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Dla coraz szerszej grupy uczniów, rodziców i nauczycieli nowy rok szkolny oznacza nie 
tylko wysi ek organizacyjny i edukacyjny, ale i wyzwanie odnalezienia si  w „nowej” 
podstawie programowej. Nowo  uj em w cudzys ów, bo projekt wdra any od 2009 roku 
obejmuje w pe ni gimnazja, a w tym roku zaczyna obowi zywa  tak e w szko ach 
ponadgimnazjalnych. Nie jest to wi c ju adne novum cho  okre lenie pozosta o. Wdra aniu 
aktualnej podstawy nadal towarzysz  emocje, zwi zane obecnie przede wszystkim  
z tegorocznym wej ciem podstawy na kolejny etap edukacji. Przyk adem mog  by  g ne 
spory o „Ojczysty Panteon i ojczyste spory".  

Kontrowersje budzi nie tylko kwestia potraktowania historii. Na uwag  zas uguje te  fakt, 
e w wymaganiach szczegó owych zawartych w nowej podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó , nie wyst puje ani 
razu s owo „profilaktyka”. Mo na by wi c uzna , e zwi zki nauczania i wychowania  
z profilaktyk  nie istniej , a nauczyciele zostali zwolnieni z jej realizacji. Pó ki ze szkolnymi 
programami profilaktyki b dzie odkurza  ju  tylko szkolny pedagog lub psycholog, czy te  
wynaj ty specjalista.  

Nie by by to jednak s uszny wniosek. Nowa podstawa tworzy du o przestrzeni dla 
profilaktyki realizowanej przez nauczycieli. Dzieje si  tak przede wszystkim dzi ki temu, i  
podstawa w stopniu niespotykanym wcze niej przywi zuje wag  do wychowania,  
a zw aszcza do kszta towania postaw. Wychowanie to oczywi cie nie profilaktyka, ale 
profilaktyka odgrywa najwi ksz  rol  tam, gdzie wychowanie mo e nie podo .  Kwestie 
profilaktycznych implikacji podstawy programowej interesuj  szczególnie tych nauczycieli 
wychowawców, którzy podejmuj  wyzwania profilaktyczne bez wzywania specjalisty od 
profilaktyki po ka dym do wiadczeniu niepowodzenia wychowawczego (Zi ba, 2010). Ufam, 
e profilaktyk  zajmuje si  zdecydowana wi kszo  nauczycieli, a dzia ania profilaktyczne 

dziej  si  na lekcjach nie tylko planowo, ale te  nierzadko spontanicznie, czasem nawet 
mimowolnie. Dlatego proponuj  przyjrze  si  podstawie programowej pod k tem 
mo liwo ci jej wiadomego i planowego wykorzystania w realizowaniu profilaktyki.  

To, czym dysponuje w zakresie profilaktyki nauczyciel wychowawca wype niaj cy zadania 
wynikaj ce z nowej podstawy programowej, zale y cz ciowo od przedmiotu, którego uczy. 
Proces okre lania potrzeb profilaktycznych ucznia mo e w praktyce zacz  si  ju   
w obowi zkowym etapie wychowania przedszkolnego, kiedy wychowawca przygotowuje 
charakterystyk  dojrza ci szkolnej dziecka. W przygotowywanej przez nauczyciela 
przedszkola analizie gotowo ci dziecka do podj cia nauki w szkole (diagnoza 
przedszkolna)pojawiaj  si  te  wskazania do prowadzenia zaj  kompensacyjnych. Tak  
diagnoz  mo na atwo uzupe ni  o charakterystyk  potrzebnych dzia  profilaktycznych, 
niezb dnych niemal zawsze, gdy pojawiaj  si  deficyty edukacyjne.  
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Na etapie nauczania wczesnoszkolnego zwraca uwag  podkre lona w podstawie rola 
przygotowania ucznia do bezpiecznego korzystania z komputera. Jest to wymiar wymagaj cy 
nierzadko uzupe nienia profilaktycznego, gdy  tempo rozwoju elektroniki czyni komputerami 
wi kszo  telefonów komórkowych, u ywanych ju  nierzadko przez dzieci na tym etapie 
nauki. Widok dzieci zajmuj cych si  bez ogranicze  grami w telefonach powinien by  
powa nym sygna em utraty kontroli przez rodziców/doros ych nad  sp dzaniem przez 
dziecko czasu wolnego. Dzia ania profilaktyczne dotyczy yby wówczas nie tylko edukacji 
dzieci, ale i przekazywanej rodzicom informacji na temat zagro  wynikaj cych z braku 
nadzoru nad formami i intensywno ci   czasu sp dzanego przy komputerze przez ich dzieci.   

