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OD AUTORÓW
Drodzy nauczyciele, wychowawcy,
opiekunowie
Proponowany przez nas NIEZBÊDNY PORADNIK SZKOLNEGO PROFILAKTYKA powsta³ w wyniku naszych osobistych, wieloletnich dowiadczeñ w pracy profilaktycznej nie
tylko z dzieæmi i m³odzie¿¹, ale tak¿e z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami. Ich skwapliwie rejestrowane uwagi, refleksje i spostrze¿enia,
jak zadbaæ o rozwój dzieci, jak uczyniæ je szczêliwymi, jak ochroniæ przed narkotykami, przemoc¹, ryzykownymi dowiadczeniami, sta³y siê inspiracj¹ do przygotowania tego Poradnika.
Jestemy bowiem przekonani, ¿e SZKO£A, jako
rodowisko, w którym najwiêcej czasu spêdza dorastaj¹cy m³ody cz³owiek, sama w sobie musi byæ
miejscem profilaktycznym.
Co to znaczy? Gdy mówimy profilaktyka,
to mamy na myli wszystko TO, co spowoduje,
¿e dzieci i m³odzie¿ nie bêd¹ podejmowa³y zachowañ ryzykownych, czyli nie bêd¹ siêga³y po
narkotyki, nie bêd¹ pali³y papierosów, nie bêd¹
pi³y alkoholu, bêd¹ unika³y potencjalnie niebezpiecznych sytuacji itp. I je¿eli nawet uznamy,
¿e takie za³o¿enie jest zbyt idealistyczne, to rzecz
w tym, aby udawa³o nam siê ochroniæ  jak tylko to mo¿liwe  nasze dzieci przed konsekwencjami tych zachowañ.
W naszym rozumieniu terminu profilaktyka
szkolna to nie tylko realizowane w szkole programy profilaktyczne. Uwa¿amy, ¿e wa¿niejsze
od tego, jaki jest program, jest to, kto go wdra¿a. St¹d nasze przekonanie, ¿e ka¿dy nauczyciel
czy wychowawca  sam w sobie  mo¿e byæ najwa¿niejszym i najbardziej skutecznym profilaktykiem. Prezentowany przez nauczyciela styl wychowawczy, sposób bycia z dzieckiem, umiejêtnoæ
budowania prawdziwej wiêzi z uczniem, wra¿liwoæ i zaanga¿owanie w proces wychowawczy
w du¿ej mierze mo¿e uodparniaæ m³odego cz³owieka na szkodliwe wp³ywy rodowiska, w jakim przychodzi mu ¿yæ.
Dlatego NIEZBÊDNY PORADNIK SZKOLNEGO PROFILAKTYKA zawiera treci, które 
naszym zdaniem  mog¹ przydaæ siê Wam w bardziej wiadomej i skuteczniejszej pracy profilaktycznej na terenie szko³y.
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I. CO WARTO WZI¥Æ POD UWAGÊ?
Niezale¿nie, czy bêdziesz bezporednim realizatorem programu profilaktycznego, czy tylko (albo a¿) wychowawc¹ klasy lub nauczycielem okrelonego przedmiotu, a bêdziesz chcia³,
aby to, co robisz, przyczynia³o siê do zapobiegania podejmowaniu przez dzieci i m³odzie¿
zachowañ ryzykownych, warto aby :

1. posiada³ wiedzê o zachowaniach ryzykownych (u¿ywaniu narkotyków, alkoholu i nikotyny, wczesnej aktywnoci seksualnej czy zachowaniach przestêpczych). Wiedza o problemach
z nimi zwi¹zanych pozwoli ci na adekwatne dostrzeganie zagro¿eñ nie tylko w Twojej klasie, ale
i na terenie szko³y. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e zachowania ryzykowne s¹ dla m³odych ludzi równie¿ atrakcyjne  stanowi¹ sposób na prze¿ycie
przygody, czego nowego, mog¹ byæ ucieczk¹ od
codziennoci i problemów. To, co jest grone i niebezpieczne, m³odych ludzi czêsto nie przera¿a, ale
wrêcz podnieca i zaciekawia. Wiarygodne informacje, które bêdziesz posiada³, umo¿liwi¹ ci zrozumienie m³odego cz³owieka i jego problemów
oraz zapewni¹ niezbêdn¹ pewnoæ siebie w dyskusjach na ten temat nie tylko z kolegami z grona
pedagogicznego, ale przede wszystkim z Twoimi
uczniami. Twoja wiedza nie tylko dostarczy, w tych
dyskusjach, przekonuj¹cych argumentów, ale
pozwoli ci byæ bardziej wra¿liwym i uwa¿nym
w ocenie zdarzeñ maj¹cych miejsce w Twoim otoczeniu (szkole). Dziêki wiedzy bêdziesz móg³ prêdzej i lepiej zauwa¿yæ gro¿¹ce m³odym ludziom
niebezpieczeñstwo  sygna³y zagro¿eñ. Bêdziesz
w stanie przedsiêwzi¹æ odpowiednie kroki, zanim
bêdzie za póno.

3. zawsze w pierwszej kolejnoci poznawa³ pogl¹dy swoich rozmówców, a dopiero potem przedstawia³ swoje. Rozmowy na temat u¿ywania narkotyków, alkoholu czy nadmiernego
zaanga¿owania w internetow¹ rzeczywistoæ nie
nale¿¹ do ³atwych. Dzieci i m³odzie¿ czêsto boj¹
siê naszych zakazów, moralizatorstwa, straszenia,
konsekwencji czy nadmiernej kontroli. S¹ przekonane, ¿e nie warto mówiæ prawdy, ¿e i tak nikt
ich nie zrozumie, i raczej ukarze, ni¿ sensownie
pomo¿e wybrn¹æ z k³opotliwej sytuacji.
4. by³ gotowy do rozmów na ka¿dy temat, który chc¹ poruszyæ Twoi rozmówcy.
Otwarte rozmowy z uczniami w atmosferze ¿yczliwoci i zrozumienia, a tak¿e wyranie okazywanego zainteresowania, sprzyjaj¹ budowaniu relacji, umacniaj¹ wiêzi i tym samym umo¿liwiaj¹
budowanie wzajemnego zaufania i dobrze pojêtego partnerstwa. Tak naprawdê bardziej profilaktyczne s¹ rozmowy o ¿yciu ni¿ o, np., narkotykach, alkoholu czy grach. Nie musisz byæ
ekspertem i znaæ siê na wszystkim, wystarczy, ¿e
uczciwie wyra¿asz swoje pogl¹dy i szanujesz zdanie innych. Dobra, prawdziwa wiê z uczniem
i serdeczny stosunek do niego w³aciwie gwarantuj¹ otwart¹ wymianê pogl¹dów, gotowoæ do
ujawniania swoich problemów i gotowoæ przyjêcia pomocy w sytuacjach, gdy bêdzie potrzebna.

2. mia³ odwagê dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹
o zachowaniach ryzykownych z innymi. Pozwoliæ innym, zw³aszcza uczniom, poznaæ Twoje stanowisko wobec zachowañ ryzykownych. Warto
pamiêtaæ, ¿e autorytet nauczyciela lub wychowawcy w kwestii u¿ywania substancji psychoaktywnych czy innych ryzykownych zachowañ to
nie tylko wiedza i zaanga¿owanie, ale równie¿
jego osobisty stosunek do tych zachowañ. Warto, aby uczniowie mieli poczucie, ¿e nie tylko
odwa¿nie g³osisz swoje pogl¹dy, masz m¹dre,
rzeczowe i  co wa¿niejsze  aktualne informacje, ale tak¿e unikasz sensacji i straszenia, jeste
otwarty na s³uchanie ich stanowiska i pogl¹dów.

5. by³ cz³owiekiem wiadomym praw i prawid³owoci rz¹dz¹cych rozwojem dzieci w okresie dorastania, co pozwoli Ci ³atwiej je rozumieæ,
dostrzec prze³omowe momenty w ich ¿yciu, rozpoznaæ zmieniaj¹ce siê stany emocjonalne, zainteresowania, sympatie i antypatie. £atwiej bêdzie
znosiæ humory, zmienne nastroje, krytykanctwo, dra¿liwoæ i bunt. Mimo ¿e nastolatki czasem nie przepadaj¹ za doros³ymi, to jednak bardzo ich potrzebuj¹. Potrzebuj¹ doros³ego
przyjaciela, przewodnika, mistrza. Ka¿dy doro2
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s³y ma szansê byæ dla m³odego cz³owieka tak¹
w³anie osob¹.

sko rodziców i dzieliæ siê z nimi swoimi problemami. Warto to rozumieæ i nie nalegaæ, aby m³ody cz³owiek wszystko nam mówi³ i mieæ pretensje, ¿e siê od nas oddala. To w tym okresie ¿ycia
normalne. Paradoksalnie dzieci w okresie dorastania twierdz¹, ¿e nie potrzebuj¹ doros³ych (rodziców, nauczycieli), a z drugiej strony chc¹ mieæ
w nas oparcie, pomoc i, kiedy trzeba, ratunek.

6. by³ uwa¿nym obserwatorem swoich
uczniów. Najwa¿niejsze, aby dostrzegaæ wszystkie te zachowania, które w jakikolwiek sposób
odbiegaj¹ od dotychczasowych (kto jest smutniejszy, ni¿ by³, kto zmienia radykalnie wygl¹d,
kto zaniedbuje dotychczasowe obowi¹zki, stroni od kolegów, samotnie spêdza czas na przerwach, zmienia towarzystwo, przestaje aktywnie
uczestniczyæ w lekcjach czy zajêciach pozalekcyjnych, gorzej fizycznie wygl¹da itp.). Wa¿ne
jest, aby zauwa¿yæ, ¿e co, nawet niewielkiego,
zmienia siê w byciu m³odego cz³owieka. Czêsto
mylimy, ¿e jakie szczególne objawy pozwol¹
nam rozpoznaæ, czy uczeñ zachowa³ siê ryzykownie (np. u¿ywa³ nielegalnych substancji psychoaktywnych, pi³ alkohol czy przebywa³ w z³ym towarzystwie). Próbujemy rozpoznaæ po oczach,
sprawdzamy jego rzeczy, ¿¹damy poddania siê
testom na obecnoæ narkotyków itp. Zazwyczaj
wtedy, gdy ju¿ ewidentnie widzimy, ¿e co jest
z dzieckiem nie tak  jest z regu³y trochê za
póno, m³ody cz³owiek jest na najlepszej drodze
do uzale¿nienia czy dowiadczenia przykrych
konsekwencji podejmowanych zachowañ ryzykownych.

9. jasno i uczciwie stawia³ wymagania
i by³ konsekwentny w ich egzekwowaniu. Warto, aby dziecko wiedzia³o dok³adnie, co mylimy,
czujemy i czego wymagamy. Dlatego warto byæ
konsekwentnym i nie zmieniaæ zbyt czêsto swoich poprzednich ustaleñ, zbyt ³atwo wybaczaæ czy
dawaæ siê przekonaæ dziecku, ¿e warto zrezygnowaæ z podjêtych wczeniej postanowieñ. Je¿eli
jasno okrelisz swoje wymagania, m³odzi ludzie
bêd¹ wiedzieæ, czego siê po Tobie mog¹ spodziewaæ. Taka relacja, która wymaga, ale jest ¿yczliwa
i uczciwa, pozwala dzieciom bezpiecznie przejæ
przez trudne momenty w okresie dorastania.
10. by³ przyk³adem, wzorem, autorytetem. Je¿eli chcemy, aby nasze dzieci wyrobi³y
sobie w³aciwy stosunek do u¿ywania substancji
psychoaktywnych, wczesnej inicjacji seksualnej
czy podejmowania innych zachowañ ryzykownych, musimy zadbaæ o to, aby g³oszone przez
nas pogl¹dy na powy¿sze tematy nie by³y jedynie pustos³owiem. Wa¿niejsze jest bowiem to, co
robimy, ni¿ to, co mówimy. Dzieci najszybciej,
naj³atwiej ucz¹ siê przez naladownictwo. Czy
chcemy czy nie  bior¹ z nas przyk³ad.

7. uwa¿nie s³ucha³. Umieæ s³uchaæ nie jest
wcale tak ³atw¹ rzecz¹, jak siê wydaje. Zw³aszcza s³uchaæ dorastaj¹cego, który wie wszystko,
ma na wszystko odpowied i sam nie chce lub
nie umie s³uchaæ innych itp. Warto jednak daæ
mu odczuæ, ¿e to, co mówi, jest dla nas wa¿ne,
¿e próbujemy zrozumieæ co, czy o czym do nas
mówi. Swoj¹ postaw¹, sposobem bycia, okazywaniem zainteresowania (zatrzymujemy siê, nie
zajmujemy innymi sprawami), znajdujemy spokojne miejsce do rozmowy, nie przerywamy i nie
wtr¹camy siê bez przerwy. Staramy siê poznaæ
jego pogl¹dy bez ich oceniania (co o tym mylisz?, jak to rozumiesz?) oraz uczucia (co
czujesz?, jak to prze¿ywasz?).

Powy¿sze, proponowane, wskazówki nie s¹
dla Was ani czym odkrywczym, ani niezrozumia³ym. Warto tylko czasem sobie o nich przypomnieæ. Wskazówki te wynikaj¹ zreszt¹ z przyjêtej
przez nas koncepcji profilaktyki, gdzie wychowanie, w duchu okrelonych wartoci i przy zachowaniu stylu bycia z dzieckiem opartego na prawdziwych wiêziach, jest najbardziej skuteczn¹
profilaktyk¹. Oczywicie nie zwalnia to nas z przewidywania czy podejmowania dzia³añ dok³adnie
nakierowanych na okrelone grupy ryzyka lub
adresowania indywidualnych interwencji do
m³odych ludzi, którzy podejmuj¹ czêciej ni¿ inni
zachowania ryzykowne. Rozs¹dne i wiadome
wychowanie uwzglêdnia bowiem indywidualnoæ dziecka i jego potrzeby. Je¿eli chcemy, aby

8. by³ cierpliwy i nie rezygnowa³ z kontaktu z dorastaj¹cym, zw³aszcza gdy mówi, ¿e
wszystko dobrze i ¿e nie potrzebuje naszego
wsparcia lub pomocy. To prawda, ¿e w okresie
dorastania m³odzi ludzie wol¹ przebywaæ ze swoimi rówienikami i zwierzaæ siê im ni¿ byæ bli3
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nasze dorastaj¹ce dzieci skutecznie unika³y zachowañ ryzykownych, winnimy byæ wiadomi,
ile tak naprawdê od nas zale¿y, jak mo¿emy 
bez specjalnego wysi³ku  zapewniæ skuteczn¹
ochronê przed ró¿nymi zagro¿eniami. Dobra
wiê z dzieckiem (uczniem) jest istotnym zabezpieczeniem przed zachowaniami ryzykownymi.
Nawet je¿eli w okresie dorastania zdarzy siê, ¿e
uczeñ jednorazowo podejmie jakie niebezpieczne zachowanie (np. siêgnie po narkotyk, czy
wsi¹dzie do samochodu z pijanym koleg¹ lub nie
wróci na noc do domu), bêdzie chcia³ prze¿yæ
co ryzykownie wyj¹tkowego  jest szansa, ¿e
powie Wam o tym, ¿e siê z Wami tym dowiadczeniem podzieli. A je¿eli nawet nie powie, sami
to zauwa¿ycie, je¿eli tylko bêdziecie blisko, je-

¿eli tylko bêdziecie uwa¿nie s³uchali. Warto byæ
wiadomym i pamiêtaæ, ¿e sygna³y o tym, ¿e
uczeñ ma jaki problem, zazwyczaj pojawiaj¹ siê
na d³ugo przed konkretnymi zachowaniami ryzykownymi. Dlatego tak wa¿ne jest, aby byæ
uwa¿nym na ka¿dy sygna³ zmiany w zachowaniu i nastroju dziecka, zw³aszcza gdy dorasta.
I choæ pojawiaj¹ siê one czasem tylko sporadycznie i prawie u wszystkich nastolatków, niebezpieczeñstwo najwiêksze jest wtedy, gdy wystêpuj¹ one w du¿ym nasileniu przez d³u¿szy czas.
Je¿eli zatem przestrzegaæ bêdziemy okrelonych regu³ wychowania, mamy szansê spowodowaæ, ¿e podejmowane przez dorastaj¹cych
zachowania ryzykowne nie stan¹ siê przyczyn¹
tragedii naszych uczniów i ich rodzin.

