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Naukowe źródła prezentowanych tez: 

- ponad 300 spotkań w  szkołach województw mazowieckiego, 

wielkopolskiego, podlaskiego, lubelskiego, w latach 2007-2012 – 

nauczyciele, rodzice, uczniowie; 
 

- analiza kluczowych pozycji literatury polskiej (Z. Gaś, M. 

Dziewiecki, Z. Juczyński, K. Chałas, KBPN); 
 

- analiza ponad 120 studiów przypadków zaburzonych dzieci 

(rodzin). 

Przyjęte zasady metodologiczne: 



Naukowe źródła prezentowanych tez: 
- ponad 300 spotkań w  szkołach województw mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego, lubelskiego, w latach 

2007-2012 – nauczyciele, rodzice, uczniowie; 

- analiza kluczowych pozycji literatury polskiej (Z. Gaś, M. Dziewiecki, Z. Juczyński, K. Chałas, KBPN); 

- analiza ponad 120 studiów przypadków zaburzonych dzieci (rodzin). 

- profilaktyka powinna być umiejscowiona w ramach 

antropologiczno-aksjologicznych; 
 

- sens ma tylko oddziaływanie kompleksowe, długoterminowe, 

zaplanowane na cały cykl nauki ucznia; 
 

- problemy trzeba wyprzedzać, a nie „gasić pożary”. 

Przyjęte zasady metodologiczne: 



Układ spotkania 

1. Uwarunkowania i zasady budowy programów 

profilaktycznych – Mariusz Jędrzejko, Marek 

Walancik  

2. Nowe multimedia w świecie dziecka – przykładowe 

treści – Leszek Roszczenko 

3. Profilaktyka narkotykowa – przykładowe treści – 

Maciej Szczodrowski 

4. Zasady skutecznej profilaktyki – Mariusz Jędrzejko, 

Marek Walancik 

5. Pytania i odpowiedzi 



Kto to jest uczeń SP? 
 

6-12 lat 
Konteksty społecznego 

funkcjonowania: 
1. Raczej niezorganizowany 

2. Raczej opuszczony, jak 

kontrolowany 

3. Raczej kupowany niż 

przekonywany 

4. Śpiący krócej 

5. Naładowany informacjami (mix) 

6. W okresie szybkiego rozwoju 
 

Cechy: 
- rosnąca samodzielność 

- rozwój wiedzy i umiejętności 

manualnych 

- silna aktywność 

neurohormonalna 

Problemy: 
- ze zrozumieniem siebie 

- ze zrozumieniem 

otaczającego go świata 



Kto to jest gimnazjalista? 
 

13-16 lat 
Konteksty społecznego 

funkcjonowania: 
 

1. Podkreślający swoją wolność 

wolny, często mówiący NIE 

2. Masowo opuszczany i nie 

kontrolowany 

3. Raczej kupowany niż 

przekonywany 

4. Tryb wieczorny - śpiący krócej 

5. Przesyt informacji 

Cechy: 
- podkreślanie samodzielności 

- rozwój wiedzy i umiejętności 

manualnych 

- silna aktywność 

- burze neurohormonalne 

Problemy: 
- ze zrozumieniem siebie 

- ze zrozumieniem 

otaczającego go świata 



Wiek 11-16 lat – wczesne dorastanie  
Ważne cechy dziecka: 
 Rozwój seksualny; silna potrzeba rozładowania napięcia; Przewaga emocji 

negatywnych nad pozytywnymi; przypadki ambiwalencji uczuciowej; silna 

potrzeba akceptacji zewnętrznej (atrakcyjność) 

 Rozwój uczuć wyższych 

 Zmiany relacji z rodzicami (konflikty); Tzw. przewaga interesu własnego 

Potrzebuje: 
- cierpliwości 
- stałości argumentów i ich 

powtarzalności 
- oparcia i wyjaśniania 
- wiarygodności  

wyjaśnić 
rodzicom i 
nauczycielom 



Kluczowe zasady profilaktyki 

Zasada 1: działanie trójwektorowe: rodzice, uczniowie, 
nauczyciele 

Zasada 2: to co mówimy uczniom, co rodzice mówią 
dzieciom, co my mówimy rodzicom – musi się zgadzać 

