
Profilaktyka to proces zapobiegania występowaniu niepożądanych zjawisk 
określany jako przejaw patologii życia społecznego, a także określana jako 
system działań podtrzymujących określone pozytywne postawy dzieci 
oraz młodzieży w działalności edukacyjnej w postaci zajęć profilaktyczno-
edukacyjnych. 

Określenie charakteru działań profilaktycznych.

Mając na uwadze fakt, iż wychowankowie Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury są w różnym wieku, należy podjąć działania profilaktyczne adekwatne 
dla odpowiedniej grupy wiekowej. 
I. Dla wychowanków przedszkoli i szkół podstawowych. 
II. Dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
Ogólny charakter działań profilaktycznych wobec wychowanków ma charakter 
terapeutyczny, zmniejszający akty przemocy oraz ułatwiający właściwe 
podejmowanie decyzji. Są to następujące działania: 
1.Terapia przez sztukę (zajęcia plastyczne, rzeźbiarskie, rękodzielnicze) 
2.Terapia przez teatr (zajęcia teatralne) 
3.Terapia przez ruch i taniec (zajęcia muzyczne, taneczne, rytmiczne i wokalne) 
4.Terapia przez sport (podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży) 
5.Terapia przez działalność literacką (zajęcia dziennikarskie, literackie, 
językowe). 

Podejmowanie działań profilaktyki wśród młodszych wychowanków 
PMDK oraz ich rezultaty.

Głównym celem podejmowanych działań profilaktycznych wśród I grupy 
wiekowej jest bezpieczeństwo oraz minimalizowanie i eliminowanie zachowań 
agresywnych. W związku, z czym podejmowane są następujące działania: 
-udział w wewnętrznych konkursach 
-uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw i zagrożeń przed rozpoczynającymi 
się feriami, przerwami świątecznymi, wakacjami 
-organizowanie bezpiecznych przejazdów dzieci na występy, festiwale, 
konkursy 
-zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć (zapoznanie 
wychowanków obowiązującymi regułami zachowania) 
-przestrzeganie godzin przyjścia i wyjścia dzieci według deklaracji złożonych 
przez dzieci 
-omówienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,
 z którymi dziecko ma do czynienia na zajęciach 
-bezpieczne korzystanie z wszelkich urządzeń. 



Minimalizowanie i eliminowanie aktów agresji i przemocy jest dokonywane 
poprzez zabawy interakcyjne, mające na celu rozpoznawanie przyczyn agresji 
oraz poprzez prowadzenie rozmów z podopiecznymi i rodzicami.  
W rezultacie podjętych działań młodsi wychowankowie PMDK: 
- poznają i utrwalą podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu pieszym
oraz drogowym 
- rozwiną swoje zdolności plastyczne, muzyczne, ruchowe w pożyteczny sposób
- poznają i zapamiętają niebezpieczne sytuacje, z jakimi mogą spotkać się w 
czasie wolnym od nauki (wakacje, ferie, przerwy świąteczne) 
- nie będą sami wychodzić do domu po skończeniu zajęć.
Ponadto dziecko uczestnicząc w zabawie będzie miało możliwość rozpoznawać,
nazywać i wyrażać swoje uczucia oraz ujrzeć pozytywną stronę rozwiązania 
konfliktu. Nie bez znaczenia jest też kontakt z rodzicami, którzy sami będą 
wzmacniali dziecko w swoim postępowaniu.

 Podejmowanie działań profilaktyki wśród starszych wychowanków PMDK
oraz ich rezultaty.

Głównym celem podejmowanych działań profilaktycznych wśród młodzieży 
jest umiejętność radzenia sobie ze stresem bez używania dopalaczy poprzez: 
-umiejętność współpracy w zespole 
-organizowanie i przygotowywanie imprez, konkursów 
-popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej 
-efektywne komunikowanie się, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze 
stresem 
-doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji (sztuka 
prowadzenia negocjacji i prowadzenia rozmów) 
-planowanie przyszłości w zakresie dalszego kształcenia, wyboru zawodu 
-wzmocnienie systemu wspierającego koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie, 
uczciwość 
-prowadzenie zdrowego stylu życia 
-poruszanie tematów związanych z higieną osobistą i zdrowym stylem życia 
-zachęcanie wychowanków do promowania zdrowego stylu życia 
-umiejętność skutecznego odmawiania (asertywność) 
-poszerzenie wiedzy o środkach psychoaktywnych poprzez podanie ciekawych 
propozycji, programów, stron w internecie przez nauczycieli 
-udział w konkursach plastycznych o charakterze profilaktycznym 
-prezentowanie spektaklu profilaktycznego 

