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KOMPETENCJE PROFILAKTYCZNE STUDENTÓW POLSKICH
Sławomir Śliwa1

Abstrakt
Artykuł dotyczy diagnozy kompetencji profilaktycznych wśród studentów kierunku
pedagogika, specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Wyższej Szkoły
Zarządzania i Administracji w Opolu. Autor we wstępie przedstawia koncepcje na temat
kompetencji profilaktycznych. Druga część artykułu stanowi opis badań z tego zakresu
przeprowadzony na próbie 100 osób za pomocą techniki ankiety. W podsumowaniu zawarte
są wnioski z badań dotyczące oceny posiadanych kompetencji i zalecenia dla kształcenia
nauczycieli-profilaktyków.
Słowa kluczowe: profilaktyka, kompetencje profilaktyczne, edukacja wczesnoszkolna i
przedszkolna

Wstęp
Model współczesny oddziaływań profilaktycznych, który jest ustawicznie wdrażany w
szkołach polskich, zakłada, że realizatorami powinni być w szczególności nauczyciele. I tak
też się dzieje. To oni realizują szkolne programy wychowawczo-profilaktyczne we
współpracy z pedagogami oraz psychologami w szkole. Ponadto wynika to z nowych
standardów w zakresie programów wychowawczo-profilaktycznych.
Zdaniem Z.B. Gasia i W. Poleszaka nauczyciele pełnią kluczową rolę w budowaniu
środowiska szkolnego sprzyjającego wychowaniu i profilaktyce. Wiąże się to przede
wszystkim z faktem, iż każdy nauczyciel pełni cztery funkcje. Funkcje modelową –
nauczyciel stanowi dla uczniów wzorzec osobowy człowieka dorosłego, z którym należy się
identyfikować. Funkcję dydaktyczną – nauczyciel jako osoba, która przybliża uczniom
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osiągnięcia nauki, umożliwia im zrozumienie człowieka i świata oraz mechanizmów ich
funkcjonowania. Funkcję instruktażową – nauczyciel jest niejako trenerem w zakresie
uczenia i usprawniania podstawowych umiejętności i kompetencji niezbędnych w
codziennym życiu, a także funkcję wychowawczą, w której nauczyciel jest przewodnikiem w
odkrywaniu przez uczniów osobistych potencjałów, realizacji zadań rozwojowych oraz
rozwijaniu ich odpowiedzialności za własny rozwój 2.
Jak podkreśla J. Szymańska nauczyciele odgrywają niezwykle ważną rolę w
budowaniu odporności u dziecka, zwłaszcza w przedszkolu i w szkole podstawowej. Wysokie
wymagania, dawanie pozytywnych informacji zwrotnych, występowanie w roli mentora oraz
powiernika buduje motywację ucznia i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Rola
nauczyciela jest nie do przecenienia w rozwijaniu odporności, zwłaszcza u tych dzieci,
których rodzice nie są zdolni do udzielania wsparcia 3.
Krzysztof Ostaszewski w szczególności zwraca uwagę na jakość kontaktu między
nauczycielem a uczniem. Jego zdaniem jakość kontaktu i jakość działań profilaktycznych
zależą w dużej mierze od kompetencji nauczycieli. Przed nauczycielami stawiane są wysokie
wymagania. Aby oni mogli im sprostać, konieczne są różne formy kształcenia, które
pozwoliłyby im doskonalić m.in. kompetencje osobiste, umiejętności interpersonalne i
społeczne, czy też rozwijać wrażliwość na potrzeby uczniów. Przede wszystkim u
nauczycieli-profilaktyków należy świadomie rozwijać umiejętności służące pomaganiu i
dobremu porozumiewaniu się z uczestnikami działań profilaktycznych czyli4:
- umiejętności rozumienia drugiej osoby,
- okazywania jej troski,
- zainteresowania,
- szacunku,
- zapewnienia komfortu psychicznego,
- zachowania własnej odrębności,
- przyzwolenia na odrębność drugiej osoby.
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Należą one do kanonu umiejętności interpersonalnych i społecznych. Drugą grupą
umiejętności zawodowych, które należy rozwijać są umiejętności sprzyjające poprawnej
realizacji działań profilaktycznych, w tym umiejętności pracy warsztatowej i znajomość
metodyki zajęć aktywizujących/interaktywnych. Jak K. Ostaszewski podkreśla umiejętności z
obu grup dobrze służą osobom realizującym działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej
oraz tym, które pracują z grupami ryzyka (profilaktyka selektywna i wskazująca) 5.
Ponadto K. Ostaszewski podzieli obszary kompetencji zawodowych profilaktyka na
trzy obszary:
- wiedzy,
- umiejętności pracy „twarzą w twarz”
- umiejętności służących jakości pracy i relacjom ze światem zewnętrznym 6.
W obszarze wiedzy umiejscowił podstawy wiedzy o ryzykownych zachowaniach
dzieci i młodzieży oraz podstawy wiedzy o profilaktyce. Obszar związany z umiejętnością
pracy „twarzą w twarz” dotyczy umiejętności służących pomaganiu i dobremu
porozumiewaniu się z uczestnikami działań profilaktycznych, a także umiejętności służących
poprawnej realizacji działań profilaktycznych. Natomiast w obszarze związanym z
umiejętnościami służącymi jakości pracy i relacjom ze światem zewnętrznym umiejscowił
umiejętności planowania i ewaluacji działań profilaktycznych i umiejętności współpracy z
partnerami i obsługi projektów 7.
Podsumowując rozważania związane z kompetencjami nauczyciela-profilaktyka
można stanowczo powiedzieć, że powinien on posiadać wiedzę z zakresu 8:
• podstaw profesjonalnej profilaktyki: podstaw prawnych oddziaływań profilaktycznych,
strategii oddziaływań profilaktycznych, metodologii badań nauk społecznych, diagnostyki
psychopedagogicznej, konstruowania programów profilaktycznych, monitoringu i ewaluacji;
• podstaw wiedzy o zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży:
czynników chroniących i czynników ryzyka, badań nad zachowaniami ryzykownymi,
substancji psychoaktywnych, klasyfikacji zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży;
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• podstaw wiedzy o prawidłowościach rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz o
relacji interpersonalnych: pedagogiki zaburzeń zachowania, społecznej, twórczości,
kreatywnej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, pedagogiki specjalnej, psychologii
społecznej, rozwojowej i klinicznej, socjologii dewiacji i kontroli społecznej, socjologii
młodzieży;
• podstaw wiedzy o pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami: naukowych podstaw
teoretycznych wyjaśniających zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, form i metod
nauczania oraz pracy z dziećmi i młodzieżą.
Powinien także posiadać umiejętności z zakresu 9:
• pracy z uczniami i ich rodzicami: diagnostyki, pracy z dziećmi i ich rodzicami,
motywowania innych, dawania przykładu, wywierania pozytywnego wpływu na innych,
budowania autorytetu, budowania zespołu, budowania pozytywnych relacji z innymi,
współdziałania;
• projektowania programów profilaktycznych: konstruowania i wdrażania szkolnych
programów profilaktyki;
• realizowania programów profilaktycznych: monitorowania i ewaluacji programów
profilaktycznych;
• umiejętności psychospołecznych: podnoszenia kompetencji, samokształcenia, umiejętności
komunikacyjnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, asertywności, rozwiązywania
problemów, kreatywności, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, rozpoznawania
stanów emocjonalnych własnych i innych, empatii.
Założenia metodologiczne
Badania zostały przeprowadzone w miesiącu listopadzie i grudniu 2018 roku wśród
Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu kierunku pedagogika
specjalności nauczycielskiej – pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia I i II
stopnia.
Przedmiotem badań były kompetencje profilaktyczne przyszłych nauczycieli edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
9
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Celem teoretyczno-poznawczym badań była diagnoza kompetencji profilaktycznych
studentów pedagogiki na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
Celem praktyczno-wdrożeniowym było wypracowanie zaleceń praktycznych do
kształcenia nauczycieli-profilaktyków.
Problem główny to pytanie: Jakie są kompetencje studentów pedagogiki na
specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?
Problemy szczegółowe:
1.