II. CO TRZEBA KONIECZNIE WIEDZIEÆ?
Kiedy ju¿ wiemy, co powinnimy wzi¹æ pod uwagê w naszej relacji z uczniem, aby uczyniæ
ten kontakt profilaktycznym, warto tak¿e wiedzieæ, jakim zachowaniom, zdarzeniom, sytuacjom warto w szkole zapobiegaæ i w jaki sposób to uczyniæ. Okres dorastania (1218 lat)
w najwa¿niejszych obszarach ¿ycia cz³owieka, ze wzglêdu na intensywnoæ zachodz¹cych
wówczas zmian rozwojowych, traktowany jest jako czas sprzyjaj¹cy podejmowaniu przez
m³odzie¿ rozmaitych zachowañ ryzykownych. Od niedawna zaczêto u¿ywaæ okrelenia zachowania ryzykowne. Uwa¿a siê, ¿e trudnoci, które pojawiaj¹ siê w okresie dorastania, s¹
przejciowe, dziecko z nich wyrasta, s¹ atrybutem m³odoci i nie pozostawiaj¹ ladu
w dalszym ¿yciu m³odego cz³owieka, np. kontakt z alkoholem czy narkotykami nie jest, co
prawda, po¿¹dany, ale nikt przecie¿ od takich kontaktów zaraz siê nie uzale¿nia itp. Poczynione jednak w ostatnich latach obserwacje i badania dowiod³y, ¿e wiele ryzykownych zachowañ mo¿e daæ pocz¹tek powa¿nym zaburzeniom i trudnociom w wielu sferach ¿ycia
m³odego cz³owieka (zaburzenia zachowania, uzale¿nienia, powa¿ne trudnoci przystosowawcze, konflikty z prawem czy utrata szans na realizacjê swoich planów lub marzeñ).
Wiedza o zachowaniach ryzykownych jest dla
nauczyciela/wychowawcy chc¹cego oddzia³ywaæ
profilaktycznie absolutnie konieczna.

Do najpowa¿niejszych zachowañ ryzykownych zaliczamy takie zachowania jak:
 picie alkoholu,
 palenie papierosów,
 u¿ywanie ró¿nych innych substancji psychoaktywnych,
 wczesne i przypadkowe kontakty seksualne,
 gry hazardowe,
 spêdzanie nadmiernej iloci czasu u¿ywaj¹c
nowych mediów,
 udzia³ w bójkach, ustawkach,
 jazda pod wp³ywem rodków odurzaj¹cych,
 zachowania agresywne i przestêpcze.

1. Zachowania ryzykowne. W ten sposób
okrela siê wszystkie te zachowania, które w jakim
stopniu nios¹ w sobie zagro¿enie, niebezpieczeñstwo
doznania krzywdy, utraty zdrowia, si³, pozycji
spo³ecznej itp. Czyli ka¿de zachowanie ryzykowne niesie w sobie prawdopodobieñstwo wyst¹pienia w wiêkszym nasileniu i d³u¿szym czasie ró¿nych chorób, dolegliwoci fizycznych i psychicznych
oraz problemów ¿yciowych ró¿nego typu.
4
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rzaj¹cych i próbowanie innej ni¿ alkohol substancji psychoaktywnej).
Pewnie ju¿ domylacie siê, ¿e przyczyn ryzykownych zachowañ jest wiele i ¿e zazwyczaj s¹
to powody powa¿ne, tkwi¹ce w wa¿nych obszarach ¿ycia cz³owieka. Oznacza to dla nas, ¿e aby
zapobiec podejmowaniu tych zachowañ przez
dzieci i m³odzie¿, nale¿a³oby oddzia³ywaæ na
przyczyny tych zachowañ. Nie jest to zadanie
³atwe, ale nie jest te¿ niemo¿liwe.
Jak wskazuj¹ prowadzone w tym obszarze
badania, istniej¹ pewne czynniki ryzyka i czynniki chroni¹ce, które prowadz¹ m³odych ludzi
do rozmaitych zachowañ ryzykownych lub chroni¹ je przed nimi.
Jak siê domylacie, dla przemylanych, wiadomych oddzia³ywañ profilaktycznych koniecznie
trzeba nie tylko umieæ zidentyfikowaæ czynniki
ryzyka i czynniki chroni¹ce. Nie da siê bowiem
skutecznie zapobiegaæ zachowaniom ryzykownym
nie wiedz¹c i nie rozumiej¹c, co by³o przyczyn¹
ich powstania i co mo¿e dziecko przed nimi ochroniæ. Co koniecznie trzeba o nich wiedzieæ?
 Zarówno czynniki ryzyka, jak i czynniki chroni¹ce odnosz¹ siê do trzech g³ównych obszarów
¿ycia cz³owieka: biologicznego (np. dziedzicznoæ), psychologicznego (np. zaburzenia emocjonalne, trudnoci w nauce, impulsywnoæ,
niska samoocena i brak wiary w swoje mo¿liwoci) i spo³ecznego (np. uzale¿nieni rodzice,
brak w³aciwego nadzoru rodzicielskiego, z³e warunki ¿ycia, konflikty z rówienikami itp.). Pomocne dla pracy profilaktycznej wydaje siê wiêc
staranne wyszczególnienie tych czynników wystêpuj¹cych w ka¿dym z tych obszarów.
 Czynniki ryzyka, jak i chroni¹ce mog¹ wystêpowaæ ³¹cznie i wspó³oddzia³ywaæ. Im
wiêcej jest np. czynników ryzyka, im d³u¿ej
oddzia³uj¹ na m³odego cz³owieka i im s¹ bardziej szkodliwe, tym prawdopodobieñstwo
pojawienia siê zachowañ ryzykownych jest
wiêksze (np. brak bliskoci z osobami znacz¹cymi, poczucie odrzucenia przez rodzica czêsto sk³ania dziecko do ucieczki w narkotyki,
do buntu, a nawet do prób samobójczych).
 Zarówno czynniki ryzyka, jak i czynniki chroni¹ce wywieraj¹ na m³odego cz³owieka ró¿ny
wp³yw w ró¿nych okresach jego ¿ycia (np. zupe³nie inaczej oddzia³uj¹ wp³ywy rodowiska rówieników na podejmowane decyzje w okresie
dorastania ni¿ w okresie wczesnego dzieciñ-

Za ryzykowne mo¿na te¿ uznaæ takie zachowania, jak wagarowanie, ucieczki z lekcji
czy z domu, zawieranie kontaktów z osobami ze
wiata przestêpczego, przystêpowanie do destrukcyjnych sekt lub grup przestêpczych, zachowania autodestrukcyjne, stosowanie ró¿nych
szkodliwych zabiegów maj¹cych zwiêkszyæ w³asn¹ atrakcyjnoæ fizyczn¹.
Ze wzglêdu na okres rozwojowy, jakim jest
dorastanie, wszystkie te zachowania maj¹ zazwyczaj powa¿ne negatywne konsekwencje (np. szybki proces uzale¿niania siê od substancji psychoaktywnych, szybka utrata kontroli nad w³asnym
postêpowaniem, ma³a zdolnoæ przewidywania
i rozumienia konsekwencji swoich dzia³añ, obni¿ony znacznie lêk przed utrat¹ zdrowia czy ¿ycia).
Koniecznie trzeba pamiêtaæ, ¿e zachowania
ryzykowne pe³ni¹ tak¿e istotn¹ funkcjê w ¿yciu
dorastaj¹cej m³odzie¿y, poniewa¿ pozwalaj¹ zaspokoiæ wa¿ne potrzeby, rozwi¹zaæ wa¿ne ¿yciowe problemy, których to potrzeb lub spraw m³ody cz³owiek nie umie, czy z ró¿nych innych powodów nie
mo¿e, zaspokoiæ albo rozwi¹zaæ. Dlatego powinny one dla nas byæ wyranym sygna³em, ¿e dziecko zachowaniami tymi uzupe³nia deficyt mi³oci, poczucia bezpieczeñstwa, przynale¿noci,
znaczenia, akceptacji, okrela swoj¹ pozycjê spo³eczn¹ (g³ównie w grupie rówieniczej), definiuje
swoj¹ to¿samoæ czy zmniejsza lêk, napiêcie, psychiczny ból zwi¹zany z samotnoci¹, poczuciem
pustki, brakiem nadziei itp. Wiele zachowañ ryzykownych ma charakter ucieczkowy i egzystencjalny. Zwykle nie s¹ wiêc, jak czêsto siê je okrela,
wybrykami m³odoci, podejmowanymi dla przyjemnoci czy zaspokojenia chwilowej ciekawoci.
Raczej nale¿y je traktowaæ jako nieprawid³owe sposoby przystosowania siê.
Wiêkszoæ m³odych ludzi (w wiêkszym lub
mniejszym stopniu) zaprzestaje po pewnym czasie
podejmowania zachowañ ryzykownych. Natomiast
czêæ z nich kontynuuje je, zmierzaj¹c w kierunku
coraz powa¿niejszych problemów  zaburzeñ zachowania, uzale¿nienia czy przestêpczoci.
Istnieje te¿ wiele dowodów, ¿e jedno zachowanie ryzykowne (np. u¿ywanie narkotyków)
czêsto powoduje pojawienie siê kolejnego dzia³ania ryzykownego (np. przypadkowy seks pod
wp³ywem narkotyków), a nawet kilku ryzykownych zachowañ jednoczenie (np. po wypiciu
alkoholu sk³onnoæ do agresji, jazdy samochodem pod wp³ywem alkoholu lub rodków odu-
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nie, w szkole, w grupie rówieniczej i w rodowisku spo³ecznym:
 w rodzinie  za najwa¿niejsze do powstawania zaburzeñ zachowania, zaburzeñ klinicznych czy
zachowañ ryzykownych uwa¿a siê grupy czynników zwi¹zanych z sytuacj¹ rodzinn¹ m³odego cz³owieka, czyli takie jak: nadu¿ywanie alkoholu, narkotyków, zachowania przestêpcze lub uprawianie
hazardu przez rodziców, s³aba wiê miêdzy cz³onkami rodziny, nieokazywanie uczuæ pozytywnych,
ma³e wsparcie ze strony rodziców, s³aby nadzór rodzicielski, brak konsekwencji w wychowaniu, brak
jasno sprecyzowanych wymagañ, awantury i konflikty w rodzinie oraz s³aba zdolnoæ rodziny do
rozwi¹zywania swoich problemów, brak czasu, postawy rodziców aprobuj¹ce u¿ywanie przez nastolatków substancji psychoaktywnych, powa¿ny deficyt lub wrêcz brak kompetencji wychowawczych
rodziców  szczególnie w przypadkach pojawiaj¹cych siê trudnoci w nauce czy w zachowaniu,
 w szkole  jednym z g³ównych czynników
ryzyka s¹ wszelkie niepowodzenia szkolne, niekorzystna atmosfera  brak dyscypliny, brak jasnych
wymagañ lub zbyt niskie wymagania, brak poczucia bezpieczeñstwa i przynale¿noci do klasy, brak
jasnego stanowiska szko³y wobec ryzykownych
zachowañ, brak zaanga¿owania w sprawy szko³y
czy klasy, izoluj¹ce/agresywne zachowania klasy;
 w grupie rówieniczej  nie trzeba Wam przypominaæ, jak wa¿ne s¹ relacje nastolatka z rówienikami, nie zmienia to jednak faktu, ¿e w grupie
rówieniczej tkwi wiele czynników ryzyka, takich
jak: kontakty z rówienikami, którzy zachowuj¹
siê ryzykownie (pal¹ papierosy, bior¹ narkotyki,
pij¹ alkohol itp.) i w dodatku maj¹ do takich zachowañ stosunek pozytywny, kontakty z tzw. z³ym
towarzystwem (lansuj¹cym okrelony styl ¿ycia 
imprezy, seks, zachowania niezgodne z prawem),
odrzucenie przez rówieników czy niskie kompetencje spo³eczne;
 w rodowisku spo³ecznym  czynnikami
ryzyka s¹: dostêpnoæ narkotyków i spodziewana
ich atrakcyjnoæ, normy promuj¹ce b¹d zezwalaj¹ce na zachowania ryzykowne, z³a sytuacja ekonomiczna (zamieszkiwanie w zubo¿a³ych rodowiskach cechuj¹cych siê wysok¹ przestêpczoci¹),
czêste zmiany miejsca zamieszkania, niewiele realnych szans na poprawê swojego ¿ycia w wymiarze ekonomicznym, spo³ecznym (w tym edukacyjnym), a tak¿e pozbawienie praw obywatelskich
ze wzglêdu na przynale¿noæ kulturow¹.

stwa, gdzie wp³yw rówieników na zachowanie jest niewielki lub praktycznie ¿aden).
U dzieci w okresie dorastania, które podejmuj¹ rozmaite zachowania ryzykowne, mo¿na zidentyfikowaæ wystêpowanie podobnych
konstelacji czynników ryzyka ze sfery psychologicznej i spo³ecznej (np. wysoki poziom lêku,
niska samoocena, poczucie odrzucenia, ma³¹
odpornoæ na stres, zaburzone wiêzi emocjonalne z osobami znacz¹cymi, brak poczucia
bezpieczeñstwa i przynale¿noci itd.).
Co bardzo wa¿ne  czynniki ryzyka i czynniki chroni¹ce podlegaj¹ zmianom i mog¹ byæ
w znacznym stopniu redukowane lub wywo³ywane, co wydaje siê niezwykle istotne dla
oddzia³ywañ profilaktycznych, o czym bêdzie
mowa w dalszych czêciach poradnika.

