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Wstęp

Raport został opracowany na podstawie badań przeprowadzony w ramach projektu
Problematyka kompetencji profilaktycznych na tle Porównawczym w ramach naboru
Funduszu mikroprojektów Praděd, Numer osi priorytetowej: 11.4, nazwa osi priorytetowej:
Współpraca instytucji i społeczności.
Partnerem wiodącym w projekcie była Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Opolu, a partnerem projektu Wyższa Szkoła Spraw Socjalnych i Administracyjnych
w Havirzowie.
Badania zostały przeprowadzone w okresie od listopada do grudnia 2018 r. wśród
studentów z polski i w okresie od stycznia do lutego wśród studentów ze strony czeskiej.
Przedmiotem badań były kompetencje profilaktyczne przyszłych nauczycieli edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Celem teoretyczno-poznawczym badań była diagnoza kompetencji profilaktycznych
studentów kierunków nauczycielskich w Polsce i Czechach.
Celem praktyczno-wdrożeniowym było wypracowanie zaleceń praktycznych do
kształcenia nauczycieli-profilaktyków w Polsce i Czechach.
Problem główny to pytanie: Jakie są kompetencje studentów pedagogiki na
kierunkach nauczycielskich?
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.
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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.
Analiza danych została opracowana za pomocą programu statystycznego IBM SPSS
Statistics.
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Wyniki badań

Grupa badawcza
Grupę badawczą stanowiło 100 studentów z Polski (studenci Wyższej Szkoły
Zarządzania i Administracji w Opolu) oraz 100 studentów z Czech (studenci Wyższej Szkoły
Spraw Socjalnych i Administracyjnych z Hawirzowa, studenci Uniwersytetu Palackiego
w Ołomuńcu oraz Prigo Collage w Ostrawie).
Najwięcej w badaniach wzięło udział kobiet – 189 (94,5%). W większości byli to
słuchacze studiów I stopnia (69,5%). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby do 25 roku życia –
57,5%. Szczegółowe dane obrazują tabele poniżej.

Tabela 1. Wieka badanych.
Wiek

Liczba

Procent

Procent skumulowany

do 25 lat

115

57,5

57,5

26-35 lat

52

26,0

83,5

36-45 lat

30

15,0

98,5

46-55 lat

2

1,0

99,5

powyżej 56 lat

1

,5

100,0

Ogółem

200

100,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Podział respondentów ze względu na uczelnię.
Uczelnia

Częstość

Procent

Procent skumulowany

WSZiA w Opolu

100

50,0

50,0

WSSS w Havirzovie

42

21,0

71,0

Uniwersytet w Ołomuńcu

11

5,5

76,5

Prigo Collage w Ostrawie

47

23,5

100,0

Ogółem

200

100,0

Źródło: opracowanie własne.
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Pierwszy obszar analizy dotyczył wiedzy badanych. Okazuje się, że studenci słabo
oceniają wiedzę z zakresu podstaw prawnych oddziaływań profilaktycznych. Prawie połowa
badanych oceniła, że ocenia swoją wiedzę w stopniu złym - 24,5% i bardzo złym - 24,0%.
Badani lepiej ocenili wiedzę z zakresu naukowych podstaw dotyczących teorii
wyjaśniających zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, bo 7,5% wskazało na poziom
bardzo dobry, 29,5% na dobry, 37,0% nie potrafiło ocenić tego zakresu, 21,5% wskazało na
poziom zły i 4,5% na poziom bardzo zły. Zauważono tu również różnicę istotną statystycznie.
Studenci II stopnia w porównaniu ze studentami I stopnia deklarują, że posiadają tą wiedzę
w większym stopniu (x2= 17,596, df=4, p=0,001, Phi=0,297).
Nisko

