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TWORZENIE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
1.

CARR, Alan
Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową / Alan Carr. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 82 s.
Poradnik zawiera opis ryzykownych zachowań seksualnych, wyjaśnia zagrożenia i rolę środków zapobiegawczych, podaje
wskazówki dotyczące profilaktyki. Omawia kwestie opracowywania i funkcjonowania programów profilaktycznych.
Przedstawia program: "Siedem kroków w kierunku bezpiecznego seksu".

2.

GWIZDEK, Bożena
Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. - Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 150 s.
Książka zawiera projekt będący propozycją działań o charakterze profilaktycznym, który można wprowadzić do szkolnego
programu wychowawczego. Omówiono zadania, które mają do spełnienia dyrektor, pedagog, wychowawca, rodzice,
administracja szkolna i liderzy wraz z propozycjami działań lub ćwiczeń.

3.

PIOTROWSKI, Przemysław
Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław
Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2003. - 108 s.
Praca zawiera: charakterystykę psychologiczną gimnazjalisty, opis zagrożeń w okresie dorastania, objaśnienia
podstawowych terminów z zakresu profilaktyki, omówienie planowania i wdrażania szkolnego programu profilaktyki oraz
wykaz sprawdzonych programów profilaktycznych.

4.

PROFILAKTYKA w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / red. Grażyna Świątkiewicz. - Warszawa :
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. - 151 s.
Podręcznik dostarcza wiedzy o planowaniu, konstruowaniu i realizowaniu lokalnych programów profilaktycznych.
Przedstawia również standardy jakości programów, ramy prawne, organizacyjne i finansowe oraz szkołę jako miejsce
realizacji programów profilaktycznych. Na zakończenie zamieszczono przegląd 27 profesjonalnych programów
profilaktycznych.

5.

SZYMAŃSKA, Joanna
Programy profilaktyczne ; Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki / Joanna Szymańska. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji
Narodowej, 2000. - 107 s.
Książka przedstawia przyczyny i znaczenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Omawia kryteria doboru
oddziaływań profilaktycznych oraz ewolucje i skuteczność programów. Aneks zawiera przegląd 23 profesjonalnych
programów profilaktycznych i wychowawczo-profilaktycznych.

6.

ZAGROŻONA młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i
pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter, Benedict T. McWhiter, Anna M. McWhiter, Hellen
Halley McWhiter. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2001. - 527 s.
Cz. 1 przedstawia i omawia czynniki środowiskowe, społeczne, rodzinne i szkolne prowadzące do pojawienia się
problemów z dziećmi i młodzieżą .
Cz. 2 zawiera informacje o 5 kategoriach zagrożeń i omawia podejście terapeutyczne i profilaktyczne.
Cz. 3 omawia strategie profilaktyczne skoncentrowane na rodzinie, szkole i jednostce. Rozdziały tej części przedstawiają
m.in. składniki programów profilaktycznych i konkretne interwencje na poszczególnych szczeblach nauczania.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
7.

BBK, Joanna
Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły
podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : Rubikon, 2003. - 107 s.
Główny cel programu to umacnianie poczucia własnej wartości, umiejętności współpracy z grupą, skutecznej komunikacji,
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ćwiczenie asertywności, radzenia sobie z presja innych i własnymi emocjami. Program obejmuje 10 godzin tematów do
wyboru, w zależności od grupy wiekowej i potrzeb szkoły oraz dodatkowy temat dla kl. VI lub gimnazjum.
8.

CARR, Alan
Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową / Alan Carr. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 82 s.
Poradnik zawiera opis ryzykownych zachowań seksualnych, wyjaśnia zagrożenia i rolę środków zapobiegawczych, podaje
wskazówki dotyczące profilaktyki. Omawia kwestie opracowywania i funkcjonowania programów profilaktycznych.
Przedstawia program: "Siedem kroków w kierunku bezpiecznego seksu".

1.

GRODKOWSKA, Małgorzata
Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum / Małgorzata Grodkowska, Maria Kowalska. Kraków : "Rubikon", 2003. - 47 s.
Program propagujący zdrowy styl życia, czas wolny bez używek oraz systematyczną pracę zmierzającą do polepszenia
więzi nastolatków z rodzicami.

10.

