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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem artykuÙu jest wskazanie istoty zachowaÚ prospoÙecznych dla
zdrowia mÙodzieČy oraz miejsca zachowaÚ prospoÙecznych we wspóÙczeïnie pojmowanej proÞlaktyce zachowaÚ ryzykownych.
Metoda badaÚ. Metoda przegldowa.
Wyniki. Zachowania prospoÙeczne takie jak altruizm stanowi istotn przeciwwag¿ dla zachowaÚ ryzykownych.
Wnioski. W ramach proÞlaktyki zachowaÚ ryzykownych naleČy dodatnio oddziaÙywa° na zachowania prospoÙeczne.
SÙowa kluczowe: Zachowania prospoÙeczne, zachowania ryzykowne, proÞlaktyka pozytywna
The place of prosocial behaviours in pedagogic prophylaxis
Abstract
Purpose of research. The aim of this article is to identify the essence of prosocial
behavior for young people’s health and place of prosocial behavior in the contemporary conceived prevention of risky behavior.
The method of research. A review method.
Results. Prosocial behaviors such as altruism are an important counterbalance to
risky behavior.
Conclusions. As part of the prevention of risky behaviors should be a positive effect on pro-social behavior.
Key words: prosocial behavior, risky behaviors, prevention positive

Wst҄p
Postrzeganie mÙodzieČy jako grupy, która charakteryzuje si¿ zachowaniami Ùamicymi normy spoÙeczne w sposób destruktywny, jest rozwojowo niekorzystne dla
niej samej. Taki pogld równieČ nie jest uprawniony, gdyČ w wi¿kszoïci przypadków
70% mÙodzieČy nie angaČowaÙo si¿ w zachowania ryzykowne (Grzelak, 2015). WspóÙczeïnie realizowana proÞlaktyka moČe utrwala° ten stan, poniewaČ koncentruje si¿
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wÙaïnie na problemie a nie na potencjale czÙowieka. Celem artykuÙu jest wskazanie
potrzeby wspierania zachowaÚ prospoÙecznych mÙodzieČy w oparciu o ide¿ proÞlaktyki pozytywnej. WaČnym zagadnieniem jest równieČ wskazanie zachowaÚ prospoÙecznych jako czynników, które zabezpieczaj adolescentów przed przejawianiem
zachowaÚ problemowych.
Zachowania ryzykowne a profilaktyka pedagogiczna
Zachowania ryzykowne stanowi przedmiot oddziaÙywaÚ zabezpieczajcych.
Marta Makara-StudziÚska i Justyna Mohylowska deÞniuj je jako „dziaÙania podj¿te z wÙasnej woli, których skutki pozostaj niepewne, z moČliwoïci dajcego si¿
okreïli° negatywnego skutku dla zdrowia” (Makara-StudziÚska, Mohylowska, 2007,
s. 59). S wi¿c to ïwiadome zachowania, których podejmowanie jest szkodliwe dla
zdrowia psychoÞzycznego. Szerzej deÞniuj je Anna Dzielska i Anna Kowalewska,
które okreïlaj je jako „roČne zachowania podejmowane przez dzieci i mÙodzieČ, które