również

została

oceniona

wiedza

z

zakresu

strategii oddziaływań

profilaktycznych. Tylko 6,5% przyszły nauczycieli oceniło ją na poziomie bardzo dobrym
i 18,0% na dobrym. Tu również studenci II stopnia lepiej od studentów z I stopnia ocenili
swoją wiedzę na ten temat (x2= 28,754, df=4, p=0,001, Phi=0,379).
Kolejny obszar związany był z oceną wiedzy z zakresu czynników chroniących
i czynników ryzyka, gdzie 23,0% osób zadeklarowało swą wiedzę na poziomie dobrym i 12,5%
na bardzo dobrym. Niżej już została oceniona wiedza z zakresu badań nad zachowaniami
ryzykownymi (6,5% odpowiedzi „dobrze” i tylko 21,5% „bardzo dobrze”). Podobnie jak
wcześniej studenci II stopnia czują się bardziej pewni swojej wiedzy (x2= 23,650, df=4,
p=0,001, Phi=0,360).
Na wyższym poziomie została oceniona wiedza z zakresu zachowań ryzykownych
dzieci i młodzieży (23,0% odpowiedzi „dobrze” i 12,5% – „bardzo dobrze”) oraz wiedza
z zakresu substancji psychoaktywnych (29,0% odpowiedzi „dobrze” i 9,5% – „bardzo
dobrze”).
Wiedzę badanych z zakresu nauk współdziałających z profilaktyką przedstawia wykres
nr 3.
Najwyżej została oceniona wiedza z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
socjologii rodziny, psychologii społecznej oraz pedagogiki kreatywnej i pedagogiki społecznej.
Najniżej natomiast respondenci ocenili swą wiedzę z zakresu metodologii badań nauk
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społecznych, pedagogiki resocjalizacyjnej, socjologii dewiacji i kontroli społecznej oraz
diagnostyki psychopedagogicznej.
Wykres 1. Widza badanych z zakresu nauk współdziałających z profilaktyką (%)
58,5
36,5
22,0
46,0
socjologii rodziny
34,0
12,0
45,5
psychologii społecznej
35,0
10,5
44,0
pedagogiki kreatywnej
30,5
13,5
44,0
pedagogiki społecznej
34,5
9,5
pedagogiki specjalnej: edukacji i
43,5
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością… 12,5 31,0
43,0
pedagogiki zaburzeń zachowania
29,0
14,0
41,0
psychologii rozwojowej i klinicznej
33,0
8,0
33,0
diagnostyki psychopedagogicznej
26,0
7,0
28,5
socjologii dewiacji i kontroli społecznej
25,5
3,0
28,5
pedagogiki specjalnej: resocjalizacji
21,5
7,0
28,0
metodologii badań nauk społecznych
22,0
6,0
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

0,0

20,0

swą

wiedzę

suma (dobrze i bardzo
dobrze)
bardzo dobrze

dobrze

40,0

60,0

80,0

Źródło: opracowanie własne.

Nisko

studenci

oceni

dotyczącą

konstruowania

programów

profilaktycznych (tylko 4,0% odpowiedzi „bardzo dobrze” i 16,5% „dobrze”) oraz
monitorowania i ewaluacji oddziaływań profilaktycznych (8,0% odpowiedzi „bardzo dobrze”
i 16,5% „dobrze”). Również podobnie jak wcześniej studenci II stopnia lepiej ocenili poziom
swojej wiedzy w porównaniu ze studentami I stopnia (x2= 14,879, df=4, p=0,005, Phi=0,273)
i (x2= 20,662, df=4, p=0,001, Phi=0,321).
Dużo lepiej została oceniona przez badanych wiedza z zakresu form i metod
nauczania oraz pracy z dziećmi gdzie 16,5% odpowiedzi to „bardzo dobrze” i 33,5% „dobrze”.
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Kolejnym

obszarem

ocenianym

były

umiejętności

badanych

związane

z podejmowaniem działań profilaktycznych.
Wykres 2. Umiejętności badanych z zakresu oddziaływań profilaktycznych (%)

