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Troska o rozwój młodego pokolenia w każdym społeczeństwie,
narodzie, państwie wydaje się zadaniem tak oczywistym i zrozumia-
łym dla wszystkich członków tych wspólnot, że podejmowanie w teo-
rii i praktyce zagadnień wychowania i profilaktyki społecznej jest ze
wszech miar potrzebne a nawet konieczne. Przygotowana przez redak-
torów Adama Szecówkę i Bronisławę Ogonowski publikacja trzynastu
Autorów praktyków i teoretyków ukazuje wieloaspektowość koncepcji
i działań określanych mianem profilaktyki zagrożeń zachowania czy
dewiacji społecznej dzieci i młodzieży.

Jak piszą redaktorzy: „Spośród wielu współczesnych koncepcji
narosłych wokół profilaktyki autorzy niniejszego opracowania skon-
centrowali uwagę na koncepcji profilaktyki społeczno-wychowawczej,
gdzie do oddziaływań prewencyjnych oprócz zagrożonego ucznia-wy-
chowanka włącza się również jego rodzinę oraz odpowiednie instytu-
cje” (11). Trzeba przyznać, że podejmowane w poszczególnych arty-
kułach zagadnienia są w całkowitej zgodności z powyższą deklaracją.
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Odnosi się to zarówno do podejmowanych problemów jak i obszarów
na których są one rozwiązywane, a więc rozwiązań koncepcyjnych,
teoretycznych czy działań praktycznych.

Programując działania wychowawcze wobec dzieci i młodzieży
przede wszystkim wychowawcy odwołują się do założonych i przyjętych
celów i ideałów wychowania mając przed oczyma wizję człowieka, je-
go rozwoju, potrzeb, możliwości, zadań oraz sensu ludzkiej egzystencji
a także uwzględniając wizję społeczeństwa i świata, w którym dokonuje
się proces wzrastania nowego pokolenia. Inne przesłanki leżą u pod-
staw analiz teoretycznych i działań praktycznych w obszarze profilak-
tyki zachowań dewiacyjnych. Przede wszystkim teoretycy i praktycy
koncentrują się na ustaleniu zachowań, które z punktu widzenia roz-
woju młodego pokolenia i społeczeństwa jako całości mają charakter
destrukcyjny, utrudniający czy wręcz zagrażający sobie i wspólnotom,
w których żyje i działa. Następnie na odkryciu i poznaniu czynników,
mechanizmów które w określonych warunkach, sytuacjach powodu-
ją wybór zachowań destrukcyjnych a nie kreatywnych, rozwojowych
z punktu widzenia jednostki i grup społecznych. Te dwa podejścia wy-
nikające z wychowania i profilaktyki jak słusznie przedstawia w swoim
artykule Sławomir Śliwa muszą być obecne w procesie diagnozowa-
nia osób i środowisk, do których kieruje się programy profilaktyczne.
Autor w bardzo skondensowanej formie, odwołując się do uznanych
polskich teoretyków i praktyków profilaktyki szkolnej (Gasia, Jarosz,
Wysockiej, Ostaszewskiego) ukazuje znaczenie i ważność diagnozy
pozytywnej i negatywnej, jako fundamentu działań profilaktycznych
wobec dzieci i młodzieży. Diagnoza to także zestaw metod i narzędzi
psychologiczno-pedagogicznych, którymi posługują się badacze i kli-
nicyści ustalający formy, nasilenie, zakres i intensywność oraz uwarun-
kowania występujących zaburzeń funkcjonowania społecznego. Adam
Szecówka w omawianej publikacji przedstawia proces diagnostyczny
zjawiska mobbingu występującego wśród uczniów. Przyjmuje, że mob-
bing, to „długotrwały i wielokrotny terror psychiczny, kojarzony z wie-
loma sposobami traktowania ofiary np. gnębienie, nękanie, dręcze-
nie, poniżanie, dokuczanie„ wyszydzanie, zastraszanie, tyranizowanie,
wymuszanie, szykanowanie, grożenie„ represjonowanie, ośmieszanie,
obmawianie, zwymyślanie, izolowanie, zwodzenie” (25). Autor pre-
zentuje wyniki badania gimnazjalistów (1319 osób), w którym zastoso-
wano Kwestionariusz do badania nasilenia i uwarunkowań mobbingu
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w relacjach uczniowskich. Efektem tych badań była także modyfikacja
zastosowanego narzędzia, które w chwili obecnej ma wyższe wskaź-
niki psychometryczne. Ustalono także kilka czynników, które można
uznać za prognostyczne dla ofiar mobbingu. Są to: płeć — dziewczęta
częściej podlegają takim zachowaniom ze strony chłopców; warunki
fizyczne ucznia — uczniowie wyróżniający się w swojej grupie częściej
podlegają mobbingowi; słabe wyniki w nauce i drugoroczność; rodzi-
na niepełna lub zrekonstruowana; niski poziom materialny rodziny
w stosunku do innych członków grupy szkolnej.