zagraČaj ich zdrowiu Þzycznemu i psychicznemu, a takČe s niezgodne z normami
spoÙecznymi” (Dzielska, Kowalewska, 2014, s. 14). Post¿powanie ryzykowne wiČe
si¿ wi¿c równieČ z konsekwencjami spoÙecznymi, a zdaniem Iwony Grzegorzewskiej
(2014) naleČy równieČ wyróČni° – obok zdrowotnych i spoÙecznych – konsekwencje
rozwojowe. Zachowania ryzykowne s wi¿c dziaÙaniami, których przejawianie wiČe
si¿ z prawdopodobieÚstwem doïwiadczenia negatywnych konsekwencji zdrowotnych, rozwojowych oraz spoÙecznych. WspóÙczeïnie psychologowie s zdania, Če
przejawianie pewnych zachowaÚ ryzykownych, szczególnie w ich Ùagodnej formie,
ma znaczenie rozwojowe i wiza° moČe si¿, w szczególnoïci, z okresem adolescencji.
WspóÙczeïnie rozróČnia si¿ wiele kategorii zachowaÚ ryzykownych, gdzie moČna
wyróČni° podejïcia uogólniajce oraz szczegóÙowe, wskazujce na konkretne zachowania. Zdaniem MaÙgorzaty Michel moČna mówi° o czterech ogólnych kategoriach
takich zachowaÚ:
• Zachowania zwizane z uČywaniem substancji psychoaktywnych
• Zachowania zwizane z destrukcyjnymi zachowaniami seksualnymi
• Zachowania zwizane z ryzykownym odČywianiem
• Zachowania zwizane z kompulsywnymi czynnoïciami (Michel, 2013).
Przedstawiona klasyÞkacja jednak nie pozwala zawrze° caÙego spektrum zachowaÚ wspóÙczeïnie uznawanych za negatywne i destrukcyjne dla jednostki i jej otoczenia. Znacznie peÙniejsz propozycj¿ przedstawia zespóÙ pod przewodnictwem Szymona Grzelaka (Tab. 1).
ZespóÙ Instytutu ProÞlaktyki Zintegrowanej wskazaÙ na aČ 46 zachowaÚ i zjawisk,
które stanowi wyzwania dla wspóÙczesnych systemów proÞlaktyki spoÙecznej. Niestety stwierdzi° naleČy, Če jest to lista niepeÙna, jednakČe uwidacznia róČnorodnoï° form
zachowaÚ ryzykownych wspóÙczesnej mÙodzieČy. Jest to skala znacznie przekraczajca
wiedz¿ nauczycieli – gÙównych realizatorów proÞlaktyki – oraz moČliwoï° realizacji
proÞlaktyki objawowej, która jest najcz¿stszym dziaÙaniem w ïrodowisku szkolnym.
ProÞlaktyka objawowa jest dziaÙaniem defensywnym, które zostaje zainicjowane dopiero wtedy, kiedy jakieï konkretne zachowanie ryzykowne lub niekorzystne zjawisko
zostanie zaobserwowane w rzeczywistoïci szkolnej. Takie praktyki utrudniaj zabez-
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pieczanie uczniów przed niekorzystnymi zjawiskami, poniewaČ dopuszczajc moČliwoï° zaistnienia i rozwoju zachowaÚ problemowych do stopnia, aČ b¿d one widoczne dla uczestników Čycia szkolnego. ProÞlaktyka tak rozumiana znacznie ogranicza
moČliwoïci efektywnego dziaÙania, gdyČ nie zapobiega, a przeciwdziaÙa zjawiskom,