KNEZ, Renata
Poznaję - wybieram : [programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych] / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : Rubikon, 2003. - 126 s.
Książka zawiera propozycje dwóch programów.
I Program profilaktyczny: "Ja i świat" zawiera 23 godziny warsztatów podzielonych na 8 zajęć i proponuje zajęcia w dwóch
blokach:
1.Podejmuje temat własnego systemu wartości i jego wpływu na podejmowane decyzje i budowane relacje
interpersonalne;
2. Przedstawia zagrożenia i sposoby dokonywania wyborów.
II Program profilaktyczny a zarazem integracyjny: "W drodze" zawiera 20 godzin warsztatów podzielonych na 7 zajęć.
Związany jest z zagadnieniem wchodzenia w nową społeczność i wzajemnym poznawaniem się, a co za tym idzie
eliminacją zachowań agresywnych wobec kolegów.

11.

KOSIŃSKA, Ewa
Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami / Ewa Kosińska, Barbara
Zachara. - Kraków : "Rubikon", 2003. - 107 s.
Książka zawiera propozycje ćwiczeń, które mogą być realizowane w ramach programu profilaktycznego. Zawierają kilka
bloków:
I prowadzi do lepszego poznania się uczniów, budowania akceptacji i przynależności;
II to trening umiejętności społecznych i interpersonalnych;
III to trening umiejętności psychologicznych;
IV umożliwia poznanie własnego charakteru, zachowań i reakcji;
V dotyczy zdrowotnych i społecznych konsekwencji zachowań ryzykownych.

12.

PLUTA, Teresa
Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku
szkolnym / Teresa Pluta. - Kraków : "Impuls", 2003. - 77 s.
Program jest podstawą działalności wychowawczej świetlicy szkolnej i jest skorelowany z programem wychowawczym
szkoły. Podzielony jest na 2 działy:
1: obejmuje ćwiczenia i zabawy interakcyjne jako środek eliminujący agresję;
2: to współpraca z osobami wspomagającymi działalność eliminującą agresję: wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym
i rodzicami.

13.

PRZEMOC wobec dzieci : zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych / oprac. Alicja
Pacewicz. - Wyd. 2. popr. (dodruk). - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, 2000. - 38 s.
Książka przeznaczona dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i wszystkich osób pracujących z dziećmi. Zawiera
propozycje zajęć profilaktycznych z zakresu przemocy fizycznej i seksualnej wobec dzieci. Po modyfikacji zajęcia nadają się
również do przeprowadzenia wśród starszych dzieci.

14.

SZKOLNY program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła
ponadgimnazjalna / red. Grzegorz Kojmiński. - Piła : "K&K", 2003. - 136 s. (Nauczyciele Nauczycielom)
Książka prezentuje praktyczne rozwiązania zagadnień związanych z prowadzeniem działań profilaktycznych w szkole:
przykłady ankiet, scenariusze zajęć z uczniami, scenariusze zajęć z rodzicami, przykłady szkolnych programów
profilaktycznych oraz materiały uzupełniające (np. scenariusz apelu czy zajęć terenowych).
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15.

ZAJBCZKOWSKI, Krzysztof
Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Krzysztof
Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2002. - 160 s. + płyta CD
Program oparty jest na koncepcji wspierania rozwoju pełnego zdrowia. Polega na podejmowaniu działań zmierzających
do osiągnięcia przez człowieka fizycznego, psychicznego, społecznego i osobistego poczucia dobra. Książka zawiera
scenariusze zajęć dla poszczególnych klas, scenariusze spotkań z rodzicami oraz pełen pakiet materiałów potrzebnych
przy realizacji programu.

POZYCJE ZAWIERAJĄCE KRÓTKIE OMÓWIENIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
16.

CIERPIAŁKOWSKA, Lidia
Alkoholizm : przyczyny, leczenie, profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2000. - 175 s.
Praca składa się z 3 części opisujących zagadnienia dotyczące uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu: istotę,
symptomy, genezę i mechanizmy kształtowania się uzależnienia, funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym,
leczenie i zagadnienia profilaktyki, w tym również szkolnej.

17.

KITOWSKA, Danuta K.
Jak zaplanować pracę wychowawczą w gimnazjum? : program wychowawczy szkoły, programy
wychowawcze poszczególnych klas, wybrane scenariusze godzin z wychowawcą, z notatnika
wychowawcy-praktyka / Danuta K. Kitowska, Wioletta Lis, Ewa Polańska-Ciechanowska. - Złotów :
Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2001. - 108 s.
Książka jest propozycją dla nauczycieli-wychowawców. W ostatnim rozdziale zawiera analizę programów profilaktyki
uzależnień.

18.

