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Poziomy profilaktykiPoziomy profilaktyki
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Cele profilaktykiCele profilaktyki

◦ Ograniczenie zachowań problemowych, zagrażających zdrowiu.

◦ Wzmocnienie czynników chroniących przed zachowaniami problemowymi.

◦ Redukcja czynników ryzyka.◦ Redukcja czynników ryzyka.

◦ Opóźnienie inicjacji zachowań ryzykownych, szczególnie używania substancji 
psychoaktywnych,

◦ Badanie przyczyn zachowań ryzykownych,



Cele profilaktykiCele profilaktyki

promocja zdrowia,

systematyka systematyka działań,działań,

wspieranie liderów pozytywnych,

wzmacnianie poczucia własnej wartości,

poszerzanie wiedzy / a nie narzucanie swiatopoglądu !!!

kształtowanie i uporządkowanie systemu 

norm i wartości.



Wartość – to pojęcie dosyć subiektywne. 
Jeśli się zapytam: jaką wartość ma wiszący na Twojej szyi 
wisiorek, odpowiedź może być bardzo różna w zależności od 
kontekstu: 

Żadna – bo po prostu jest ozdobą, i tyle

20 złotych – bo kupiony na pchlim targu20 złotych – bo kupiony na pchlim targu

400 złotych – bo kupiony u jubilera

Niewyobrażalnie drogi (tu wstaw sumę, jaką uważasz)

Bezcenne – bo dostałam od ukochanej babci,

…..i za każdym razem możemy mówić o tym samym 
wisiorku.



Strategie profilaktyki Strategie profilaktyki –– na każdym etapie na każdym etapie 
rozwojurozwoju

EDUKACYJNE – pomoc w rozwijaniu ważnych 
umiejętności emocjonalnych i społecznych np. umiejętności emocjonalnych i społecznych np. 
asertywność, radzenie sobie ze stresem.



Strategie profilaktyki Strategie profilaktyki –– na każdym na każdym 
etapie rozwojuetapie rozwoju

ALTERNATYW – stwarzanie miejsc i zajęć dla 
dzieci i młodzieży, gdzie może uczestniczyć w 
pozytywnej grupie doświadczając rozwoju 
zainteresowań, budujących relacji    oraz zainteresowań, budujących relacji    oraz 
potrzeby akceptacji, sukcesu, przynależności 
np. koła zainteresowań, zespoły muzyczne.



Strategie profilaktyki Strategie profilaktyki –– na każdym etapie na każdym etapie 
rozwojurozwoju

INTERWENCYJNE – pomoc dzieciom, 
które doświadczają problemów i 
kryzysu.
które doświadczają problemów i 
kryzysu.



Strategie profilaktyki Strategie profilaktyki –– na każdym na każdym 
etapie rozwojuetapie rozwoju

INFORMACYJNE - dostarczenie adekwatnych 
informacji dotyczących skutków zachowań 
ryzykowanych, np.: rozmowa przy okazji 
oglądanej reklamy, bajki, filmu, kampanii oglądanej reklamy, bajki, filmu, kampanii 
społecznej.



Składowe Składowe profilaktykiprofilaktyki
dom: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, opiekunowie prawni, ośrodki, 

domy dziecka

przedszkole, szkoła: wychowawca, pedagog, psycholog, inni nauczycieleprzedszkole, szkoła: wychowawca, pedagog, psycholog, inni nauczyciele

poradnia pedagogiczno-psychologiczna, poradnia zdrowia...

specjalista terapii uzależnień,

Policja



Najczęstszy Najczęstszy schematschemat działaniadziałania



A może inaczej?A może inaczej?



DOBRE PRAKTYKI

� Źródło: http://przewodnikpointegracji.blogspot.com/
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Złów 
Fake-newsa.

Jak wspierać wśród 
uczennic i uczniów 

godz. 15.15 – 16.15 sala 207

uczennic i uczniów 
krytyczną analizę 
treści medialnych? 
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Darmowy do użytku 
komercyjnego 
Nie wymaga przypisania 