a znaczeniowo bliČej jest okreïlenia prewencja niČ proÞlaktyka (Kania, 2016).
Tabela 1.
KlasyÞkacja problemów i zachowaÚ ryzykownych mÙodzieČy
KORZYSTANIE Z SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH:
legalnych
1. PICIE ALKOHOLU (piwo, wino, wódka, alkopopy)
2. UPēANIE SI9
3. PALENIE TYTONIU
4. ZA YWANIE TABAKI
5. NADU YWANIE LEKÓW (uspokajajcych/nasennych/Acodinu)
6. KORZYSTANIE ZE gRODKÓW WZIEWNYCH (kleje, rozpuszczalniki)
nielegalnych
7. ZA YWANIE NARKOTYKÓW (haszysz/marihuana, amfetamina, ecstasy, kokaina, inne)
8. ZA YWANIE „DOPALACZY”
UZALE NIENIA BEHAWIORALNE I INNE:
9. UZALE NIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
10. UZALE NIENIE OD PORNOGRAFII
11. ANOREKSJA
12. BULIMIA
13. ORTOREKSJA (obsesja na punkcie spoČywania zdrowej Čywnoïci)
14. HAZARD
15. UZALE NIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH
16. UZALE NIENIE OD INTERNETU, INNE PROBLEMY BEHAWIORALNE
INNE PROBLEMY BEHAWIORALNE
zwizane ze sfer seksualn
17. PRZEDWCZESNA AKTYWNOg) SEKSUALNA I JEJ KONSEKWENCJE (ciČe nastolatek, HIV/AIDS i inne choroby przenoszone drog pÙciow, konsekwencje emocjonalne)
18. KORZYSTANIE Z PORNOGRAFII
19. SEKSTING (przesyÙanie nagich zdj¿°/Þlmów przy uČyciu telefonu/Internetu)
zwizane z odČywianiem
20. EMOCJONALNE JEDZENIE
21. ANARCHIA YWIENIOWA
zwizane z zachowaniami agresywnymi
22. BYCIE OFIAR& PRZEMOCY RÓWIEgNICZEJ (Þzycznej, werbalnej, seksualnej)
23. BYCIE SPRAWC& PRZEMOCY RÓWIEgNICZEJ (Þzycznej, werbalnej, seksualnej)
24. UDZIAR W BÓJKACH
25. BYCIE OFIAR& CYBERPRZEMOCY
26. BYCIE SPRAWC& CYBERPRZEMOCY
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zwizane z kontekstem ról spoÙecznych
27. WAGARY
28. UCIECZKI Z DOMU
29. PRZYNALE NOg) DO SEKT
zwizane z Ùamaniem prawa
30. HANDEL NARKOTYKAMI
31. PROSTYTUCJA NIELETNICH
32. INNE ZACHOWANIA PRZEST9PCZE (kradzieČe, wÙamania, wymuszenia, wandalizm)
33.INNE ZACHOWANIA RYZYKANCKIE (np. przebieganie przed jadcym samochodem/
pocigiem, wyïcigi na motorach)
zwizane z mediami
34. DYSFUNKCYJNY SPOSÓB KORZYSTANIA Z INTERNETU
35. DYSFUNKCYJNY SPOSÓB KORZYSTANIA Z TV
INNE PROBLEMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
36. SKRONNOgCI DEPRESYJNE
37. MYgLI SAMOBÓJCZE
38. PRÓBY SAMOBÓJCZE
39. SAMOOKALECZANIE
40. SEKSUALIZACJA i SAMOUPRZEDMIOTOWIENIE
41. ZABURZENIA NERWICOWE
42. ZABURZENIA AFEKTYWNE
43. WYCOFANIE SPORECZNE
44. SKRAJNE WYCOFANIE SPORECZNE (HIKIKOMORI)
POSTAWY ZWI&ZANE Z OBSZAREM PROBLEMîW DEMOGRAFICZNYCH
45. NIECH9) DO POSIADANIA W PRZYSZROgCI DZIECI
46. PESYMISTYCZNY OBRAZ MIROgCI I TRWARYCH ZWI&ZKÓW
ródÙo: Grzelak, 2015, s. 42-43