2. Czynniki ryzyka  czyli co sprzyja podejmowaniu przez m³odego cz³owieka zachowañ
ryzykownych. Najczêciej definiuje siê je jako te
cechy, sytuacje, zmienne czy zagro¿enia, które jeli
wyst¹pi¹ u danej osoby, zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo, ¿e ta osoba podejmowaæ bêdzie zachowania ryzykowne czêciej ni¿ inne, u których
czynniki ryzyka nie wyst¹pi³y.
Warto wymieniæ g³ówne, najczêciej wystêpuj¹ce, czynniki ryzyka w ka¿dej ze sfer ¿ycia cz³owieka, co u³atwi nam ich rozpoznanie u naszych
uczniów i pozwoli na lepsze zrozumienie przejawianych przez nich zachowañ ryzykownych. I tak:
 sfera biologiczna  najwa¿niejsze czynniki to
historia alkoholizmu w rodzinie, historia rodzinna wystêpuj¹cych zaburzeñ zachowania,
zaburzeñ osobowoci, g³ównie zaburzeñ typu
antyspo³ecznego czy zaburzeñ afektywnych;
 sfera psychologiczna  czynników ryzyka w tej
sferze jest znacznie wiêcej ni¿ w sferze biologicznej. S¹ to zaburzenia emocjonalne (depresja,
niepokój), niska odpornoæ na stres, niedostateczne kompetencje spo³eczne, impulsywnoæ,
wrogoæ i agresja, negatywny stosunek do samego siebie (niskie poczucie w³asnej wartoci,
niska samoocena, brak poczucia wp³ywu na swój
los), negatywne dowiadczenia ¿yciowe, trudnoci w nauce, buntowniczoæ, poczucie wyobcowania lub odmiennoci, czy w koñcu
wczesne podejmowanie zachowañ ryzykownych i pozytywny do nich stosunek;
 wiele czynników ryzyka usytuowanych jest
w sferze spo³ecznej i rodowiskowej  rodzi6

II. CO TRZEBA KONIECZNIE WIEDZIEÆ?

3. Czynniki chroni¹ce  czyli co zwiêksza odpornoæ m³odego cz³owieka na zachowania ryzykowne. Najkrócej mówi¹c mamy ju¿ dzisiaj sporo
dowodów, ¿e dzieci zrównowa¿one, pewne siebie,
zadowolone i znaj¹ce swoj¹ wartoæ, maj¹ce zainteresowania i pasje, kochane i akceptowane przez
rodziców s¹ w znacznie mniejszym stopniu nara¿one na podejmowanie zachowañ ryzykownych lub,
inaczej mówi¹c, s¹ na te zachowania bardziej odporne. Za poziom tej odpornoci odpowiadaj¹
czynniki chroni¹ce, czyli te, które je¿eli s¹, zmniejszaj¹ prawdopodobieñstwo powstania zaburzeñ czy
podejmowania zachowañ ryzykownych.
Czynniki chroni¹ce stanowi¹ zazwyczaj pozytywne przeciwieñstwo czynników ryzyka, dlatego nie bêdziemy tutaj wyliczaæ ich wszystkich,
istniej¹cych w ka¿dym obszarze ¿ycia cz³owieka. Ograniczymy siê do tych najistotniejszych,
gwarantuj¹cych najlepsz¹ ochronê przed ró¿nego typu zagro¿eniami i os³abiaj¹cych znacznie
wp³yw czynników ryzyka. Nie ma w tym nic
zaskakuj¹cego, ¿e takie czynniki jak:
P silna wiê emocjonalna z rodzicami,
P dobre, partnerskie relacje z nauczycielami
i wychowawcami,
P zainteresowanie nauk¹ szkoln¹ i zaanga¿owanie spo³eczne w ¿ycie szko³y,
P poszanowanie prawa, norm, wartoci i autorytetów spo³ecznych,
P przynale¿noæ do pozytywnej grupy,
P regularne praktyki religijne,
je¿eli s¹ obecne w ¿yciu dorastaj¹cego m³odego cz³owieka, w powa¿nym stopniu chroni¹
go przed podejmowaniem zachowañ ryzykownych. Oczywicie nie oznacza to, ¿e nastolatek,
w ¿yciu którego s¹ takie czynniki, bêdzie ca³kowicie odporny na ró¿ne ryzykowne pokusy.
Warto pamiêtaæ, ¿e dorastaj¹cy ¿yje w rodowisku pe³nym czynników ryzyka  od presji rówieniczej poczynaj¹c, a na dostêpnoci do ró¿nego
rodzaju ryzykownych sytuacji czy zdarzeñ koñcz¹c. Im silniejsze zatem bêd¹ czynniki chroni¹ce, im bardziej wiadomie bêdziemy je uruchamiaæ w procesie wychowania naszych dzieci, tym
bardziej bêd¹ one os³abiaæ wszelkie zagro¿enia
czyhaj¹ce na m³odego cz³owieka.

nych s¹ dzieci w wieku 1216 lat  uczniowie
ostatnich klas szkó³ podstawowych i pierwszych
klas szkó³ ponadpodstawowych, czyli w okresie
ich najbardziej intensywnego rozwoju we wszystkich sferach ich ¿ycia  biologicznej, psychicznej, intelektualnej i spo³ecznej.
Przygotowuj¹c siê do kontaktu indywidualnego z uczniami w tym wieku, do budowania z nim
wiêzi emocjonalnej, która ma byæ podstaw¹ oddzia³ywañ profilaktycznych, musimy wiedzieæ i rozumieæ prawa rz¹dz¹ce tym okresem rozwojowym
naszych dzieci. Wiedza o dorastaniu jest wiêc niezbêdnym elementem dobrej profilaktyki.
O czym przede wszystkim musimy pamiêtaæ?
Okres dorastania (dojrzewania, adolescencji) to
etap kszta³towania siê obrazu siebie, postaw i wzorów zachowañ decyduj¹cych o dalszym rozwoju
m³odego cz³owieka, a zarazem czas szczególnych
trudnoci i kryzysów. M³ody cz³owiek przestaje byæ
dzieckiem, zmienia siê nie tylko jego cia³o, ale tak¿e sposób odbierania wiata, stosunek do siebie
samego i do otoczenia, destabilizacji ulega jego
dotychczasowe poczucie to¿samoci. Zadaje sobie
pytania: kim jestem, kim chcê byæ, co jest w moim
¿yciu wa¿ne , na które rzadko w tym okresie
¿ycia znajduje zadowalaj¹c¹ odpowied. Poszukiwaniom w³asnej to¿samoci towarzysz¹ ró¿norodne emocje  od czarnej rozpaczy po zadowolenie
czy wrêcz egzaltacjê. Zreszt¹, jak wiecie, o stabilnoæ emocjonaln¹ nastolatków bardzo trudno, gdy¿
w tym okresie ¿ycia mamy do czynienia z niezwykle intensywnym rozwojem emocjonalnym  odkrywaniem wiata uczuæ w zupe³nie innym ni¿
dotychczas wymiarze. Od nas doros³ych oczekuje
siê delikatnego obchodzenia siê z tymi emocjami 
bez krzyku, lekcewa¿enia czy obracania w ¿art
spraw, których te emocje dotycz¹. Ta intensywna
emocjonalnoæ, gotowoæ do zaanga¿owania na
rzecz innych, ale tak¿e potrzeba twórczej eksploracji, testowania granic, odkrywania nieznanych
i fascynuj¹cych stron ¿ycia, staje siê naturalnym
sposobem funkcjonowania w spo³ecznej rzeczywistoci. Innym wa¿nym aspektem tego etapu jest
(w póniejszych okresach czêsto zatracana), szczególna wra¿liwoæ etyczna, gotowoæ do refleksji nad
podstawowymi pojêciami i wartociami moralnymi: sensem ¿ycia, wolnoci¹, mi³oci¹ i przyjani¹,
prawd¹, zaufaniem i uczciwoci¹, podstawowymi
zasadami wspó³¿ycia miêdzyludzkiego, takimi jak:
sprawiedliwoæ, równoæ praw ludzi, szacunek
dla godnoci innych.

4. Odbiorcy oddzia³ywañ profilaktycznych
w wieku 1216 lat
Jak ju¿ wspominalimy, najbardziej podatne
na podejmowanie ró¿nych zachowañ ryzykow7
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Najwa¿niejszym rodowiskiem zaspokajania
potrzeb emocjonalnych staje siê grupa rówienicza, w której trzeba znaleæ swoje miejsce, ukszta³towaæ znacz¹ce wiêzi, nauczyæ siê bycia z innymi.
Potrzeba akceptacji, bliskoci, znaczenia w grupie
rówieniczej wchodz¹ nierzadko w konflikt z oczekiwaniami i wymaganiami rodziców oraz szko³y, z obowi¹zuj¹cymi w rodzinie zasadami i postawami.
Z gwa³townymi zmianami trudno sobie radziæ,
dlatego czêsto ronie w nastolatku niepewnoæ
i poczucie niskiej wartoci, chwiejnoæ emocjonalna, dra¿liwoæ, krytycyzm  wobec siebie, ale te¿
wobec doros³ych, zw³aszcza jeli zdaj¹ siê jego potrzeb i trudnoci nie rozumieæ, a swoimi zachowaniami przecz¹ deklarowanym wartociom i zasadom.
Zmiany te wyznaczaj¹ dalszy kierunek rozwoju
wa¿nych cech charakteru, w konfrontacji z nimi
m³ody cz³owiek odkrywa w³asne sposoby radzenia
sobie z problemami, a od jakoci wsparcia oferowanego przez doros³ych zale¿y czêsto, czy bêd¹ to
sposoby konstruktywne czy te¿ destrukcyjne.
Powodzenie w przebyciu tego etapu rozwojowego daje poczucie osobistej to¿samoci i wiernoci sobie. Z kolei mo¿liwe zaburzenia utrudniaj¹
odpowied na podstawowe, zadawane sobie w tym
okresie, pytania egzystencjalne. Niepewnoæ i zagubienie sk³ania niekiedy m³odych ludzi do zacho-

wañ destrukcyjnych. Konsekwencj¹ silnie prze¿ywanej potrzeby akceptacji w grupie rówieniczej
jest lêk przed omieszeniem, kompromitacj¹, naznaczeniem etykietk¹ odmieñca. Niekiedy sukcesy w szkole i pochwa³y ze strony doros³ych s¹
obciachem, bo wyró¿niaj¹ nastolatka sporód
rówieników. Prowadziæ to mo¿e do rozmaitych,
podejmowanych niekiedy nawet wbrew sobie,
postaw konformistycznych  równie¿ w obszarze
zachowañ ryzykownych, takich jak siêganie po
papierosy, alkohol i inne substancje psychoaktywne. Najczêciej dotyczy to dzieci dowiadczaj¹cych
silnych napiêæ emocjonalnych lub zaniedbywanych
uczuciowo i wychowawczo, pozbawionych wsparcia ze strony doros³ych.
Przedstawiony przez nas powy¿ej portret
m³odego cz³owieka w okresie dorastania musi
byæ uwzglêdniany w projektowaniu dzia³añ profilaktycznych. Powinny one:
 skupiaæ uwagê uczniów na sprawach, które
s¹ dla nich interesuj¹ce, dotycz¹ ich aktualnych potrzeb;
 uruchamiaæ ich ciekawoæ, potrzebê samodzielnej eksploracji;
 umo¿liwiaæ zaspokojenie podstawowych
potrzeb: autonomii, akceptacji, zaistnienia,
pokazania siê, sukcesu, bycia potrzebnym.

III. O CZYM WARTO PAMIÊTAÆ?
Drodzy nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie
Wiedz¹c, co warto wzi¹æ pod uwagê w byciu z dzieckiem, aby byæ nosicielem profilaktycznych treci, znaj¹c uwarunkowania podejmowania zachowañ ryzykownych, wiedz¹c, co
charakteryzuje grupê dzieci i m³odzie¿ w wieku
1216 lat i maj¹c wiadomoæ, ile od nas doros³ych zale¿y, warto pamiêtaæ, ¿e g³ównym, doæ
oczywistym, celem oddzia³ywañ profilaktycznych
jest zmniejszanie (lub eliminacja) czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroni¹cych, na
dodatek tkwi¹cych we wszystkich obszarach ¿ycia m³odego cz³owieka. Przede wszystkim jednak
wiedza o czynnikach chroni¹cych i czynnikach
ryzyka pozwala nam na opracowywanie skutecznych programów i strategii profilaktycznych.
Dlatego nale¿y pamiêtaæ, ¿e:
 Od dobrych kilku lat w Polsce stosowany jest
nowy podzia³ poziomów profilaktyki. I tak
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mamy: profilaktykê uniwersaln¹, profilaktykê
selektywn¹ i profilaktykê wskazuj¹c¹. Podzia³
taki wprowadzono, aby bardziej adekwatnie adresowaæ oddzia³ywania profilaktyczne bior¹c
pod uwagê potrzeby i interesy odbiorców.
Przyjêto, ¿e ka¿dy z tych poziomów profilaktyki obejmuje inn¹ grupê odbiorców. Za
kryterium kwalifikacji odbiorców programów profilaktycznych na okrelony poziom
profilaktyki przyjêto ocenê indywidualnego
poziomu ryzyka rozwoju zachowañ problemowych (ryzykownych).
I tak profilaktyka uniwersalna nakierowana
jest na ca³e grupy (np. uczniowie ostatnich klas
gimnazjum) niezale¿nie od tego, jaki jest stopieñ indywidualnego ryzyka wystêpowania
w niej zachowañ problemowych (np. u¿ywania narkotyków, picia alkoholu czy innych).

III. O CZYM WARTO PAMIÊTAÆ?

kogo i jakie dzia³ania bêdziemy kierowaæ oraz
co chcemy przez nie osi¹gn¹æ. Dobrze jest te¿
umieæ uzasadniæ powody, dla których takie, a nie
inne dzia³ania chcemy podj¹æ.
Dlatego jestemy przekonani, ¿e przyda Wam
siê rzetelna wiedza o tym, jak dzisiaj rozumie siê
profilaktykê i jakich uzasadnieñ w tej kwestii dostarcza nam nauka i zebrane dotychczas dowody
wiadcz¹ce o skutecznoci dzia³añ profilaktycznych. Przytaczamy w tej czêci ród³a, z których
korzystalimy. Byæ mo¿e siêgniecie do nich, gdy
zechcecie pog³êbiæ wiedzê o podstawach teoretycznych dzia³añ profilaktycznych. Póki co 
przeczytajcie uwa¿nie poni¿szy fragment naszego NIEZBÊDNEGO PORADNIKA
Zgodzicie siê zapewne, ¿e w tradycyjnym
ujêciu profilaktyka zachowañ ryzykownych (u¿ywania narkotyków, picia alkoholu, gier itd.) polega³a przede wszystkim na rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników zagra¿aj¹cych. Naturaln¹
konsekwencj¹ takiego ujêcia by³a koncentracja
na zakazach i przekazywaniu informacji o zagro¿eniach, które nale¿y przede wszystkim eliminowaæ, bez zajmowania siê ich przyczynami, co 
jak wiadomo  w niewielkim stopniu wp³ywa na
zmianê zachowañ. Jak wiecie, mo¿liwoæ uzale¿nienia czy nara¿enia siê na inne problemy zdrowotne, to dla wielu m³odych ludzi perspektywa
zbyt odleg³a, a zakazy  w okresie budowania
samodzielnoci  rzadko bywaj¹ skuteczne, niekiedy prowokuj¹ wrêcz do sprawdzania i przekraczania granic, zamiast do ich przestrzegania.
Dzi wiemy ju¿, ¿e aby trafiæ do m³odzie¿y,
potrzebne s¹ strategie odwo³uj¹ce siê do szerokiego spektrum ró¿nych aspektów ¿ycia, wzmacniaj¹ce potencja³ m³odych ludzi, zachêcaj¹ce do
pozytywnych dzia³añ, pobudzaj¹ce do rozwoju.
Oznacza to zdecydowan¹ zmianê g³ównego przekazu profilaktyki z negatywnego na pozytywny1.
Poród takich pozytywnych strategii wyró¿niamy dwie grupy: strategie profilaktyczne wiod¹ce i uzupe³niaj¹ce. Jak nazwa wskazuje, wiod¹ce strategie profilaktyczne to uzasadnione
uznanymi w nauce podstawami teoretycznymi
kierunki dzia³añ profilaktycznych o potwierdzonej skutecznoci. Jest ich sporo i wszystkie pozwalaj¹ zrozumieæ sposób podejcia do dzia³añ
profilaktycznych. Wiod¹cymi strategiami profilaktycznymi s¹:

Celem dzia³añ profilaktyki uniwersalnej jest
zmniejszenie czynników ryzyka sprzyjaj¹cych
rozwojowi zachowañ ryzykownych w danej
grupie (wiekowej). Dzia³ania prowadzone w ramach profilaktyki uniwersalnej polegaj¹ g³ównie na realizacji szkolnych programów edukacyjnych nakierowanych, miêdzy innymi, na
abstynencjê i/lub opónianie inicjacji narkotykowej czy alkoholowej przez np. poznawanie w³asnych potencja³ów i ograniczeñ, rozwijanie kompetencji spo³ecznych itp.
 Profilaktyka selektywna to z kolei dzia³ania
adresowane do poszczególnych osób lub ca³ych grup zwiêkszonego ryzyka, które ze
wzglêdu na swoj¹ sytuacjê spo³eczn¹ (mieszkanie w niesprzyjaj¹cej rozwojowi dziecka
dzielnicy), rodzinn¹ (rodzice nadu¿ywaj¹cy
alkoholu) czy ze wzglêdu na niekorzystne cechy indywidualne (obni¿one mo¿liwoci kontynuowania nauki szkolnej czy wysoki poziom
agresywnoci) s¹ nara¿one na wiêksze od przeciêtnego ryzyko wyst¹pienia zachowañ ryzykownych. W stosunku do tych grup podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce wyrównywaæ
szanse ¿yciowe, poprawiæ sytuacjê ¿yciow¹ itp.
Mog¹ to byæ tak¿e dzia³ania edukacyjne, opiekuñcze czy rozwojowe. Warto pamiêtaæ, ¿e podejmowane dzia³ania z tego poziomu profilaktyki obejmuj¹ osoby ze wzglêdu na fakt ich
przynale¿noci do grupy znacznie podwy¿szonego ryzyka, a nie ze wzglêdu na wystêpowanie
u nich zaburzeñ czy zachowañ ryzykownych.
 Profilaktyka adresowana do grup, które maj¹
bardzo wysoki indywidualny poziom ryzyka
rozwoju zachowañ problemowych i w dodatku przejawiaj¹ wczesne objawy tych problemów czy zaburzeñ, to profilaktyka wskazuj¹ca. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do tej grupy
zaliczamy tylko te osoby, które nie s¹ zdiagnozowane jako np. uzale¿nione czy chore
psychicznie. Do dzia³añ z zakresu profilaktyki wskazuj¹cej mo¿na zaliczyæ niektóre
programy redukcji szkód, programy edukacyjne, interwencyjne (tzw. wczesna interwencja, programy streetworkerskie czy partyworkerskie realizowane na ulicach, w klubach
m³odzie¿owych czy na dyskotekach).
Przygotowanie do realizacji dzia³añ profilaktycznych na terenie szko³y wymaga ustalenia, do
1

