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Program profilaktyki uzale?nie? behawioralnych „Gra profilaktyczna
CUDER" - II-ga edycja 2015
Projekt „Gra profilaktyczna CUDER” zosta? pomy?lany, jako uzupe?nienie i wzmocnienie szkolnego programu
profilaktycznego i wychowawczego. Zosta? przygotowany zgodnie z za?o?eniami profilaktyki zintegrowanej,
uniwersalnej. Dzi?ki szerokiemu zakresowi tre?ci program dobrze nadaje si? do roli czynnika wi???cego i
podsumowuj?cego inne elementy programu profilaktycznego szko?y. Forma gry planszowej stanowi dobr?
alternatyw? dla gier komputerowych wyprowadzaj?c uczniów ze ?wiata wirtualnego do grupy rówie?ników. Pozwala
na trening zachowa? spo?ecznych, jest „symulatorem ?ycia” na planszy.

Projekt zak?ada przeprowadzenie w ka?dej szkole du?ego mitingu z uczniami klas V i VI, podczas którego
wprowadzona zostaje gra, jako sposób na sp?dzanie wolnego czasu poza ?wiatem wirtualnym oraz pokazane
zostaj? sposoby na racjonalne i bezpieczne korzystanie z komputera i internetu. Ka?da klasa obecna na spotkaniu
otrzymuje gr? planszow? i wraz z trenerem oraz wychowawc? udaje si? na warsztaty praktycznego wykorzystania
tego narz?dzia. Integraln? cz??ci? projektu s? spotkania z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami uczniów,
w czasie których zwrócona zostaje uwaga na zagro?enia zwi?zane z komputerami i internetem oraz jak
rozpoznawa? sygna?y ostrzegawcze o podnosz?cym si? ryzyku uzale?nienia. Uczestnicy spotkania otrzymuj?
ulotk?. Pokazane zostan? równie? sposoby na aktywizacj? m?odych ludzi, którzy przedk?adaj? ?wiat wirtualny i
relacje tam nawi?zywane nad zwi?zki zawierane w ?wiecie realnym. Dodatkowo wychowawcy s? instruowani przez
trenerów jak w najefektywniejszy sposób wykorzystywa? gr? profilaktyczn? w przysz?o?ci.

Podczas spotka? z ka?d? z grup docelowych przeprowadzane s? ankiety ewaluacyjne po??czone z badaniem
poziomu zagro?e? w danej szkole i spo?eczno?ci

Projekt realizowany przy wsparciu Ministra Zdrowia w wysoko?ci 109.000 z? oraz Samorz?du Województwa
Ma?opolskiego w wysoko?ci 36.300 z?.
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