W stron҄ profilaktyki pozytywnej
Pewnym rodzajem proÞlaktyki uprzedzajcej jest proÞlaktyka pozytywna,
która stanowi zbiór koncepcji dziaÙaÚ budujcych odpornoï° dzieci i mÙodzieČy.
Krzysztof Ostaszewski zdeÞniowaÙ proÞlaktyk¿ pozytywn jako dziaÙanie polegajce „na wzmacnianiu tego, co czyni mÙodych ludzi bardziej odpornymi na zagroČenia” (Ostaszewski, 2006, s. 6). Orientacja na zmiennych, które chroni, stanowi
fundament tego spojrzenia na proÞlaktyk¿, gdzie wszelkie dziaÙania skoncentrowane na zachowaniach ryzykownych, problemach czy czynnikach ryzyka uznaje
si¿ za nieefektywne (Bylica, 2010). W dobie wielowymiarowoïci zagroČeÚ i ogromu
moČliwoïci zaangaČowania si¿ mÙodzieČy w zachowania dewiacyjne, wspóÙczesne
szkolne programy proÞlaktyczne wykazuj znaczce luki: „Brak jest wskazaÚ co do
tego kiedy mówi° «tak», kiedy ulega° wpÙywowi, wskazywa° pozytywne obszary inicjacji, komu wolno ufa°, kim jest pozytywny autorytet i co jest wartoïciowe
w Čyciu” (Kania, 2016, s. 328). ProÞlaktyka pozytywna jest wi¿c dziaÙaniem wspie-
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rajcym pozytywny, zdrowy rozwój jednostek, bez potrzeby niwelowania ryzyka
nabywania tendencji do zachowaÚ ryzykownych. LesÙaw Pytka zwraca uwag¿, Če
takie dziaÙania „wzmacniaj i podtrzymuj te formy i sposoby zachowania, które
maj charakter prospoÙeczny, allocentryczny, a tym samym i godny naïladowania,
wywierajcy wpÙyw na ludzi zagÙuszajc i tÙumic siÙ¿ oddziaÙywaÚ innych (w tym
takČe szkodliwych) czynników konkurencyjnych” (Pytka, 1993, s. 631). U podÙoČa
koncepcji zabezpieczenia jest obecne przekonanie, Če zachowania negatywnie oceniane, zostan wyparte poprzez wspieranie ich prospoÙecznych odpowiedników.
Drugim istotnym zaÙoČeniem jest, Če zachowania ryzykowne rozprzestrzeniaj si¿,
poniewaČ w proÞlaktyce nieobecne s dziaÙania majce na celu wskazanie wÙaïciwego zachowania, a jedynie dziaÙania skoncentrowane na zabranianiu jakiï form
ekspresji i doïwiadczeÚ psychospoÙecznych. PrzykÙadowo wprowadzanie proÞlaktyki krzywdzenia przez stosowanie agresji elektronicznej, moČe nieï° ze sob
ukryty program w postaci przesÙania: nie wolno krzywdzi° rówieïników w sieci,
ale Þzycznie w postaci bójek moČna, poniewaČ nie zostaÙo to napi¿tnowane przez
nauczycieli. T¿ perspektyw¿ moČna rozszerzy°, gdzie proÞlaktyka skoncentrowana
na jakichï zachowaniach ryzykownych, niebezpiecznych i ocenianych negatywnie
jest dziaÙaniem, które moČe wzmacnia° przekonanie, Če skoro czegoï nie wolno,
to trzeba wymyïli° nowe zachowanie, które nie jest zabronione. Zdaniem ks. M.
Dziewieckiego (2005) proÞlaktyka powinna by° budowana na antropologii, gdzie
wskazuje si¿ wÙaïciwe zachowanie, a nie na nauce o dewiacjach. W rezultacie uwaga koncentruje si¿ na jednostce (podmiocie), a nie problemie.
Zachowania prospoҝeczne a profilaktyka pozytywna
WspóÙczeïnie obowizujce standardy proÞlaktyki pedagogicznej odwoÙuj si¿
przewaČnie do zachowaÚ ryzykownych mÙodzieČy i ich uwarunkowaÚ. Kwestia zachowaÚ przeciwstawnych – zachowaÚ prospoÙecznych, jest poruszana doï° rzadko.
Zdaniem Davida Clarke’a zachowanie prospoÙeczne to „kaČde zachowanie, które jest
pozytywne z punktu widzenia spoÙeczeÚstwa” (Clarke, 2005, s. 198). Szeroko deÞnicja
D. Clarke’a wskazuje na zachowania, które w ocenie ogóÙu spoÙeczeÚstwa wskazywane s nie tyle jako poČdane, ale równieČ jako korzystne dla zbiorowoïci ludzkich.
Inna deÞnicja okreïla zachowanie prospoÙeczne jako „dziaÙanie dla dobra drugiego
czÙowieka. Okreïlenie to stosuje si¿ nawet w wypadku sytuacji, w których pomagajcy ma odnieï° korzyïci” (Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2006, s. 346). Zachowanie
prospoÙeczne jest równieČ zachowaniem, które nie wymaga od jednostki poïwi¿cenie
wÙasnych zasobów, ale umoČliwia uzyskanie obopólnych korzyïci. SpecyÞk¿ moČliwoïci uzyskiwania korzyïci indywidualnych z przejawiania zachowaÚ prospoÙecznych prezentuje tabela nr 2.
Zachowanie prospoÙeczne jest wi¿c zachowaniem równie korzystnym dla samej
jednostki, jak i dla jej otoczenia spoÙecznego. Jednostka przejawiajca zachowania pomocowe moČe oczekiwa° efektów w polepszeniu nastroju, potwierdzenia przekonaÚ
o konstrukcji wÙasnego Ja, uzyskania aprobaty spoÙecznej oraz korzyïci materialnych
i biologicznych. Zachowania prospoÙeczne s wi¿c róČnorodne:
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Tabela 2.
Charakterystyka celów dziaÙaÚ prospoÙecznych oraz zwizanych z nimi czynników.
Cel