Na jakim poziomie wiedzę z zakresu profilaktyki posiadają badani?

2.

Na jakim poziomie umiejętności z zakresu profilaktyki posiadają

badani?
3.

Jakie doświadczenie w zakresie profilaktyki mają badani?

W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety.
Wykorzystano Kwestionariusz Kompetencji Profilaktycznych (KKP) w opracowaniu S.
Śliwy.
Kwestionariusz składał się z 83 stwierdzeń zaopatrzonych w 5-cio stopniową skalę
Likerta. Był podzielony na trzy części, gdzie pierwsza część dotyczyła obszaru związanego z
wiedzą, część druga dotyczyła obszaru związanego z umiejętnościami, a część trzecia –
obszaru związanego z oddziaływaniami profilaktycznymi. Na zakończenie umieszczona była
metryczka.
W niniejszym artykule omówiono wybrane problemy. Analiza danych została
opracowana za pomocą programu statystycznego IBM SPSS Statistics.
Badani w 55,0% (55 osób) stanowili słuchacze studiów I stopnia. W większości były to
kobiety – 96,0% (96 osób). Wiek przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1. Wiek badanych.
Procent
Liczba

Procent skumulowany

do 25 lat

32

32,0

32,0

26-35 lat

39

39,0

71,0

36-45 lat

28

28,0

99,0
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46-55 lat
Ogółem

1

1,0

100

100,0

100,0

Źródło: opracowanie własne.
Kompetencje profilaktyczne wśród studentów pedagogiki na specjalności pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna
Z badań wynika, że przyszli pedagodzy nisko oceniają swą wiedzę z zakresu podstaw
prawnych oddziaływań profilaktycznych: 17,0% bardzo źle, 17,0% źle, 48,0% respondentów
nie potrafiło jednoznacznie ustosunkować się do pytania. Jedynie 15,0% osób uznało, że
dobrze zna podstawy prawne i tylko 3,0% bardzo dobrze. Tak niskie wyniki mogą oznaczać,
że podczas zajęć mówi się ogólnie o podstawach działań profilaktycznych pomijając dokładne
akty prawne, które stanowią chociażby poszczególne ustawy i rozporządzenia m.in.: ustawę z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii czy też rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w
szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
Wyżej respondenci ocenili swą wiedzę z zakresu naukowych podstaw dotyczących
teorii wyjaśniających zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, bo aż 42,0% oceniło ją na
poziomie dobrym i 11,0% na bardzo dobrym. Tylko 1 osoba oceniła swą wiedzę bardzo źle i
11 źle. Co trzeci student przyznał, że zna strategie oddziaływań profilaktycznych (24,0%
odpowiedzi „dobrze” i 9.0 – „bardzo dobrze”).
Na tej podstawie można sądzić, że do profilaktyki podchodzi się bardziej poprzez
pryzmat ogólnej wiedzy i doświadczenia niż poprzez naukową wiedzę, która z pewnością
wspomaga praktyczne działania profilaktyczne.
Kolejny obszar związany był z oceną wiedzy z zakresu czynników chroniących i
czynników ryzyka, gdzie 24,0% osób zadeklarowało swą wiedzę na poziomie dobrym i
22,0% na bardzo dobrym. Niżej już została oceniona wiedza z zakresu badań nad
zachowaniami ryzykownymi (32,0% odpowiedzi „dobrze” i tylko 8,0% „bardzo dobrze”).
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Dlatego też warto, aby do programu kształcenia przyszłych nauczycieli włączyć
również moduły zajęć poświęcone badaniom epidemiologicznym.
Na wyższym poziomie została oceniona wiedza z zakresu zachowań ryzykownych
dzieci i młodzieży (53,0% odpowiedzi „dobrze” i 22,0% – „bardzo dobrze”) oraz wiedza z
zakresu substancji psychoaktywnych (45,0% odpowiedzi „dobrze” i 16,0% – „bardzo
dobrze”).
Jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą nauk współdziałających z profilaktyką to w
największym stopniu badani ocenili wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
pedagogiki społecznej, pedagogiki zaburzeń zachowania oraz pedagogiki kreatywnej. Nieco
gorzej studenci oceniają swoją wiedzę z psychologii społecznej, socjologii rodziny,
psychologii rozwojowej i klinicznej, pedagogiki specjalnej (edukacji i rehabilitacji osób z
niepełnosprawnością intelektualną) czy też diagnostyki psychopedagogicznej. Najgorzej
oceniono wiedzę dotyczącą pedagogiki specjalnej (resocjalizacji), metodologii badań nauk
społecznych oraz socjologii dewiacji i kontroli społecznej. Dane wszystkie obrazuje wykres
nr 1.
Wykres 1 Wiedza badanych z nauk współdziałających z profilaktyką (%)
socjologii dewiacji i kontroli społecznej
metodologii badań nauk społecznych
pedagogiki specjalnej: resocjalizacji
diagnostyki psychopedagogicznej
pedagogiki specjalnej: edukacji i rehabilitacji…
psychologii rozwojowej i klinicznej
socjologii rodziny
psychologii społecznej
pedagogiki kreatywnej
pedagogiki zaburzeń zachowania
pedagogiki społecznej
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
0,0

