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PROPGRAMY PROFILAKTYCZNE
"Debata"
klasy 5 i 6 Szkół Podstawowych

"Spinacz"
klasy 6, 7, 8 Szkół Podstawowych

"Archipelag Skarbów"
klasy 7, 8 Szkół Podstawowych
klasy 1, 2 Szkół Ponadpodstawowych

Celem

naszego

działania

jest

zaproponowanie szkołom profesjonalnej i
kompleksowej
profilaktycznej

propozycji
w

szkołach

pracy
(gminach)

z

uwzględnieniem maksymalnych efektów przy
optymalnych
założenia
siedmiu

kosztach.

profilaktyki
dźwigni

proponujemy

Wykorzystując

zintegrowanej

skutecznej

Państwu

oraz

profilaktyki,

realizację

trzech

Programy Debata oraz Archipelag Skarbów
uzyskały rekomendację Państwowej Agencji
Rozwiązywania

Problemów

Krajowego

Biura

Alkoholowych,
Przeciwdziałania

programów profilaktycznych skierowanych

Narkomanii, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz

do różnych grup wiekowych, uwzględniając

Instytutu

potrzeby etapu rozwojowego oraz możliwość

Szczegółowe

rozwijania oddziaływania w kolejnych latach

programyrekomendowane.pl

pracy.

Programy

realizowane

są

Psychiatrii
informacje

i

Neurologii.

o

programach

przez

certyfikowanych trenerów, ludzi z pasją i

Program

zamiłowaniem do młodzieży. W trosce o

odpowiedzią na lukę w systemie profilaktyki

wysoki standard realizacji wszyscy trenerzy

w

objęci są superwizją trenerską, natomiast

rekomendowanych w obszarze profilaktyki

programy objęte są ewaluacją procesu. Po

zachowań

każdej realizacji zarówno szkoła jak i gmina

Powstał on z myślą o tym, by wesprzeć

otrzymuje raport zawierający informacje na

młodych ludzi w mierzeniu się z zagrożeniami

temat uzyskanych rezultatów w ewaluacji

i możliwościami, jakie spotykają zarówno w

procesu jak i opinii uczestników.

świecie realnym, jak i wirtualnym.

profilaktyczny
Polsce

Spinacz

(brak

ryzykownych

jest

programów
w

Internecie).

PROFILAKTYKA
OBLICZE PANDEMII
Pedagodzy,

psychologowie,

badacze

społeczni od samego początku pandemii są
świadomi głębokich zmian w życiu młodzieży,
jakie pociągnęła za sobą nauka zdalna i
izolacja społeczna w 2020 i 2021 roku.
Przewagę negatywnych skutków w rozwoju
psychospołecznym

uczniów

potwierdzają

wyniki badań i obserwacji opisane w trzech
raportach:
Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich
rodzicami i nauczycielami? [1],
Edukacja

w

czasach

pandemii

wirusa

COVID-19 [2],
Raport 2021. Etat w sieci 2.0 [3].
Wyłania się z nich obraz pogarszającej się
kondycji

psychicznej

młodzieży,
społeczności

konstytuuje

się

szkolnej (uczniów i nauczycieli), rozluźnienia

tożsamości,

która

ważnych dla procesu edukacji relacji (między

wcześniejszych etapów rozwoju. To czas,

rówieśnikami

kiedy młody człowiek poszukuje odpowiedzi

przemęczenia

cyfrowego

i

między

nauczycielami

a

na

uczniami).

pytanie

zmierzam?”.

dojrzała

„kim

syntetyzuje

jestem?”

Kwestionowanie

efekty

i

„dokąd

czy

wręcz

Wymuszony przez epidemię system nauki

nastolatkowi

zdalnej,

rodziców i zbudowaniu własnej odrębności

godziny

komputerem,
przeważającej
kontroli
odcisnęły

w

spędzone
odosobnieniu

większości

rodzicielskiej),
się

przed

piętnem

bez
bez
na

(w

w

struktura

odseparowaniu

się

od

oraz samodzielności. Towarzyszy temu wiele

należytej
wątpienia
osobowości

1. Ptaszek G., Stunża G.D., Pyżalski J., Dębski M., Bigaj M., Edukacja

młodych ludzi. Dodatkowo warto zwrócić

zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańskie

szczególną uwagę na to, że w przypadku

2. Pyżalski J. [red.], Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z

części młodych osób czas pandemii COVID-

Warszawa 2020.

