
ابتدا مربی خود را در یک دقیقھ معرفی کند.

سپس از شرکت کنندگان بخواھید خود را بھ یکدیگر معرفی کنند و بعد ھر فرد، فرد کنار خود را برای سایرین معرفی کند. 

دقیقھ انجام دھید.۴این کار را در 

ابتدایی ارائھ نماییداختالالت مرتبط با مواد را بطور کلی اشاره کنید و در صورت نیاز توضیحات 

از شرکت کنندگان سوال کنید "بھ نظر شما مصرف کدام دستھ از مواد بھ ترتیب شیوع بیشتری دارند؟"

پس از شنیدن نظرات شرکت کنندگان، آمار صحیح را گزارش دھید

جویا شده و سپس خودتان بھ ارائھ مطالب بپردازید.ابتدا در دو دقیقھ نظرات شرکت کنندگان را در مورد علت ھایی کھ مصرف مواد می تواند داشتھ باشد

الح مطالب و تکمیل آنھا بپردازید. از شرکت کنندگان در مورد اختالالت مرتبط با مواد سوال کنید. نظرات چند نفر را بھ صورت تصادفی بشنوید و سپس پس از تشویق آنھا بھ اص

سپس نظرات اعضا را سوال کنید.برای توضیح تاثیرات ماری جوانا زمان کافی بگذارید و

بر اثرات روانی ای کھ مصرف ماری جوانا ایجاد می کند تاکید کنید. 

“در مورد مصرف شیشھ نکتھ بسیار مھمی کھ باید خیلی روی آن تاکید کنید این است کھ "مصرف شیشھ حتی برای یک بار ھم ممنوع است

ی ای کھ مصرف شیشھ بھ بار می آورد بپرسید. سپس از شرکت کنندگان در مورد عوارض جسمی و روان

از شرکت کنندگان در مورد انواع مواد توھم زایی کھ می شناسند سوال کنید.

از آنھا بخواھید در مورد این مواد مثال ھایی بزنند.

سپس از آنھا در مورد مھم ترین اثرات مواد توھم زا کھ می شناسند سوال کنید.

ورت تصادفی سوال کنید بھ نظر شما چرا افراد دوست دارند مواد مخدر مصرف کنند؟از دو نفر از افراد بھ ص

سپس خودتان توضیحات تکمیلی را ارائھ کنید.

تی در این زمینھ می م برای خودمراقبروی آموزش این اقدامات برای سفیران تاکید ویژه ای داشتھ باشید چرا کھ پیدا کردن مھارت برای غلبھ بر وسوسھ مصرف مواد بخشی بسیار مھ
باشد