Źródło: opracowanie własne.
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35,0
35,0
37,0
6,0
31,0
39,0
7,0
32,0
44,0
6,0
38,0
46,0
12,0
34,0
48,0
7,0
41,0
55,0
15,0
40,0
56,0
10,0
46,0
58,0
18,0
40,0
58,0
22,0 36,0
59,0
13,0
46,0
70,0
29,0 41,0

0,0

50,0

suma (dobrze i
bardzo dobrze)
bardzo dobrze
dobrze

100,0
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Badani nisko ocenili wiedzę z zakresu konstruowania programów profilaktycznych
(24,0% odpowiedzi „dobrze” i tylko 1,0% „bardzo dobrze) oraz wiedzę z zakresu
monitoringu i ewaluacji programów profilaktycznych (20,0% odpowiedzi „dobrze” i 7,0%
„bardzo dobrze). Świadczy to o tym, że treści programowe powinny w szczególności być
wzbogacone o moduły, które przygotowują do tworzenia programów profilaktycznych,
realizacji i ewaluacji ich.
Natomiast o wiele wyżej została oceniona przez studentów ich wiedza dotycząca form i
metod nauczania oraz pracy z dziećmi. Aż 39,0% oceniło ją na poziomie dobrym i 25,0% na
bardzo dobrym. Widać, że adepci pedagogiki czują się w tym obszarze o wiele pewniej, a z
pewnością związane jest to z modułami związanymi z tą problematyką, które wciąż pojawiają
się na różnych zajęciach.
Jeżeli chodzi o samoocenę umiejętności interpersonalnych to przyszli nauczyciele
najwyżej u siebie ocenili umiejętność empatii (łącznie odpowiedź „dobrze” i „bardzo dobrze”
– 86,0%), umiejętność dawania przykładu (82,0%), umiejętność rozpoznawania stanów
emocjonalnych własnych (82,0%), umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na innych
(79,0%), umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na innych (79,0%), umiejętności
pracy z dziećmi (78,0%), czy też umiejętności komunikacyjne (78,0%).
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Wykres 2 Wybrane umiejętności interpersoalne badanych w ich ocenie (%)
200,0
180,0
160,0
120,0