Zasada 3: nie spiesz się 

Zasada 5: oprzyj profilaktykę na wartościach pozytywnych 

Zasada 4: zrób mniej ale lepiej 

Zasada 6: jak zacząłeś to nie przerywaj 

Zasada 7: postępuj tak jak mówisz 



Zaczynamy przygotowania 

1. Pedagog/psycholog – określ, co jest problemem 

2. Zapytaj nauczycieli – co jest problemem 

Porównaj diagnozy 

3. Załóż email 
zaufanie.aga@o2.pl 

Umieść go: na korytarzu, przy sklepiku, wpisz do 

informatora, podaj na www szkoły   



Zapytaliśmy 112 nauczycieli: 

Kluczowe 
problemy 

Brak efektywnej 
współpracy z 
rodzicami 



Zapytaliśmy 112 nauczycieli: 

Czy ktoś z was chciałby 

słyszeć złe rzeczy o 

swoim dziecku? 

Kluczowe 
problemy 

Brak efektywnej 
współpracy z 
rodzicami 

? 



Zapytaliśmy 112 nauczycieli: 

Kluczowe 
problemy 

Brak efektywnej 
współpracy z 
rodzicami 

Opór 
wychowawczy 

dzieci 



Zapytaliśmy 112 nauczycieli: 

Wiedzą więcej, oczekują 

dynamiki, potrzebują wzorów 

i silnych osobowości 

Kluczowe 
problemy 

Brak efektywnej 
współpracy z 
rodzicami 

Opór 
wychowawczy 

dzieci 

? 
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Wciągnięci  
w SIEĆ 



Zapytaliśmy 112 nauczycieli: 

Nie wiedzą gdzie są granice. 

Rodzice wiedzą jeszcze 

mniej. 
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Zapytaliśmy 112 nauczycieli: 

Nie wiedzą gdzie są granice. 

Rodzice wiedzą jeszcze 

mniej. 

Kluczowe 
problemy 

Brak efektywnej 
współpracy z 
rodzicami 

Opór 
wychowawczy 

dzieci 

? Wciągnięci  
w SIEĆ 

Eksperymentują z 
czym się da 



Skąd brak środki: 

1.Szukać środków w autorskich programach z 
funduszy europejskich 

2.Zebrać się grupą szkół i wystąpić z pakietem 
propozycji do Gminnej/Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

3.Uzgodnić z Radą Rodziców co sfinansują 
4.Nawiązać kontakt z organizacjami non-profit 
5.Nawiązać współpracę z uczelniami 
6.Środki własne szkoły 



Kiedy profilaktyka ma sens: 

Adresat ściśle określony: 
1. Społeczność lokalna – G/M KRPA 
2. Nauczyciele 
3. Uczniowie 
4. Rodzice 

pedagog/psycholog 
szkolny 

Rok 1   Rok 2   Rok 3/   4 



Przedszkole, szkoła – co, jak kiedy robić? 

Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Początek roku  
szkolnego 

Pierwsza  
wywiadówka 

Spotkanie  
środsemestralne 

Ostatnia  
wywiadówka 

Zakończenie 
roku szkolnego 

Wywiadówka  
semestralna 

Zapisy uczniów  
do szkoły 



Przedszkole, szkoła – co, jak kiedy robić? 

Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna 

IX X XI XII I II III IV V VI 

okres kluczowy 



Szkoła podstawowa, gimnazjum – co, jak, kiedy? 

Jeśli akceptujecie takie rozwiązanie to: 

III – IV… 

1. Przejmujecie zapisy do szkoły 

2. Przygotowujecie z RPed informator o szkole 

3. Na 30.07 macie gotowy zestaw informacji dla 

każdego nowego wychowawcy 



Szkoła podstawowa i gimnazjum – co, 

jak, kiedy 
IX X XI XII I II III, III IV V VI 

III-IV  zapisy do szkoły:  
 - sygnał dla rodzica i ucznia - do jakiej szkoły idziesz – 
 masz prawo wiedzieć  
 - sygnał dla rodzica i ucznia - macie prawo wyznaczać 
 ramy 
 - ważne kto zapisuje i jak zapisuje ucznia 
 - chcesz być w naszej szkole – zaakceptuj zasady 

Warto – ma sens!!!! 



Szkoła podstawowa, gimnazjum – co, jak, kiedy? 