K. Ostaszewski, Pozytywna profilaktyka, wiat Problemów nr 3/158, 2006.
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Strategia rozwoju zasobów rodowiskowych
 polega ona na takim kszta³towaniu rodowiska m³odego cz³owieka, aby sprzyja³o jego
prawid³owemu, wolnemu od zachowañ ryzykownych rozwojowi. Teoretyczny fundament tej strategii stanowi Teoria Odpornoci
(M. Rutter, N. Garmezy) opisuj¹ca czynniki
i procesy, w wyniku których jednostka mo¿e
nabywaæ umiejêtnoci korzystania z wewnêtrznych i zewnêtrznych zasobów (wspomnianych
ju¿ czynników chroni¹cych) i dobrze radziæ
sobie w ¿yciu mimo niesprzyjaj¹cych uwarunkowañ2. Szczegó³owym rozwiniêciem tej
strategii jest strategia wsparcia mentorów,
polegaj¹ca na organizowaniu nastolatkowi
sta³ego kontaktu z osob¹ doros³¹ spoza rodziny, która udziela mu wsparcia emocjonalnego, pomaga w rozwi¹zywaniu problemów
osobistych, doradza, czuwa nad jego rozwojem. Dope³nieniem dwóch poprzednich podejæ
jest strategia budowania wiêzi ze szko³¹, koncentruj¹ca siê na dzia³aniach nastawionych na
poprawê klimatu spo³ecznego szko³y, jakoci relacji interpersonalnych i komunikacji
miêdzy wszystkimi cz³onkami i grupami spo³ecznoci szkolnej oraz na zwiêkszaniu udzia³u uczniów i nauczycieli w podejmowaniu
wa¿nych decyzji dotycz¹cych ¿ycia w szkole.
Podstaw¹ teoretyczn¹ jest tu Koncepcja Klimatu
Szko³y (Anderson, Bosworth), wed³ug której
szko³a jest rodowiskiem maj¹cym ogromny
wp³yw na procesy rozwojowe i socjalizacyjne
osób dorastaj¹cych, na kszta³towanie siê ich
prospo³ecznych postaw, zdolnoci do uczenia
siê umiejêtnoci interpersonalnych i rozwoju
poczucia osobistej wartoci.
Strategia rozwijania umiejêtnoci wychowawczych  polega na wspieraniu rodziców
i nauczycieli w pracy nad lepszym rozumieniem potrzeb i mo¿liwoci ich dzieci, nad
wzmacnianiem wiêzi rodzinnych i rozwojem
skutecznoci wychowawczej. Podstaw¹ teoretyczn¹ jest w tej strategii Teoria Przywi¹zania (J. Bowlby) podkrelaj¹ca znaczenie
wiêzi z najbli¿szymi dla szeroko rozumianego rozwoju cz³owieka.
Strategia kszta³towania umiejêtnoci ¿yciowych  polega na rozwijaniu m.in. takich

umiejêtnoci jak: budowanie pozytywnego
obrazu siebie i poczucia osobistej wartoci,
radzenie sobie ze stresem, rozwi¹zywanie
konfliktów, budowanie relacji z innymi,
efektywna komunikacja i asertywnoæ, okrelanie celów i sposobów ich realizacji. Podstaw¹ teoretyczn¹ tej strategii jest Teoria Zachowañ Problemowych (R. Jessor), w myl
której zachowania problemowe (np. u¿ywanie substancji psychoaktywnych) s¹ destrukcyjnymi sposobami zaspokajania charakterystycznych dla okresu adolescencji potrzeb
psychologicznych  autonomii, niezale¿noci od rodziców, akceptacji rówieników, radzenia sobie w trudnych sytuacjach ¿yciowych. Strategia kszta³towania umiejêtnoci
¿yciowych polega zatem na wyposa¿aniu
m³odych ludzi w umiejêtnoci konstruktywnego zaspokajania podstawowych potrzeb, co
redukuje zagro¿enia.
 Strategia edukacji normatywnej  polega na
uwewnêtrznianiu norm przeciwnych zachowaniom ryzykownym. Strategia ta wywodzi
siê z Teorii Uzasadnionego Dzia³ania (I. Ajzen, M. Fishbein) zak³adaj¹cej, ¿e zachowanie determinowane jest przez wp³yw takich
czynników jak: postawy, normy spo³eczne,
modelowanie, wp³yw grupy, subiektywne
przekonania dotycz¹ce rozpowszechnienia
okrelonych zachowañ. Zgodnie z t¹ teori¹
ludzie kieruj¹ siê w swoich zachowaniach
subiektywnymi przekonaniami na temat tego,
co myl¹ i jak siê zachowuj¹ inni cz³onkowie
grupy spo³ecznej. Jeli owe przekonania s¹
b³êdne, np. wszyscy m³odzi ludzie u¿ywaj¹
narkotyków  mo¿na je korygowaæ przez
prezentowanie wyników rzetelnych badañ.
Strategie profilaktyczne uzupe³niaj¹ce ró¿ni¹ siê
tym od strategii wiod¹cych, ¿e stosowane w oderwaniu od innych oddzia³ywañ nie wp³ywaj¹ skutecznie na ograniczenie czy eliminacjê zachowañ
ryzykownych, natomiast stosowane razem ze strategiami wiod¹cymi wzmacniaj¹ ich pozytywne dzia³anie. Do strategii uzupe³niaj¹cych nale¿y: edukacja rówienicza, przekazywanie informacji, strategia
alternatyw, trening umiejêtnoci odmawiania.
 Strategia edukacji rówieniczej  polega na
zaanga¿owaniu odpowiednio przygotowa-

A. Borucka, K. Ostaszewski, Koncepcja resilience. Kluczowe pojêcia i wybrane zagadnienia, Medycyna Wieku
Rozwojowego kwiecieñczerwiec 2008, s. 587597.
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nych liderów m³odzie¿owych, którzy modeluj¹ konstruktywne postawy, prowadz¹ zajêcia, inicjuj¹ wspólne dzia³ania. Podstawê
teoretyczn¹ tej strategii stanowi Teoria Spo³ecznego Uczenia siê (A. Bandura).
Strategia przekazywania informacji  wywodz¹ca siê tak¿e z teorii spo³ecznego uczenia
siê, polega na przekazaniu rzetelnej wiedzy na
temat m.in.: rozpowszechnienia u¿ywania narkotyków, konsekwencji ich u¿ywania, miejsc,
w których mo¿na uzyskaæ pomoc itp. Podkrela siê przy tym, ¿e o skutecznoci tej strategii
w du¿ej mierze decyduj¹ metody przekazywania informacji: powinny one mieæ charakter
aktywizuj¹cy, odwo³ywaæ siê do osobistych dowiadczeñ adresatów i prowadziæ do osobistych refleksji.

Strategia alternatyw  odwo³uj¹ca siê do
Teorii Zachowañ Problemowych (R. Jessor)
 polega na proponowaniu m³odym ludziom
atrakcyjnych, prorozwojowych aktywnoci,
adekwatnych do ich potrzeb, zainteresowañ
i mo¿liwoci, stanowi¹cych przekonuj¹c¹ alternatywê dla zachowañ ryzykownych.
 Trening umiejêtnoci odmawiania to æwiczenie praktycznych umiejêtnoci rozpoznawania i radzenia sobie z negatywnymi wp³ywami spo³ecznymi, w tym z presj¹ rówienicz¹.
Warto zauwa¿yæ, ¿e stosowanie strategii uznawanych za wiod¹ce, anga¿uj¹cych do dzia³añ profilaktycznych szko³ê, rodziców i innych doros³ych, daje
na ogó³ szansê na wprowadzanie istotnych zmian
o znacznym potencjale profilaktycznym w funkcjonowaniu otoczenia spo³ecznego m³odych ludzi.

IV. JAK STWORZYÆ DOBRY PROGRAM
PROFILAKTYCZNY?
Wszystko, czego dowiedzielicie siê w pierwszych trzech czêciach naszego NIEZBÊDNEGO PORADNIKA, przyda siê Wam, drodzy nauczyciele i wychowawcy, do pracy nad
stworzeniem naprawdê dobrego, skutecznego programu szkolnej profilaktyki.



Diagnoza sytuacji profilaktycznej szko³y

Identyfikacja potencja³ów i potrzeb rozwojowych uczniów oraz ograniczeñ i mo¿liwoci w realizacji tych potrzeb, które nale¿y
uwzglêdniæ konstruuj¹c program.
 Diagnoza otoczenia szkolnego i pozaszkolnego.
 Analiza i ocena skutecznoci dotychczas realizowanych oddzia³ywañ wychowawczych
i profilaktycznych na terenie szko³y.
Dalsze dzia³ania mog¹ uwzglêdniaæ równie¿
diagnozê klas jako grup spo³ecznych, a nawet
diagnozy poszczególnych uczniów wymagaj¹cych
opieki indywidualnej (opis czynników chroni¹cych i czynników ryzyka, mechanizmów psychologicznych, mo¿liwoæ oddzia³ywañ korekcyjnych wobec ucznia i jego rodowiska). Bardzo
wa¿ne jest uwzglêdnienie wspó³pracy z rodzicami, do czego nieodzowne jest rozpoznanie równie¿ i ich problemów, potencja³ów i potrzeb wychowawczych.
Warto ponadto pamiêtaæ, ¿e zwykle diagnozy szkolne koncentruj¹ siê na negatywnych wymiarach funkcjonowania szkolnych spo³ecznoci.

Jak siê pewnie domylacie, nie da siê stworzyæ programu profilaktycznego bez rozpoznania
sytuacji w Waszej szkole, czyli punktem wyjcia
planowania dzia³añ profilaktycznych powinna byæ
diagnoza sytuacji profilaktycznej szko³y, na któr¹ powinny przede wszystkim siê sk³adaæ:
 Rozpoznanie problemów dowiadczanych
przez uczniów i opis zachowañ bêd¹cych ich
objawami (warto zauwa¿yæ, ¿e nie identyfikujemy jedynie zachowañ ryzykownych i rozpoznajemy nie tylko te problemy, które wynikaj¹ z tych zachowañ, ale tak¿e problemy
dotycz¹ce sytuacji ¿yciowej dziecka  w rodzinie i w szkole).
 Rozpoznanie przyczyn wystêpuj¹cych problemów oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników ochronnych wystêpuj¹cych
we wszystkich sferach ¿ycia dziecka, oczywicie ze specjaln¹ uwag¹ traktuj¹c obie te grupy czynników tkwi¹ce w rodowisku szkolnym dziecka.
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Ich celem jest wykrycie ró¿nych problemów: u¿ywania legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych przez uczniów, stosowania przez nich
przemocy, korzystania przez m³odzie¿ z nowych
mediów zagra¿aj¹cego rozwojowi itp. Wybór negatywnej tematyki diagnoz wydaje siê oczywisty
 celem dzia³añ ma byæ przecie¿ przeciwdzia³anie
zagro¿eniom. Warto jednak zwracaæ te¿ uwagê
na potencja³, który mo¿e stanowiæ bazê dzia³añ
profilaktycznych. Zatem oprócz zagro¿eñ warto
identyfikowaæ równie¿ pozytywne strony funkcjonowania szkolnych spo³ecznoci: pasje i zainteresowania uczniów, rodziców czy nauczycieli,
ich zaanga¿owanie w dzia³alnoæ prospo³eczn¹,
kooperacjê itp. Warto te¿ pamiêtaæ  diagnozy
mog¹ byæ u¿ytecznym punktem odniesienia przy
ewaluacji dzia³añ profilaktycznych.
Proces sporz¹dzania diagnozy sytuacji szkolnej mo¿na te¿ ujmowaæ jako szczególn¹ formê
dyskusji prowadzonych na terenie szko³y. Mog¹
one bowiem byæ traktowane jako kana³ wyra¿ania opinii, potrzeb itp. przez ró¿ne grupy tworz¹ce spo³ecznoæ placówki. Zebrane t¹ drog¹
informacje mog¹ byæ pomocne w podejmowaniu rozstrzygniêæ dotycz¹cych kierunków profilaktyki.






Jakich narzêdzi bêdziecie potrzebowaæ, aby
sporz¹dziæ diagnozê sytuacji profilaktycznej
szko³y?

dla siebie sposób), zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na te zachowania, które ró¿ni¹ siê od
dotychczas zauwa¿onych. Dotyczy to tak¿e
zmian w wygl¹dzie i nastroju. Istotne jest to,
aby nie reagowaæ natychmiast na ka¿d¹ dostrze¿on¹ zmianê. Warto cierpliwie obserwowaæ dziecko przez jaki czas, nie krótszy jednak ni¿ 4 tygodnie. Je¿eli obserwowane
zmiany w zachowaniu powtarzaj¹ siê, a nawet pog³êbiaj¹, nale¿y rozpocz¹æ interwencjê.
Wywiady i rozmowy (najczêciej indywidualne, prowadzone z uczniem, jego wychowawcami czy rodzicami). Pozwalaj¹ poznaæ
uczniów, ich potrzeby, pogl¹dy i opinie na
ró¿ne tematy, co ma niebagatelne znaczenie
w obmylaniu zajêæ profilaktycznych. Wa¿ne jest, aby te rozmowy, niezale¿nie od wagi
spraw, których dotycz¹, prowadzone by³y
w duchu dialogu motywuj¹cego, w atmosferze ¿yczliwoci, autentycznej troski i zrozumienia. Zreszt¹ o tym pisalimy w czêci
pierwszej naszego PORADNIKA.
Analiza dostêpnych dokumentów na temat
sytuacji poszczególnych uczniów (ich postêpów
w nauce i zachowaniu), dokumentów dotycz¹cych zdrowia czy sytuacji prawnej dziecka.
Badania ankietowe, zazwyczaj przygotowywane na ¿yczenie szko³y, ale mo¿na korzystaæ te¿ z dostêpnych wzorów (np. ESPAD).