Wa  form  profilaktycznych zaj  alternatywnych (w przypadku rozpoznanego przez 
wychowawc  nadmiernego zaabsorbowania dziecka elektronicznymi gad etami) mog yby 
by , akcentowane w podstawie jako wa ne dla rozwoju ogólnego, zaj cia ruchowe. 
Szczególnie te, realizowane regularnie i w grupie, w sposób tworz cy dobre nawyki.  

Obszarem sugeruj cym potrzeb  i mo liwo  dzia  profilaktycznych wydaje si  te  by  
akcentowana w podstawie programowej potrzeba w czania rodziców w organizowanie  
i realizowanie zaj  prowadzonych dla dzieci. Jest to zgodne z postulowanymi ogólnymi 
kierunkami skutecznej profilaktyki (J drzejko, 2011).  

Takie dzia anie, zw aszcza ukierunkowane na rodziców maj cych szczególnie ma o 
kontaktu z dzieckiem, mo e by  jedn  z rzadkich okazji do zmiany powszechnego obecnie 
rytmu pogoni przez doros ych za prac  i pieni dzmi.  

Oprócz dzia  profilaktycznych, dla których punktem wyj cia jest analiza niepowodze  
wychowawczych, nauczyciele mog  realizowa  tak e profilaktyk  wplecion  w edukacj , 
odwo uj c si  w trakcie lekcji do tre ci przedmiotowych. Tego typu mo liwo ci wyst puj  na 
wszystkich etapach nauczania. Przyk adem s  tutaj lekcje j zyka ojczystego, których jest 
najwi cej w programie nauczania. Oczywiste przyk ady profilaktyki  na lekcjach j zyka 
polskiego wi  si  z analiz  postawy bohaterów literackich zestawion  ze wspó czesno ci   
i obecnymi zachowaniami idoli m odzie owych.  

Warto zwróci  uwag  na szans  wykorzystania profilaktycznego warsztatów teatralnych 
lub filmowych, umo lwiaj cych przeprowadzenie psychodramy dotycz cej decyzji 
podejmowanych w sytuacji rówie niczej lub medialnej presji na stosowanie tytoniu, 
alkoholu, rodków psychoaktywnych, czy przemocy obejmuj cej wykluczenie lub aktywny 
atak. Podobn  rol  mog  pe ni  prowadzone w  gimnazjum i szko ach ponadgimnazjalnych 
dyskusyjne kluby filmowe czy warsztaty dziennikarskie, zmierzaj ce do rozwini cia 
umiej tno ci selekcjonowania i krytycznej analizy informacji - czyli kompetencji szczególnie 
istotnych we wspó czesnym wiecie ogarni tym totaln  reklam .  

Zapisane w podstawie programowej kszta cenie oparte na konfrontacji losów  
i decyzji postaci literackich z codziennymi uczniowskimi wyborami mo e zosta  rozszerzone 
na odniesienie do wybitnych postaci historycznych i wspó czesnych.  

W trakcie zaj  z historii, czy wiedzy o spo ecze stwie jest wi c atwo wykorzysta  
omawiane tre ci edukacyjne tak e do celów profilaktycznych, pog biaj c wiadomo  siebie 
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i osobistych wyborów uczniów. Rozszerzona cie ka humanistyczna dotycz ca filozofii, czy 
te  historii sztuki stanowi z kolei znakomit  podstaw  do budzenia w uczniach krytycznej 
refleksji na temat tre ci i formy debaty publicznej, czy popularnej rozrywki.  

Samo wiadomo  i krytycyzm rozwijany w trakcie zaj  dydaktycznych mo na  uzupe ni  
wiedz  o procesach decyzyjnych dziej cych si  w dysfunkcjonalnej grupie m odzie y  
i refleksji nad mechanizmami powstawania m odzie owych liderów drugiego ycia w szkole.  

Refleksje, wzbudzone poprzez kilka trafnych pyta  zadanych przy okazji na lekcji, mog  
czasem zdzia  wi cej, ni  godziny spotka  ze specjalistami na treningu, czy warsztacie 
profilaktycznym.  

Przedmioty przyrodnicze i cis e to tak e pole do dzia ania dla refleksyjnych nauczycieli. 
Umiej tno  dog bnej analizy problemu i logicznej oceny faktów, przed podj ciem decyzji, 
przekazana na lekcjach matematyki pomo e uczniom w sytuacji presji grupy rówie niczej.   