MURZYN, Andrzej
Dziecko w świecie pokus / Andrzej Murzyn, Ryszard Cibor, Stanisław Michałowski. - Kraków :
"Impuls", 2000. - 101 s. (Nauczyciele - Nauczycielom; T. 7)
Książka omawia zagadnienie pokusy: istotę, rodzaje, jródła, cechy (również w ujęciu psychologicznym), oraz wybrane
metody i formy pracy w kształtowaniu odporności na pokusy. Praca zawiera także przegląd programów profilaktycznych i
edukacyjno-terapeutycznych.

11.

PIOTROWSKI, Premysław
Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław
Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2003. - 108 s.
Praca zawiera: charakterystykę psychologiczną gimnazjalisty, opis zagrożeń w okresie dorastania, objaśnienia
podstawowych terminów z zakresu profilaktyki, omówienie planowania i wdrażania szkolnego programu profilaktyki oraz
wykaz sprawdzonych programów profilaktycznych.

20.

PROFILAKTYKA w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / red. Grażyna Świątkiewicz. - Warszawa :
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. - 151 s.
Podręcznik dostarcza wiedzy o planowaniu, konstruowaniu i realizowaniu lokalnych programów profilaktycznych.
Przedstawia również standardy jakości programów, ramy prawne, organizacyjne i finansowe oraz szkołę jako miejsce
realizacji programów profilaktycznych. Na zakończenie zamieszczono przegląd 27 profesjonalnych programów
profilaktycznych.

21.

SZYMAŃSKA, Joanna
Programy profilaktyczne ; Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki / Joanna Szymańska. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji
Narodowej, 2000. - 107 s.
Książka przedstawia przyczyny i znaczenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Omawia kryteria doboru
oddziaływań profilaktycznych oraz ewolucje i skuteczność programów. Aneks zawiera przegląd 23 profesjonalnych
programów profilaktycznych i wychowawczo-profilaktycznych.

22.

