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Mimo starań rodziców i nauczycieli dorastające dzieci nie zawsze
zachowują się tak, jak tego oczekujemy. Bez przerwy stajemy twarzą w
twarz z sytuacjami niepokojącymi sytuacjami niepokojącymi z naszym dzieckiem w roli głównej. 

Wraz z wiekiem Wraz z wiekiem zmieniają się ich zachowania, sposób bycia, nawyki. 
Poznają nowych znajomych, przebywają poza domem, zaniedbują 
obowiązki domowe i szkolne, przestają liczyć się z naszym zdaniem i nie 
chcą rozmawiać o swoich problemach.

Dzieci dorastają, ale my niekoniecznie musimy widzieć ten okres w Dzieci dorastają, ale my niekoniecznie musimy widzieć ten okres w 
czarnych barwach. Starajmy się nie panikowaćnie panikować, bo nie każda 
zmiana w zachowaniu naszej pociechy świadczy o kłopotach.



Są jednak sytuacje oraz zachowania, których 
nie możemy bagatelizować…



Zachowania ryzykowne

Są to działania niosące ryzyko negatywnych 
konsekwencji zarówno dla zdrowia 
psychicznego i fizycznego jednostki i dla jej 
otoczenia społecznego.otoczenia społecznego.



• Używanie substancji psychoaktywnych

• Przedwczesna aktywność seksualna

• Zachowania agresywne, przemoc, 
cybreprzemoc

• Zagrożenia behawioralne związane z 
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Zachowania 
ryzykowne • Zagrożenia behawioralne związane z 

nadmiernym używaniem telefonu, 
graniem w gry, internetem, hazardem

• Zagrożenia behawioralne związane z 
nadmiernym używaniem telefonu, 
graniem w gry, internetem, hazardem

ryzykowne 
to m.in.



Trochę statystyki

Wyniki badań prowadzonych wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej wskazują, że do najczęściej 
podejmowanych przez te grupy zachowań 
ryzykownych należą:ryzykownych należą:

1. Palenie tytoniu

2. Picie alkoholu i upijanie się

3. Używanie substancji psychoaktywnych



Motywy podejmowania zachowań 
ryzykownych

� ucieczkowe (od problemów, nudy, samotności, lęku)

� konformistyczne (chęć upodobniania się do innych)

� egzystencjalne (poczucie bezsensu, pustka) 

� prestiżowe, snobistyczne

� poszukiwania (ciekawość, chęć przeżycia czegoś nowego)



Skutki podejmowania zachowań 
ryzykownych

Badania wskazują na występowanie związku między podejmowaniem przez młodzież 
zachowań ryzykownych a:

� nasileniem objawów stresu psychologicznego, 

� nasileniem objawów depresyjnych, 

� nasileniem złego samopoczucia psychicznego,

� trudnościami w szkole, 

� złymi relacjami z rodzicami i rówieśnikami, 

� zwiększonym ryzykiem utrzymania niebezpiecznych  

zachowań w przyszłości oraz rozwojem uzależnień, 

� zwiększonym ryzykiem występowania chorób, takich jak 

choroby układu sercowo-naczyniowego. 



Zapobieganie zachowaniom 
ryzykownym

Trzy profilaktyki zachowań ryzykownych

•Działania podejmowane jak najwcześniej w ramach promocji zdrowia – rodzice, wychowawcy, nauczyciele, 
pedagodzy

Profilaktyka 
uniwersalna

pedagodzy

•Cel – promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i umiejętności 
psychospołecznych

Profilaktyka 
selektywna

•Działania polegające na ograniczaniu czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym , 
obalanie fałszywych przekonań, kształtowanie umiejętności niezbędnych w rozwoju emocjonalnym i społecznym
•Cel – zapobieganie i ograniczanie oraz zaprzestanie  podejmowania zachowań ryzykownych

Profilaktyka 
wskazująca

•Dla osób, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń i szczególnie zagrożonych rozwojem  problemów 
wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych  - psycholodzy, terapeuci



Sygnały świadczące, że dziecko może 
sięgać po substancje psychoaktywne

Nowe przedmioty w rzeczach dziecka, np. 

� zapalniczka

� lufka

� bibułki� bibułki

� igły

� strzykawki

� kawałki folii aluminiowej

� woreczki strunowe 

� e-papieros 

� tabletki

� proszek

� susz, itp. 



Zmiany w zachowaniu:

Sygnały świadczące, że dziecko może 
sięgać po substancje psychoaktywne

A. Batko, E. Waluk, Nowe narkotyki. Poradnik dla nauczycieli, GIS, Warszawa 2020



Sygnały świadczące, że dziecko może 
sięgać po substancje psychoaktywne

Zmiany w wyglądzie:

A. Batko, E. Waluk, Nowe narkotyki. Poradnik dla nauczycieli, GIS, Warszawa 2020



Zmiany psychologiczne:

Sygnały świadczące, że dziecko może 
sięgać po substancje psychoaktywne

A. Batko, E. Waluk, Nowe narkotyki. Poradnik dla nauczycieli, GIS, Warszawa 2020



Młodzieżowy slang, czyli słowa, 
których nie rozumiemy

bongo (fajka wodna)                                                                          brauniarz (osoba zażywająca heroinę)

zjazd (stan po zażyciu narkotyków)                  trawiasz (osoba paląca marihuanę)

zielarz (osoba paląca marihuanę)

klejarz bit klejarz (osoba, używająca narkotyków wziewnych                                bit (porcja narkotyku)

kop (nagła reakcja po zażyciu substancji)                   przyhajcować (naćpać się)

snifować (wciągać do nosa)

kirać (zażywać narkotyków wziewne)                                      łapać haluny (zaburzenia psychiczne, halucynacje po zażyciu narkotyków) 

…   i wiele, wiele innych



Jak młodzi ludzie ukrywają fakt 
sięgania po substancje psychoaktywne

Na rynku dostępne są coraz nowsze produkty, mające 
oszukać fakt „zażywania”, to tzw. „asystenci na drodze 
życia” 

� szampon neutralizujący substancje psychoaktywne w cebulkach włosów

� neutralizator substancji psychoaktywnych w moczy w formie tabletek do 
ssania;

� mocz syntetyczny sprzedawany jako

� bielizna ze schowkiem na pojemnik z syntetycznym moczem;

� herbata neutralizująca substancje psychoaktywne w moczu i pocie;

� chusteczki do neutralizacji substancji psychoaktywnych w pocie i na 
powierzchniach;



Co zrobić ???????????

Niepokojące sygnały nie zawsze muszą oznaczać, że dziecko 
podejmuje zachowania ryzykowne…

Jeżeli zaobserwujemy, któreś z powyższych zachowań poświęćmy 
więcej czasu na obserwację dziecka.

Porozmawiajmy o naszych obawach z rodzicami, innymi 
nauczycielami, specjalistami.

Podejmijmy próbę porozmawiania z dzieckiem, ale w sposób 
spokojny, odpowiednio ważąc słowa, aby go nie spłoszyć. 



Gdzie szukać pomocy

800 100 100

telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach 
bezpieczeństwa dzieci
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Dziękuję za 
uwagę