umiejętności empatii

31,5

umiejętności współdziałania

37,5

45,5

umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych…

69,0

22,0

67,5

41,0

25,5

66,5

umiejętność budowanie pozytywnych relacji z innymi

39,5

26,0

65,5

umiejętności kreatywności

38,0

25,5

63,5

umiejętności dawania przykładu

37,0

26,0

63,0

umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych innych

47,0

umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na innych

15,5

39,5

umiejętności komunikacyjne

23,0

34,5

umiejętności rozwiązywania problemów

62,5
62,5

27,5

44,5

62,0

16,0

60,5

umiejętności pracy z dziećmi

32,5

26,5

59,0

umiejętności samokształcenia

36,0

22,0

58,0

budowania autorytetu

40,0

umiejętności autorefleksji dotyczącej własnego…

16,5

56,5

bardzo
dobrze
suma

35,0

21,5

56,5

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

36,0

20,0

56,0

umiejętności asertywności

33,5

21,5

55,0

umiejętności motywowania innych

37,0

18,0

55,0

umiejętności podejmowania decyzji

36,0

16,5

umiejętności budowania zespołu

35,0

16,0

51,0

umiejętności radzenia sobie ze stresem

38,5

12,0

50,5

umiejętności pracy z rodzicami uczniów

35,5
26,0

umiejętności diagnozowania

22,5

9,5

umiejętności wdrażania programów profilaktycznych

20,5

6

monitorowania i ewaluacji programów oddziaływań…
umiejętności konstruowania programów profilaktycznych

52,5

14,0

umiejętności podnoszenia kompetencji

16,0

dobrze

49,5
42,0

32,0
26,5

22,0 4,0 26,0
20,0 5,0 25,0

0,0

8
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Źródło: opracowanie własne.

Jak widać z powyższego wykresu najwyżej respondenci oceniają u siebie umiejętność
empatii (69,0% odpowiedzi na poziomie dobrym i bardzo dobrym), współdziałania (67,5%),
rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych (65,5%), budowanie pozytywnych relacji
z innymi (65,5%), kreatywności (63,5%), dawania przykładu (63,0%), rozpoznawania stanów
emocjonalnych innych (62,5%), wywierania pozytywnego wpływu na innych (62,5%),
umiejętności komunikacyjne (62,0%) oraz rozwiązywania problemów (60,5%).
Najniżej wśród przyszłych pedagogów zostały ocenione umiejętności związane stricto
z działaniami profilaktycznymi tj. umiejętności konstruowania programów profilaktycznych
(25,0%), monitorowania i ewaluacji programów oddziaływań profilaktycznych (26,0%),
umiejętności wdrażania programów profilaktycznych (26,5%). Nisko również respondenci
ocenili umiejętności diagnozowania, gdzie tylko 32,0% odpowiedzi można uznać za
zadawalające.
Dodatkowo zaobserwowano tu, że studenci II stopnia lepiej oceniają swe
umiejętności m.in. z: konstruowania programów profilaktycznych (x2= 27,683, df=4,
p=0,001, Phi=0,372), wdrażania programów profilaktycznych (x2= 37,235, df=4, p=0,001,
Phi=0,431), monitorowania i ewaluacji (x2= 29,330, df=4, p=0,001, Phi=0,383), czy też
diagnozowania (x2= 20,660, df=16, p=0,001, Phi=0,336).
Na średnim poziomie zostały ocenione takie umiejętności jak: umiejętności
podnoszenia kompetencji, pracy z rodzicami uczniów, radzenia sobie ze stresem, budowania
zespołu, podejmowania decyzji, motywowania innych, asertywności, radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, autorefleksji dotyczącej własnego postępowania w sposób zgodny
z własnym wyborem, ale bez ograniczenia wolności i praw uczniów, budowania autorytetu,
samokształcenia, czy też pracy z dziećmi.
Następny obszar badań dotyczył doświadczeń badanych z profilaktyką. I tak aż ponad
połowa osób (36,5% odpowiedzi „raczej tak” i 21,5% „zdecydowanie tak”) jest zdania, że
program profilaktyczny powinien dotyczyć zwalczania patologii, ponad 40% (28,0%
odpowiedzi „raczej tak” i 13,5% „zdecydowanie tak”) uważa, że powinien dotyczyć wyłącznie
wiedzy na temat uzależnień, agresji i przemocy, a nieco mniej (23,0% odpowiedzi „raczej
9
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tak” i 14,0% „zdecydowanie tak”) to odpowiedzi: „wyłącznie wiedzy na temat negatywnych
skutków zażywania substancji psychoaktywnych”. W podobnym stopniu studenci stwierdzili,
że program profilaktyczny powinien dotyczyć wyłącznie wiedzy na temat negatywnych
skutków stosowania agresji i przemocy (24,0% odpowiedzi „raczej tak” i 13,5%
„zdecydowanie tak”).
Jednak już dużo mniej badanych jest zdania, że zakres ten powinien dotyczyć
wyłącznie wiedzy na temat przyczyn sięgania po substancje psychoaktywne przemocy (18,5%
odpowiedzi „raczej tak” i 12,0% „zdecydowanie tak”).
Tabela 3. Zakres treści związanych z oddziaływaniami profilaktycznymi w opinii badanych
(w %)
Program profilaktyczny powinien dotyczyć:
wspierania w trudnych sytuacjach i kryzysach rozwojowych
wzmacniania samooceny ucznia-dziecka
tworzenia pozytywnego klimatu społecznego szkoły
rozwijania umiejętności dzieci
rozwijania konstruktywnych zainteresowań dzieci
wzmacniania poczucia własnej wartości ucznia-dziecka
umiejętności podejmowania interwencji przez nauczycieli
radzenia sobie dzieci w sytuacjach trudnych
rozwijania działalności sportowej / turystycznej
rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli
opóźniania inicjacji alkoholowej / papierosowej
korygowania zachowań agresywnych i zaburzeń zachowania
tworzenia prospołecznych grup dziecięcych/ młodzieżowych
kształtowania umiejętności społecznych
kreowania nowego potencjału u dzieci
korygowania wczesnoszkolnych niepowodzeń i trudności w
nauce
korygowania stereotypów wśród dzieci i młodzieży
kształcenia liderów młodzieżowych
wiedzy na temat zachowań ryzykownych
klaryfikowania wartości, które można utracić podejmując
zachowania ryzykowne
wiedzy na temat przyczyn występowania zachowań ryzykownych
korygowania błędnych przekonań normatywnych uczniów
Źródło: opracowanie własne.
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raczej
zgadzam
się
33,5
28,5
29,5
30,0
28,5
27,5
34,5
28,5
34,0
26,0
29,0
31,0
37,5
27,0
29,5

