
„ARS, czyli jak dbać o miłość”

program edukacyjny dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych 

realizowany w ramach Projektu KIK/68 

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych 

środków psychoaktywnych”.



SKĄD TAKI TYTUŁ?

Dlaczego taki tytuł?
(wyjaśnienie autora programu)

• Słowo ARS znaczy „sztuka”, a wydaje się nam, że dbanie 
o miłość jest sztuką, wymaga uwagi i umiejętności. Gdy 
artysta tworzy np. obraz czy muzykę używa talentu, pracy, 
umiejętności, natchnienia, wysiłku, dobrych pomysłów. 
Wszystko to również dotyczy dbania o miłość. Dbanie o 
miłość jest sztuką, a każdy z nas jest w tej sztuce artystą! 
Lepszym lub gorszym, ale artystą. O miłość trzeba dbać i 
to dbać wszechstronnie.



SKĄD TAKI TYTUŁ?

ARS – z języka łacińskiego oznacza „sztukę”. 

Struktura programu obrazuje założone w nim cele:

• część I – ARS VIVENDI – sztuka życia (obrazuje w jaki sposób 
używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys 
miłości – skraca życie, zabiera zdrowie);

• część II – ARS AMANDI – sztuka kochania (nakłania do refleksji, 
w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój 
miłości między ludźmi);

• część III – ARS GENERANDI – sztuka rodzenia (wysuwa wnioski 
w jaki sposób substancje psychoaktywne szkodzą potomstwu).



Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o 

miłość?” dotyczy profilaktyki używania 

substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, 

narkotyki, dopalacze), adresowany jest do 

młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU



CELE PROGRAMU

1. Skuteczne dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej 
w kształtowaniu zdrowego stylu życia. 

2. Zwiększenie ich dystansu do używania substancji 
psychoaktywnych.

3. Ukształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw pomocnych 
w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście 
zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym.

4. Ukształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw pomocnych 
w unikaniu używania substancji psychoaktywnych przez 
mężczyzn (kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym)



Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które 
mogą być zrealizowane w czasie 6 godzin lekcyjnych
(minimum), istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji 
programu, jednakże górną granicą jest 12 godzin 
lekcyjnych. 

Cały program może zostać przeprowadzony w ciągu 
jednego dnia. W tej kwestii jest duża dowolność. Nie 
należy natomiast zbyt rozciągnąć w czasie realizacji 
programu, ponieważ jego oddziaływanie będzie mniejsze.

STRUKTURA PROGRAMU



I część programu: „Życie i dobre zdrowie podstawowym 
warunkiem ludzkiej miłości”.

Najważniejsze tezy tej części programu:

* życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości; 

* substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, 

co obiecują, powodują problemy.

STRUKTURA PROGRAMU



II część programu: „Czy używanie substancji psychoaktywnych 
może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie 

substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak 

mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią).

Najważniejsze tezy tej części programu:

* substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;

* substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie.

STRUKTURA PROGRAMU



III część programu: „Substancje psychoaktywne a 
zdrowie prokreacyjne” (problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych 

wyborów życiowych – stylu życia – uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki 
zdrowotne dla potomstwa mogą wywołać substancje psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności 
w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich).

Najważniejsze tezy tej części programu:

* substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą
powodować szereg zaburzeń i wad rozwojowych u dziecka;

* miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

STRUKTURA PROGRAMU



Program został zaplanowany „z nadmiarem”, co oznacza, 
że zawiera treści zasadnicze i poboczne.

*

Zasadniczą pracą prowadzącego jest stawianie grupie 
pytań w określonej sekwencji, rzadziej zajmowanie 
stanowiska.

*

Program może być również prowadzony przez dwie osoby, 
tworzące zespół z podziałem zadań.

STRUKTURA PROGRAMU



MATERIAŁY DO PROWADZENIA PROGRAMU

Poradnik dla nauczyciela Broszura dla ucznia

Plakat 

Ulotka dla rodziców Ulotka dla ucznia

Ankieta ewaluacyjna



ROZKŁAD JAZDY, czyli jak wdrażamy program

1. Przed przystąpieniem do realizacji programu 
edukacyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych 
przeprowadzone zostanie szkolenie dla wojewódzkich 
i powiatowych koordynatorów programu (za szkolenie 
dla WSSE odpowiedzialny jest GIS, a za organizację
szkoleń dla PSSE – WSSE). 

2. Główny Inspektor Sanitarny wystosuje pismo do 
Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zapraszające do 
włączenia się w realizację programu edukacyjnego 
pt., „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.



3. Powiatowy koordynator programu, „dociera osobiście”
(lub przesyła) do Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 
w danym powiecie pismo wraz z załącznikami (konspekt 
programu edukacyjnego oraz tabela „Dane teleadresowe 
szkolnych koordynatorów”). Ewentualnie pismo przewodnie od PPIS. 

Termin realizacji zadania: maj – czerwiec 2013 r.

Program może być realizowany w: zasadniczych szkołach 
zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych, technikach, liceach uzupełniających 
i technikach uzupełniających). 

ROZKŁAD JAZDY, czyli jak wdrażamy program



4. Dyrektor danej placówki, po zapoznaniu się z ofertą programową, 
w terminie do dnia 20 września br. przesyła informację zwrotną
o chęci przystąpienia danej szkoły do realizacji programu.