W pracy z uczniami szkó  ponadgimnazjalnych mo na powo  si  w dyskusji o ich prawie 
do „doros ego” picia szampana w czasie studniówki - na logiczny wywód o szkodliwym 
dzia aniu alkoholu przeprowadzaj c eksperyment pokazuj cy toksyczny wp yw alkoholu na 
bia ko (to wr cz klasyka lekcyjnej profilaktyki alkoholowej).  

Ciekawe mo liwo ci daje nauczycielom cie ka przyrodnicza, realizowana jako po czenie 
biologii, chemii i fizyki. Za one w podstawie upraktycznienie i „odmatematyzowanie” 
kszta cenia w zakresie fizyki zbli a j  do, spostrzeganych jako bardziej konkretne, obszarów 
biologii i chemii, daj c uczniom szans  na zrozumienie poj  np. pr dko ci i p du. Mo e to 
si  sta  cho by na nieco brutalnych, ale za to mocno przemawiaj cych do wyobra ni 
przyk adach motocyklisty,  i oszacowaniu, jakie organy ulegn  zniszczeniu, przy jakiej 
pr dko ci w zderzeniu z przeszkod .  

Wnioski takie mo na wyci gn  mi dzy innymi dzi ki biologicznej wiedzy  
o w ciwo ciach poszczególnych tkanek i budowie organów. U wiadomienie uczniom 
fizycznych i biologicznych uzasadnie  powiedzenia, e „to nie pr dko  zabija, tylko nag e 
zatrzymanie”, mo e uratowa ycie kilku odych gniewnych, staj c si  znakomit , 
wieloaspektow  profilaktyk  zaburze  zachowania.  

Bardzo podobne po ytki mo e da  uczniom zdobywana na lekcjach biologii wiedza na 
temat fizjologicznych mechanizmów przemiany materii i zasad prawid owego od ywiania si . 

wiadomo  roli uczucia syto ci i g odu oraz atwo ci zaburzenia ich wa niej roli regulacyjnej 
mo e pomóc nastolatkom w zrezygnowaniu z ostrej diety  mog cej prowadzi  do zaburze  
od ywiania (m. in. syndrom pre-anorektyczny) (Baumeister  i in., 2000).  

Wprowadzenie na lekcjach matematyki elementów praktycznej statystyki pozwala na 
wykorzystanie przyk adowych danych przecz cych powszechno ci picia alkoholu przez 

odzie , czy te  wskazuj cych spadkowe trendy w paleniu tytoniu przez m odzie . 
Uzyskanie takiej wiedzy i przekonanie na temat nietypowo ci picia alkoholu i palenia tytoniu 
to wa ny czynnik profilaktyczny. Do cz ci uczniów  mo e te  przemówi  wyliczenie kwoty 
wypuszczanej z dymem w ci gu ycia przez przeci tnego palacza, pal cego 1 paczk  
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papierosów dziennie. Wyliczenie oszcz dno ci równych warto ci ma ego domku mo e by  
argumentem,  który  da  do  my lenia,  u wiadamiaj c  m odzie y  nie  tylko   korzy  ze  
znajomo ci matematyki, ale i z niepalenia.  

Zmiana podej cia do nauczania z encyklopedyzmu na kszta towanie umiej tno ci 
poszukiwania informacji jest jednym z istotnych akcentów obecnej podstawy programowej. 
Takie zorientowanie kszta cenia daje szanse na zbudowanie u uczniów umiej tno ci 
samodzielnego podejmowania decyzji i dzia  oraz rozumienia ich skutków. 
Jest to jedna z kluczowych kompetencji cz owieka zdrowego (Ga , 1998).  

W realizacji tych celów pomocne mog  by  te  programy  jak np. Cyfrowa Szko a. Jest to 
znakomita okazja do w czenia w zaj cia tre ci profilaktycznych dotycz cych sposobów 
radzenia sobie z problemami niekontrolowanego dost pu do destrukcyjnych tre ci,  
np. promuj cych pornografi  i dewiacje seksualne, przemoc, czy nienawi  w Internecie. 
Punkty dotycz ce aktywnej komunikacji internetowej s  te  obj te edukacj  z j zyka 
polskiego w ramach kompetencji tworzenia wypowiedzi w III etapie edukacyjnym 
(gimnazjum), co w skorelowaniu z programem informatyki tworzy u yteczne narz dzie 
oddzia ywania profilaktycznego. Programy oparte na takich dope niaj cych si , 
mi dzyprzedmiotowych tre ciach profilaktycznych wprowadzanych poprzez uczniowskie 
przedsi wzi cia badawcze z wykorzystaniem Internetu mog  by  te  znakomitymi 
zespo owymi projektami w gimnazjum.  