86,0

82,0 82,0 79,0 79,0

100,0

78,0 78,0 77,0 77,0 76,0 75,0 75,0

73,0 72,0 71,0 71,0

68,0 67,0 66,0 65,0 65,0

80,0

26,0

umiejętności radzenia sobie ze stresem

umiejętności budowania zespołu

umiejętności podejmowania decyzji

umiejętności pracy z rodzicami uczniów

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

41,0 44,0 42,0 45,0 47,0 46,0 48,0 35,0
umiejętności asertywności

budowania autorytetu

umiejętności autorefleksji dotyczącej własnego…

umiejętności motywowania innych

54,0 49,0 57,0 47,0 45,0 50,0
umiejętności rozwiązywania problemów

umiejętności kreatywności

umiejętności komunikacyjne

36,0 41,0 41,0
umiejętności pracy z dziećmi

umiejętność budowanie pozytywnych relacji z…

umiejętności wywierania pozytywnego wpływu…

49,0 49,0 45,0
umiejętności rozpoznawania stanów…

umiejętności dawania przykładu

0,0

37,0 45,0
umiejętności empatii

20,0

umiejętności współdziałania

40,0

30,0 27,0 26,0 21,0 19,0 19,0 17,0

umiejętności samokształcenia

49,0 37,0 33,0 30,0 34,0 42,0 37,0 36,0 23,0 27,0 18,0 28,0 28,0 22,0

umiejętności rozpoznawania stanów…

60,0

61,0

umiejętności podnoszenia kompetencji

140,0

suma
bardzo dobrze
dobrze

Źródło: opracowanie własne.

Bardzo wysoko również zostały ocenione przez badanych takie umiejętności jak:
umiejętności kreatywności (77,0%), umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych
innych (77,0%), umiejętności współdziałania (76,0%), umiejętności rozwiązywania
problemów (75,0%), umiejętności motywowania innych (75,0%), umiejętności autorefleksji
(73,0%), budowania autorytetu (72,0%), samokształcenia i asertywności (po 71,0%).
Świadczy to o tym, że respondenci są pewni swoich umiejętności interpersonalnych,
które zapewne kształtowali i wzmacniali w trakcie studiów.
Jednak inaczej jest w przypadku umiejętności związanych stricto z oddziaływaniami
profilaktycznymi. Obszar ten został oceniony nisko, bo tylko 45,0% badanych oceniło w
stopniu dobrym i bardzo dobrym umiejętność diagnozowania. Umiejętności wdrażania
programów profilaktycznych została oceniona dobrze i bardzo dobrze przez 37,0%
9
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respondentów, a umiejętności konstruowania programów profilaktycznych oraz umiejętność
monitorowania i ewaluacji programów oddziaływań profilaktycznych tylko przez 34,0%.
Wykres 3 Umiejętności z zakresu oddziaływań profilaktycznych w samoocenie
badanych (%)

34,0

monitorowania i ewaluacji programów
oddziaływań profilaktycznych

3,0
31,0
34,0

umiejętności konstruowania programów
profilaktycznych

5,0
29,0

suma
bardzo dobrze

37

umiejętności wdrażania programów
profilaktycznych

dobrze

6
31
45,0
14,0

umiejętności diagnozowania

31,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Źródło: opracowanie własne.

Wynika z tego, że przyszli pedagodzy nie czują się zbyt dobrze przygotowani do
realizacji zadań związanych z profilaktyką. Być może programy studiów skierowanych dla
nauczycieli i standardy kształcenia nauczycieli kładą większy nacisk na dydaktykę, niż na
działania związane z profilaktyką. Jednak należy też pamiętać, że w szkole oprócz dydaktyki
nauczyciele też mają prowadzić działalność profilaktyczną i wychowywać młodych ludzi.
Kolejnym obszarem, który oceniali studenci była ich wiedza i doświadczenie z
zakresu związanego z oddziaływaniami profilaktycznymi. Pomimo tego, że w profilaktyce
widać zmiany w kierunku pozytywnych przekazów informacji i działań, to jednak panuje
jeszcze też powszechnie nastawienie na działania związane z tzw. profilaktyką negatywną.
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I tak, aż 76,0% respondentów (26,0% odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” i
48,0% „raczej zgadzam się”) uważa, że program profilaktyczny powinien dotyczyć
zwalczania patologii. Nieco mniej, bo 61,0% osób stwierdziło, że program profilaktyczny
powinien dotyczyć wyłącznie wiedzy na temat uzależnień, agresji i przemocy, a 53,0%, że
program profilaktyczny powinien dotyczyć wyłącznie