I uwaga! O tym, jakiego rodzaju metody i techniki badawcze zostan¹ u¿yte, powinien decydowaæ przede wszystkim rodzaj pytañ, na które
chcemy udzieliæ odpowiedzi. Je¿eli naszym celem jest np. zobrazowanie ró¿norodnoci danego zjawiska (np. wystêpuj¹cego w spo³ecznoci
spektrum opinii na jaki temat) lub interesuje nas
pog³êbione poznanie postaw cz³onków spo³ecznoci, to lepiej wykorzystywaæ tzw. metodologiê jakociow¹ (np. wywiady pog³êbione, zogniskowane wywiady grupowe). Natomiast gdy
zale¿y nam na liczbowym scharakteryzowaniu
zjawiska (np. stopnia akceptacji normy, zgodnie
z któr¹ osoby niepe³noletnie nie powinny piæ napojów alkoholowych), to wówczas w³aciwsze
bêd¹ ilociowe formy diagnoz (np. ankiety).
Czasem jednak bez nale¿ytej refleksji, w sposób
oczywisty, przyjmuje siê, ¿e skoro mamy przeprowadziæ diagnozê, to trzeba zrobiæ ankietê.
Takie podejcie, zawê¿aj¹c pole diagnozy, obni¿a jej jakoæ. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e niejedno-

Rozpoznanie istniej¹cej sytuacji (diagnoza)
jest pierwszym krokiem, od którego nale¿y rozpocz¹æ przygotowanie pomys³u na okrelone
oddzia³ywania profilaktyczne w szkole lub wdro¿enie konkretnego programu profilaktycznego.
Jak wy¿ej proponujemy, diagnoza szkolna obejmuje szereg spraw, wiêc wymaga czasu i starannoci z Waszej strony. Wymaga te¿ odpowiednich narzêdzi gromadzenia danych z wielu
róde³: obserwacji rodziców, nauczycieli i specjalistów szkolnych oraz specjalistów zewnêtrznych (np. pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych itp.). Nie mamy tu na myli
nic skomplikowanego. Najprostszymi diagnostycznymi narzêdziami s¹:
 Obserwacja Obserwujemy zachowanie, wygl¹d i nastrój dorastaj¹cego. Wa¿ne, aby przygl¹daæ siê uczniom zarówno w klasie, jak i w
innych miejscach na terenie szko³y. Wa¿ne,
¿eby te obserwacje rejestrowaæ (w dogodny
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krotnie najlepsze efekty przynosi ³¹czenie ilociowej i jakociowej metodologii. Sposób wykorzystywania wyników powinien byæ z góry ustalony. Nale¿y jasno okreliæ stopieñ poufnoci,
wzglêdnie anonimowoci pozyskiwanych informacji i nastêpnie stosowaæ siê do tych ustaleñ. Jeli
np. gwarantujemy anonimowoæ, to nale¿y zadbaæ
o warunki, które to umo¿liwi¹, dotyczy to zarówno sposobu gromadzenia danych, jak ich póniejszego przetwarzania, a tak¿e prezentacji. Jeli istnieje obawa, ¿e np. ze wzglêdów wychowawczych
osobom przeprowadzaj¹cym diagnozê w przypadku pewnych tematów (przyk³adowo u¿ywania nielegalnych substancji psychoaktywnych) trudno
bêdzie zastosowaæ zasadê anonimowoci, to lepiej o takie rzeczy po prostu nie pytaæ.

Warto pamiêtaæ, ¿e dobrze sporz¹dzona diagnoza szkolna pozwoli nam zdefiniowaæ grupy
odbiorców z uwzglêdnieniem podzia³u na profilaktykê uniwersaln¹, selektywn¹ i wskazuj¹c¹. Co,
jak pisalimy wy¿ej, ma oczywicie zasadnicze
znaczenie przy dalszym wyborze metod i technik
oddzia³ywania.

Cele, które chcemy osi¹gn¹æ
Przygotowuj¹c siê do stworzenia w³asnego
pomys³u oddzia³ywañ profilaktycznych w szkole, dobrze jest rozpocz¹æ od podstawowego pytania co chcê osi¹gn¹æ?. Zastanawianie siê nad
celami oddzia³ywañ profilaktycznych mo¿e dotyczyæ ró¿nych kwestii.
Po pierwsze  warto, aby cele odnosi³y siê
do problemów czy potrzeb, które bêd¹ wa¿ne
dla odbiorców (tzw. grupy docelowej lub grup
docelowych). Odpowied na pytanie, co stanowi (wa¿ny) problem? lub jakie s¹ (istotne)
potrzeby?, nie zawsze jest oczywista. Czêsto
nale¿y dokonaæ selekcji sporód ró¿nych propozycji. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e to, co dla jednych bêdzie wa¿nym problemem lub potrzeb¹, przez innych okrelane bêdzie za ma³o istotne lub w ogóle
nie bêdzie kwalifikowane po stronie problemów
czy potrzeb. Przyk³adowo, jako problem mo¿na
wskazaæ niedostateczn¹ wiedzê nastolatków w zakresie u¿ywania rodków antykoncepcyjnych.
Problem ten mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez
wskazanie na potrzebê takiego ukszta³towania
postaw m³odzie¿y, aby regulatorem zachowañ
w sferze seksualnej by³a wstrzemiêliwoæ do czasu osi¹gniêcia pe³nej bio-psycho-spo³ecznej dojrza³oci, znajduj¹cej wyraz w zwi¹zku ma³¿eñskim kobiety i mê¿czyzny. Przyk³ad ten wskazuje,
¿e czasem od pytania co stanowi problem lub
potrzebê?, warto przejæ do pytania kto definiuje problem lub potrzebê?. Mo¿na w tym celu wykorzystywaæ opisywane wy¿ej diagnozy i uwzglêdniaæ postulaty ró¿nych cz³onków szkolnych
spo³ecznoci, których planowany projekt ma
(bezporednio lub porednio) dotyczyæ.
Sformu³owane cele determinuj¹ wiêc poziom
profilaktyki, którego dotyczyæ bêd¹ oddzia³ywania profilaktyczne na terenie szko³y. Warto pamiêtaæ, ¿e istnieje zasadnicza ró¿nica pomiêdzy cela-

Grupa (adresaci, odbiorcy), któr¹ chcecie
obj¹æ oddzia³ywaniami profilaktycznymi
Wybór grupy, do której adresowaæ bêdziecie
szkolne dzia³ania profilaktyczne, czêsto wydaje
siê oczywisty, co czasem prowadzi do zawê¿enia
grup odbiorców i prowadzenia programów kierowanych wy³¹cznie do uczniów. Tymczasem
w dzia³ania profilaktyczne warto w³¹czaæ tak¿e
innych cz³onków szkolnych spo³ecznoci: rodziców, pracowników merytorycznych (pedagodzy
szkolni, nauczyciele itp.), pracowników administracyjnych, pracowników zaplecza technicznego i inne osoby. Anga¿owanie przedstawicieli
ró¿nych grup u³atwia rzecz w profilaktyce bardzo wa¿n¹, czyli tworzenie przyjaznego, bezpiecznego czy prozdrowotnego klimatu spo³ecznego szko³y. Warto w tym kontekcie nadmieniæ,
¿e  jak zauwa¿a Barbara Woynarowska  klimat szkolny ( ) tworzy wiele elementów, m.in.:
sposób komunikowania siê miêdzy nauczycielami
i innymi pracownikami szko³y a uczniami i rodzicami, obowi¹zuj¹ce regulaminy i nieformalne
zasady, osi¹gniêcia uczniów i sposób ich prezentacji, udzia³ uczniów w ¿yciu szko³y i ich autonomia, wymagania i oczekiwania wobec nich ze
strony nauczycieli i rodziców, wsparcie udzielane uczniom z ich strony, poczucie bezpieczeñstwa, tzw. ukryty program szko³y itd.3. Trudno
wp³ywaæ na klimat szkolny uwzglêdniaj¹c tylko
jedn¹ grupê (uczniów).
3

B. Woynarowska, rodowisko spo³eczne szko³y i jego wp³yw na zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, w:
B. Woynarowska (red.), Zdrowie i szko³a, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, s. 387.
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mi z poziomu profilaktyki uniwersalnej a tymi,
które odnosz¹ siê do profilaktyki selektywnej
i wskazuj¹cej. £¹czenie w jednym programie celów np. dotycz¹cych profilaktyki uniwersalnej
i selektywnej wydaje siê trudnym zadaniem.



sie i odpowied na pytanie kiedy cel zostanie
zrealizowany?. Planuj¹c program trzeba przyj¹æ
punkt, w którym mo¿liwe stanie siê sprawdzenie
osi¹gniêcia zamierzonych celów. W trakcie projektowania mo¿na pos³u¿yæ siê rozró¿nieniem na
cele osi¹gane bezporednio po zakoñczeniu jakiej sekwencji dzia³añ i cele o charakterze d³ugoterminowym, na które sk³adaæ siê bêdzie wiele oddzia³ywañ.

Co chcê uzyskaæ, a co jest mo¿liwe (w danych warunkach) do osi¹gniêcia

Zdarza siê, ¿e w praktyce szkolnej czasem
mamy do czynienia z programami zbawiennymi,
które zak³adaj¹, i¿ ich przeprowadzenie ostatecznie uwolni m³odzie¿ od ryzyka zajcia, w zasadzie
dowolnie definiowanych, negatywnych zdarzeñ lub
problemów (takich jak np. uzale¿nienie od narkotyków, przemoc rówienicza czy HIV/AIDS), przy
zastosowaniu minimum rodków. Nietrudno spotkaæ projekty, których cele, w stosunku do przedsiêbranych dzia³añ, napisane zosta³y w sposób
wysoce (wrêcz absurdalnie) nierealistyczny. Bo jak
inaczej okreliæ program, który np. sprowadza siê
do zorganizowania festynu dla rodzin lub uczniów,
a w opisie celów dumnie eksponuje (cytowane za
ustaw¹ o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi) rozwi¹zywanie problemów
alkoholowych i przeciwdzia³anie narkomanii? Festyn, rozumiany jako jednorazowa impreza o charakterze ludycznym, rozwi¹zaæ mo¿e na chwilê
problem zagospodarowania przez rodziców lub
wychowawców czasu wolnego dzieciom i trudno
sensownie oczekiwaæ, ¿e zapobiegnie uzale¿nieniu od narkotyków. Cele programu profilaktycznego powinny byæ realistyczne, tzn. mo¿liwe do
osi¹gniêcia. Sk¹d czerpaæ ród³a owego realizmu?
Mo¿na np. sprawdziæ w literaturze przedmiotu, jakie skutki przynosi³o stosowanie bêd¹cych
w polu naszego zainteresowania strategii profilaktycznych. W jakich obszarach odnotowywano
zmiany. Czy dotyczy³y one wiedzy, przekonañ,
zachowañ? Innymi s³owy, warto sprawdziæ, jak to
robili inni i co im z tego wysz³o (a czasem  co im
nie wysz³o). W naszym PORADNIKU mo¿ecie
znaleæ informacje o tych strategiach i zakresach
ich u¿ytecznoci.





Formu³owanie celów

Planuj¹c program, warto formu³owaæ cele
w mo¿liwie precyzyjny sposób. Nale¿y wyró¿niaæ cel g³ówny i powi¹zane z nim cele szczegó³owe. Realizacja celów szczegó³owych warunkuje
osi¹gniêcie celu g³ównego.

Skorzystaj z przyk³adów
Przyk³ad celu g³ównego: zmniejszenie liczby uczniów pij¹cych napoje alkoholowe. Przyk³ad celów szczegó³owych: zmiana niekorzystnych przekonañ normatywnych uczniów
dotycz¹cych u¿ywania alkoholu, wzrost umiejêtnoci z zakresu podejmowania zachowañ asertywnych, zmniejszenie dostêpnoci napojów alkoholowych dla osób poni¿ej 18 r.¿. w punktach
sprzeda¿y zlokalizowanych w okolicy szko³y.

Pamiêtaj:
 Ma³o precyzyjny sposób zdefiniowania celu pro

Kiedy nasz cel zostanie osi¹gniêty, czyli planowanie krótkoterminowe i d³ugoterminowe



Kolejna wa¿na kwestia zwi¹zana z celami
dotyczy ich planowanego urzeczywistnienia siê.
Innymi s³owy, chodzi o lokowanie celów w cza-
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wadziæ mo¿e do trudnoci z jego weryfikacj¹.
Nierzadkim b³êdem jest mieszanie celów i dzia³añ. Edukowanie na temat wiedzy o zagro¿eniach zwi¹zanych z konsumpcj¹ alkoholu
to typowy przyk³ad podawania jako celu
(ogólnie okrelonego) dzia³ania. Gdyby braæ
ten zapis na powa¿nie, to jakakolwiek dzia³alnoæ z zakresu edukowania realizowa³aby ten cel, bez wzglêdu na skutek (lub jego
brak), jaki owa edukacja by przynios³a. Inny
wariant tego b³êdu to ³¹czenie celu i dzia³añ,
np. poprawa relacji interpersonalnych miêdzy uczestnikami poprzez udzia³ w zajêciach
integracyjnych. W pierwszej czêci tego zdania podano cel, za w drugiej sposób, w jaki
bêdzie on realizowany.
Opracowuj¹c cele (a tak¿e wskaniki) mo¿na np. kierowaæ siê tzw. zasad¹ SMART. Cele
powinny:

IV. JAK STWORZYÆ DOBRY PROGRAM PROFILAKTYCZNY?

P odnosiæ siê do grupy docelowej programu
P
P
P
P

tycznym?, a jeli tak, to jakich realnie zmian
w zwi¹zku z podejmowanym dzia³aniem mo¿na
oczekiwaæ?. S¹ bowiem pewne kategorie dzia³añ, których wdra¿anie pod has³em profilaktyka jest niezasadne lub wymaga osobnego uzasadnienia. Do tej kategorii dzia³añ (oprócz
wspomnianych wczeniej festynów) nale¿y np.
konkurs. Czêsto rekomenduje siê, aby profilaktyka mia³a charakter w³¹czaj¹cy, opiera³a siê na
wspó³pracy, budowaniu wiêzi spo³ecznych. Ideê
konkursu trudno jest po³¹czyæ z takimi wymaganiami, gdy¿ konkurs opiera siê na rywalizacji, która prowadzi do podzia³u na wygrywaj¹cych i przegrywaj¹cych. Trudno te¿ oczekiwaæ, ¿e samo
obejrzenie przez m³odych ludzi spektaklu prze³o¿y siê na ich postawy. Obejrzany spektakl mo¿e
wi¹zaæ siê z prze¿yciem, np. o charakterze artystycznym czy estetycznym. Bycie widzem trudno zakwalifikowaæ po stronie dzia³añ profilaktycznych. Sport to kolejna nieoczywista kategoria
dzia³añ w profilaktyce. Mo¿e bowiem byæ wykorzystywany do modelowania zachowañ prozdrowotnych (aktywnoæ fizyczna, zdrowa dieta, wspó³praca w dru¿ynie itp.), jak i odwrotnie,
wi¹zaæ siê z zagro¿eniami dla rozwoju m³odych
ludzi (np. doping, nadmierna koncentracja na
osi¹ganiu sukcesu sportowego kosztem innych
wa¿nych celów, urazy).
Jakie zatem dobieraæ dzia³ania, aby przynosi³y one skutki, które bêdzie mo¿na wprost odnosiæ do profilaktyki. Na dodatek takie, które
widoczne bêd¹ nie tylko w zakresie zmiany wiedzy czy przekonañ, ale prze³o¿¹ siê na zachowania m³odych uczestników? Kilka wskazówek.
 Lepiej zaplanowaæ cykl oddzia³ywañ ni¿ jednorazowe wydarzenie.
 Nale¿y korzystaæ z interaktywnych technik
pracy, aby stwarzaæ m³odzie¿y okazjê do kre-

(S  specific),
byæ sformu³owane w formie mierzalnych
rezultatów (M  measurable),
byæ sformu³owane w formie oczekiwanej
zmiany (A  action-oriented),
byæ realistyczne, mo¿liwe do osi¹gniêcia
(R  realistic),
byæ okrelone w czasie  mo¿liwe do osi¹gniêcia w czasie zaplanowanym na realizacjê
programu (T  timed)4.

