
Představení  METODY ARCHIPELAGO,

která byla vyvinuta jako poradenská a terapeutická pomůcka pro práci s dětmi, které zažily 
rozvod nebo rozchod rodičů.

Metoda je uznána Stavovskou radou AMRP jako pomůcka pro práci s dětmi v uvedené životní 
situaci. 

Archipelago je původní česká metoda a nabízí strukturovanou, hravou a zároveň kreativní práci
s dítětem, které zažilo rozchod rodičů. Metoda pomáhá dítěti přijmout novou situaci v rodině,
přizpůsobit se jí a znovu růst.

Dítě si vybírá jednoho ze tří zvířecích kamarádů (zajíce, tygra nebo ježečka) a společně s ním
vytváří příběh o tom, jak se jeho rodina stala po rozchodu rodičů novým souostrovím. Hledá a
pojmenovává, co je nadále spojuje, i to, co je rozděluje. Zvířátko lze s dítětem i vyrobit z kousku
látky dle návodu na stránkách nebo dle vlastní fantazie. Metoda využívá interaktivní počítačový
program vytvořený  na  základě  terapeutické  úvahy,  který  nabízí  hru,  experiment,  edukaci
v oblasti emocí, výrobu vzkazů apod. K metodě je zdarma průvodce metodou, který popisuje její
různé fáze a jejich teoretické pozadí i praktický návod, jak je v práci s dítětem využít. Ke stažení
jsou  zdarma  i  karty pro  úvodní  práci  s  dítětem.  Všechny  obrázky,  které  dítě  při  práci
s  počítačovým programem vytvoří,  lze i  vytisknout a svázat. Dítě tak získává knížku se svým
vlastním originálním příběhem.

Počítačový  program  je  po  registraci  k  dispozici  na  30  dní  zdarma.  Jeho  další  využití  je
zpoplatněno – uživatel si  prostřednictvím e-shopu kupuje  časově neomezenou licenci v ceně
6000 Kč nebo 240 EUR. 

Metoda je určena  psychologům a psychoterapeutům s minimálně magisterským vzděláním a
s minimálním počtem 200h absolvovaného terapeutického výcviku. Využijete ji v poradenské i
klinické praxi, ve školách i dalších školských zařízeních, všude, kde se setkáváte s dětmi, jejichž
rodiče se rozešli.

Metodu mohou používat lidé s různými terapeutickými přístupy, není vázána pouze na jeden.

Metoda je vhodná pro děti ve věku přibližně od 4 do 12ti let.

Další informace naleznete na stránkách www.games4therapy.com
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