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Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii

Ośrodka Rozwoju Edukacji

Instytutu Psychiatrii i Neurologii

rekomendowany program profilaktyki zintegrowanej

posiada rekomendacje:

JAK WZBUDZIĆ POZYTYWNY POTENCJAŁ MŁODZIEŻY?

JAK WSPIERAĆ MŁODZIEŻ W REALIZACJI NAJGŁĘBSZYCH

MARZEŃ?
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młodzież, profilaktyka zintegrowana, profilaktyka uniwersalna, trwała

miłość, przyjaźń, radzenie sobie z własnymi emocjami, szacunek,

wierność swoim zasadom,  pasje, zainteresowania, asertywność, 

Wzmacnianie pozytywnego potencjału młodzieży.

Zapobieganie wielu zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży

jednocześnie. Osłabienie czynników ryzyka i wzmocnienie działania

czynników chroniących.

Autor dr Szymon Grzelak

Opis programu:

https://program.archipelagskarbow.eu/in

dex.php/o-programie-as/opis-programu 

Źrodło

Dostęp 

https://program.arc
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Słowa kluczowe

Główny cel programu:

Archipelag Skarbów®

dr Szymon Grzelak
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Młodzież w wieku 14-16 lat

Nauczyciele

Rodzice

Do kogo jest

adresowany?

Program składa się z 3 modułów:

 1) dwa dni - spotkania dla

młodzieży - każde po 3,5 godziny  

2) spotkanie z nauczycielami 

3) spotkanie z rodzicami 

Jak jest

skonstruowany?

Cały program Archipelag

Skarbów® to wspólna podróż,

której celem jest wsparcie

każdego z uczestników 

w drodze ku trwałej miłości, 

 prawdziwej przyjaźni, realizacji

życiowych pasji i spełnieniu

marzeń

Czemu służy?



Uzyskane wyniki ewaluacji wykazały korzystne zmiany m. in. w zakresie 

(Grzelak, 2009):

ograniczenia picia

alkoholu i używania

narkotyków przez

młodzież (efekt istotny

miesiąc po programie i

po pół roku),

ograniczenia korzystania

z pornografii przez

chłopców, bardziej

dojrzała postawa wobec

seksualności,

poprawy umiejętności

odpierania presji

rówieśniczej w

przypadku namawiania

do picia alkoholu lub

używania narkotyków,

poprawy atmosfery 

       w klasie,

spadku odsetka

młodzieży współżyjącej

seksualnie, / wzrost

liczby osób, które chcą

czekać ze współżyciem

do ślubu lub prawdziwej

dorosłości

zmniejszenie odsetka

dziewcząt

przyznających się do

myśli samobójczych,



- wzmocnienie pozytywnego

potencjału

- modyfikacja przekonań

normatywnych 

 - rozumienie siebie i innych pozytywne

spojrzenie na rozwój 

we wszystkich sferach życia,

- wskazówki do radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach 

- nauka asertywności,

- znaczenie więzi, szacunku w relacji

- wskazywanie konsekwencji zachowań

ryzykownych

Dla ucznia

- wzmocnienie roli nauczyciela 

i wychowawcy jako przewodnika

młodego człowieka,

- spojrzenie na wyniki badań

dotyczących pozytywnego

potencjału i zagrożeń młodzieży,

- możliwość kontynuowania pracy

wychowawczej w oparciu 

o symbole używane w programie

Dla nauczyciela

- wzmocnienie roli rodzica jako

przewodnika w życiu nastolatka

- wskazówki dotyczące

komunikacji z nastolatkiem, 

- ukazanie pozytywnego aspektu

dojrzewania, bycia nastolatkiem i

bycia rodzicem nastolatka

Dla rodziców

Archipelag Skarbów®

korzyści dla uczestników
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