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020.
dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, EduAkcja,

19 nałożył się na okres dorastania, któremu

3. Białecka B., Gil A.M,. Raport 2021, Etat w sieci 2.0. Zdrowie

towarzyszy kryzys tożsamości. W tym okresie

Zdrowotnej i Psychoterapii, Poznań 2021.

psychiczne polskich nastolatków w nauce zdalnej, Fundacja Edukacji

trudnych

emocji,

jak

niepokój,

poczucie

ważna i pilna [5]. Celem tego wsparcia jest

niestabilności, poczucie straty czy lęk, a

przeciwdziałanie

pierwszym

także nierzadko niedowartościowanie siebie i

podejmowania

poczucie niepewności, które może być w

wzmacnianie

różny sposób maskowane [4].

redukcja czynników ryzyka.

zachowań
czynników

próbom

ryzykownych,
chroniących

i

Z badań przeprowadzonych przez
Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wynika
jasno, iż potrzeba objęcia dzieci i młodzieży
wsparciem wychowawczym, profilaktycznym

4. Teoria Rozwoju Psychospołecznego, Eric Erikson,
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/teorie,7

i pomocowym w różnorakich formach, na

5. Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje z

możliwie jak najszerszą skalę, jest niezwykle

Profilaktyki Zintegrowanej 2021.

obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego, Instytut

PROFILAKTYKA ZINTEGROWANA
Model profilaktyki zintegrowanej został
opracowany

przez

Instytut

Profilaktyki

młodzieży, dostrzega zależności pomiędzy
problemami oraz ich wspólne przyczyny.

Zintegrowanej. Ma na celu dwie główne

Dodatkowa

strategie profilaktyczne – wzmacnianie tego,

zakłada holistyczne spojrzenie na człowieka

co pozytywne (potencjału) oraz zmniejszanie

jako całość umiejscowioną w konkretnym

skali

miejscu i w konkretnym czasie. Profilaktyka

zagrożenia

wystąpienia

zachowania

zintegrowana

uwzględnia

rolę

dostrzega

różnych

i

podmiotów,

problemy i zagrożenia, na które napotyka
współczesna

młodzież.

mających wpływ na młodzież: rodziców,

przedłużającego

rodziny, nauczycieli, samorządu, organizacji

przez epidemię zauważa

pozarządowych,

się ogromną potrzebę

religijnych

oraz

rówieśników. Wykazano, że wiele problemów

objęcia dzieci

młodzieży jest ze sobą powiązanych, ma

i młodzieży

szereg wspólnych przyczyn oraz czynników

wsparciem

ryzyka. Wynika to stąd, iż problemy są

wychowawczym,

objawami, przyczyny zaś często są podobne.

profilaktycznym

Ponadto

i pomocowym.

różnym

problemom

młodzieży

zapobiegają te same czynniki chroniące, co
umożliwia

wykorzystanie

w

działaniach

zasobów dostępnych w każdej społeczności
oraz współpracy ponadinstytucjonalnej [6].
Stąd

tak

istotna

i

potrzebna

jest

zintegrowana profilaktyka, która obejmuje
pełne spektrum spraw dotyczących

zintegrowana

zintegrowana jest odpowiedzią na liczne

problemowego objętego profilaktyką.
Profilaktyka

profilaktyka

6. Jak zwiększyć
skuteczność profilaktyki
problemów młodzieży?,
Instytut Profilaktyki
Zintegrowanej 2018.

się

kryzysu

W

okresie

wywołanego

SIEDEM DŹWIGNI
Coraz większy nacisk kładzie się na to, aby
wszelkie działania mające na celu niesienie
szeroko pojętej pomocy młodym ludziom,
były ze sobą kompatybilne, w czym pomaga
siedem

dźwigni

opracowanych
Zintegrowanej.

KIERUJ UWAGĘ NA TO, CO DOBRE
dźwignia I

Świadomość wpływu informacji na motywację i
twórcze poszukiwanie rozwiązań jest kluczowe w
profilaktyce. Pozytywne informacje o młodzieży i o
potencjale wychowawczym społeczności lokalnej są
najlepszym punktem wyjścia do poszukiwania
twórczych rozwiązań problemów.