zdecydowanie
zgadzam się

suma

40,5
45,0
43,5
42,5
43,5
44,0
37,0
42,5
37,0
44,0
40,5
38,5
31,5
41,5
38,5

74,0
73,5
73,0
72,5
72,0
71,5
71,5
71,0
71,0
70,0
69,5
69,5
69,0
68,5
68,0

33,5

34,5

68,0

36,0
36,5
35,0

31,5
30,5
31,5

67,5
67,0
66,5

39,5

26,0

65,5

33,5
39,5

31,5
25,5

65,0
65,0
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Jednak jak widać na powyższym wykresie przyszli pedagodzy są przekonani, że
program profilaktyczny powinien dotyczyć raczej pozytywnych oddziaływań, takich jak:
wspierania w trudnych sytuacjach i kryzysach rozwojowych (74,% odpowiedzi „raczej
zgadzam się” i „zdecydowanie zgadzam się”), wzmacniania samooceny ucznia-dziecka
(73,5%), tworzenia

pozytywnego

klimatu społecznego szkoły (73,0%), rozwijania

umiejętności dzieci (72,5%), rozwijania konstruktywnych zainteresowań dzieci (72,0%),
wzmacniania poczucia własnej wartości ucznia-dziecka (71,5%), umiejętności podejmowania
interwencji przez nauczycieli (71,5%), radzenia sobie dzieci w sytuacjach trudnych (71,0%),
rozwijania

działalności

sportowej/turystycznej

(71,0%),

rozwijania

umiejętności

wychowawczych nauczycieli (70,0%).
Ponadto respondenci uznali za istotne również takie treści i działania w ramach
programów

profilaktycznych

jak:

działania

związane

z

opóźnianiem

inicjacji

alkoholowej/papierosowej (69,5%), korygowaniem zachowań agresywnych i zaburzeń
zachowania (69,5%), tworzeniem prospołecznych grup dziecięcych/młodzieżowych (69,0%),
kształtowaniem umiejętności społecznych (68,5%), kreowaniem nowego potencjału u dzieci
(68,0%), korygowaniem wczesnoszkolnych niepowodzeń i trudności w nauce (68,0%),
korygowaniem stereotypów wśród dzieci i młodzieży (67,5%), kształceniem liderów
młodzieżowych (67,0%), dostarczaniem adekwatnej wiedzy na temat zachowań ryzykownych
(66,5%), klaryfikowania wartości, które można utracić podejmując zachowania ryzykowne
(65,5%), wiedzy na temat przyczyn występowania zachowań ryzykownych (65,0%), czy też
działania związane z korygowaniem błędnych przekonań normatywnych uczniów (65,0%).
Jeśli chodzi metody w jakich program profilaktyczny powinien być realizowany, to
badani stwierdzili, że przede wszystkim za pomocą metod interaktywnych takich jak metoda
projektu, warsztat, trening, drama (28,0% odpowiedzi „raczej zgadzam się” i 53,5%
„zdecydowanie zgadzam się”).
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Tabela 4. Preferowane metody realizacji programu profilaktycznego w opinii badanych
(w %)
raczej zgadzam się

