajomego nagle odwracają się wszyscy koledzy i przyjaciele, 

bo okazało się, że jego rodzicom Sąd Rodzinny i Nieletnich odebrał prawo 

do opieki nad nim. Nikt tego nie mówi wprost, ale wszyscy po kolei ograniczają 

z nim kontakty, nie zapraszają na wspólne wyjścia, coraz mniej z nim 

rozmawiają. 

 

- Czy taką osobę można rozpoznać? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

- Co czuje taka osoba? 

- Jak można pomóc takiej osobie? Podajcie przykłady. 
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4. Twojej koleżance umarła babcia, z którą była ona bardzo zżyta. Pytana o to 

dziewczyna nie chce nic mówić, odwraca głowę, ma łzy w oczach.  

 

- Czy taką osobę można rozpoznać? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

- Co czuje taka osoba? 

- Jak można pomóc takiej osobie? Podajcie przykłady. 

 

5. Podobno u ojca Twojego kolegi Maćka zdiagnozowano poważną chorobę. 

Chłopak jest załamany – ma bardzo mało informacji na temat choroby i sądzi, 

że jest ona nieuleczalna. Zaczął unikać kolegów i koleżanek. 

 

- Czy taką osobę można rozpoznać? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

- Co czuje taka osoba? 

- Jak można pomóc takiej osobie? Podajcie przykłady. 

 

6. Największym w klasie chłopakiem jest Tomek. Niestety, jest to jego 

przekleństwo, starsi uczniowie upatrzyli go sobie na ofiarę i popisując się przed 

dziewczynami co przerwę znęcają się nad nim: zaczepiają go, popychają, 

wywracają, opluwają itp. 

 

- Czy taką osobę można rozpoznać? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

- Co czuje taka osoba? 

- Jak można pomóc takiej osobie? Podajcie przykłady. 

 

7. Jedna z dziewczyn w Twojej klasie – Kasia – coraz rzadziej przychodzi 

do szkoły. Wcześniej opuszczała tylko pierwsze lekcje, teraz również całe dni. 

Utrzymuje też coraz mniejszy kontakt z rówieśnikami – unika imprez, rzadko 

wychodzi z domu. Kiedyś usłyszeliście słowo „depresja” w jej kontekście… 

 

- Czy taką osobę można rozpoznać? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

- Co czuje taka osoba? 

- Jak można pomóc takiej osobie? Podajcie przykłady. 
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8. Twoja dobra koleżanka od kilku miesięcy jest nieszczęśliwie zakochana 

w chłopaku z innej klasy. Ostatnio objawy zakochania tak się nasiliły, 

że dziewczyna coraz mniej je, prawie nie śpi, mówi i myśli tylko o nim. Widać to 

również po jej ocenach w szkole. 

 

- Czy taką osobę można rozpoznać? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

- Co czuje taka osoba? 

- Jak można pomóc takiej osobie? Podajcie przykłady. 
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ZAŁĄCZNIK 2 – do ćwiczenia nr 5 

 

 

Nauczyciel musi znaleźć w okolicy szkoły odpowiednie instytucje i organizacje. Warto 

przygotować dla każdego ucznia kartkę z ich nazwą i kontaktem do nich. Spis takich 

informacji powinien być dostępny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. 

 

 

Szkoła: wychowawca klasy, pedagog szkolny, dyrekcja, inni nauczyciele. 

 

Telefony zaufania: ogólnokrajowe, lokalne. 

 

Organizacje pozarządowe (ogólnokrajowe i lokalne) zajmujące się zdrowiem 

psychicznym, pomocą psychologiczną i społeczną, socjoterapią, opieką, 

streetworkingiem, prowadzące świetlice, itp. 

 

Instytucje państwowe: Kuratorzy w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich, Rzecznik Praw 

Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Policja, nr alarmowy (112), służba zdrowia. 

 

Instytucje pomocy społecznej. 

(na płycie CD zamieszczony został folder „Informator o instytucjach działających 

na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym w województwie 

zachodniopomorskim). 

 

 

 