O ZACHOWANIACH PROBLEMOWYCH
I PROFILAKTYCE MYŚL W SPOSÓB ZINTEGROWANY
dźwignia II

Wiele czynników powiązanych jest jednocześnie z
występowaniem różnych zachowań ryzykownych z
różnych obszarów. Wzmacnianie czynników
chroniących i osłabianie czynników ryzyka jednego
problemu należy rozpatrywać w kontekście wpływu
tego czynnika także na inne problemy.

BAZUJ NA ZASOBACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
dźwignia III

Relacje z rodzicami, religijność i dobra atmosfera w
szkole i klasie są udowodnionymi czynnikami
chroniącymi, które zapobiegają wielu zagrożeniom i
zachowaniom ryzykownym jednocześnie. Podejście
oparte na szacunku do naturalnych zasobów
społecznych zapobiega konfliktom i buduje szeroki
pozytywny front wokół działań profilaktycznych i
wychowawczych.

skutecznej

przez

Instytut

profilaktyki,
Profilaktyki

BUDUJ NA WARTOŚCIACH
I MARZENIACH MŁODZIEŻY
dźwignia IV

Zrozumienie znaczenia aspiracji życiowych i wartości
młodzieży pozwala na wykorzystanie w profilaktyce
związanych z nimi bardzo silnych i głębokich
motywacji. Brak wsparcia otoczenia lub gorzkie
doświadczenia rozczarowań życiowych mogą te
marzenia przykryć warstwą lęków i obaw.

WALCZ O TO, BY WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA
BYŁY PRIORYTETEM ROZWOJOWYM
dźwignia V

Traktowanie wychowania i profilaktyki problemów
młodzieży jako priorytetu jest warunkiem rozwoju i
powinno być wpisane jako priorytet do strategii
rozwoju gminy i strategii rozwoju Polski. Ważne jest,
aby mówić o znaczeniu profilaktyki i wychowania oraz
pokazywać koszty społeczne i finansowe konsekwencji
zachowań ryzykownych.

TWORZĄC STRATEGIĘ, SZUKAJ MAKSYMALNYCH
EFEKTÓW PRZY OPTYMALNYCH KOSZTACH
dźwignia VI

Siedem dźwigni

Optymalne koszty to nie najniższe koszty, ale najtańszy

skutecznej profilaktyki

sposób uzyskania maksymalnych efektów. W dziedzinie

to sposób myślenia, który
może stać się podstawą do
formowania lokalnych

profilaktyki efektem, który chcemy osiągnąć, jest
zdecydowane ograniczenie skali wielu różnych
zachowań ryzykownych i problemów młodzieży w całej
społeczności lokalnej.

zespołów
współdziałających na rzecz
wychowania młodzieży [7].

ANGAŻUJ WE WSPÓŁPRACĘ LUDZI
Z PASJĄ I ZAMIŁOWANIEM DO MŁODZIEŻY
dźwignia VII

Ogromne znaczenie dla lokalnego systemu profilaktyki
mają ludzie, którzy tworzą wizję tego systemu oraz
7. Strategia siedmiu dźwigni. Gotowe
narzędzie dla samorządu, Instytut
Profilaktyki Zintegrowanej 2018.
https://ipzin.org/index.php/7-dzwigni

realizują wynikający z niej program i którzy są gotowi
dążyć do celu wytrwale walcząc z przeciwnościami i
barierami.

SPINACZ
OPIS PROGRAMU
Spinacz

to

profilaktyki

program

oparty

zintegrowanej

szczególności
młodzieży

na

modelu

obejmujący

w

zachowania

ryzykowne

obszarze

uzależnień

w

behawioralnych. Powstał, by nieść wsparcie
młodzieży w okresie dorastania i wspólnie
omówić zarówno zagrożenia, jak i możliwości,
z jakimi spotykają się w świecie realnym oraz
wirtualnym.

Program

kładzie

nacisk

na

dokonywanie przemyślanych wyborów oraz
planowanie

przyszłej

ścieżki

edukacyjnej.

Wspiera

także

rozwijaniu

indywidualnych

zainteresowań

oraz

zawodowomłodzież
pasji

kształtuje

w
i

postawę

konsekwentnego dążenia do zamierzonych
celów.

Dodatkowo

wychowawców

wspiera
w

rodziców

i

przekazywaniu

nastolatkom zasad, które pomogą uchronić

CELE PROGRAMU

młodzież przed zagrożeniami i pomogą w
realizacji

najgłębszych

marzeń.