zdecydowanie zgadzam się

suma

Metody podające
Metody aktywizujące

31,5
25,5

28,5
53,5

60,0
79,0

Metody interaktywne

28,0

53,5

81,5

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto bardzo wysoko zostały ocenione metody aktywizujące: dyskusja, gra, rebus,
czy też burza mózgów.
Najniżej respondenci uważali, że przydają się w realizacji programu metody podające
w formie wykładu, prelekcji, pokazu, filmu oraz teatru profilaktycznego.
Jeżeli chodzi o realizację programów profilaktycznych to badani wskazali, że powinni
to robić przede wszystkim terapeuci uzależnień (37,5% odpowiedzi „raczej się zgadzam”
i 39,5% „zdecydowanie się zgadzam”). Ilustruje to wykres poniżej.
Wykres 3. Preferowani realizatorzy programu profilaktycznego w opinii studentów (%)
77,0

39,5
37,5

terapeuci uzależnień
25,5

nauczyciele-wychowawcy

67,0

41,5

61,0

30,0
31,0

realizatorzy zewnętrzni

20,5

liderzy młodzieżowi

57,0

36,5

23,0
33,5

organizacje pozarządowe

20,0

wolontariusze-mentorzy

20,5
28,5

policjanci

54,0
40,0
49,0

17,0
25,0

rodzice
0,0

20,0

Źródło: opracowanie własne.
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zdecydowanie
zgadzam się
raczej zgadzam się

54,5

34,5

14,0

przeszkoleni rówieśnicy

suma

56,5

40,0

42,0
60,0

80,0
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Na drugim miejscu studenci wskazują nauczycieli-wychowawców (67,0% odpowiedzi
w stopniu wysokim i bardzo wysokim). Wysoko również oceniani są realizatorzy zewnętrzni
programów profilaktycznych (61,0%). Ponadto ponad połowa badanych uważa, że mogliby to
robić liderzy młodzieżowi, organizacje pozarządowe, wolontariusze-mentorzy, czy też
przeszkoleni rówieśnicy. Policjanci i rodzice zostali najniżej ocenieni jako przydatni
realizatorzy profilaktyki.
Bardzo duża część badanych (73,0%) była zdania, że oddziaływania profilaktyczne
powinny być prowadzone systematycznie. Ponad połowa respondentów zaznaczyła również,
że program profilaktyczny powinien być monitorowany (56,0%) oraz ewaluowany (52,0%).
Tabela 5. Działania związane z realizacją oddziaływań profilaktycznych
Program profilaktyczny powinien

raczej zgadzam się

zdecydowanie zgadzam się

suma

być ewaluowany

36,5

15,5

52,0

być monitorowany

31,0

25,5

56,5

prowadzony systematycznie

32,0

41,0

73,0

Źródło: opracowanie własne.