Przykład informacji o dziecku: 
 

Ania Leszczyńska – rodzina pełna, dwoje młodszego 
rodzeństwa; tata pracuje w Belgii; uwielbia rysować, ma 
problemy z koncentracją i liczeniem; w wieku 11 lat złamała 
lewą rękę; jest dalekowidzem;  alergiczka – o 12.00 musi 
brać lek wziewny; wg mamy nieśmiała; leworęczna; 
tendencja do nadwagi; tańczy w zespole ludowym. Tel. do 
mamy : 888888888888 
 

Co powinno być: 

- predyspozycje, potencjały, słabości 

- kluczowe informacje zdrowotne, przebyte urazy i choroby 
- Informacje wrażliwe + kontakt do rodziców 



Co my byśmy zrobili: IV-VI lub VIII 

 

Pigmalion i Aureola – techniki 

aktywizacji uczniów i umacniania norm 

kulturowych 

 

Specjalistyczne warsztaty dla 

Rady Pedagogicznej  



Pigmalion i Aureola – o co chodzi? 

1. Szkoła to miejsce przyjazne i pełne zasad 
2. Nagradzamy pracę i uzdolnienia 
3. Każde dziecko jest w czymś dobre 
4. Dzieci potrzebują wzmocnień – motywowanie 

uruchamia pracę 
5. Uczniowie będą pamiętać tylko wymagających 

nauczycieli 
6. Dla niektórych uczniów „3” to Mont Everest 
7. Wiele dzieci nie może liczyć na edukacyjną pomoc w 

domu 

Propozycja w opracowaniu metodycznym 
- zapisy do 30 marca - 



Co my byśmy zrobili? wrzesień 

Przedszkole, szkoła podstaowa – kiedy pojawiają się pierwsze zaburzenia? 

IX X XI XII I II III IV V VI 

IX  – rodzice przedszkolaków – „Modelowanie relacji dziecko-TV. 

Jak wprowadzać dziecko w świat dorosłych? Przedszkolak a świat 

słodyczy” Koniecznie!!!! 

IX – rodzice uczniów klas 1-3 SP – „Motywowanie do nauki - 

Modelowanie relacji dziecko – nowe multimedia – Sen i jedzenie - 

Zaufajcie swojej szkole” Koniecznie !! 



Co my byśmy zrobili? wrzesień 

Szkoła gimnazjum, szkoła ponad gimnazjalna – kiedy pojawiają się 

pierwsze zaburzenia? 

IX X XI XII I II III IV V VI 

IX  – rodzice uczniów SP (4-6) i G – Modelowanie relacji 

dziecko-komputer, Internet – Jak uczyć dziecko pracy – 
Pułapki adolescencji Koniecznie!!!! 

IX – rodzice uczniów szkoły ponad gimnazjalnej „O 

pułapkach wchodzenia w dorosłość – granice wolności - Jak 
uczyć granic i norm” Koniecznie !!!!!! 



Co my byśmy zrobili? wrzesień 

SP (4-6), GIM, szkoła ponad G 

IX X XI XII I II III IV V VI 

IX-X  – uczniowie  – Netykieta – co można, a 

czego nie powinno robić się w  SIECI 
Koniecznie!!!! 



IX 
Zapraszamy oboje rodziców, dostają 

pisemne zaproszenie – piszemy o 

czym będzie i dlaczego. 

Spotkanie kluczowe dla relacji  

rodzice - szkoła 



Co my byśmy zrobili? 

IX X XI XII I II III, III IV V VI 

XII  – rodzice uczniów szkół podstawowych: „Dziecko w 

pędzącym świecie – praca w życiu małego dziecka; jak uczyć 
domowych obowiązków; prawa a obowiązki” Warto. 

XII  – spotkania w klasach z wychowawcą wg nowego 

modelu: 20 minut: to co kluczowe: reszta spraw 
indywidualnie. Na spotkaniu wspólnym nie oceniać 
indywidualnie dzieci – podać plusy i minusy – mówić to co 
najważniejsze – podpowiedzieć, jak rozwiązać problem.  



Co my byśmy zrobili? 

IX X XI XII I II III, III IV V VI 

XII  – rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych: „Napoje energetyczne i substancje 
wzmacniające – o potrzebie spowalniania dziecka”  



Co my byśmy zrobili? 

IX X XI XII I II III IV V VI 

III-IV  - rodzice uczniów klas 2. SP – „Jak wprowadzać 

dziecko w  świat komputera i Internetu?” 
Koniecznie!!!!!  

III-IV  - uczniowie klas 2. SP – „Komputerowy kurs 

prawa jazdy?” 
Koniecznie!!!!!  



Co my byśmy zrobili? 