Jak osi¹gn¹æ nasze cele?
To oczywiste, ¿e cele powinny cile wyznaczaæ dzia³ania, które chcemy podj¹æ. Z kolei
dzia³ania powinny byæ powi¹zane z  opisanymi
w pierwszej czêci naszego PORADNIKA  czynnikami chroni¹cymi i/lub czynnikami ryzyka, do
których odnosz¹ siê planowane dzia³ania profilaktyczne. Oznacza to, ¿e dzia³ania nale¿y dobraæ tak, aby mia³y realny wp³yw na wzmacnianie czynników chroni¹cych lub na redukcjê
czynników ryzyka. A ujmuj¹c rzecz nieco inaczej,
planowane dzia³ania powinny wpisywaæ siê w strategie profilaktyczne, które realizuje program.
Dostêpne dane i opinie specjalistów5 potwierdzaj¹, ¿e w polskich szko³ach, generalnie, profilaktyka opiera siê na dzia³aniach, których skutecznoæ ogranicza siê co najwy¿ej do zmiany
zasobu informacji odbiorców. Bardzo rzadko
korzysta siê z dzia³añ (strategii), które mog³yby
przynieæ efekt w postaci zmiany zachowañ.
Dlatego, zanim zaplanuje siê kolejn¹ pogadankê, zaproszenie m³odzie¿y do obejrzenia spektaklu czy zorganizowanie konkursu plastycznego,
warto zadaæ pytanie czy planowane dzia³anie
przyniesie jakie skutki o charakterze profilak4
5

Por. JAC (opr.), Standardy programów promocji zdrowia i profilaktyki, Remedium nr 6(184), czerwiec 2008, s. 26.
Por. np.: J. Terlikowska, K. Okulicz-Kozaryn, Jakie dzia³ania profilaktyczne realizuj¹ i finansuj¹ gminy?, Konferencja Promocja zdrowia i profilaktyka  inwestycj¹ w lokalny kapita³ spo³eczny, 2324 marca 2015, Orodek Rozwoju Edukacji, Warszawa (materia³y konferencyjne); Informacja o wynikach kontroli. Profilaktyka narkomanii w szko³ach, KPB-4101-01-00/2012, nr ewid. 152/2013/P/12/094/KPB, Najwy¿sza Izba Kontroli, Warszawa
25 lipca 2013; Informacja o wynikach kontroli: Przeciwdzia³anie zjawiskom patologii wród dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, KNO-4101-03-00/2013, nr ewid. 143/2014/P/13/068/KNO, Najwy¿sza Izba Kontroli, 9 lipca 2014;
K. Ostaszewski, Kompetencje zawodowe profilaktyka, Serwis informacyjny Narkomania nr 4(48), 2014;
K. Ostaszewski, Bariery i wyzwania profilaktyki zachowañ ryzykownych m³odzie¿y, wiat Problemów nr 1(264),
styczeñ 2015; Quo vadis profilaktyko?  cz. I, cz. II, Remedium nr 1 (251), styczeñ 2014, s. 811
dostêpne na: http://www.profnet.org.pl/quo-vadis-profilaktyko-cz-i/; nr 2 (252) luty 2014, s. 46, dostêpne na:
http://www.profnet.org.pl/quo-vadis-profilaktyko-cz-ii/
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atywnoci. Oddzia³ywaæ przede wszystkim
przez dowiadczanie.
 Dobrym rozwi¹zaniem jest prowadzenie programu z udzia³em nastoletnich liderów (którzy uprzednio zostan¹ odpowiednio przygotowani).
 Warto tak aran¿owaæ program, aby w³¹czaæ
w jego przebieg ró¿nych cz³onków spo³ecznoci szkolnej, w tym rodziców.
A czego nie robiæ? Nie nudziæ, nie moralizowaæ, nie straszyæ konsekwencjami u¿ywania substancji psychoaktywnych.

Gdyby wyobraziæ sobie idealnego profilaktyka, realizuj¹cego szkolne programy profilaktyczne, to jakie cechy osobiste i kompetencje
profesjonalne powinna posiadaæ taka osoba?
P Na pewno powinna lubiæ m³odzie¿ i swoj¹
pracê, czyli by³by to pedagog, który szanuje
godnoæ uczniów, a poprzez profilaktykê realizuje swoj¹ pasjê.
P Dobr¹ profilaktykê realizuj¹ osoby stabilne
emocjonalnie i pewne siebie  maj¹ce wysokie poczucie w³asnej wartoci i zarazem znaj¹ce granice w³asnych mo¿liwoci czy kompetencji.
P Profilaktykê prowadzi siê wy³¹cznie w granicach posiadanej wiedzy i umiejêtnoci, nigdy poza nie siê nie wykracza.
P Idealny profilaktyk jest osob¹ otwart¹ i empatyczn¹, kreatywn¹, posiadaj¹c¹ du¿e umiejêtnoci analityczne, które pozwalaj¹ na konstruktywne adaptacje w czasem zmiennych
warunkach realizacji projektu.
P Powinien (lub mo¿e) byæ autorytetem, wzorem dla m³odzie¿y. Ma na to szansê jedynie
wówczas, gdy staje siê liderem przyjmuj¹cym
partnersk¹ postawê wobec uczniów. Nie dzia³a ex cathedra, nie chowa siê za instytucj¹,
jak¹ jest szko³a (z systemem nakazów i sankcji). Kto, kto z góry stawia siebie w roli (nieomylnego) przewodnika, nara¿a siê na
miesznoæ. Wspó³czesnoæ jest zbyt wielowarstwowa i zró¿nicowana, aby mo¿na by³o
byæ autorytetem, który po prostu wie i potrafi wiêcej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w odniesieniu do wielu (wcale nie tak b³ahych) tematów to uczniowie wiedz¹ wiêcej ni¿ nauczyciel
(np. z uwagi na ró¿nice pokoleniowe). Paradoksalnie zatem profilaktyk mo¿e byæ autorytetem, gdy nie wystêpuje z pozycji (tradycyjnie ujmowanego) autorytetu. Nie obawia
siê przyznaæ do niewiedzy z jakiego zakresu, który nie jest przedmiotem zajêæ, otwarcie przyznaje siê te¿ do pope³nionego b³êdu.
S³owem nie usi³uje byæ autorytetem  to m³odzie¿ w pewnym momencie (implicite lub
explicite) nada mu to miano.
P Profilaktyk powinien umieæ stosowaæ aktywne techniki pracy z uczniami i doros³ymi
(szczególnie  rodzicami), byæ osob¹ komunikatywn¹ (u¿ywanie zrozumia³ego jêzyka,
przejrzysty sposób argumentacji) i potrafi¹c¹
samodzielnie organizowaæ swoj¹ pracê, a tak-

Szukamy profilaktyków , czyli kto bêdzie
realizowa³ nasz projekt szkolnej profilaktyki
Jedno z podstawowych pytañ przy planowaniu realizacji programu profilaktycznego dotyczy
doboru osób, które bêd¹ go realizowa³y. Czy maj¹
to byæ osoby spoza szko³y  profilaktycy, trenerzy
itp., czy pracownicy merytoryczni danej placówki? Generalnie rekomenduje siê, aby szko³y wdra¿a³y programy profilaktyczne samodzielnie. Oznacza to, ¿e w placówce powinien byæ zespó³, którego
kompetencje pozwalaæ bêd¹ na realizacjê ró¿nych
projektów odpowiadaj¹cych potrzebom szkolnej
spo³ecznoci. Co jednak zrobiæ w sytuacji, gdy
zatrudniona jest tam zbyt ma³a liczba osób, których wiedza i umiejêtnoci pozwalaj¹ na realizacjê potrzebnych programów? Na pewno warto
zainwestowaæ (czas, finanse) w doskonalenie kompetencji realizatorów, ujmuj¹c przywo³ywan¹ rekomendacjê w kategoriach procesu, traktuj¹c j¹
jako stan docelowy. Równoczenie zapraszaj¹c
do realizacji wybranych projektów specjalistów
z zewn¹trz. Jednak takie rozwi¹zanie nie zawsze
traktowane jest jako optymalne. Czêæ decydentów odgórnie zarz¹dza wdro¿enie jakich dzia³añ profilaktycznych, nie zwracaj¹c uwagi na
mo¿liwoci realizatorów. Takie sytuacje prowadz¹ do dzia³añ pozorowanych, narastania frustracji i, generalnie, dobrze mog¹ wygl¹daæ jedynie
w sprawozdaniu. Dlatego mimo oczywistoci,
warto wyranie sformu³owaæ zalecenie: powinna
istnieæ koherencja pomiêdzy kompetencjami realizatorów a wymaganiami realizacyjnymi programu profilaktycznego.

Jakie kompetencje powinny naszym zdaniem posiadaæ osoby realizuj¹ce w szko³ach
dzia³ania profilaktyczne?
16
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¿e kierowaæ prac¹ innych osób. Idealny profilaktyk orientuje siê w lokalnym systemie
pomocy i potrafi korzystaæ ze wsparcia specjalistów.
Jest to osoba, która ma aktualn¹ wiedzê na temat profilaktyki (promocji zdrowia psychicznego),
tzn. zna przynajmniej podstawowe koncepcje wyjaniaj¹ce najwa¿niejsze problemy, których dotyczy profilaktyka, potrafi pos³ugiwaæ siê wiod¹cymi i uzupe³niaj¹cymi strategiami dzia³añ, posiada
co najmniej podstawowy zakres wiedzy i umiejêtnoci dotycz¹cych ewaluacji. Jest te¿ osob¹ ustawicznie doskonal¹c¹ swój warsztat pracy. I wreszcie last but not least  profilaktyk powinien byæ
pogodny i mieæ poczucie humoru (zadbanie o przyjacielsk¹ atmosferê spotkañ profilaktycznych).
Mo¿e to czêci Czytelników wydaæ siê zaskakuj¹ce, ale zaprezentowany wy¿ej opis cech idealnego profilaktyka we wszystkich zasadniczych
punktach pokrywa siê z list¹ oczekiwañ formu³owanych przez uczniów w trakcie ró¿nych badañ ewaluacyjnych. Innymi s³owy, zaprezentowana postaæ to nie sztuczna idealizacja, ale
kto, kogo m³odzie¿ oczekuje w szkole. Warto
te¿ zwróciæ uwagê, ¿e badania ewaluacyjne wskazuj¹, i¿ bardzo ryzykown¹ postaw¹ jest przedmiotowe traktowanie uczniów jako biernych
(czasem  niezainteresowanych) lub ma³o refleksyjnych odbiorców. M³odzie¿, jeli daæ jej do tego
okazjê w odpowiednich warunkach, potrafi bardzo rzeczowo zrecenzowaæ program profilaktyczny, a szczególnie sposób jego wdro¿enia.
Opinie i propozycje (oczywicie nie tylko) m³odych odbiorców profilaktyki warto wykorzystywaæ, doskonal¹c swój warsztat pracy czy planuj¹c dzia³ania profilaktyczne.

li) lub ma ona niezadowalaj¹c¹ jakoæ. Nierzadko ewaluacja (nie tylko) w szko³ach traktowana
jest jako odgórnie narzucony obowi¹zek i nie
wynika z odczuwanej przez realizatorów potrzeby monitorowania jakoci podejmowanych dzia³añ. Czêstym problemem realizatorów oddzia³ywañ profilaktycznych jest postrzeganie ewaluacji
wy³¹cznie jako formy kontroli (np. sponsorskiego nadzoru), co prowadziæ mo¿e do fasadowoci oceny, której wyniki nie maj¹ wówczas realnego wp³ywu na wdra¿ane projekty.
Nie ukrywamy, ¿e zale¿y nam, aby przekonaæ Was do przygl¹dania siê temu, co w profilaktyce robicie. Chcielibymy zwróciæ Wasz¹
uwagê na u¿ytecznoæ ewaluacji, ró¿norodnoæ
metod i technik, a tak¿e na jej znaczenie jako
formy wsparcia. Zdarza siê jednak, ¿e profilaktycy i decydenci stroni¹ od ewaluacji. Jak mylicie, w takich przypadkach  jeli nie z wykorzystaniem ewaluacji, to na jakiej innej podstawie
udzielana jest odpowied na pytanie czy dany
program jest skuteczny?
Ró¿ne strategie udzielania odpowiedzi, stanowi¹ce uzasadnienie dla realizacji oddzia³ywañ
profilaktycznych, w sposób syntetyczny przedstawi³a Katarzyna Okulicz-Kozaryn: ( ) podstawowym ród³em takich pozytywnych wzmocnieñ s¹
wczeniejsze dowiadczenia w³asne i wspó³pracowników (»Od dawna pracujemy w ten sposób
i jestemy zadowoleni«); powszechnoæ pewnych
form dzia³ania (»Wszyscy tak robi¹«); subiektywne przekonanie o s³usznoci w³asnego postêpowania (»Wierzê, ¿e tak w³anie trzeba«); ³atwoæ
pozyskiwania funduszy (»Szko³y chêtnie kupuj¹
ten program«); autorytet autorów programu lub
instytucji go wspieraj¹cych (»Oni s¹ specjalistami w tej dziedzinie«)6. Jednak ¿aden z tych sposobów nie mo¿e zast¹piæ w³aciwej ewaluacji
planowanych, realizowanych b¹d ju¿ wdro¿onych dzia³añ. Niezadowalaj¹cy stan wiedzy na
temat ewaluacji dzia³añ profilaktycznych, czêsta
jej fasadowoæ lub powierzchownoæ prowadziæ
mog¹ do niedostrzegania zarówno negatywnych
aspektów planowanych b¹d (z)realizowanych
dzia³añ, jak i niezauwa¿ania (niewykorzystywania)
pozytywnego potencja³u z zakresu promocji zdrowia. Opieraj¹c siê jedynie na przytoczonych powy¿ej racjonalizacjach mo¿na np. w dobrej wierze

Czy osi¹gam zaplanowane cele, czyli kilka
s³ów o ewaluacji?
Ró¿ne, wa¿ne dla sektora edukacji gremia,
formu³uj¹ postulaty, ¿e dobrej jakoci ewaluacja
programów profilaktycznych powinna byæ standardem. Tak te¿ siê dzieje w niektórych szko³ach. Jednak w przypadku czêci programów
profilaktycznych, szczególnie tych o niewielkim
zasiêgu, ewaluacji w ogóle siê nie prowadzi (na
co zwraca³a uwagê np. Najwy¿sza Izba Kontro6

K. Okulicz-Kozaryn, Co profilaktyk powinien wiedzieæ o ewaluacji programów profilaktycznych?, Serwis Informacyjny. Narkomania nr 3 (67) 2014, s. 17.
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powtarzaæ dzia³ania szkodliwe, bez wiadomoci
negatywnych efektów. Mo¿na wdra¿aæ projekty
obojêtne, zarazem ignoruj¹c mo¿liwy do wykorzystania potencja³, gdy¿ nie mo¿e on staæ siê
przedmiotem analizy. Bez ewaluacji po prostu
wielu rzeczy nie mo¿emy dostrzec i czêsto jestemy skazani na bazowanie na w¹tpliwych przekonaniach dotycz¹cych jakoci programu, sposobu jego wdro¿enia i skutecznoci.
Podsumowuj¹c, nierzadko zdarza siê, ¿e programy pisane s¹ w sposób szablonowy, bez ko-

niecznej analizy zasobów i problemów, wynikaj¹cej z realizacji diagnoz i ewaluacji7. Dlatego np.
jednym z pokontrolnych postulatów NIK by³o
zwiêkszenie udzia³u nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego, umo¿liwiaj¹cych podniesienie kompetencji z zakresu ewaluacji dzia³añ profilaktycznych. Ponadto NIK postulowa³a
upowszechnienie stosowania procedur ewaluacyjnych przy ocenie skutecznoci i adekwatnoci projektów profilaktycznych8. Warto te postulaty propagowaæ.

V. CZAS NA START
Zak³adamy, ¿e ju¿ dysponujecie starannym rozpoznaniem sytuacji w Waszej szkole. Wiecie,
co chcecie osi¹gn¹æ, z kim bêdziecie wspó³pracowaæ, jakie dzia³ania bêdziecie podejmowaæ
i jak sprawdzaæ, czy to, co robicie, przynosi efekty, jakich siê spodziewalicie. Jestecie
w takim razie gotowi, aby zacz¹æ dzia³aæ. W tej czêci NIEZBÊDNEGO PORADNIKA chcemy zaproponowaæ Wam jeszcze parê wskazówek i tematów do refleksji. O niektórych sprawach ju¿ wczeniej pisalimy, ale wychodzimy z za³o¿enia, ¿e powtarzanie czyni mistrza .
Choæ coraz wiêcej wiemy o profilaktyce zachowañ ryzykownych, to stale jeszcze borykamy siê z problemem jej skutecznoci. Zbyt czêsto bowiem lekcewa¿ymy wiedzê na temat
nowoczesnej profilaktyki, obowi¹zuj¹ce wytyczne dotycz¹ce sposoby realizacji programów, czy
zbyt lekcewa¿¹co podchodzimy do znaczenia jej
w szkole, najczêciej nie widz¹c efektów realizowanych projektów. Czêsto te¿ po prostu nie wierzymy, ¿e profilaktyka cokolwiek zmienia i czemukolwiek zapobiega. Nie widzimy jej efektów,
nie widzimy oczekiwanych zmian. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Od braku wiedzy,
braku odpowiednich ludzi, braku pomys³u, a¿ po
brak wra¿liwoci na istniej¹ce problemy w szkole
dotycz¹ce zachowañ ryzykownych, zaanga¿owania czy czasu, aby nadaæ profilaktyce w³aciwy sens
i wartoæ w systemie szkolnych oddzia³ywañ.
Nasze wieloletnie dowiadczenia w pracy
profilaktycznej pozwalaj¹ nam jednak na przekonanie, ¿e szkolna profilaktyka zachowañ ryzykownych mo¿e byæ skuteczna. Oczywicie pod
warunkiem, ¿e spe³nia pewne standardy, trzyma

siê pewnych zasad  sprawdzonych i udowodnionych przez badaczy zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹. Wiemy, ¿e czêsto samo s³owo standardy czy zasady ju¿ odstrasza i zniechêca.
Kojarzy siê z wymaganiami, dodatkow¹ prac¹ czy
potrzeb¹ powiêcenia wiêkszej iloci czasu. Z ca³¹
odpowiedzialnoci¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e nie
jest tak le.
Mamy nadziejê, ¿e przedstawione tutaj warunki dobrej, skutecznej profilaktyki Was nie
przera¿¹, a wrêcz zachêc¹ do doskonalenia swoich profilaktycznych mo¿liwoci w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹.