W rezultacie podjętych działań wychowankowie starszej grupy wiekowej 
PMDK będą: 



- chętnie współpracować w zespole oraz współpracować ze sobą podczas imprez
organizowanych przez PMDK, które zaspakajają potrzeby wychowanków 
-efektywnie podejmować decyzje
-umiejętnie prowadzić konwersacje 
- wzmacniać koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie 
-zmotywowani do prowadzenia zdrowego stylu życia 
- znali swoje prawa i obowiązki 
- wychowankowie poznają skutki używania narkotyków, dopalaczy 

Program profilaktyki adresowany jest do uczestników zajęć PMDK, nauczycieli 
i rodziców. Uwzględnia edukację członków Rady Pedagogicznej, jak 
i pedagogizację rodziców. Program zawiera propozycje tematyczne, których 
realizacja przewidziana jest w trakcie zajęć zespołów, zebraniach 
szkoleniowych Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele PMDK są zobowiązani do realizowania programu 
profilaktycznego, stworzenia bezpiecznego i przyjaznego klimatu 
oraz przekazania wiedzy w sposób fachowy, czytelny. 

Cel główny programu 

            Przygotowanie wychowanków do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie sobie z samym 
sobą. 

            Cele szczegółowe

1. Wychowanek potrafi współdziałać w zespole

2. Wychowanek potrafi efektywnie komunikować się, podejmować decyzje, 
radzić sobie ze stresem

3. Wychowanek prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia

4. Wychowanek potrafi podejmować decyzje związane z zażywaniem 
alkoholu i środków odurzających

5. Wychowanek zna własne prawa, potrafi ich bronić

6. Wychowanek potrafi skutecznie odmawiać (asertywność)

7. Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabaw

8. Wychowanek poznaje profilaktykę poprzez sztukę

            Założenia programu

1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych 
procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego, 



jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie 
społecznie postawy uczniów. W toku wychowania, realizowana jest podczas 
działalności edukacyjnej i w postaci różnych odrębnych zajęć profilaktyczno-
edukacyjnych.
2. Tworzenie Programu Profilaktyki w PMDK zostało poprzedzone diagnozą 
potrzeb naszych wychowanków, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań
otoczenia.
3. Profilaktyka w PMDK powinna koncentrować się na wzmacnianiu czynników
chroniących:
a. rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz przeciwdziałanie 
niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną);
b. wspomaganie rozwoju moralnego wychowanków (poszanowanie norm, 
wartości i autorytetów) ;
c. stwarzanie wychowankom możliwości przynależenia do pozytywnych grup 
rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych, itp. 
(przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej);
d. wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji 
wychowawczych (silna więź emocjonalna z rodzicami).
4. Działalność profilaktyczna PMDK pozostaje w ścisłym związku z 
działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym, gdyż środowisko odgrywa
ważną rolę w kształtowaniu osobowości wychowanków. Pomocne jest w 
kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków
do właściwych wyborów życiowych. 

Aby profilaktyka odniosła właściwy skutek należy:
a. współpracować z placówkami kulturalno-oświatowymi
b. uczestniczyć w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym
c. brać udział w konkursach 
d. uczestniczyć w seansach filmowych o charakterze profilaktycznym
e. współpracować z placówkami oświatowo-opiekuńczymi (Poradnia 
Psychologiczno- Pedagogiczna, Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej) 
f. pomóc wychowankom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce
g. pomóc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych
h. organizować prelekcje przygotowane przez psychologów, pedagogów

.Zadania do
zrealizowania

Formy realizacji
zadań

Osoba
odpowiedzialna

Ewaluacja

 



1.Wychowanek potrafi współdziałać w zespole

 

Organizowanie
imprez, zajęć
sportowych,
wycieczek

   Wycieczki,
konkursy,
imprezy

Nauczyciele,
organizatorzy

wycieczek

Rozmowy z
wychowankami

wyłonienie
laureatów

Popularyzowanie

i wspieranie
pomocy

koleżeńskiej

Tworzenie
systemu
pomocy

koleżeńskiej

nauczyciele

Sprawdzenie
wyników

wychowanków

Pełnienie funkcji
w samorządzie

PMDK

Pełnienie
funkcji

nauczyciele
Rozmowy z

wychowankami

 

