PROBLEMY
PROFILAKTYKI Z
PERSPEKTYWY

PORADNI
PSYCHOLOGICZNOPEDA
GOGICZNEJ

Piotr Szczukiewicz

WPROWADZENIE
¢Ramy

prawne i znaczenie pojęć
¢Korzystanie z aktualnej wiedzy (problemy z
zastosowaniem i dostępem do danych, deficyty
strategii informacyjnych)
¢Decentralizacja działań
psychoprofilaktycznych: zadaniowość i
odpowiadanie na potrzeby – problemy
diagnozy problemowej i rozpoznawania
potrzeb
¢Łączenie profilaktyki integralnej i
problemowej – nowe kierunki

CZY PROFILAKTYKA TO POMOC
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA?
Do zadań poradni należy:
¢ diagnozowanie dzieci i młodzieży;
¢ udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
¢ realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających
wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i
placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych;
¢

organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli,
szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.

Rozporządzenie MEN z dnia 1.02.2013 w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz
rodzicom polega w szczególności na:
¢ prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
¢ udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym
pomocy psychologicznopedagogicznej lub pomocy w
wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
¢ udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i
rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
REALIZOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
PROFILAKTYKI:
Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w §
2 pkt 3, polega w szczególności na:

udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup
wychowawczych lub specjalistom (…) pomocy w
rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i
wychowawczych;
¢ podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki
uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
¢ prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia
psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i
nauczycieli;
¢

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w
szczególności:
¢ 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
¢ 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w
celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju
uczniów;

¢ 3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
¢ 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych
problemów dzieci i młodzieży;
¢ 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i
pozaszkolnym uczniów;
¢ 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych;
¢ 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
¢ 8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

WYKORZYSTANIE WIEDZY I DANYCH
NAUKOWYCH
¢ Mały

dostęp do informacji np. rozpowszechnienie
używania alkoholu i marihuany

¢ Dobór

strategii do problemu (np. mity na temat
marihuany) – brak wsparcia w kampaniach
społecznych
¢ Strategie zmiany przepisów, przestrzeganie
procedur, itp.
¢ Narzędzia - podążanie za problemem, zamiast
wyprzedzanie problemu.
¢ Konieczność korzystania z aktualnych danych na
temat rozpowszechnienia problemów!

WNIOSKI Z BADAŃ ESPAD –
UŻYWANIE ALKOHOLU
¢ Picie

alkoholu jest bardzo rozpowszechnione wśród
młodzieży, lecz istnieje tendencja spadkowa
wskaźników picia napojów alkoholowych.

¢ Poważnym

problemem jest upijanie się,
ale można mówić o stabilizacji
wskaźników upijania się.
¢ Coraz wyraźniejsze jest zmniejszanie
się różnic między chłopcami i
dziewczętami w rozpowszechnieniu
picia (teraz za sprawą szybszego
spadku u chłopców).
¢ Nastąpił spadek dostępności napojów
alkoholowych (wg. badanej młodzieży)
oraz spadek zakupów piwa.

WNIOSKI Z BADAŃ ESPAD NARKOTYKI
¢ Istnieje znaczne rozpowszechnienie
używania substancji nielegalnych,

jednak jest o wiele niższe niż legalnych. Spośród
nielegalnych s. psychoakt.
najbardziej rozpowszechnione są kannabinole.
¢ Zaobserwowano zahamowanie trendu wzrostowego
używania przetworów konopi.
¢ Nastąpił spadek dostępności przetworów konopi (w
opinii gimnazjalistów) i lekki wzrost (w ocenie
starszej młodzieży).
¢ Zatrzymał się trend spadkowy przekonania o dużym
ryzyku związanym z używaniem przetworów
konopi.
¢ Nie wzrosło używanie dopalaczy w stosunku do
2011 r.
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NOWE MITY WOKÓŁŚRODKÓW
PSYCHOAKTYWNYCH WYMAGAJĄ NOWYCH
STRATEGII
Subkultura wokół kannabinoli (zwłaszcza
marihuany) wykorzystuje niewiedzę na temat tych
substancji i łatwo wprowadza przekonania tworzące
mit „bezpiecznego, rekreacyjnego narkotyku”.
¢ Pracownicy poradni musza znać nowe badania
naukowe i umieć o nich opowiedzieć przystępnym
językiem młodzieży, aby neutralizowac komunikat
perswazyjny subkultury.
¢