Duża część osób (63,0%) stwierdziła, że działania profilaktyczne powinny być
realizowane w ramach zajęć szkolnych oraz podczas akcji, typu festyn, happening uliczny
(60,0%). Prawie połowa (49,5%) przyszłych nauczycieli uważała, że w ramach zajęć
pozaszkolnych, a 47,5%, że w ramach lekcji przedmiotowych (przyroda, j. polski, wychowanie
fizyczne itp.
Tabela 6. Realizacja oddziaływań profilaktycznych w ramach innych zajęć
Realizacja oddziaływań profilaktycznych w ramach:
lekcji przedmiotowych
zajęć pozaszkolnych
akcji
zajęć szkolnych
Źródło: opracowanie własne.
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raczej
zdecydowanie
zgadzam się zgadzam się
suma
29,5
18,0
47,5
33,0
16,5
49,5
34,0
26,0
60,0
28,0
35,0
63,0
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Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że studenci posiadają umiarkowaną wiedzę
związaną stricto z oddziaływaniami profilaktycznymi. Badani nisko ocenili swą wiedzę m.in. z
zakresu podstaw prawnych oddziaływań profilaktycznych, naukowych podstaw dotyczących
teorii wyjaśniających zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, z zakresu strategii
oddziaływań profilaktycznych, konstruowania programów profilaktycznych, czy też
monitorowania i ewaluacji oddziaływań profilaktycznych. Nisko również ocenili obszar
związany z badaniami nad zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży. Ponadto
w badaniach stwierdzono, że lepiej poziom swojej wiedzy oceniają studenci II stopnia
w porównaniu ze studentami I stopnia.
Wyżej przez badanych została oceniona wiedza z zakresu nauk współdziałających
z profilaktyką takich jak pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, socjologia rodziny,
psychologia społeczna oraz pedagogika kreatywna i pedagogika społeczna.
Na tej podstawie można wnioskować, że profilaktyka w programach kształcenia
zajmuje marginalne miejsce. Studenci uczą się treści związanych z oddziaływaniami
profilaktycznymi, lecz zarówno w Polsce, jak i w Czechach, powinno się położyć większy
nacisk na tę kwestię.
Podobnie respondenci ocenili również poziom swoich umiejętności związanych
z działaniami profilaktycznymi. Właśnie najniżej wśród badanych zostały ocenione
umiejętności konstruowania programów profilaktycznych, monitorowania i ewaluacji
programów oddziaływań profilaktycznych oraz umiejętności wdrażania

programów

profilaktycznych. Nisko również respondenci ocenili umiejętności diagnozowania, która
przydatna jest na etapie konstruowania programu.
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Wnioskować z tego można, że przyszli nauczyciele skupiają raczej się na swych
umiejętnościach związanych z dydaktyką, pomijając obszar związany z profilaktyką.
Prawdopodobnie nie tylko jest to winą nie do końca właściwie zaprojektowanych
programów kształcenia, ale również praktyk w szkole, gdzie studenci zapewne skupiają się
przede wszystkim na dydaktyce hospitując zajęcia, asystując nauczycielowi oraz prowadząc
zajęcia. Również tu zostaje zmarginalizowany aspekt oddziaływań profilaktycznych
nauczyciela-profilaktyka, wychowawcy.
Zadawalającym jest fakt, że przyszli pedagodzy są przekonani, że program
profilaktyczny powinien dotyczyć raczej pozytywnych oddziaływań, takich jak: wspierania
w trudnych sytuacjach i kryzysach rozwojowych, wzmacniania samooceny ucznia-dziecka,
tworzenia pozytywnego klimatu społecznego szkoły, rozwijania umiejętności dzieci,
rozwijania konstruktywnych zainteresowań dzieci, wzmacniania poczucia własnej wartości
ucznia-dziecka, umiejętności podejmowania interwencji przez nauczycieli, radzenia sobie
dzieci w sytuacjach trudnych, rozwijania działalności sportowej/turystycznej, czy też
rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli.
Zgodnie z tendencjami panującymi w profilaktyce odchodzi się od programów
nakierowanych na zwalczanie patologii i poruszanie kwestii wyłącznie zachowań
ryzykownych dzieci i młodzieży, co trafnie zaobserwowali i zinterpretowali studenci.
Jednak z badań wynika, że przyszli nauczyciele nie do końca są przekonani o tym, aby
pierwszorzędowymi realizatorami profilaktyki byli oni sami. Zarówno studenci z Polski, jak
i z Czech są zdania, że raczej powinni to robić terapeuci. Sprzeczne jest to ze standardami,
gdzie zakłada się, że to przede wszystkim nauczyciele, którzy prawie codziennie pracują
z dziećmi i młodzieżą, powinni realizować działania profilaktyczne.
Podsumowując należy zaznaczyć, że profilaktyka pomimo tego, że zmieniła się
w ciągu ostatnich lat, wciąż jednak jest traktowana jako dodatek do innych działań. Biorąc
jednak pod uwagę rozwój coraz to nowych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
uczelnie oraz szkoły powinny bardziej zadbać o ten obszar. Wymaga to jednak zmian na
pewno na poziomie programów kształcenia i programów praktyk w szkoła, a może nawet na
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poziomie aktów prawnych związanych z wdrażaniem oddziaływań profilaktycznych w szkole
i społeczności lokalnej.
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