Szerszy kontekst problemów z jakimi musi radzić sobie uczeń od-
bierany przez otoczenie szkolne jako INNY podjęła Małgorzata Skór-
czyńska. Punktem wyjścia rozważań Autorki są tezy Goffmana oraz
Walczak o procesie kategoryzowania w obrębie grup społecznych na
tzw. normalsów i napiętnowanych (odbiegających od przyjętych kryte-
riów normalności). Autorka ukazuje sytuację w grupie szkolnej dzieci
z ADHD, zespołem Aspergera z zaburzeniami rozwoju psychofizycz-
nego np. nieśmiałe, o odmiennym wyglądzie fizycznym. Wskazuje tak-
że na niezbędne oddziaływania profilaktyczne i pedagogiczne, które
mogą ograniczyć występowanie zjawiska „kozła ofiarnego” w klasie
szkolnej. Cennym uzupełnieniem rozważań teoretyków jest przyto-
czenie konkretnych programów działań podejmowanych w gimnazjum
i szkole zawodowej. Artykuły Lucyny Mazur i wspólny Anny Wójciak-
-Sokołowskiej oraz Anny Piernikarskiej ukazują w jaki sposób można
praktycznie stymulować rozwój czynników uznawanych za chroniące
przed zaburzeniami zachowania np. zainteresowania, system wartości,
więź rodzinną i ogólnie międzyludzką. Pokazują także jak praktycznie
ma przebiegać profilaktyka informacyjna, edukacyjna i alternatywna
czyli kształtowanie pozytywnych form współżycia społecznego.

Trudnym problemem naszych czasów jest troska o normalny roz-
wój i funkcjonowanie społeczne dzieci (około 300 tys. według badań
MEN), których rodzice wyjechali za pracą do innych krajów i okres
rozłąki jest często dosyć długi, a także następuje w okresach roz-
wojowych, w których obecność fizyczna i psychiczna rodziców jest
fundamentalnym warunkiem kształtowania potrzeb, postaw, systemu
wartości i innych dyspozycji psychicznych. Artykuł Małgorzaty Szeląg
w swoim zamierzeniu ma służyć pomocą nauczycielom, wychowaw-
com i instytucjom samorządowym w informowaniu i przekazywaniu
wiedzy rodzicom o konsekwencjach ich wyjazdu za pracą i długotrwa-
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łej rozłąki z dziećmi dla ich osobowościowego i społecznego rozwoju.
Ma także wskazać jakie są konkretne potrzeby dzieci, których rodzice
wyjechali za pracą i w jaki sposób środowisko szkolne oraz poradnic-
two psychologiczno-pedagogiczne może pomóc w obniżeniu kosztów
osobowościowych i społecznych tych migracji i emigracji za pracą.

W recenzowanej publikacji można zauważyć wyraźne opowie-
dzenie się za wieloaspektowym podejściem do profilaktyki zaburzeń
w zachowaniu uczniów. Jednym z silnie akcentowanych nurtem od-
działywań, jest troska o pozytywne funkcjonowanie środowisk wycho-
wawczych i socjalizacyjnych jakimi jest rodzina, szkoła, grupa rówie-
śnicza. Zagadnieniom poświęconym roli rodziny w działaniach profi-
laktycznych są artykuły Wandy Mende i Danuty Boreckiej-Biernat.
Pierwsza z autorek podejmuje problem możliwości egzekwowania
przez szkołę odpowiedzialności rodziców za właściwy poziom opieki
nad dzieckiem. Przywołuje odpowiednie instrumenty prawne umożli-
wiające z jednej strony działania informacyjne wobec rodziców o ich
obowiązkach i odpowiedzialności, z drugiej strony o możliwościach
wymuszenia aktywności rodziców w proces wychowania i profilaktyki
ich dzieci. Natomiast artykuł Boreckiej-Biernat oparty na badaniach
empirycznych analizujących stosowane przez wczesnych adolescen-
tów w wieku 13–15 lat strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych
w kontekście postaw rodzicielskich i ich strategii działania. Autorka
przyjmuje założenia sformułowane przez M. Tyszkową, która zdefi-
niowała sytuację trudną jako: „układ stosunków między człowiekiem
i jego otoczeniem charakteryzujący się brakiem zrównoważenia (od-
powiedniości) lub niezgodności dążeń, wartości, celów a możliwościa-
mi realizacyjnymi (kompetencje) lub właściwościami jednostki oraz
warunkami jej życia i aktywności (otoczenia)” (84–85). Wyniki badań
ukazują, że ciepły klimat, akceptacja, bezpieczeństwo i miłość oraz
zainteresowanie problemami dzieci, pomoc rodziców sprzyja kształ-
towaniu się strategii rozwiązywania problemów o charakterze zada-
niowym. Zwraca się uwagę na szczególną rolę ojca tak w kształtowaniu
strategii córek jak i synów. Natomiast deprywacja potrzeb emocjonal-
nych w rodzinie sprzyja kształtowaniu strategii obronnej opartej na
agresji lub unikaniu.

