PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
I AGRESJI

Program został zaktualizowany o nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa
i stanowi załącznik do Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

Adresaci programu:
uczniowie, wychowankowie internatu, rodzice, nauczyciele,
pracownicy administracji i obsługi.

Czas trwania, termin i miejsce realizacji:
program realizowany będzie w ramach zajęć edukacyjnych w szkole
i grupach wychowawczych w internacie
w latach 2018-2020 na terenie SOSW w Dęblinie.

WSTĘP
„Życie kreuje nieskończenie wiele sytuacji, które wywołują agresję,
zwłaszcza w relacjach z innymi ludźmi”
Chyba nie istnieją szkoły, w których nie natrafiłoby się na trudności natury wychowawczej.
Zjawiska agresji i przemocy dopiero od niedawna zaczęły być traktowane jako fakty incydentalne,
marginesowe.
Pracując z dziećmi o specyficznych trudnościach edukacyjno – wychowawczych stykamy się
niemal codziennie z zachowaniami agresywnymi, które przejawiają się w różnoraki sposób.
W psychologii agresja oznacza „działanie skierowane przeciwko osobom lub przedmiotom,
wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew”.
Przemoc – to zachowania agresywne i jednocześnie destruktywne w stosunku do innej osoby
lub grupy osób, /…/ w wyniku których inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji
psychicznych.
Według J. Mellibrudy przemoc jest zawsze intencjonalna, narusza prawa i dobra osobiste
jednostki, zawsze powoduje szkody. Przemoc ma tendencje do powtarzania się, jest często
rozpaczliwym zagłuszeniem poczucia niemocy.
1. Agresja i przemoc fizyczna - bicie, kopanie, popychanie, podcinanie, plucie, wymuszanie pieniędzy,
zamykanie w pomieszczeniach, niszczenie własności, różne prace zlecone np. noszenie teczki.
2. Agresja i przemoc słowna - przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, plotkowanie, obgadywanie,
namawianie się, manipulowanie związkami przyjaźni, grożenie, szantażowanie.
3. Agresja bez użycia słów i kontaktu fizycznego - wrogie gesty, miny, izolowanie, manipulowanie
związkami przyjaźni. Oddziaływanie wychowawcze powinno obejmować wszystkie formy przemocy.
Agresja może objawiać się poprzez: odpowiedź na prowokację, negatywne wzorce, chęć
dominowania, zaistnienia w grupie, odreagowania na stres, umiejętność radzenia sobie w wielu
sytuacjach, brak kontaktów z rodzicami, zły przykład dorosłych, deprawacja potrzeb.
Analiza zjawiska agresji i przemocy wśród dzieci, w szczególności naszej placówki, wskazuje na
to, że ważny wpływ na powstawanie zachowań agresywnych ma otoczenie, najbardziej środowisko
rodzinne. Większość wychowanków naszego ośrodka pochodzi z rodzin patologicznych, gdzie
nadużywa się alkoholu, występuje przemoc, panuje chaos, a role matki i ojca nie są w pełni
realizowane. Dzieci te mając do czynienia z przemocą i agresją w rodzinie, jako metodą
wychowawczą, uczą się jej stosowania w relacjach z innymi ludźmi. Bardzo ważną sprawą jest by
wiedzieć, dlaczego dziecko zachowuje się agresywnie, dlaczego kłamie, bije kolegów, skarży, jest
uparte i nie przestrzega umów grupowych Z uwagi na wymiar i natężenie tego zjawiska postanowiłam
napisać program, którego celem byłoby zminimalizowanie przyczyn agresji i przeciwdziałanie
przemocy, a także wskazanie właściwych wyborów życiowych i umiejętności rozładowania napięcia w
alternatywny sposób.
Aby program ten przyniósł zamierzone efekty musi być wspierany ścisłą współpracą ze
środowiskiem rodzinnym, w którym młodzi ludzie wzrastają.

CEL GŁÓWNY
 zmniejszenie agresji i przemocy słownej, fizycznej wśród uczniów Ośrodka.

CELE SZCZEGÓŁOWE













Wzmocnienie pozytywnego obrazu własnej osoby,
Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania przeżywanych uczuć i emocji,
Uczenie odpowiedzialności za swoje zachowania,
Kształtowanie umiejętności wyboru prawdy i dobra,
Zapewnienie dzieciom miłości, akceptacji i bezpieczeństwa w rodzinie,
Podjęcie współpracy z rodzicami i przedstawicielami placówek zajmujących
się problemem agresji wśród dzieci i młodzieży,
Wdrażanie do pokojowego rozwiązywania konfliktów,
Wyznaczenie dzieciom jasnych granic zachowania,
Określenie jasnych norm i zasad postępowania w szkole i sposobów ich
przestrzegania,
Niwelowanie zachowań takich jak: agresja, upór, ucieczka od
odpowiedzialności, bunt, grożenie, bicie, wrogie gesty, przezywanie, itd.
Przygotowanie do odpowiedniego gospodarowania czasem wolnym,
Modyfikowanie postaw rodzicielskich – prawidłowa komunikacja z
własnym dzieckiem i w grupie rówieśniczej.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 Jasne przekazywanie norm – wyjaśnianie dzieciom, jakie zachowania są
krzywdzące dla innych, co jest dobrem, a co złem,
 Spotkania z ludźmi zajmującymi się problemem agresji i przemocy:
policjantem, pedagogiem, psychologiem,
 Brak akceptacji dla zachowań agresywnych – zdecydowane i konsekwentne
przeciwstawieniu się agresji i przemocy: zwracanie uwagi, rozmowy
wychowawcze, komentarze, konsekwencje,
 Ogólnoszkolne zebrania rodziców – pedagogizacja rodziców,
 Pogadanki na godzinach wychowawczych,
 Przekazywanie po każdej przerwie i lekcji, spostrzeżeń i uwag dotyczących
ważnych spraw, złych ale także dobrych zachowań uczniów,
 Nagradzanie pozytywnych zachowań,
 Pozytywne wzmocnienia – dostrzeganie pozytywnych zachowań,
nagradzanie dzieci za przestrzeganie norm poprzez różnorodne pochwały,
 Modelowanie pozytywnych zachowań – uczenie dzieci poprzez własny
przykład, np.: dzielenia się z innymi, pomagania słabszym, zauważania tych,
którzy stoją z boku,