Osoba

Sytuacja

Interakcje

Korzyïci
genetyczne
i materialne

Wpojone przekonania dotyczce
dziaÙaÚ prospoÙecznych
Rozszerzenie poj¿cia MY

PodobieÚstwo
oÞary do pomagajcego
„Swojskoï°” oÞary
dla pomagajcego

Osoby, które myïl o dziaÙaniach prospoÙecznych jako o sposobie na zyskanie czegoï dla
siebie, s bardziej pomocne wtedy, gdy mog
uzyska° rekompensat¿ za pomoc
Tendencja do pomagania krewnym bardziej
niČ osobom niespokrewnionym szczególnie
si¿ nasila, gdy pojawia si¿ zagroČenie Čycia.

Pozycja
spoÙeczna
i aprobata

Potrzeba aprobaty
gwiadomoï° norm

Modele pomagania To, czy wi¿cej pomagaj kobiety, czy
G¿stoï° zaludnie- m¿ČczyĊni, zaleČy od tego, czy dany rodzaj
pomocy bardziej pasuje do kobiecej czy
nia
m¿skiej roli pÙciowej

Zarzdzanie Koncepcja Ja
wizerunkiem Normy osobiste
wÙasnej
Normy religħne
osoby

Zarzdzanie
wÙasnymi
nastrojami
i emocjami

Smutek
Wiek

Etykietowanie
Autokoncentracja

Decyzja, czy udzieli° pomocy przyjacielowi
czy obcemu, zaleČy od wpÙywu pomagania
na koncepcj¿ Ja pomagajcego
Wysoka samoocena moČe doprowadzi° do
odmowy przyj¿cia potrzebnej pomocy, jeïli
zagraČa koncepcji Ja

Koszty i zyski
z pomagania
MoČliwoïci zmieniania nastroju

Ludzie w smutnym nastroju podchodz do
pomagania wybiórczo, wybierajc moČliwoïci, które obiecuj nagrod¿, zaï ludzie
przeČywajcy pozytywne emocje s duČo
mniej wybredni i decyduj si¿ na pomaganie
w róČnorodnych sytuacjach

ródÙo:Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2006, s. 476

•

Socjocentryczne – zachowania, które s korzystne do innych, a jednostka je
przejawiajca poïwi¿ca dobra i zasoby osobiste
• Pomocowe – zachowania, których przejawianie jest korzystne dla innych jednostek, a jednostka je przejawiajca nie ponosi istotnych strat w dobrach i zasobach osobistych
• Kooperacyjne – zachowania, których przejawianie jest korzystne zarówno dla
innych jednostek, jak równieČ dla jednostki je przejawiajcej (Aue, 2006).
Do zachowaÚ prospoÙecznych moČna zaliczy° przede wszystkim oÞarnoï° oraz
altruizm. Nie s to jedyne zachowania prospoÙeczne i Zuzanna Zbróg rozszerza je,
dodajc:
• Niesienie pomocy
• Zachowania przyjacielskie
• Dzielenie si¿
• Opieka nad innymi
• Ponoszenie odpowiedzialnoïci
• Realistyczne oczekiwania (Zbróg, 2011).
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W kontekïcie dziaÙaÚ proÞlaktycznych naleČy zwróci° uwag¿ na zachowania
o najwi¿kszym potencjale ochronnym wobec zachowaÚ ryzykownych, czyli zachowania wchodzce w kategori¿ zachowaÚ altruistycznych.

