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Program był realizowany w Szkole 

Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej                    

w Częstochowie

Projekt obejmował działania realizowane w ramach 

Programu Wychowawczo - profilaktycznego szkoły. 

Czas trwania projektu:

październik – grudzień 2021 – I edycja



Uczniowie klas 1 – 8 Szkoły Podstawowej 

nr 33 w Częstochowie



Program został stworzony w oparciu                    

o „Profilaktykę zachowań ryzykownych 

w teorii i praktyce" prof. Z. B. Gasia.

Przemoc (szczególnie słowna) oraz agresja wśród dzieci   

i młodzieży szkolnej jest dziś niezwykle powszechnym 
zjawiskiem, przybiera ona rozmaite formy i ma różną 
skalę. Skutecznymi działaniami zapobiegającymi 
przemocy wśród uczniów są różnego typu działania o 
charakterze profilaktycznym. Czynności te mają na celu 
podniesienie świadomości uczniów na temat zjawiska 
przemocy oraz zapobieganiu jej przejawom.



Cel głównym programu:

- podniesienie świadomości na temat zjawiska przemocy           
w rodzinie, grupie rówieśniczej, skutków zachowań 
przemocowych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Cele szczegółowe:

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji 
oraz radzenia sobie ze stresem
- zwiększenie świadomości na temat przyczyn i konsekwencji 
stosowania przemocy
- kształtowanie świadomych postaw wobec przemocy
- zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z Internetem 
oraz konsekwencjami stosowania cyberprzemocy
- promowanie wśród uczniów postawy zaangażowania na 
rzecz osób potrzebujących pomocy



Program przewidywał realizację następujących  działań:

- warsztaty edukacyjne / spotkania / prelekcje na terenie 
szkoły ze specjalistami zajmującymi się problematyką 
przemocy

- konkurs plastyczny dla uczniów przewidziany                  
w dwóch kategoriach wiekowych: 
uczniowie klas 1-3 
uczniowie klas 4-8 

- udział uczniów w wybranych inicjatywach / 
programach / kampaniach / akcjach organizowanych 
przez instytucje zewnętrzne / fundacje



Harmonogram / formy realizacji

1. Obchody Międzynarodowego Dnia bez Przemocy – konkurs na wykonanie 
plakatu

termin: 04.10. – 30.11.2021r.

2. Spotkanie z funkcjonariuszami Policji i Strażą Miejską – prelekcja i warsztaty na 
terenie szkoły dla uczniów klas 4-8

termin: 11.10.2021r. 

3. Udział uczniów w ogólnopolskim sprzeciwie wobec narkotykom, alkoholowi        
i przemocy w ramach akcji  Kampania Białych Serc.
- uczniowie klas 1 – 8 wykonali symboliczne białe serca, które ozdobiły szkołę
- klasy 3 włączyły się do Wirtualnego Zjednoczonego Marszu Protestu 
nagrywając filmik  z 10 - sekundowym  „muzycznym hałasem” - uczniowie wraz 
z opiekunami zagrali jednocześnie na kilkunastu instrumentach. Dzieciom 
towarzyszyły dobry nastrój i wesoła atmosfera. 

termin: 14.10.2021r.



4. Kolejnym etapem udziału w Kampanii był 
„Solidarny Wehikuł Czasu”: 
- uczennica klasy 7, Alicja zaśpiewała utwór 
zespołu Dżem pt. „Wehikuł Czasu”. 

Oba nagrania zostały przesłane do organizatora 
akcji – Urzędu Miasta Częstochowy

5. Warsztaty profilaktyczne dla klas 8 na temat 
problemu agresji i przemocy wśród uczniów i 
sposobów radzenia sobie z nią



 Ewaluacji programu dokonano na podstawie obserwacji i rozmów z uczestnikami, z 
których wynika, że:

 warsztaty dla uczniów prowadzone przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej były 
atrakcyjne i ciekawe, podniosły poziom wiedzy uczniów w tematyce dotyczącej 
przeciwdziałania przemocy i agresji, zwiększenia świadomości na temat 
konsekwencji stosowania przemocy również tej wirtualnej,

 udział uczniów w Kampanii Białych Serc był wyrazem popularyzowania w 
środowisku szkolnym życia bez przemocy, uzależnień, chętnie włączyli się do niego 
uczniowie z każdej klasy,

 obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, Międzynarodowego Dnia 
Tolerancji, Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, Międzynarodowego Dnia Praw 
Człowieka zwiększyły świadomość uczniów na temat kultury poszanowania Praw 
Dziecka, Praw Człowieka, tolerancji,

 zainteresowanie uczniów szkolnym konkursem plastycznym na wykonanie plakatu 
tematycznego „Stop przemocy-więcej mocy” będzie skutkowało w drugiej edycji 
jego rozpowszechnieniem wśród innych szkół na terenie Częstochowy.



 Program integrował działania całej społeczności 

szkolnej: wychowawców klas, nauczycieli 

przedmiotowych, Samorząd Uczniowski,

 Program będzie kontynuowany w roku szkolnym 

2022/2023 w miesiącach październik-grudzień. Do 

zadań realizowanych w drugiej edycji programu 

planujemy włączyć działania w obszarze 

samorealizacji, rozwijania zainteresowań i pasji jako 

sposobu na alternatywne formy zachowań wobec 

zachowań ryzykownych. 









 https://drive.google.com/file/d/1JtDRa0CtNHH

sDuv-jDtFkSCWF5cYdMPj/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/1KlaZloTttouh

quMkRioZO4GtMyn8LnPT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JtDRa0CtNHHsDuv-jDtFkSCWF5cYdMPj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KlaZloTttouhquMkRioZO4GtMyn8LnPT/view?usp=sharing
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