O co nale¿y zadbaæ:
1. O znajomoæ podstaw teoretycznych
przygotowywanego programu profilaktycznego.
Znaj¹c podstawowe teorie wyjaniaj¹ce zachowania ryzykowne bêdziecie siê czuli pewniej
uzasadniaj¹c swoje pomys³y i rozwi¹zania w konstruowanych programach. Mo¿ecie zasiêgn¹æ
trochê wiedzy z naszego NIEZBÊDNIKA.

U. Bissinger-Æwierz (opr.), Raport: Jakoæ programów wychowawczych oraz szkolnych programów profilaktyki
realizowanych w szkolnictwie artystycznym w roku szkolnym 2012/2013, Centrum Edukacji Artystycznej, Lublin 2013.
8
Por. opr. NIK przywo³ywane wczeniej.
7
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2. O znajomoæ umocowañ prawnych profilaktyki szkolnej oraz obowi¹zuj¹cych przepisów,
priorytetów i warunków realizacji. Pamiêtajcie,
¿e przepisy i rozporz¹dzenia siê zmieniaj¹, warto
wiêc znaæ aktualizacje. Zw³aszcza ¿e u³atwi to
Wam uzasadnianie koniecznoci wdro¿enia okrelonych programów i wzmocni pozycjê w ubieganiu siê o rodki finansowe.

tycznych, wys³uchaæ np. nagranych relacji czy
obejrzeæ przygotowany materia³ filmowy. Warto
zadbaæ, aby zajêcia profilaktyczne nie kolidowa³y
z innymi wa¿nymi zajêciami dzieci oraz aby przeznaczyæ na nie odpowiedni¹ iloæ czasu.

7. O systematyczn¹ ewaluacjê i monitorowanie realizowanego programu. Niezbêdne
wrêcz jest sprawdzanie, czy planowane w programie zmiany rzeczywicie maj¹ miejsce, czy
zrealizowano zak³adane cele, co u³atwia³o, a co
utrudnia³o realizacjê programu  czy okaza³ siê
on skuteczny, a jeli nie spe³ni³ naszych oczekiwañ, to dlaczego.

3. O odpowiednich realizatorów. Jestemy
przekonani, ¿e efekt oddzia³ywañ profilaktycznych w znacznym stopniu zale¿y od osób, które
go realizuj¹. Jak ju¿ wy¿ej wspomnielimy, najlepszymi profilaktykami s¹ naszym zdaniem nauczyciele i wychowawcy, oczywicie pod warunkiem, ¿e s¹ zaanga¿owani, chêtni do takiej pracy
i przekonani o jej sensie. Nauczyciel pozostaje
w bliskim kontakcie z uczniem, przez d³ugi czas
mo¿e wybudowaæ wiêzi, które same w sobie bêd¹
nosi³y profilaktyczny potencja³.

Musimy przyznaæ, co zreszt¹ pewnie wiecie,
¿e dzia³ania realizowane pod has³em profilaktyka mog¹ byæ szkodliwe. Aby takie nie by³y,
trzeba w sposób odpowiedzialny i wiadomy
konstruowaæ wszelkie oddzia³ywania profilaktyczne. W zwi¹zku z tym proponujemy Wam
kilka naszych wskazówek, które, mamy nadziejê, mog¹ byæ tak¿e pomocne w pracy profilaktycznej:
 rozpoczynamy od sprawdzenia wiedzy, jak¹
na temat zachowañ ryzykownych posiada
m³odzie¿, a nie bazujemy wy³¹cznie na wiedzy, jak¹ my na ten temat mamy;
 rozmawiamy z dzieæmi i m³odzie¿¹ o ich sprawach, o ¿yciu, o wartociach, a nie o zachowaniach ryzykownych, bazujemy na potencja³ach m³odych ludzi, a nie odwo³ujemy siê
do ich ograniczeñ;
 nie straszymy narkomani¹, alkoholizmem i innymi zagro¿eniami, nie moralizujemy i nie kreujemy siê na ekspertów od wszelkich trudnych
spraw, którzy na wszystko maj¹ odpowied;
 lansujemy tylko nieinwazyjne, nieszablonowe i aktywne metody pracy profilaktycznej;
 stawiamy na dyskusje, konfrontacje ró¿nych
stanowisk;
 promujemy odpowiedzialnoæ za w³asne ¿ycie i opanowywanie sztuki dokonywania wyborów;
 proponujemy alternatywne (wobec form destrukcyjnych) sposoby realizacji wa¿nych potrzeb rozwojowych;
 przyjmujemy, ¿e w profilaktyce czêsto wa¿niejsze jest to, kto mówi, ni¿ to, co mówi;
 uwa¿amy, ¿e ka¿dy profilaktyk to tak¿e profesjonalista przygotowany do prowadzenia

4. O w³aciwy  staranny i przemylany 
dobór grupy odbiorców. Jak ju¿ wy¿ej wspominalimy, skutecznoæ profilaktyki wzrasta, je¿eli
programy s¹ maksymalnie dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb i problemów, stopnia zagro¿enia oraz kiedy uwzglêdniaj¹ fazy rozwoju i
stopieñ zagro¿enia rzeczywicie wystêpuj¹cego
w danej grupie b¹d rodowisku, a tak¿e ich
potencja³, mo¿liwoci intelektualne i spo³eczne.
Przydatna nam tu bêdzie wiedza o poziomach
profilaktyki (uniwersalna, selektywna i wskazuj¹ca). £atwiej wtedy zmierzyæ efekty naszych
oddzia³ywañ i mieæ dowody na ich skutecznoæ.
5. O ró¿norodnoæ form oddzia³ywania  dialog, aktywne uczestnictwo, wymiana dowiadczeñ,
otwarte dyskusje, poznawanie wzajemnych pogl¹dów, moderacja wizualna, symulacje zdarzeñ, odgrywanie ról, elementów teatru i psychodramy. Nie
ma nic gorszego, jak prelekcje, wyk³ady czy spotkania z by³ymi np. alkoholikami lub narkomanami, czy
spektakle teatralne oferuj¹ce emocjonalne prze¿ycia bez ponoszenia odpowiedzialnoci za wp³yw takich dowiadczeñ na m³odego cz³owieka.
6. O zewnêtrzne warunki prowadzenia dzia³añ profilaktycznych  powinny one odbywaæ siê
w niedu¿ych grupach (jedna klasa), w miejscu,
gdzie nikt nie przeszkadza i gdzie mo¿na swobodnie korzystaæ z przygotowanych pomocy dydak19
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ró¿niono czynniki, które b¹d to s¹ predyktorami zachowañ ryzykownych (na ich podstawie
mo¿na przewidzieæ  prawdopodobne  zaistnienie danego zachowania), b¹d to ich korelatami
(wspó³wystêpowanie). Innymi s³owy, skutecznoæ
programu mo¿emy ujmowaæ w kategoriach oddzia³ywania na czynniki takie, jak intencja podejmowania zachowañ ryzykownych, przekonanie, ¿e zachowania ryzykowne stanowi¹ normê
w grupie odniesienia, deficyty poznawcze, impulsywnoæ, niedostateczne kompetencje wychowawcze rodziców i inne. W przypadku poprawnie skonstruowanych i wdro¿onych projektów,
przy analizie ich skutecznoci mo¿na przyj¹æ, ¿e
po¿¹dana zmiana dotycz¹ca tych czynników znajdowaæ bêdzie prze³o¿enie na zmianê zachowañ.
Wreszcie kolejnym wymiarem jest modyfikacja dotycz¹ca zakresu wiedzy adresatów. Jest
to cel najprostszy do osi¹gniêcia i zarazem najmniej znacz¹cy. Naj³atwiej jest te¿ sprawdziæ
jego osi¹gniêcie (w codziennej praktyce szkolnej, niekoniecznie powi¹zanej z profilaktyk¹,
czêsto dokonuje siê weryfikacji spodziewanych
zmian w zakresie wiedzy uczniów). Dlaczego
jednak jest to ma³o znacz¹cy wymiar analizy
skutecznoci w profilaktyce? Dlatego, ¿e zmiana dotycz¹ca zakresu wiadomoci nie oznacza
zmiany zachowañ. Jest to zaledwie element towarzysz¹cy ewentualnemu procesowi modyfikacji postaw. Innymi s³owy, to ¿e np. palacz papierosów wie, ¿e palenie szkodzi zdrowiu, nie
oznacza, i¿ przestanie paliæ. Prosta informacja,
¿e co szkodzi lub zagra¿a, czêsto nie wytrzymuje konfrontacji z rozbudowanymi racjonalizacjami nieracjonalnych zachowañ, zaprzeczeniami
czy uniewa¿nieniami (stosowanymi mniej lub
bardziej wiadomie), a tak¿e potrzeb¹ konformizmu, zyskania akceptacji w grupie itd. Niestety
smutne jest to (na co wskazywalimy we wczeniejszych fragmentach publikacji), ¿e w bardzo
wielu szko³ach nie dokonuje siê zmiana wiedzy
na temat znaczenia zmiany w zakresie wiedzy
i ci¹gle dominuj¹cym, nie za uzupe³niaj¹cym,
sposobem realizacji profilaktyki s¹ pogadanki,
prelekcje czy wyk³ady. Stosuj¹c przywo³an¹ wy¿ej analogiê, mo¿na powiedzieæ, ¿e wiele szkó³
gra w ligach podwórkowych i nie ma aspiracji,
by awansowaæ.
My mamy nadziejê, ¿e ten NIEZBÊDNY
PORADNIK uczyni z Was pierwszoligowych
graczy.

dzia³añ korekcyjnych, interwencyjnych i pomocowych;
 jestemy przekonani, ¿e profilaktyka to permanentny proces wychowawczy, a nie pojedyncze godziny wychowawcze czy jednorazowe akcje.
Skutecznoæ szkolnej profilaktyki odnosiæ siê
mo¿e do ró¿nych wymiarów funkcjonowania
jednostek i grup. Program mo¿e mieæ za zadanie
dokonanie zmian, które widoczne bêd¹ w zachowaniach odbiorców. Po przeprowadzeniu programu mo¿na np. oczekiwaæ, ¿e uczniowie zaprzestan¹ piæ napoje alkoholowe lub ogranicz¹
czêstotliwoæ albo intensywnoæ spo¿ywania (np.
upijania siê). Mo¿na te¿ spodziewaæ siê, ¿e wskutek udzia³u w zajêciach profilaktycznych odroczony zostanie moment jakiej inicjacji (np. alkoholowej, seksualnej). Efekty w postaci zmian
dotycz¹cych zachowañ s¹ czêsto najbardziej po¿¹dane przez nauczycieli, rodziców, decydentów
itd. S¹ one zarazem najtrudniejsze do osi¹gniêcia i do udowodnienia (szczególnie w przypadku efektów odroczonych, których analiza wymaga ewaluacji prowadzonej np. rok po
zakoñczeniu projektu). Mo¿na powiedzieæ, ¿e behawioralne kryteria skutecznoci to pierwsza liga
w profilaktyce. Kto chce w niej graæ, powinien
sprawnie pos³ugiwaæ siê wiod¹cymi strategiami
profilaktycznymi. Umieæ wp³ywaæ na przekonania normatywne uczniów i kszta³towaæ je w sposób sprzyjaj¹cy zdrowiu. Chc¹c osi¹gn¹æ taki
efekt, nale¿y te¿ wzmacniaæ umiejêtnoci ¿yciowe, dotycz¹ce konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem (lêkiem), efektywnego komunikowania siê, wyrobienia postawy asertywnej
i umiejêtnoci planowania krótkoterminowego
i d³ugoterminowego oraz racjonalnego podejmowania decyzji. Program zmieniaj¹cy zachowania uczy uczniów sposobów identyfikowania
niepo¿¹danych wp³ywów ze strony rówieników
i radzenia sobie z nimi w bezpieczny sposób.
Innymi s³owy, gra w pierwszej lidze wymaga stosowania wiêkszoci opisanych w poprzednich
rozdzia³ach zasad. Ale czy jest to w ogóle mo¿liwe? Czy pierwsza liga istnieje? Istnieje! I gra
w niej wielu zawodników. Przekonali siê o tym
np. adepci Akademii Pogodnej Szko³y Stowarzyszenia MONAR.
Modyfikowanie zachowañ warunkowane jest
przez wp³ywanie na czynniki porednicz¹ce lub
towarzysz¹ce. W badaniach nad profilaktyk¹ wy-
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VI. O CO JESZCZE WARTO ZADBAÆ?
Rodzice w profilaktyce szkolnej

karanie. Zapobieganie sytuacji, w których
dziecko przestaje mówiæ rodzicowi o sobie
z lêku przed kar¹ lub krytyk¹.
 Umiejêtnoæ aktywnego s³uchania, aby siê jak
najwiêcej od dziecka dowiedzieæ o jego ¿yciu, uczuciach i problemach.
 Powierzanie nastolatkowi wa¿nych zadañ
umo¿liwiaj¹cych rozwój umiejêtnoci i potwierdzenie osobistej wartoci.
 Podtrzymywanie i tworzenie ró¿nych form
wspólnego spêdzania czasu: rytua³ów i tradycji rodzinnych, wspólnej rozrywki i pracy.
 Konsekwentne stawianie i egzekwowanie
wymagañ, unikanie wyrêczania i nadmiernej
ochrony, cis³a wspó³praca z innymi cz³onkami rodziny i ze szko³¹.
Odgrywanie przez rodziców odpowiednio
wa¿nej roli w dzia³aniach profilaktyki szkolnej
nie bêdzie mo¿liwe bez rozwijania przez nauczycieli efektywnej wspó³pracy z nimi, umo¿liwiaj¹cej spójne dzia³anie szko³y i domu. Kontakty
z rodzicami powinny:
P polegaæ na kszta³towaniu osobistej wiêzi
opartej na partnerstwie, wzajemnym szacunku i zaufaniu;
P tworzyæ sta³¹ p³aszczyznê wspó³pracy przez
regularne komunikowanie siê (co stanowi
przeciwieñstwo wzywania rodzica do szko³y
dla za³atwiania doranych problemów);
P zmierzaæ do efektywnej wymiany informacji
na temat problemów dziecka, do zrozumienia ich przyczyn i ustalenia wspólnych sposobów oddzia³ywania wychowawczego;
P byæ organizowane przez nauczycieli z uwzglêdnieniem wiedzy o sytuacji rodziców dziecka;
P zmierzaæ  jeli to mo¿liwe  do wykorzystania indywidualnych kompetencji rodziców
przy budowaniu profilaktycznego rodowiska szko³y.