Altruizm
Altruizm jest zachowaniem wysoce prospoÙecznym i przez niektórych badaczy uwaČanym za esencj¿ prospoÙecznoïci (gliwak, 2005). Zachowanie altruistyczne „obejmuje
czynnoïci zorganizowane tak, by podtrzymywa°, chroni° lub rozwħa° interes innych
podmiotów spoÙecznych tzn. osób, grup, spoÙecznoïci i instytucji oraz przyczynia si¿ do
ich dobra i rozwoju” (Adamska-Chudziska, 2008, s. 414). Jest to wi¿c dziaÙanie skoncentrowane na dobru drugiej osoby lub zbiorowoïci, które poddane spoÙecznemu wartoïciowaniu, zostanie ocenione jako jednoznacznie pozytywne i korzystne rozwojowo. Altruizm zdaniem MieczysÙawa Robockiego charakteryzuje si¿ trzema gÙównymi cechami:
• gwiadomoïci dziaÙaÚ – dbanie o dobro innych kosztem wÙasnej osoby posiada korzystny wymiar jedynie wtedy, kiedy jest ïwiadome. gwiadome podejïcie do tego typu zachowaÚ pozwala oceni° je jako dobre i chwalebne
• Bezinteresownoïci – dbanie o dobro innych b¿dzie korzystne wtedy, kiedy
pozbawione b¿dzie dziaÙaÚ majcych na celu popraw¿ wÙasnej sytuacji Čyciowej. Dopuszcza si¿ bezinteresownoï° cz¿ïciow, czyli dziaÙanie, kiedy w wyniku troszczenia si¿ o innych dodatkowym celem jest uzyskanie pozytywnej
oceny wÙasnych dziaÙaÚ
• Dobrowolnoïci – dbanie o dobro drugiego czÙowieka, zwizane jest z nieprzymusowym podejmowaniem inicjatyw na jego rzecz. Brak dobrowolnoïci dziaÙaÚ uniemoČliwia ocen¿ zachowaÚ jako wyraĊnie pozytywnych oraz
przyporzdkowanie ich do zachowaÚ altruistycznych (Robocki, 2004).
Altruizm jest zachowaniem uznawanym za przeciwstawne do zachowaÚ agresywnych i szkodzcych innym jednostkom w najbliČszym otoczeniu (gliwak, 1993).
Badania Jacka gliwaka wykazaÙy dodatnie zwizki poziomu altruizmu z przystosowaniem spoÙecznym. Oznacza to, Če osoby altruistyczne wykazywaÙy niČszy poziom
nieprzystosowania spoÙecznego (gliwak, 1996). Ustalenia J. gliwaka potwierdziÙy
wczeïniejsze zÙoČenia teoretyczne, które przedstawiaj aspoÙecznoï° jako przeciwieÚstwo altruizmu (MariaÚski, 1985). Warto równieČ zwróci° uwag¿, Če poziom altruizmu jest zaleČny od stosunku do patologii spoÙecznych (gliwak, 2000).
Perspektywa zachowaҞ prospoҝecznych w profilaktyce
Nauczyciele i wychowawcy pracujcy szczególnie w gimnazjach, mog posiada°
przeïwiadczenie, Če wiek w którym znaleĊli si¿ ich podopieczni jest wiekiem burzy
i naporu. W okresie tym normalne jest, Če mÙodzieČy uczy si¿ dorosÙego Čycia metod
prób i bÙ¿dów, a efektem tej nauki maj by° zachowania ryzykowne. Konsekwencja takiego podejïcia b¿dzie akceptacja wczesnych form zachowaÚ ryzykownych, okreïlajc
je jako niegroĊne i normalne. Sposób interpretowania zachowaÚ mÙodzieČy przenosi
si¿ równieČ na podejïcie do dziaÙaÚ proÞlaktycznych w obr¿bie szkoÙy. Szerokie spektrum takich efektów postrzegania specyÞki okresu adolescencji zawiera tabela nr 3.
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Tabela 3.
Skutki i konsekwencje skupienia si¿ na problemach oraz na pozytywnym potencjale mÙodzieČy
SKUTKI I KONSEKWENCJE
Skupienie uwagi na problemach

Skupienie uwagi na pozytywnym potencjale

Poznawanie problemów zwi¿ksza wiedz¿ o tych Poznanie pozytywnego potencjaÙu poszerza spojproblemach, jednak nie dostarcza dobrego punktu rzenie na mÙodzieČ i pomaga znaleĊ° pozytywne
oparcia do pracy wychowawczej i proÞlaktycznej. punkty oparcia do pracy wychowawczej i proÞlaktycznej.
Skupienie na problemach w badaniach naukowych prowadzi do nieustannego rozwoju wskaĊników tych problemów. W rezultacie wiemy
coraz wi¿cej o problemach, a wciČ niewiele o
pozytywnym potencjale.

Skupienie na pozytywnym potencjale prowadzi do
wypracowania wskaĊników tego potencjaÙu. W rezultacie moČemy coraz lepiej poznawa° ten istotny
punkt oparcia pracy proÞlaktycznej i tworzy°
skuteczniejsze strategie dziaÙania.

Skupienie na problemach prowadzi do analizy
przyczyn i czynników ryzyka tych problemów,
w tym takČe czynników dotyczcych rodziny i
spoÙecznoïci lokalnej. W rezultacie utrwala si¿ postrzeganie rodziców, rodziny i spoÙecznoïci lokalnej od strony negatywnych aspektów (rozwody,
patologie w rodzinie, zÙe relacje z rodzicami, zÙe
towarzystwo rówieïników).