W celu zgłoszenia szkoły do udziału w programie, Dyrektor szkoły powinien:

- wytypować szkolnego koordynatora programu, który będzie bezpośrednio realizował
program na terenie placówki,

- przesłać niezbędne informacje zgodnie z załączonym wzorem tabeli do powiatowego 
koordynatora z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w terminie 
do 20 września br.

{W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie realizacji programu edukacyjnego w zespole 
szkół, uprzejmie proszę o wpisanie w zbiorczej tabeli tylko tych szkół, które rzeczywiście będą
realizowały program, a nie całych zespołów szkół. 
Jeśli w zespole są 3 szkoły (np. liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, szkoła zawodowa), 
wypisujemy kolejno w tabeli te, w których program będzie realizowany (ale proszę o 
zamieszczenie informacji, że ta szkoła wchodzi w skład zespołu), proszę określić również ilu 
koordynatorów z danego zespołu będzie uczestniczyło w szkoleniu}. 

ROZKŁAD JAZDY, czyli jak wdrażamy program



5. Powiatowy koordynator po otrzymaniu zgłoszeń ze szkół w 
powiecie, opracowuje zbiorcze zestawienie, zgodnie ze wzorem 
tabeli (załącznik nr 2), które następnie przesyła w wersji 
elektronicznej do wojewódzkiego koordynatora z właściwej WSSE, 
w terminie do dnia 27 września br.

6. Główny Inspektorat Sanitarny po otrzymaniu zbiorczego 
zestawienia z 16 WSSE dokonuje weryfikacji szkół, a następnie 
przesyła do wojewódzkich koordynatorów i zamieszcza na stronie 
internetowej Projektu (www.zdrowiewciazy.pl) wykaz placówek, 
które zostały zakwalifikowane do udziału w programie. 

7. Powiatowy koordynator przesyła informację o zakwalifikowaniu się
do udziału w programie do danego szkolnego koordynatora 
programu.

ROZKŁAD JAZDY, czyli jak wdrażamy program



8. Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z 
wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarni-
epidemiologicznymi organizuje szkolenia dla szkolnych 
koordynatorów programu. (Szkolenia odbędą się w 49 dawnych miastach 

wojewódzkich. Szczegółowe informacje dot. terminu szkoleń i dalsze wytyczne 
(miejsce, agenda), zostaną przesłane do wojewódzkich i powiatowych koordynatorów 
programu, po zakończeniu procedury przetargowej przez GIS).

9. Powiatowy koordynator kontaktuje się ze szkolnym 
koordynatorem w celu przekazania informacji na temat 
szkolenia i potwierdzenia jego udziału w szkoleniu.

ROZKŁAD JAZDY, czyli jak wdrażamy program



ROZKŁAD JAZDY, czyli jak wdrażamy program

10.Po zakończeniu szkolenia, szkolny koordynator otrzyma 
pakiet edukacyjny, w skład, którego wchodzą: 
podręcznik dla nauczyciela z płytą CD, 6 plakatów, 150 
broszur dla ucznia, 150 ulotek dla ucznia, 150 ulotek 
dla rodzica oraz 150 ankiet ewaluacyjnych.

11.Po zakończeniu szkolenia szkolny koordynator 
rozpoczyna realizację programu w dowolnym terminie 
w II semestrze roku szkolnego 2013/2014. Do jego 
decyzji pozostaje również, czy program będzie 
realizowany w jednej czy kilku klasach w danym roku 
szkolnym. 



ROZKŁAD JAZDY, czyli jak wdrażamy program

12. Ilość materiałów programowych w pakiecie została 

dobrana tak, aby program mógł zostać ponownie 

realizowany w kolejnych latach. 

(W razie potrzeby przewidziany jest dodruk materiałów. Materiały programowe są przewidziane do wykorzystania 

tylko i wyłącznie dla uczniów, ich rodziców i opiekunów realizujących program. Ulotki dla ucznia i rodzica powinny 

być rozdystrybuowane  podczas realizacji programu, natomiast broszura po przeczytaniu przez ucznia, powinna 

zostać zwrócona nauczycielowi do ponownego wykorzystania w kolejnej edycji).

13. Zadaniem szkolnego koordynatora, po zakończeniu 

realizacji I edycji programu jest przeprowadzenie 

ewaluacji wśród uczniów oraz wypełnienie ankiety 

przeznaczonej dla nauczyciela. 



EWALUACJA PROGRAMU

1. Po wypełnieniu kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych przez uczniów 
w minimum jednej klasie w danym roku szkolnym, szkolny koordynator
opracowuje zestawienie zbiorcze z ankiet, a następnie przesyła wraz z 
wypełnioną ankietą dla nauczyciela i kwestionariuszami ankiet 
wypełnionymi przez uczniów do właściwego powiatowego koordynatora. 

2. Powiatowy koordynator opracowuje zestawienie zbiorcze z danego 
powiatu, a następnie przesyła do wojewódzkiego koordynatora. 
Przekazane przez szkolnego koordynatora kwestionariusze ankiet są
przechowywane we właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, do zakończenia Projektu.

3. Wojewódzki koordynator opracowuje zestawienie zbiorcze z danego 
województwa, a następnie przesyła do Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego na adres e-mail: m.pawlak@gis.gov.pl



W momencie uruchomienia na stronie Projektu 
www.zdrowiewciazy.pl możliwości wypełnienia 
ankiety w wersji elektronicznej, wszyscy 
koordynatorzy programu otrzymają nowe wytyczne 
dotyczące ewaluacji programu edukacyjnego on-
line.

Realizacja programu edukacyjnego przewidziana 
jest do końca 2016 roku (do momentu  zakończenia 
Projektu KIK/68).

EWALUACJA PROGRAMU



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