Małgorzata Michel i Danuta Kowalczyk podejmują w swoich ar-
tykułach zagadnienia warunków jakie powinny towarzyszyć procesowi
kształcenia i wychowania na terenie szkoły. Do istotnych czynników
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należą kompetencje nauczycieli oraz bezpieczna przestrzeń, w której
dokonuje się proces edukacyjny. Te dwa artykuły można traktować
jako komplementarne. Pierwszy oparty na badaniach empirycznych
zmierza do ustalenia zakresu i potrzeby poczucia kompetencji nauczy-
cieli w radzeniu sobie z zaburzeniami zachowania. Teoretyczny artykuł
Kowalczyk, odwołuje się do interdyscyplinarnej teorii wybitych szyb
Wilsona i Kellinga akcentującej troskę o adekwatne kształtowanie
przestrzeni materialnej, fizycznej i psychicznej, społecznej oraz admi-
nistracyjnej, w której dokonuje się proces kształcenia i wychowania
oraz profilaktyka.

Drugi nurt rozważań w recenzowanej pozycji, to oddziaływa-
nia profilaktyczne i wychowawcze włączające osobę wykazującą za-
burzenia w proces zmiany zachowań tak, by były one przyjazne dla
innych i stymulujące własny rozwój osobowościowy. Tym zagadnie-
niom poświecili swoją uwagę Agnieszka Leszcz-Krysiak i Petr Ślisak.
A. Leszcz-Krysiak w oparciu o literaturę przedmiotu i dostępne ra-
porty ukazuje zagrożenia w sferze funkcjonowania psychicznego do-
rastających i na tym tle formułuje własne oraz sprawdzone w róż-
nych programach wskazówki umożliwiające zdobywanie umiejętności
i kompetencji w zakresie osobistego oddziaływania na stan zdrowia
psychicznego. Do których należą: autopercepcja, współpraca, poczu-
cie własnej wartości oparte na zdobytym doświadczeniu sprawstwa,
dobra komunikacja interpresonalna, twórcza aktywność. Natomiast
Petr Ślisak opisuje konkretne działania podejmowane przez wycho-
wanków domów dziecka w Republice Czeskiej pod hasłem „Młodzi
dedektywi” jako obrońcy cudzego mienia. Celem tego konkretnego
programu działania jest poznanie, zrozumienie i urzeczywistnianie
wartości wspólodczuwania, empatii oraz cierpienia ofiary doświad-
czającej utraty jakiegoś dobra.

Z punktu widzenia teorii profilaktyki zaburzonych zachowań
dzieci i młodzieży cenne są rozważania Bronisławy Ogonowski pod
znamiennym tytułem „Profilaktyka w szkole — mit czy rzeczywi-
stość”. Oparte na badaniu empirycznym opisy realizacji statutowych
zadań szkoły w zakresie profilaktyki ukazują mocne i słabe strony
tej rzeczywistości edukacyjnej. Do istotnych braków zaliczyć należy:
brak programowania profilaktycznego szkoły opartego na uprzedniej
diagnozie środowiska i rozmiarów oraz form zaburzonych zachowań
dzieci i młodzieży, niewielki udział rodziców w aktywności profilak-
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tycznej szkoly, niewystarczajacy poziom wiedzy i umiejętności nauczy-
cieli o uwarunkowaniach zaburzonych zachowań i o możliwościach
ich eliminowania na drodze działań stymulujacych rozwój osobowo-
ści uczniów i zmiany strategii działania w sytuacjach trudnych, brak
wspólnotowego działania i postaw prospołecznych w środowisku lo-
kalnym, brak pozytywnych postaw środowiska nauczycielskiego wobec
programów profilaktycznych i ich realizowania w szkole.

Recenzowana pozycja, moim zdaniem, może być cenna w inspi-
rowaniu nowych obszarów badawczych w szeroko pojętej rzeczywisto-
ści kształcenia i wychowania mlodego pokolenia w aspekcie czynni-
ków stymulujacych prawidlowy rozwój i czynnikow zagrażających. Jest
także cennym źródlem informacji w jaki sposób można organizować
pomoc i wsparcie społeczne profesjonalne i nieprofesjonalne wobec
dzieci i mlodzieży przejawiających zaburzenia w zachowaniu lub będą-
cych w sytuacji sprzyjającej występowaniu takich zachowań np. braku
opieki rodzicielskiej, pobytu w placówce opiekuńczej itp. Szczegól-
na wartość recenzowanej pracy wielu autorów zawiera się w umiejęt-
nym połączeniu treści dotyczących problematyki teoretycznej i działań
praktycznych. Może okazać się przydatna nie tylko studentom, oso-
bom rozpoczynającym pracę w obszarze profilaktyki i resocjalizacji
ale także badaczom śledzącym nowe zjawiska spoleczne, ich uwa-
runkowania, skutki rozwoju i potrzebę ograniczania destrukcyjnego
charakteru.