Skupienie na pozytywnym potencjale prowadzi do
zrozumienia ĊródeÙ tego potencjaÙu i czynników
chronicych mÙodzieČ przed patologiami. W rezultacie rozwħa si¿ spojrzenie dostrzegajce pozytywne znaczenie i siÙ¿ oddziaÙywania wychowawczego
rodziców, rodziny i pozytywnych ïrodowisk
w spoÙecznoïci lokalnej (organizacje mÙodzieČowe,
organizacje religħne, wolontariat).

Problemy silnie „zakotwiczaj emocjonalnie”
uwag¿. Skupienie na nich utrudnia dostrzeganie
pozytywnego potencjaÙu.

Skupienie wi¿kszoïci uwagi na pozytywnym
potencjale nie utrudnia równolegle prowadzonej
diagnozy i reßeksji dotyczcej problemów.

Skupienie na problemach jest bardziej medialne – kaČdy, kto ogÙosi wynik badaÚ lub nawet
incydent ukazujcy nowy, nieznany problem,
ma zagwarantowan uwag¿ mediów. Obszerne
i zÙoČone raporty naukowe na temat mÙodzieČy
zostaj sprowadzone do kilku szokujcych zdaÚ
eksponujcych problemy.

Skupienie na pozytywnym potencjale nie jest
medialne. Raport naukowy pokazujcy potencjaÙ
i problemy spotka si¿ z odzewem wyÙcznie
w zakresie wniosków dotyczcych problemów.
Zwrócenie uwagi mediów na pozytywny potencjaÙ
wymaga specjalnych strategii i zabiegów.

Koncentracja dorosÙych na postrzeganiu mÙodzieČy przez pryzmat problemów dociera do mÙodych
ludzi, którzy maj poczucie, Če doroïli w nich nie
wierz i nie dostrzegaj tego, co dobre, wi¿c moČe
nie warto si¿ stara°… W mÙodzieČy ugruntowuje
si¿ toČsamoï° oparta na niskim poczuciu wÙasnej
wartoïci. MÙodzi ludzie maj tendencj¿ do tego,
by dorasta° do oczekiwaÚ swoich autorytetów.
Jeïli oczekiwania dorosÙych s niskie, przestaj
by° one impulsem rozwojowym.

Koncentracja dorosÙych na postrzeganiu pozytywnego potencjaÙu mÙodzieČy moČe by° bardzo
silnym czynnikiem motywujcym mÙodych ludzi
do dobrego i zdrowego Čycia. Gdy to, co dobre, jest
dostrzegane i chwalone, mÙodzi ludzie staraj si¿
jeszcze bardziej, a ich toČsamoï° ksztaÙtuje si¿ w
oparciu o zalety i adekwatne poczucie wÙasnej wartoïci. Przekonanie dorosÙych o duČych moČliwoïciach mÙodych ludzi sprawia, Če chc oni dorasta°
w oczach swoich autorytetów.

Koncentracja rodziców, nauczycieli i samorzdowców na problemach z mÙodzieČ zniech¿ca do
wysiÙków wychowawczych, wywoÙuje postaw¿
bezradnoïci i przyspiesza proces wypalenia.

Koncentracja rodziców, nauczycieli i samorzdowców na pozytywnym potencjale mÙodzieČy
wzmacnia poczucie sensu ich pracy, motywuje do
wysiÙków wychowawczych i zapobiega wypaleniu.
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SKUTKI I KONSEKWENCJE
Skupienie uwagi na problemach

Skupienie uwagi na pozytywnym potencjale

Skupienie uwagi na problemach moČe uÙatwia°
zdobycie ïrodków na dziaÙania proÞlaktyczne.
Im bardziej eksponujemy problemy i ukazujemy
je w dramatycznym ïwietle, tym Ùatwiej przekona° urz¿dników, radnych, komisj¿ rozpatrujc
projekt.

Skupienie uwagi na pozytywnym potencjale i
przedstawianie problemów we wÙaïciwej proporcji moČe utrudnia° zdobywanie ïrodków na
dziaÙania proÞlaktyczne. Dla wielu urz¿dników
i decydentów eksponowanie w projekcie pozytywnego potencjaÙu mÙodzieČy moČe by° argumentem
przeciwko wydawaniu na dane dziaÙanie pieni¿dzy.
Skoro jest tak dobrze, to po co je wspiera°?

ródÙo: Grzelak, 2015, s. 26.