Program

tworzenie warunków do bezpiecznego

Spinacz zbudowany jest na trzech filarach:

korzystania z Internetu, w tym

profilaktyka,

ograniczania agresji elektronicznej, czasu

rozwój

osobisty

młodego

człowieka i edukacja.

spędzanego w cyberprzestrzeni, czy
nadużywania gier komputerowych,
tworzenie warunków do rozwijania
umiejętności wyznaczania sobie celów –
w tym celów zawodowych; rozwijania
umiejętności planowania i organizacji

1247

uczestników
w latach 2020/2021

czasu,
tworzenie warunków do rozwoju
kompetencji przyszłości: krytyczne
myślenie, komunikacja, kooperacja i
kreatywność.

ADRESACI PROGRAMU:

SPOSÓB REALIZACJI

uczniowie klas 6, 7, 8
szkoły podstawowej
rodzice uczniów
uczestniczącyh

W programie Spinacz wykorzystywane są
różnorodne

metody

pracy

z

w programie

grupą:

nauczyciele uczniów

prezentacje multimedialne, krótkie filmiki,
muzyka, dynamiczne ćwiczenia, drama, burza

GRUPA: do 200 uczniów

mózgów. W trakcie spotkania pojawiają się
również doświadczenia zdrowego stylu życia

CZAS TRWANIA:

przekazywane przez realizatorów.

młodzież - 3 godziny zegarowe

Zajęcia prowadzone są przez 2-4 osobowy

rodzice - 1 godzina zegarowa

zespół certyfikowanych realizatorów.

nauczyciele - 1 godzina zegarowa
FORMA REALIZACJI:
stacjonarna lub online
AUTOR: Andrzej Koc

5,0/6

WIĘCEJ INFORMACJI:
www. spinacz.edu.pl

średnia ocena programu

ANKIETY EWALUACJI BEZPOŚREDNIEJ

tak
83%

tak
Czy

dowiedziałeś

przydatnych

dla

się

73%

Ciebie

Czy sądzisz, że spotkanie
pomoże

rzeczy?

Ci

bezpieczniej

korzystać z sieci?

tak
81%

(2020/2021)

tak
Czy sądzisz, że spotkanie
pomogło
zasady

Ci

zrozumieć

obowiązujące

wirtualnej przestrzeni?

w

74%

Czy czujesz się zachęcona/y

do

pasji?

rozwijania

swoich

DEBATA
OPIS PROGRAMU
Debata to program z zakresu profilaktyki
alkoholowej adresowany przede wszystkim
do młodzieży, u której nie nastąpiła jeszcze
inicjacja

alkoholowa.

uprzedzający;

jego

zapobieganie
alkoholu

Ma

charakter

zadaniem

przedwczesnemu

oraz

jest

używaniu

konsekwencjom

takiego

zachowania, a także promowanie postawy
abstynencji. Spotkania w ramach programu
mają na celu przyjrzenie się przekonaniom
młodzieży
modyfikacji.

oraz

podjęcie

Program

Debata

próby
ma

ich
formę

krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie,
jego zadaniem jest ograniczyć czynniki ryzyka
skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu.
Autor programu zakłada możliwość jego
realizacji także w grupach podwyższonego

Program profilaktyczny Debata oparty jest o

ryzyka, jako element szerszego i dłuższego

trzy strategie, które przez Andersa Hansena

oddziaływania.

zostały uznane za najbardziej skuteczne w

W związku z pandemią COVID-19 powstało

profilaktyce:

bardzo duże zainteresowanie w obszarze
profilaktyki

uzależnień

behawioralnych,

jednak warto w tym miejscu pamiętać, że nie
są to jedyne zachowania ryzykowne, na jakie
współczesna młodzież jest narażona. Należy
w

tych

kwestiach

dotychczasowe
doświadczenia
w obszarze
profilaktyki
ryzykownych
zachowań młodzieży.

wykorzystać

strategia I - korekta przekonań
normatywnych,
strategia II - kształtowanie systemu
wartości,
strategia III - wiedza o realnych
konsekwencjach.