Sam fakt do wiadczania przez ucznia trudno ci edukacyjnych, bez znaczenia  
z jakiego przedmiotu, mo e by  dobr  szans  na wprowadzenie profilaktyki opartej na 
podej ciach rówie niczych, polegaj cych na pomocy udzielanej przez ucznia sprawniejszego  
i dojrzalszego osobom s abszym. Rówie nicze nauczanie, czy te  programy konstruktywnego 
wsparcia rówie niczego w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami zwi zanymi ze szko  s  
warto ciowym przyk adem wykorzystania profilaktyki w kontek cie zaj  dydaktycznych  
i wychowawczych. Nauczyciel mo e takie  dzia ania inspirowa , monitorowa  i wzmacnia  
ich rezultaty dzi ki wspó pracy z rówie niczymi tutorami czy doradcami. Mie ci si  to  
w za eniach podstawy programowej k ad cej nacisk na wykorzystywanie wiedzy 
zdobywanej w szkole do identyfikowania i rozwi zywania realnych problemów, w tym tak e 
spo ecznych.  

Istotn  zmian  wdra an  przez podstaw  jest traktowanie gimnazjum i szko y 
ponadgimnazjalnej jako spójnego programowo obszaru kszta cenia. Wydaje si  to by  
szans , jak i zarazem wyzwaniem dla profilaktyki.  

Dzi ki takiemu podej ciu mo liwe staje si  potraktowanie profilaktyki jako procesu ci ego  
i w naturalny sposób kontynuowanego w kolejnych etapach edukacji. Profilaktyka w takim 
uj ciu stanie si  naturaln  cz ci  procesu rozwojowego dokonuj cego si  w trakcie ca ego 
toku edukacji szkolnej. Wyzwanie wi e si  z brakiem szkolnych rozwi za  umo liwiaj cych 
systemow  ci  profilaktyki.  

Szkolne programy profilaktyki s  ze swej natury dopasowane do specyfiki danej 
spo eczno ci szkolnej i nie uwzgl dniaj  kontynuacji mi dzyszkolnej, jaka jest obecnie 
wdra ana w edukacji.  
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Nale y jednak podkre li , e skoro model kontynuacji w nauczaniu przedmiotowym zosta  
wdro ony w nowej podstawie programowej jako odpowied  na postulaty rodowisk 
szkolnych, to zapewne jest mo liwa, a by  mo e i wskazana podobna ci  profilaktyki  
w kolejnych etapach nauczania. Zakomunikowanie uczniowi, i  przej cie do liceum nie 
uczyni o go nowym cz owiekiem, który zostawi  za sob  wcze niejsze problemy  
i przypomnienie, e ma przed sob  zadanie kontynuowania rozwoju tak e w wymiarze 
reagowania na zagro enia zdrowia fizycznego, psychicznego, spo ecznego i duchowego 
wydaje si  wr cz naturalne w kontek cie takiego w nie komunikatu p yn cego  
w p aszczy nie edukacyjnej.  

Kontynuacja profilaktyki wymaga jednak wypracowania mechanizmów przep ywu 
informacji o potrzebach profilaktycznych uczniów mi dzy poszczególnymi szko ami. 
Wskazane by oby te  wytworzenie ramowych, jak i indywidualnych cie ek profilaktycznych 
daj cych wskazania dotycz ce form i tre ci profilaktyki. Jest to niew tpliwie znacz ce 
wyzwanie dla wychowawców, jak i profilaktyków, ale jest to te  nowa szansa dla tych 
uczniów, którym wychowanie nie wystarcza. 

Powy sze refleksje, to tylko skromne przyk ady miejsca dla profilaktyki w czanej   
w program nauczania ró nych przedmiotów/na ró nych lekcjach.  

Odpowiadaj c na tytu owe pytanie mo na wi c stwierdzi , e obecna podstawa 
programowa nie wymusza zmiany w profilaktyce, otwiera jednak szanse jej ulepszenia.  

Jest te  dobr  baz  do rozwijania profilaktyki szkolnej prowadzonej w sposób naturalny, 
czyli przez nauczycieli, w powi zaniu z budz cymi emocje uczniów tre ciami edukacyjnymi, 
niedost pnymi dla zewn trznych realizatorów.  
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