IX X XI XII        I     II III IV V VI 

V-VI  – warsztaty edukacyjne dla uczniów klas 5-6 SP - 

„Narkotyki – nie wchodzę!” - co powodują narkotyki i dopalacze; co 

to jest uzależnienie; czego nie widać, a  co się stanie; prawda o 

marihuanie; jak się zachować kiedy dostaniesz propozycję; 

narkotyki a zachowania ryzykowne – każda klasa. 



Co my byśmy zrobili? 

IX X XI XII        I     II III IV V VI 

V-VI  – warsztaty metodyczne dla nauczycieli i pracowników 

szkoły (SP, gimnazja, szkoły ponad G) - „Ja rozpoznawać 

zachowania narkotykowe – co zrobić gdy?” (charakterystyka 

najpopularniejszych lokalnie narkotyków, dopalaczy i 

paranarkotyków; rozpoznawanie zachowań; co robić – czego nie 

robić; podstawy pomocy przedmedycznej; tezy do pracy z 

uczniami). 



Co my byśmy zrobili? 

IX X XI XII        I     II III IV V VI 

V  – warsztaty edukacyjne dla uczniów gimnazjum i szkół 

ponad G - „Myśl – nie próbuj” – co powodują narkotyki i 

dopalacze; czego nie powie ci dealer; co to jest uzależnienie; jak 

skutecznie odmawiać; jak się z zachować, gdy ktoś potrzebuje 

pomocy; narkotyki a zachowania ryzykowne – każda klasa. 

VI – Zajęcia dla dziewcząt (całością szkoły) – gimnazjum i 

szkoły ponad G „Kiedy, jak i dlaczego warto mówić NIE” – 

profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych - 60 min.  



Co my byśmy zrobili? 

IX X XI XII        I     II III IV V VI 

V  – rodzice uczniów szkół gimnazjalnych dla uczniów 

gimnazjum i szkół ponad G - „Myśl – nie próbuj” – co powodują 

narkotyki i dopalacze; czego nie powie ci dealer; co to jest 

uzależnienie; jak skutecznie odmawiać; jak się z zachować, gdy 

ktoś potrzebuje pomocy; narkotyki a zachowania ryzykowne – 

każda klasa. 

VI - rodzice uczniów klas 5-6 szkół podstawowych „Dlaczego 

warto  i jak rozmawiać z dzieckiem o narkotykach”  - pisemne 

zaproszenia dla obojga rodziców 



Czy warto w szkole wprowadzić testy? 

narkotykowe? 
Ograniczenia prawne – brak  

Dylemat moralny – odrzucić 

Metodologia: 
1. Gdzie – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 

2. Jak – uchwała Rady Pedagogicznej + akceptacja Rady 

Rodziców 

3. Co – testy ślinowe 

4. Ile – 4-5 sztuk 

5. Kiedy – maj  

6. Kto robi – rodzice  



Jak wdrożyć testy? 

Poinformować rodziców - w wytłumaczyć dlaczego 

Szanowni Państwo,  
Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2013 roku w  każdy poniedziałek w 
godz. 15.00-19.00, w gabinecie pedagoga szkolnego możecie Państwo 
wykonać bezpłatnie ślinowy test narkotykowy dziecka. Test wykrywa ….. 
najpopularniejszych na polskim rynku narkotyków. Nasza decyzja związana 
jest z nasileniem się eksperymentów narkotykowych wśród młodzieży oraz 
troską o ich zdrowie i prawidłowy rozwój moralny. Jest to decyzja głęboko 
przemyślana. Wykonanie testu jest całkowicie anonimowe – nie będzie o 
tym informowana społeczność szkolna.  
 

Jeśli macie Państwo pytania szczegółowe prosimy o kontakt – pedagog 
szkolny Anna Leszczyńska tel. 888888888, email anna.zaufanie@02.pl  
Informujemy również Państwa, że pedagog szkolny został przeszkolony z zasad 
stosowania testów narkotykowych oraz dysponuje wykazem poradni uzależnień.  
     Dyrektor szkoły 
     Teresa Woźniak 



Kontakt tel.: 
606-657-857 (Marcin) 

602-100-020 (Mariusz) 

Leszek  

Maciej  
 

Email: 
szswielkopolska.marcin@wp.pl 

edu@mcpu.edu.pl 

 



Przykład dnia profilaktycznego  w szkole  

8.00  - 14.00 

warsztaty z uczniami 

14.30 - 16.45 

warsztaty z nauczycielami 

17.00 – 18.00 

spotkanie pedagogiczne  
z rodzicami 