2. Wychowanek potrafi efektywnie komunikować się, podejmować
decyzje, radzić sobie ze stresem

Doskonalenie
umiejętności

Ćwiczenia na
zajęciach

nauczyciele Rozmowy z
wychowankami



rozwiązywani
a konfliktów,
komunikacji

(sztuka
negocjacji i
prowadzenia

rozmów)

„komunikacja
interpersonalna”

Planowanie
przyszłości
dotyczącej
dalszego

kształcenia,
wyboru
zawodu

Zajęcia
wychowawcze

nauczyciele Sondaże

Stosowanie
ćwiczeń

ułatwiających
radzenie sobie

ze stresem

  Zajęcia w
zespołach

nauczyciele Ankiety

 3.Wychowanek prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia

 

Wzbogacenie
wiedzy na

tematy
związane 
z higieną

pracy i nauki,
higieną

Konkursy nauczyciele Ankiety,
rozmowy z

wychowankami



psychiczną 
i osobistą

Promowanie
aktywnych

form
wypoczynku

   Zajęcia sportowe,
wycieczki

nauczyciele
Rozmowy z

wychowankami

4.Wychowanek potrafi podejmować decyzje związane z
zażywaniem alkoholu i środków odurzających

 

Wprowadzenie
zasad

obowiązujących w
PMDK

dotyczących
zażywania
alkoholu,

narkotyków,
nikotyny

Zapoznanie
wychowanków

 z
regulaminem

PMDK

nauczyciele

Ankiety, tabela
obserwacji
zachowania

wychowanków

Poszerzanie
wiedzy o środkach
psychoaktywnych

przy pomocy
mediów (TV,

radio, Internet,
prasa, itp.)

Podanie
ciekawych
propozycji,
programów,

stron
   w Internecie,

itp

nauczyciele
Rozmowy z

wychowankami



 

5.Wychowanek zna własne prawa, potrafi ich bronić

Poszerzenie
wiedzy

wychowanków
na temat

własnych praw
 i obowiązków

zaznajomienie
wychowanków

 z prawami
 i obowiązkami 

nauczyciele
rozmowa z

wychowankami

Wprowadzenie
fragmentów

ważnych
dokumentów
opisujących

prawa
człowieka

praca z tekstem
przewodnim

(konstytucja RP,
Prawa Człowieka,

Prawa Dziecka, itp)

nauczyciele
sprawdzenie

wiedzy
wychowanków

 

6.Wychowanek potrafi skutecznie odmawiać (asertywność)

Promowanie
postaw

asertywnych
 w stosunkach

międzyludzkich

    Przeprowadzan
ie zajęć na temat

zachowań
asertywnych

nauczyciele ankieta

Wyrabianie
nawyku

poszukiwania
kompromisu 
w sytuacjach

„gorących
tematów” 

Trening
asertywności;
drama, burza

mózgów,
dyskusje

nauczyciele
rozmowy

wychowankami

 



7.Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabaw

Pogadanka 
na temat

bezpieczna droga
do szkoły

    Znajomość
pięciu zasad

bezpiecznego
przechodzenia
przez jezdnię
wdrażanie do
przestrzegania

znaków
drogowych

nauczyciele obserwacja

Bezpieczne
korzystanie 
z wszelkich

urządzeń

Umiejętność
bezpiecznego
korzystania z

urządzeń
elektrycznych
oraz innych

niebezpiecznych
urządzeń 

nauczyciele obserwacja

Rady na
bezpieczne ferie

 i wakacje

 

Świadomość
bezpieczeństwa

na feriach 
i wakacjach

nauczyciele
analiza

dzienników

 

 

 



 

8.Wychowanek poznaje profilaktykę poprzez sztukę.

 

Organizacja imprez
 o charakterze

profilaktycznym

Wspólne
wymyślenie
scenariusza,

wymiana idei

nauczyciele
Rozmowy z

wychowankami

Udział w zajęciach
artystycznych z tłem

profilaktycznym

Konkursy 
o tematyce

profilaktycznej,
akcje społeczne

nauczyciele
Rozmowy

wychowankami

Czerpanie inspiracji 
z filmów lub spektakli

Wyjścia do kina
 lub teatru 

nauczyciele

Rozmowy z
wychowankami,

recenzje
spektakli

 lub filmów

 


