REGULAMIN
Akcja profilaktyczna „Wspólna sprawa” - przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole
Akcja ma na celu
− poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy i agresji oraz rozpowszechnianie
skutecznych sposobów na zapobieganie ich występowaniu w szkole
− promowanie otwartego mówienia o problemach związanych z agresją i przemocą oraz
traktowanie ich w kategoriach wyzwania i szansy rozwojowej dla każdej szkoły
− doskonalenie umiejętności współpracy między uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami i
pracownikami Poradni
Harmonogram działań
1. Zgłoszenia uczestników przez Dyrektorów szkół do dnia 31 marca 2018 r. pocztą
na adres Kancelarii Poradni we Wrocławiu lub na mejlowo na adres marta.tecza@pzp.edu.pl
(wzór karty zgłoszenia w załączniku). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o
zakwalifikowaniu szkoły do udziału w akacji decyduje kolejność zgłoszeń.
2.

Dnia 17 kwietnia 2018 r. w godzinach 9.00-13.00 szkolenie „Profilaktyka przemocy i
agresji w szkole” w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we
Wrocławiu dla nauczycieli, uczniów i rodziców przygotowujące do działań profilaktycznych
w szkole.

3. Kwiecień -czerwiec działania przeszkolonych w Poradni osób na terenie swoich szkół,
ewentualne konsultacje z pracownikiem Poradni.
4. Dnia 12 czerwca 2018 r. w godzinach 9.00 -13.00 potkanie podsumowujące, superwizyjne
dla uczestników szkolenia na terenie Poradni (podzielenie się wrażeniami z
przeprowadzonych działań i dobrymi praktykami, omówienie zaistniałych trudności oraz
poszukiwanie nowych rozwiązań).
5. Zamieszczenie sprawozdania z akcji na stornie internetowej Poradni po uzgodnieniu terminu
z uczestnikami.
Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii nauczycieli i specjalistów szkolnych może wytypować do
udziału w akcji 2 uczniów z klas VI-VII, 1 przedstawiciela rodziców oraz 1 z grona
nauczycielskiego.
Proponujemy następujące kryteria doboru uczniów:
– cieszący się sympatią zarówno kolegów, koleżanek, jak i nauczycieli
– mający dobrze rozwinięte umiejętności społeczne, cechujących się odwagą i elokwencją
– koleżeńscy, życzliwi, kulturalni i uczynni wobec wszystkich uczniów i nauczycieli
Udział w szkoleniu może wziąć każdy rodzic, który aktywnie działa na rzecz szkoły, potrafi
współpracować z nauczycielami i uczniami lub po prostu wyraża chęć i gotowość podjęcia takich
działań.
Kurs ma za zadanie przygotować uczniów oraz nauczyciela i rodzica do podjęcia we współpracy
działań profilaktycznych w szkole. W ramach akcji uczestnicy zostaną przeszkoleni w Poradni oraz
otrzymają materiały pomocnicze. Plan dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły zostanie
wspólnie (nauczyciel, rodzic i uczniowie oraz prowadzący) stworzony podczas pracy grupowej w
części warsztatowej szkolenia. Forma, zakres i metody pracy są dowolne. Projekt akcji szkolnej
powinien zostać poddany ocenie dyrektora szkoły oraz ewentualnym modyfikacjom z jego strony.
Szkoła może odstąpić od realizacji działań albo przełożyć je na inny okres, mimo to uczestnicy
mogą wziąć udział w kolejnym czerwcowym spotkaniu w Poradni. Zachęcamy jednak do realizacji

zaplanowanych działań w szkole nawet w najmniejszym możliwym zakresie.
Program szkolenia „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole” dla nauczycieli, rodziców i
uczniów
I część teoretyczna, wykład interaktywny :
− rozróżnienie pojęć przemoc i agresja oraz poznanie mechanizmów ich powstawania
− portret sprawcy przemocy, świadka i osoby poszkodowanej oraz sposoby postępowania z
każdą z tych osób w przypadku pojawienia się problemów
− sposoby na przeciwdziałanie przemocy i agresji
− dyskusja
II część warsztatowa - praca w grupach (podział na szkoły) ze wsparciem osoby prowadzącej
szkolenie
− określenie potrzeb danej szkoły, zasobów, możliwości przestrzennych i czasowych do
działania (metaplan)
− zaplanowanie działań profilaktycznych w szkole na okres około 1-2 kolejnych miesięcy lub
długofalowo, z zastosowaniem proponowanych sposobów i materiałów oraz wedle
pomysłów uczestników (burza mózgów)
Program spotkania podsumowującego w czerwcu:
− przedstawienie dobrych praktyk, omówienie trudności w realizowaniu zamierzonych
działań oraz wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań
− wyłonienie szkół, które chciałyby pochwalić się swoimi sukcesami, publikując na naszej
stronie krótki reportaż/sprawozdanie z działań opatrzony np. plakatami, zdjęciami lub
krótkim filmikiem.
Wybór szkół mających zaprezentować się na naszej stronie odbędzie się metodą wspólnie ustaloną
przez uczestników (np. głosowanie lub dobrowolne zgłoszenie) - konieczna jest również ostateczna
akceptacja Dyrektora Szkoły oraz Dyrektora Poradni.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu planowanych działań oraz w
niniejszym regulaminie, o czym zostaną niezwłocznie poinformowani uczestnicy oraz
Dyrektorzy szkół.