ISTOTNY PRZEKAZ NA TEMAT UŻYWANIA
THC (WG NIDA) - PRZYKŁADY
¢
¢
¢
¢

Prowadzi do problemów z pamięcią, myśleniem i procesami
decyzyjnymi (zmiany mogą mieć charakter długotrwały!).
Młodzież używająca THC częściej ma niepokój, depresję,
problemy w nauce i częściej ulega wypadkom.
U 30% rozwija się uzależnienie lub używanie szkodliwe.
Używanie marihuany przed 18 r.ż od 4 do 8 razy bardziej
zwiększa ryzyko problemów w życiu psychicznym w dorosłości.
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Problemy zwiią
ązane z łatwym dosttępem do substancji odurzajjących…

O COWTYMCHODZI ?
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DECENTRALIZACJA DZIAŁAŃ
PROFILAKTYCZNYCH
Ciężar przeniesiony na samorządy i instytucje lokalne.
Wiele akcji lub programów jest prowadzonych dzięki
pasji i zaangażowaniu wychowawców i nauczycieli oraz
osób zaangażowanych w działalność organizacji
pozarządowych. Ta aktywność nie uzyskuje
wystarczającego wsparcia na poziomie regionalnym i
krajowym.
¢ Brak skutecznego patrona i partnera na szczeblu
ogólnokrajowym (np. PARPA, KBPN, ORE, MEN).
¢

ROLA PORADNI W SYSTEMIE LOKALNYM
¢W

ramach lokalnego systemu współpracy
poradnia staje się jednym z ogniw, zaś jej
umiejscowienie w systemie edukacji
sprzyja tworzeniu powiazań pomiędzy
różnymi instytucjami lokalnymi, które
mogą wspomagać zaspakajanie potrzeb
przedszkola i szkoły w obszarze profilaktyki,
wychowania i doradztwa edukacyjno –
zawodowego.

STANDARDY PRACY (PROFILAKTYKA)
Oferta poradni obejmuje szeroki zakres działań, w tym
formy pracy indywidualnej oraz różnorodne formy
pracy grupowej, a także działalność informacyjno –
szkoleniową
¢ Oferta uwzględnia programy rekomendowane z
obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki
uzależnień, profilaktyki innych zachowań
problemowych dzieci i młodzieży
¢ Oferta zawiera autorskie, nowatorskie i innowacyjne
rozwiązania oraz programy
¢ Programy autorskie przygotowywane są w sposób
profesjonalny
¢

¢

Oferta zawiera różnorodne formy pracy skierowane do jak
najszerszej grupy odbiorców

¢
¢
¢
¢

¢

¢

Prowadzone działania obejmują wszystkie poziomy
edukacyjne
Adresatami oferty są dzieci i młodzież oraz rodzice i
nauczyciele
Proponowane formy pracy są zróżnicowane i przystosowane
specyfiki odbiorców
Poradnia podejmuje działania służące tworzeniu systemu
współpracy pomiędzy instytucjami oświatowymi i innymi
instytucjami
Poradnia inicjuje lokalną, współpracę w obszarze
profilaktyki, wychowania i doradztwa
edukacyjnozawodowego.
Poradnia współpracuje przy prowadzeniu programów
profilaktycznych, wychowawczych i działań z zakresu
doradztwa edukacyjno – zawodowego z innymi instytucjami
w swoim środowisku.

PROFILAKTYKA WYCINKOWA CZY
INTEGRALNA
Można zaobserwować wzrost propozycji oddziaływań
wycinkowych (zazwyczaj autorskich),
ukierunkowanych na poszczególne problemy (np.
nadmierne picie, dopalacze, agresja czy ostatnio
hazard), natomiast wciąż mało jest działań opartych na
założeniu, że rozmaite zachowania ryzykowne mają
podobne źródła.
¢ Instrumentalne traktowanie działań profilaktycznych
¢ Postulat integrowania profilaktyki problemowej i
integralnej (np. integralnie w ramach profilaktyki
pierwszorzędowej, a problemowo w interwencji
kryzysowej).
¢ Wyprzedzanie problemu…
¢

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