ZAGROŻONA młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i
pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter, Benedict T. McWhiter, Anna M. McWhiter, Hellen
Halley McWhiter.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2001. - 527 s.
Cz. 1 przedstawia i omawia czynniki środowiskowe, społeczne, rodzinne i szkolne prowadzące do pojawienia się
problemów z dziećmi i młodzieżą .
Cz. 2 zawiera informacje o 5 kategoriach zagrożeń i omawia podejście terapeutyczne i profilaktyczne.
Cz. 3 omawia strategie profilaktyczne skoncentrowane na rodzinie, szkole i jednostce. Rozdziały tej części przedstawiają
m.in. składniki programów profilaktycznych i konkretne interwencje na poszczególnych szczeblach nauczania.
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ARTYKUŁY Z CZASOPISM
23. AGRESJA nie popłaca / Dorota Strzódka, Małgorzata Chilińska // Nowe w Szkole. - 2003, nr 2, s. 1517
24. "BLIŻEJ siebie". Program profilaktyczno-rozwojowy dla dzieci klas I-III szkół podstawowych / Joanna
Wikłasz // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3-4, s. 265-281
25. CZY można oswoić agresję? : refleksje autorów kompleksowego programu psychoedukacyjnego
"Oswoić agresję" / Elżbieta Barylska, Jolanta Michalska // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 25-26
26. DOBRA - to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, s.
47-41
27. DOBRA profilaktyka, to wczesna profilaktyka / Irena Wilczyńska // Wychowanie na co Dzień. - 2002,
nr 10/11, s. 18-20
28. DZIAŁANIA profilaktyczne a klimat szkoły / Joanna Szamańska // Remedium. - 2003, nr 2, s. 6-7
21. EDUKACJA zdrowotna a szkolny program profilaktyki / Maria Sokołowska // Remedium. - 2004, nr
2, s. 6-7
30. GIMNAZJALNY projekt profilaktyczno-wychowawczy / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys //
Remedium. - 2003, nr 5, s. 6-7
31. GIMNAZJALNY projekt profilaktyczno-wychowawczy. Cz. 2 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys //
Remedium. - 2003, nr 6, s. 10-11
32. JAK obronić młodzież przed sektami? / Michał Kapias // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 6, s. 62-66
33. JAK opracować i nadzorować szkolny program profilaktyki. Część pierwsza - jak się do tego zabrać? /
Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 1-11
34. JAKopracować i nadzorować szkolny program profilaktyki. Część druga - jak opracować dokument
programowy, jak go realizować i monitorować / Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. - 2003, nr
2, s. 5-1
35. KOSZYKKWKA przeciw narkotykom / Walerian Więch // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 6, s. 67-68
36. KOSZYKKWKA przeciw narkotykom / Walerian Więch // Lider. - 2002, nr 10, s. 18-11
37. KRAJOWY program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i
młodzieży / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 7-10
38. NAUCZANIE profilaktyczne - to nie pogadanki o narkotykach / Maria Głoska, Ewa Kondrat //
Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8 dod., s. VII-XI
31. PODAJMY sobie ręce : program profilaktyczny / Krystyna Malon // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 1,
s. 10-11
40. POMAGAMY polubić szkołę / Emilia Kasprzak, Jolanta Ksiądzyna // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2001, nr 1, s. 38-40
41. PROFILAKTYCZNY program zachowań prozdrowotnych uczniów klas I-VI szkoły podstawowej :
"Jestem ostrożny - dam sobie radę" / Małgorzata Pawlak // Lider. - 2001, nr 11, s. 11-14
42. PROFILAKTYKA jako istotny element wychowania w szkole / Anna Fidelu // Edukacja dla
Bezpieczeństwa. - 2003, nr 3, s. 2-1
43. PROFILAKTYKA w szkole / oprac. Ewa Kosińska // Wychowawca. - 2002, nr 1, s. 11
44. PROFILAKTYKA w szkole : rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. 3 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys
// Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 18-11
45. PROFILAKTYKA w szkole - rola i zadania dyrektora. Cz. 3 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys //
Remedium. - 2003, nr 1, s. 8-1
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46. PROFILAKTYKA w szkole i środowisku / Hanna Rylce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 1, s. 12-16
47. PROFILAKTYKA w szkolnym programie wychowawczym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co
Dzień. - 2002, nr 10/11 dod., s. I-III
48. PROFILAKTYKA w zreformowanej szkole / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2001, nr 6, s. 2-7
41. PROGRAM Al-Anon a "zdrowienie" relacji rodzinnych / Małgorzata Anna Stańczak // Opieka,
Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, s. 23-26
50. PROGRAM ochrony przed przemocą / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 1, s. 23-30
51. PROGRAM "Noe" w szkolnej profilaktyce / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 2004, nr 2, s. 20-21
52. PROGRAM "Nie dla przemocy i agresji w szkole" / Jadwiga Błaszczyk, Elżbieta Stajniak // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 42-43
53. PROGRAM NIE! dla przemocy TAK! dla kultury / Agnieszka Gorlach // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2001, nr 2, s. 42-44
54. PROGRAM profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole / Urszula
Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 20-26
55. PROGRAM profilaktyczny "Akademia umiejętności interpersonalnych" / Anna Chaber-Dądela //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 31-32
56. PROGRAM przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej Nr 72 w Krakowie / Ewa Wodnicka,
Renata Wiewiórka, Marek Zaręba // Lider. - 2003, nr 1, s. 17-20
57. PROGRAM psychoedukacyjny dla młodzieży pt. "Przemoc to Niemoc" // Drama. - 2001, z. 40, s. 1011
58. PROGRAM zajęć profilaktyczno-wychowawczych / Walerian Więch // Lider. - 2000, nr 11, s. 6-7
51. PROGRAM zajęć profilaktyczno-wychowawczych "Życie bez nałogów" / Helena Pacyna // Lider. 2001, nr 6, s. 6-7
60. PROJEKTOWANIE programu profilaktyki szkolnej / Anna Godlewska // Wychowanie na co Dzień. 2003, nr 10/11, s. 26-27
61. PRZECIWDZIAŁANIE agresji : szkolny program profilaktyczny / Barbara Wojnica // Katecheta. 2003, nr 1, s. 22-27
62. PRZYGOTOWANIE do tworzenia programu profilaktyki / Elżbieta Michalak, Iwona Klapka //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 34-35
63. RODZICE w szkole, czyli o pierwszorzędowej profilaktyce / Barbara Bartoszewska // Wychowawca. 2002, nr 1, s. 15-17
64. "SŁOŃCE niech wschodzi tam, gdzie ty" : scenariusz przedstawienia, które może być częścią
szkolnego programu profilaktyki / Jolanta Wielgosz // Wychowawca. - 2002, nr 1, s. 26-27
65. SPOSKB na przemoc w szkole - próba budowy koncepcji / Mirosław Wojciechowski // Lider. - 2000,
nr 5, s. 6-7
66. SPKJRZ inaczej na siedem kroków : program profilaktyki uzależnień na godzinach
wychowawczych, kl. IV / Grażyna Gawryłow // Gestalt. - 1111, nr 5, s. 21-24, bibliogr.
67. SZKOLNE programy profilaktyczne / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2003, nr 2, s. 13-17
68. SZKOLNY program profilaktyki / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2002, nr 1, s. 10-13
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