CELE PROGRAMU
wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u
nastolatków stojących przed progiem
inicjacji alkoholowej,
wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju
bez używania substancji
psychoaktywnych i zmiana błędnych
przekonań normatywnych (proalkoholowych norm środowiskowych),
klaryfikacja wartości w kierunku promocji
zdrowego stylu życia,
wzmocnienie tendencji do podejmowani
abstynencji w sytuacji nacisków
środowiskowych - osłabienie siły presji
rówieśniczej i ze strony środowiska
dorosłych – rodziców i nauczycieli

SPOSÓB REALIZACJI

Podczas prowadzenia Debaty wykorzystuje
się metody interaktywne odwołujące się do

ADRESACI PROGRAMU:

dialogu

motywującego:

mózgów,

uczniowie klas 5 i 6

drama,

praca

grupach,

szkoły podstawowej

dialogowanie.
przez

w
Program

trenerów,

burza
małych

prowadzony
którzy

odpowiednie

kwalifikacje

prowadzenia.

Przeprowadzona

realizacji

programu

ankieta

jest

posiadają
do

jego
podczas

umożliwia

postawienie wstępnej diagnozy na temat

GRUPA: max 30 osób (klasa)
CZAS TRWANIA: 3 godziny lekcyjne
FORMA REALIZACJI: stacjonarna lub online

picia alkoholu przez młodzież.

AUTOR PROGRAMU: Krzysztof Wojcieszek
WIĘCEJ INFORMACJI:
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/program-profilaktyczny-debata,28

ARCHIPELAG
SKARBÓW
OPIS PROGRAMU
Program Archipelag Skarbów jest oparty na
modelu profilaktyki zintegrowanej, łącząc w
sobie elementy profilaktyki alkoholowej i
narkotykowej.
prowadzący
uwierzyć,

W

ramach

pomagają
że

programu

młodym

możliwa

jest

ludziom
realizacja

najskrytszych pragnień, zwłaszcza tych o
pięknej

i

trwałej

miłości;

zachęcają

do

unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i
pornografii; kładą nacisk na piękno miłości i
seksualności;

wspierają

rodziców

i

wychowawców. Program zawiera elementy
warsztatu

pracy

nad

komunikacją,

zachowaniami agresywnymi, asertywnością.

CELE PROGRAMU
zapobieganie różnym zachowaniom
ryzykownym i problemom młodzieży,
ograniczenie picia alkoholu, używania
narkotyków i dopalaczy,
ograniczenie natężenia przemocy
rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o
podtekście seksualnym),
ograniczenie wczesnych kontaktów
seksualnych młodzieży i problemów z
nimi związanych

SPOSÓB REALIZACJI

ADRESACI PROGRAMU:
uczniowie klas 7,8 szkoły podstawowej
uczniowie klas 1,2 szkół

Metody zastosowane w programie to miniwykłady

ilustrowane

multimedialnymi,

ćwiczenia

ponadpodstawowych

prezentacjami

rodzice i nauczyciele uczniów

aktywizujące

uczestniczących w programie

młodzież takie jak: dialog z przedstawicielami
młodzieży,

burza

mózgów,

fantazja

GRUPA: 30 - 200 uczniów

sterowana, scenki odgrywane na forum, a
ponadto doświadczenia zdrowego stylu życia

CZAS TRWANIA:
młodzież - 2 dni po 3,5 godziny zegarowe

przekazywane przez realizatorów.

rodzice - 1 godzina zegarowa
nauczyciele - 1 godzina zegarowa

Program jest prowadzony przez 2-5 osobowy
zespół certyfikowanych realizatorów.

FORMA REALIZACJI:
stacjonarna lub online
WIĘCEJ INFORMACJI:

4,9/6

średnia ocena programu

https://program.archipelagskarbow.eu
AUTOR: Szyman Grzelak

ANKIETY EWALUACJI BEZPOŚREDNIEJ

(2017/2018)

MŁODZIEŻ ZOSTAŁA ZACHĘCONA DO:
większego szanowania innych

74%

większego unikania pornografii

69%

większego unikania alkoholu

64%

większego unikania narkotyków

75%

czekania z rozpoczęciem współżycia seksualnego
do dorosłości lub do małżeństwa

63%

„Chodzi o to, byśmy my, dorośli,
skutecznie wspierali młodych ludzi
w budowaniu dojrzałego świata
wartości i realizacji ich najgłębszych
marzeń i celów życiowych."
Szymon Grzelak

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

501 830 123

wychowaniewdialogu@gmail.com