Doïwiadczenie zachowaÚ ryzykownych, uČywanie substancji psychoaktywnych,
w szczególnoïci alkoholu, przemoc rówieïnicza, wczesna inicjacja seksualna i wiele innych zachowaÚ buduje niekorzystny stereotyp mÙodego czÙowieka. Adolescent
w tej perspektywie staje si¿ normalny, jeïli sprawia trudnoïci wychowawcze, a wyjtkowy jeïli ich nie sprawia. Osoby pracujce z nastolatkami nie powinny zakÙada°,
Če te zachowania wynikaj z normy rozwojowej i specyÞcznych potrzeb, poniewaČ
prowadzi° to moČe do akceptacji wyst¿powania zachowaÚ problemowych, przyzwalajc na nie. Wszelkie dziaÙania proÞlaktyczne budowane na tym przekonaniu, wykazywa° b¿d wi¿c nisk skutecznoï°, poniewaČ z zaÙoČenia dopuszczaj i akceptuj
nabywanie tendencji do przejawiania zachowaÚ ryzykownych w okresie nastoletnim.
„Jak si¿ wydaje, upowszechnianie informacji o nieuniknionym buntowniczym okresie i totalnym oporze oddziaÙywaniu wychowawczemu prowadzi do swoistego zaakceptowania tego buntu i zanikania oddziaÙywaÚ wychowawczych, szczególnie ze
strony rodziców oraz – co zauwaČa wielu dyrektorów placówek oïwiatowych – cz¿ïci
nauczycieli” (J¿drzejko, Janusz, Walancik, 2013, s. 72). Optymalnym wi¿c rozwizaniem, zwi¿kszajcym efektywnoï° proÞlaktyki, jest przyj¿cie, Če mÙodzieČ posiada
potencjaÙ do samorozwoju oraz rozwoju swojego najbliČszego otoczenia, ale energia
wynikajca z tego potencjaÙu zostaÙa niewÙaïciwie ukierunkowana.

Podsumowanie
WspóÙczesne wyzwania stojce przed proÞlaktyk pozytywn wymagaj poszukiwania nowych dróg rozwizaÚ. ProÞlaktyka pozytywna wydaje si¿ spojrzeniem,
które moČe zwi¿kszy° efektywnoï° dziaÙaÚ zapobiegawczych w szkole i spoÙecznoïci
lokalnej. GÙównym jej zadaniem jest szukanie i wzmacnianie pozytywnego potencjaÙu rozwojowego nastolatków i ukierunkowanie go w spoÙecznie akceptowany sposób.
Centralnym zagadnieniem proÞlaktyki pozytywnej s zachowania prospoÙeczne, co
stanowi pewien przewrót w dziaÙaniach proÞlaktycznych. Powszechnie mÙodzieČ moČe
by° kojarzona z zachowaniami problemowymi. W zwizku z tym proÞlaktyka na pocztku koncentrowaÙa si¿ na tych zjawiskach, czego efektem jest dzisiejsze przeïwiadczenie nauczycieli, Če skoro w naszej szkole nie widzimy agresji, to dziaÙania proÞlaktyczne s zb¿dne. Obecnie proÞlaktyka jest dziaÙaniem wyprzedzajcym wyst¿powanie
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zachowaÚ ryzykownych i reagujcym na wzrost czynników ryzyka. ProÞlaktyka pozytywna natomiast zwraca uwag¿ na zaniedbany obszar tej dziaÙalnoïci szkoÙy – wspieranie zachowaÚ prospoÙecznych. Zachowania prospoÙeczne stanowi jeden z czynników chronicych mÙodzieČ przed nabywaniem tendencji do zachowaÚ ryzykownych.
Szczególnym zachowaniem prospoÙecznym jest altruizm, który jest postrzegany jako
wyraz wyjtkowego dobra i wpÙywa na zmian¿ wizerunku osoby go przejawiajcej.
Koncentrowanie si¿ na zachowaniach prospoÙecznych, ich uwarunkowaniach, zmieni
postrzeganie mÙodzieČy jako grupy i pozwoli na inicjowanie dziaÙaÚ umacniajcych ich
w prospoÙecznoïci, a nie traktowaniu zachowaÚ ryzykownych jako normatywne.
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