wiedzy na temat negatywnych

skutków zażywania substancji psychoaktywnych.
Jednak ci sami respondenci dostrzegają, że programy profilaktyczne powinny iść w
stronę profilaktyki pozytywnej, która skupia się na wzmacnianiu czynników chroniących,
kształtowaniu umiejętności psychospołecznych, czy też proponowaniu różnych działań
alternatywnych.
Opinie badanych na ten temat przedstawia wykres poniżej. Widać, że przyszli
nauczyciele zdają sobie sprawę z tego, że lepiej jest wspierać dzieci i młodzież w trudnych
sytuacjach i kryzysach rozwojowych (42,0% odpowiedzi „raczej tak” i 44,0% zdecydowanie
tak”), uczyć radzenia sobie w sytuacjach trudnych sytuacjach (35,0% odpowiedzi „raczej tak”
i 49,0% zdecydowanie tak”), czy też rozwijać konstruktywnie zainteresowania dzieci (28,0%
odpowiedzi „raczej tak” i 54,0% zdecydowanie tak”).
Wszystkie te działania wpisują się w pozytywny nurt rozwoju dzieci i młodzieży.
Wspomagają one wychowanie, są przyjemne dla odbiorców, a przede wszystkim nie niosą
treści ukrytych, które mogą zaszkodzić w niektórych sytuacjach, a nie pomóc i przeciwdziałać
zachowaniom ryzykownym.
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Wykres

4

Wiedza

i

doświadczenie

badanych

związane

z

oddziaływaniami

profilaktycznymi (%)

wspierania w trudnych sytuacjach
i kryzysach rozwojowych

86,0

44,0
42,0

radzenia sobie dzieci w
sytuacjach trudnych

35,0

49,0

84,0

rozwijania konstruktywnych
zainteresowań dzieci

28,0

54,0

82,0

wzmacniania samooceny uczniadziecka

53,0

82,0

suma

29,0
30,0

52,0

82,0

zdecydowanie się
zgadzam
raczej się zgadzam

wzmacniania poczucia własnej
wartości ucznia-dziecka
kształtowania umiejętności
społecznych

33,0 49,0

rozwijania umiejętności dzieci

29,0

rozwijania działalności sportowej
/ turystycznej
kreowania nowego potencjału u
dzieci
0,0

52,0

82,0
81,0

43,0
34,0

77,0

41,0
35,0

76,0

50,0

100,0

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Jak widać z przeprowadzonych badań poziom umiejętności związanych stricto z
oddziaływaniami profilaktycznymi przyszłych pedagogów można ocenić na poziomie raczej
umiarkowanym. Studenci na tym poziomie ocenili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu
konstruowania programów profilaktycznych, ich wdrażania oraz monitorowania i ewaluacji.
Być może jest to mankament programów kształcenia, gdzie nie kładzie się zbyt dużego
nacisku na te praktyczne rzeczy. Jednak z drugiej strony zadawalającym jest fakt, że
respondenci o wiele wyżej ocenili swoje umiejętności psychospołeczne takie jak umiejętność
empatii, umiejętność dawania przykładu, umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych
własnych, umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na innych, umiejętności
wywierania pozytywnego wpływu na innych, umiejętności pracy z dziećmi, czy też
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umiejętności komunikacyjne. Niewątpliwie metodyczne przygotowanie do wdrażania
programów profilaktycznych w szkołach jest bardzo przydatne i decyduje o skuteczności
działań, to jednak należy też pamiętać, że dobry „nauczyciel-profilaktyk” to osoba, która
powinna posiadać również tego typu kompetencje. Zdarza się tak czasami, że w szkołach
lepszym profilaktykiem jest osoba, która posiada „rzeczywiste” kwalifikacje emocjonalne i
interpersonalne.
Z przeprowadzonych badań widać, że profilaktyka, zgodnie ze współczesnymi
tendencjami, dąży w kierunku pozytywnym. Wydaje się być zasadnym przypuszczenie, że
wraz z upływem czasu coraz rzadziej będzie się sięgać do mocno zakorzenionych praktyk
związanych z profilaktyką negatywną. Przede wszystkim dużą rolę w kreowaniu tej
rzeczywistości mają uczelnie wyższe kształcące przyszłych pedagogów. Dlatego warto
pamiętać o tym, aby w programach kształcenia znajdowały się treści kształcenia związane z
wychowaniem i profilaktyką, a nie samą dydaktyką i metodyką nauczania.
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