Mamy nadziejê, ¿e uda³o siê Wam wyczytaæ
ze stron naszego PORADNIKA, jak wiele w dzia³aniach profilaktycznych zale¿y od nas doros³ych.
Jestemy przekonani, ¿e nie da siê skutecznie zapobiegaæ zachowaniom ryzykownym wród dzieci i m³odzie¿y bez najwa¿niejszych dla nich doros³ych, jakimi s¹ rodzice.
Udzia³ rodziców w profilaktyce szkolnej dotyczy dwóch wa¿nych aspektów: utrzymania wiêzi
z dzieckiem i skutecznoci wychowawczej w rodzinie oraz konstruktywnej wspó³pracy ze szko³¹.
Zachowanie nastolatków mo¿e wydawaæ siê
rodzicom niezrozumia³e, niepokoj¹ce czy nawet
bezsensowne. Dziecko oddala siê od nich, przestaj¹ je interesowaæ atrakcyjne dotychczas sposoby bycia z rodzicami, unika rozmów, czas woli
spêdzaæ z rówienikami. W relacjach rodzinnych
jest krytyczne, bywa opryskliwe czy odpychaj¹ce.
Rodzice przyjmuj¹ te zmiany z trudnoci¹,
nie potrafi¹ ich zrozumieæ i zaakceptowaæ jako
naturalnych w okresie dorastania, nierzadko czuj¹ siê odrzuceni lub dowiadczaj¹ poczucia winy
z powodu swoich niedopatrzeñ i zaniechañ. Traktuj¹ nastolatka, jakby nadal by³ dzieckiem  co
mo¿e powodowaæ nasilenie konfliktów lub przeciwnie  rezygnuj¹ ze starañ o podtrzymanie wiêzi
w przekonaniu, ¿e dziecko ju¿ ich nie potrzebuje.
Rozlunienie lub utrata wiêzi emocjonalnej
to jedna z najpowa¿niejszych przyczyn bezradnoci wychowawczej, bo dziecko potrzebuje
rodziców nadal, choæ inaczej. Podtrzymywanie
wiêzi z dzieckiem wymaga od rodziców nowych
postaw i umiejêtnoci, w rozwijaniu których
mo¿e ich wspieraæ szko³a. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi:
 Szacunek dla rosn¹cej autonomii nastolatka,
jego prawa do prywatnoci i do podejmowania samodzielnych decyzji.
 Zrozumienie jego nowych potrzeb i zainteresowañ, chwiejnoci emocjonalnej i dra¿liwoci.
 Okazywanie mu wsparcia, empatii i akceptacji (co nie oznacza udzielania poparcia zachowaniom ryzykownym).
 Unikanie zachowañ przeciwskutecznych, takich jak gro¿enie, moralizowanie, pouczanie,



potrzeba ca³ej wioski



Skutecznoæ dzia³añ profilaktycznych zale¿y
od tego, jak funkcjonuje szko³a jako rodowisko
wychowawcze, jaki jest jej spo³eczny klimat
kszta³towany takimi czynnikami jak: wartoci,
normy i zasady postêpowania oraz procedury ich
egzekwowania, jakoæ relacji pomiêdzy wszyst-
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kim grupami spo³ecznoci szkolnej, sytuacja emocjonalna uczniów i nauczycieli, poczucie bezpieczeñstwa, komunikacja, uprawnienia uczniów,
autorytet nauczycieli9. Szczegó³owe rozwi¹zania
powy¿szych kwestii powinny byæ okrelone w programie wychowawczym szko³y, wskazuj¹cym cele
i metody wspomagania naturalnego rozwoju
uczniów i kszta³towania ich postaw10.
Jednak¿e podstaw¹ pracy nad tym programem powinno byæ budowanie pozytywnych relacji miêdzy cz³onkami spo³ecznoci szkolnej,
dotycz¹ce nastêpuj¹cych wymiarów:
a) poczucie bezpieczeñstwa wynikaj¹ce z eliminacji trudnoci i obaw w kontaktach miêdzy
nauczycielami a uczniami i rodzicami, z kszta³towania osobistych kontaktów i gotowoci nauczycieli do udzielania wsparcia uczniom i rodzicom,
b) otwarta komunikacja, mo¿liwoæ wyra¿ania osobistych opinii, postawy tolerancji i d¹¿enia do dialogu w sytuacji ich sprzecznoci, konstruktywne rozwi¹zywanie konfliktów,
c) stabilny system norm reguluj¹cych funkcjonowanie cz³onków spo³ecznoci szkolnej,
spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce kryteria:

normy s¹ jasne i tak samo rozumiane przez
wszystkich cz³onków spo³ecznoci,
 zgodne z podstawowymi zasadami demokratycznego pañstwa prawa,
 konsekwentnie egzekwowane za pomoc¹ znanych wszystkim cz³onkom spo³ecznoci procedur,
 ustanawiaj¹ wyran¹ granicê miêdzy uczniami a nauczycielami, wynikaj¹c¹ z naturalnych
ró¿nic (zakresu odpowiedzialnoci, wiedzy,
dowiadczenia), jakie miêdzy nimi zachodz¹,
 poza ró¿nicami wynikaj¹cymi z powy¿szej granicy, normy powinny obowi¹zywaæ w takim samym stopniu wszystkich cz³onków spo³ecznoci.
I to, co uwa¿amy za bardzo wa¿ne: aby spo³ecznoæ szkolna mog³a w ten sposób funkcjonowaæ, potrzebne jest równie¿ wypracowanie pewnej podstawowej wspólnoty wartoci dotycz¹cych
wzajemnego traktowania siê: równoci praw, tolerancji, obszaru wolnoci osobistych, a tak¿e akceptacji naturalnych ró¿nic zachodz¹cych miêdzy
poszczególnymi cz³onkami spo³ecznoci w sferze
hierarchii wartoci, obyczajów i sposobów ¿ycia
 mo¿na uznaæ, ¿e taka postawa zgody na ró¿norodnoæ stanowi równie¿ wartoæ podstawow¹,
cementuj¹c¹ ca³¹ spo³ecznoæ.

VII. ZAMIAST ZAKOÑCZENIA:
NAUCZYCIELPROFILAKTYK, CZYLI
Drodzy nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie
Jak ju¿ pisalimy, jestecie najwa¿niejszym
narzêdziem oddzia³ywañ profilaktycznych na
terenie szko³y. Od Was zale¿y najwiêcej, dlatego
wymagacie troski o Wasz rozwój osobisty i zawodowy, aby móc z zaanga¿owaniem, radoci¹
i satysfakcj¹ dbaæ o rozwój naszych dzieci. Wczeniej pisalimy o idealnym profilaktyku, maj¹c na uwadze jakoæ wdra¿ania programów profilaktycznych. Teraz, na koniec NIEZBÊDNEGO
PORADNIKA wracamy do tego wa¿nego tematu, tym razem w kontekcie pracy nad rozwojem niezbêdnych postaw i umiejêtnoci. Warto
zauwa¿yæ, ¿e poniewa¿ nauczyciel pracuj¹c w bez-

porednim kontakcie z uczniami u¿ywa siebie
jako narzêdzia, to w konsekwencji jego umiejêtnoci w zakresie pracy wychowawczej/profilaktycznej przenikaj¹ siê z postawami i umiejêtnociami osobistymi, takimi jak:
 akceptacja siebie, adekwatne poczucie wartoci  wiadomoæ osobistych ograniczeñ,
 odwaga, gotowoæ do dzia³ania w zgodzie
z osobistymi wartociami i przekonaniami,
co w szczególny sposób czyni nauczyciela
w oczach uczniów wiarygodnym,
 otwartoæ, bezporednioæ i szczeroæ, gotowoæ do ujawniania emocji, odwo³ywania siê

K. Ostaszewski, Pojêcie klimatu szko³y w badaniach zachowañ ryzykownych m³odzie¿y, Edukacja 4(120),
2012, s. 22-38.
10
T. Garstka, K. Leniewska, Jak tworzyæ program wychowawczy szko³y. Opis modelu. Poradnik dla szkó³, CMPPP,
Warszawa 2008.
9
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do w³asnych dowiadczeñ, przyznawania siê
do b³êdów, do przyjmowania informacji
zwrotnych i krytyki,
modelowanie postaw i zachowañ, uczenie ich
przez dawanie przyk³adu,
zdolnoæ do emocjonalnej obecnoci w klasie i w kontakcie indywidualnym z uczniem,
dobra wola i troska, szacunek dla indywidualnoci uczniów, zaanga¿owanie w ich sprawy, okazywanie im szacunku i zaufania, docenianie ich,
rezygnacja z oceniania uczniów jako osób
i z innych form inwazji,
nastawienie na rozumienie uczniów i siebie
w kontakcie z nimi  na analizowanie ich
specyficznych problemów oraz w³asnych reakcji na poszczególnych uczniów,
traktowanie uczniów równo, ale nie jednakowo  okazywanie ka¿demu adekwatnej
uwagi tak, by czu³ siê on dostrze¿ony i doceniony.




Osobnym wreszcie, niezwykle wa¿nym obszarem, s¹ umiejêtnoci niezbêdne do budowania przez nauczyciela-profilaktyka wspó³pracy
z rodzicami, umo¿liwiaj¹cej spójne dzia³anie
szko³y i domu, o czym ju¿ wy¿ej wspomnielimy.
Efektywna praca wychowawcza nie jest tak¿e mo¿liwa bez systematycznej wspó³pracy zespo³u nauczycielskiego. Powinna ona naszym
zdaniem opieraæ si¹ na zasadach otwartoci,
uczciwoci i sprawnej komunikacji, ujawniania trudnoci, wspierania siê i dzielenia dowiadczeniami, dziêki czemu ka¿dy nauczyciel
ma poczucie identyfikacji z zespo³em, mo¿liwoæ wniesienia swojego wk³adu w jego pracê
i korzystania ze wsparcia innych. Aby to osi¹gn¹æ, warto nauczyæ siê zespo³owo okrelaæ
cele i wyznaczaæ zadania, diagnozowaæ problemy i potrzeby uczniów, planowaæ oddzia³ywania
wychowawcze, monitorowaæ realizacjê planów,
podejmowaæ decyzje rozwijaj¹ce wspó³odpowiedzialnoæ za pracê szko³y, rozstrzygaæ konflikty
wewnêtrzne.
Wa¿ne, aby w pracy zespo³owej zadbaæ o podstawowe zasady, takie jak:
 regularnoæ i systematycznoæ spotkañ zespo³u,
 sta³oæ oddzia³ywañ wychowawczych  systematyczna, rzetelna realizacja zaplanowanych zadañ, z zespo³owym uzgadnianiem
wszelkich odstêpstw od zasad i planów,
 ci¹g³oæ oddzia³ywañ wychowawczych  zapewnienie konsekwentnej realizacji zaplanowanych oddzia³ywañ, zw³aszcza w przypadku zmian nauczycieli i przenoszenia siê
uczniów do innych klas,
 bie¿¹ce przepracowywanie problemów pojawiaj¹cych siê w pracy z konkretnymi uczniami lub klasami (w ramach spotkañ zespo³u
lub na superwizjach),

Carl Rogers, wybitny pedagog i terapeuta,
sprowadzi³ powy¿sze dyspozycje do trzech warunków, które musz¹ zostaæ spe³nione, aby zapewniæ optymalizacjê oddzia³ywañ wychowawczych11:
 szczeroæ, autentycznoæ, wewnêtrzna spójnoæ,
 bezwarunkowy szacunek dla ucznia (unconditional positive regard  co t³umaczy siê niekiedy b³êdnie jako bezwarunkow¹ akceptacjê, powoduj¹c w myleniu o wychowaniu
sporo nieporozumieñ),
 adekwatne (nieprzesadne), empatyczne zrozumienie.
Drugim wa¿nym obszarem s¹ umiejêtnoci
zwi¹zane z zadaniami wychowawczymi szko³y:
 diagnozowanie wychowawcze ucznia i klasy
(gromadzenie informacji o uczniach, rozumienie przyczyn ich problemów),
 planowanie i realizacja zadañ wychowawczych (okrelanie celów, dobór oddzia³ywañ),
 asertywnoæ (rozumiana jako szerokie spektrum umiejêtnoci postêpowania w zgodzie
z sob¹ w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych, bez
uleg³oci i zarazem bez agresji, w tym umie11

jêtnoæ stawiania granic, konstruktywnej konfrontacji, niedopuszczanie do zachowañ destrukcyjnych);
rozumienie i planowe wspomaganie rozwoju procesu grupowego w klasie,
ewaluacja pracy wychowawczej: systematyczne weryfikowanie diagnozy ucznia i klasy,
wprowadzanie stosownych modyfikacji, badanie skutecznoci dzia³añ wychowawczych.

C. Rogers, Sposób bycia, Poznañ, Dom Wydawniczy Rebis, 2002, s. 128131.
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bie¿¹ca wymiana informacji, dzielenie siê
zadaniami i rozliczanie siê z podjêtych zobowi¹zañ,
zespo³owe omawianie problemów i podejmowanie decyzji,
ewaluacja pracy wychowawczej (np. pod
koniec ka¿dego roku szkolnego),
udzielanie sobie informacji zwrotnych i okrelanie indywidualnych planów rozwoju umiejêtnoci wychowawczych ka¿dego nauczyciela realizuj¹cego zadania wychowawcze.

praca nad konkretnymi problemami pojawiaj¹cymi siê w pracy wychowawczej i profilaktycznej. W ramach superwizji mo¿emy pracowaæ nad:
 stylem naszej komunikacji w kontakcie z uczniem i grup¹ klasow¹,
 opracowywaniem diagnozy ucznia (klasy)
i weryfikowaæ j¹ co jaki czas,
 okrelaæ plany oddzia³ywañ wychowawczych
na podstawie diagnozy, analizowaæ i ewaluowaæ ich realizacjê,
 poszukiwaæ sposobów pracy z uczniami o szczególnych zachowaniach (destrukcja, agresja,
wycofanie itp.),
 analizowaæ relacje osobiste z uczniami (klasami) i problemy, jakie siê w tych relacjach
pojawiaj¹,
 omawiaæ relacje w zespole  rozwi¹zywaæ
problemy i konflikty,
 konsultowaæ program wychowawczy szko³y
oraz inne programy i procedury zwi¹zane z prac¹ wychowawcz¹ i profilaktyczn¹.

Rozwój zawodowy nauczyciela-profilaktyka
jest, naszym zdaniem, naturaln¹ konsekwencj¹
jego udzia³u w pracy zespo³owej. Dziêki informacjom zwrotnym uzyskiwanym w zespole
mo¿e on planowaæ dalsze etapy swojego rozwoju, a zw³aszcza uczenie siê konkretnych umiejêtnoci i udzia³ w potrzebnych do tego szkoleniach, które powinny byæ odpowiednio dobrane
i zapewniaæ przenoszenie ich efektów na praktykê pracy w szkole. Optymalny, praktykowany
w niektórych szko³ach model polegaæ mo¿e na
tym, ¿e ka¿dy cz³onek zespo³u opracowuje roczny plan rozwoju umiejêtnoci zawodowych,
przedstawia go zespo³owi i pod koniec roku ocenia wraz z zespo³em jego realizacjê, a pocz¹tkuj¹cy nauczyciele, pod kierunkiem wybranego
przez siebie opiekuna, opracowuj¹ roczny plan
wprowadzania w szkolny system pracy wychowawczej i profilaktycznej.
Niezwykle istotn¹, stopniowo wprowadzan¹
do polskich szkó³ form¹ pracy nad rozwojem profesjonalnych umiejêtnoci wychowawczych (w
tym tak¿e profilaktycznych) jest superwizja, czyli

Prowadz¹cy superwizjê (superwizor) powinien byæ osob¹ z zewn¹trz, woln¹ od uwik³añ
zwi¹zanych z zale¿nociami s³u¿bowymi i towarzyskimi wewn¹trz rady pedagogicznej. Brak zaanga¿owania emocjonalnego w bie¿¹ce problemy szko³y daje superwizorowi szansê na
zaproponowanie nauczycielom nowego, bardziej
obiektywnego spojrzenia na wiele spraw. Powierzenie komu funkcji superwizora oznacza, ¿e
osoba ta jest mistrzem zawodowym, autorytetem
dla osób, które maj¹ korzystaæ z superwizji.
Warto zadbaæ, aby z takiej formy osobistego rozwoju korzystaæ.

***
Na tym koñczymy nasz NIEZBÊDNY PORADNIK SZKOLNEGO PROFILAKTYKA,
licz¹c, ¿e to, co napisalimy, bêdzie inspiracj¹ dla nauczycieli i wychowawców w doskonaleniu podejmowanych dzia³añ. Mamy te¿ nadziejê, ¿e nasz PORADNIK stanowiæ bêdzie
wk³ad w upowszechnianie jakociowo dobrej, kreatywnej i pozytywnej profilaktyki, której efektem bêdzie budowanie trwa³ych, podmiotowych wiêzi pomiêdzy cz³onkami szkolnych spo³ecznoci.
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