 Cierpliwość – okazywanie zrozumienia dla długiego procesu przystosowania
się dzieci do norm,
 Wyrażanie emocji w twórczości plastycznej – wspólne wykonywanie
plakatów, prace indywidualne,
 Dobrowolny udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych – kontrola
zachowań agresywnych, konsekwencja nieodpowiedniego zachowania.

PRZEWIDYWANE EFEKTY







Przestrzeganie norm i zasad społecznych,
Zmniejszenie zjawisk przemocy w internacie i szkole,
Wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
Podwyższenie kultury osobistej wśród uczniów,
Wyeliminowanie w jak największym stopniu zachowań agresywnych,
Nabycie umiejętności rozpoznawania i nazywania przeżywanych uczuć i
emocji,
 Pokojowe rozwiązywanie konfliktów,
 Umiejętne gospodarowanie czasem wolnym,
 Zwiększenie świadomości uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników
szkoły na temat zapobiegania zachowaniom agresywnym.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
OSOBA
L.P

1.

ZADANIA
Zasady i normy obowiązujące nas
w internacie i w szkole

2.

Warsztaty dla zespołu koordynującego

3.

Opracowanie i przeprowadzenie ankiety
skierowanej do młodzieży

4.

Opracowanie i przeprowadzenie ankiety
skierowanej do nauczycieli

5.

Opracowanie ankiety skierowanej do
rodziców

6.

Analiza wyników ankiet (uczniowie,
nauczyciele, rodzice)
- diagnoza zjawiska przemocy

DPOWIEDZIALNA I
TERMIN REALIZACJI

Wychowawcy klasowi i
grup wychowawczych
Zespół koordynujący,
pedagog, psycholog
szkolny
Zespół koordynujący,
pedagog, psycholog
szkolny
Zespół koordynujący,
pedagog, psycholog
szkolny
Zespół koordynujący,
pedagog, psycholog
szkolny
Zespół koordynujący,
pedagog, psycholog
szkolny

TERMIN
REALIZACJI

Wrzesień
2018/19/20
Wrzesień
2018/19/20
Wrzesień
2018/19/20
Wrzesień 2020
Wrzesień 2020

Luty 2020

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Opracowanie klasowego systemu
postępowania wobec uczniów łamiących
przepisy regulaminu szkolnego
Opracowanie systemu norm społecznych
obowiązujących w klasie, szkole, procedur
postępowania w wypadku ich łamania
(nagrody i kary)
Przeprowadzenie cyklu lekcji i zajęć
wychowawczych (do wyboru):
„Język lata jak łopata”,
„Pomyśl zanim zrobisz”,
„Licz się z innymi”,
„Jak pomagać innym”
„Sportowe emocje pod kontrolą”
Zajęcia ruchowe
Przyjmowanie zgłoszeń o przemocy od
każdego ucznia, i innych osób mających
kontakt ze szkołą, prowadzenie
dokumentacji, analiza zgłoszonych
problemów, uruchamianie działań wobec
poszkodowanych i sprawców przemocy,
współdziałanie z instytucjami pomocnymi w
rozwiązywaniu problemów
Pedagogizacja rodziców z zakresu
- problemów uzależnień,
- postępowania wobec dzieci
doświadczających przemocy,
Stałe monitorowanie zachowań uczniów i
bezpieczeństwa poprzez efektywne dyżury
nauczycieli na przerwach oraz wszystkich
pracowników szkoły.

Wychowawcy klas
Zespół koordynujący,
pedagog, psycholog
szkolny

Wrzesień Październik 2018

Listopad 2018

Wychowawcy klas
na lekcjach
wychowawczych
i wychowawcy grup

W ciągu roku
szkolnego

Praca zespołowa,
praca grupowa

Pogadanka, gry
i zabawy,

Dyrektor,
pedagog, psycholog
szkolny;
skrzynka informacyjna

Cały rok szkolny

Pedagog, psycholog,
wychowawcy

Październik,
styczeń

Wszyscy pracownicy
szkoły

Cały rok szkolny

14.

System bezpieczeństwa dla uczniów informowanie o przypadkach przemocy

Pedagog, psycholog,
wychowawcy

Według potrzeb

15.

Podsumowanie i refleksje ze spotkań

Ewaluacja

Ankieta na koniec
2020r.

EWALUACJA PROGRAMU
Sprawdzenie czy opracowany program przyniósł oczekiwane rezultaty dokonane
będzie pod koniec roku szkolnego i oparte na podstawie analizy następujących
dokumentów:
1. ankiet dla dzieci, nauczycieli i rodziców,
2. wywiadów i rozmów z rodzicami i pracownikami szkoły,
3. obserwacji zachowań uczniów, ich reakcji.

W ten sposób sprawdzimy, czy wytyczone w programie cele zostały osiągnięte,
czy metody i formy pracy były właściwie dobrane.

LITERATURA POMOCNICZA





K. E. Dambach – „Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy w grupowej”.
D. Wolf, R Merle – „Zrozumieć uczucia – pokonać problemy”.
B. Borys – „Patrząc i słuchając – zapiski psychologa”.
P. Stamer – Brandt przeł. E. Brudnik „Nowe gry i zabawy rozładowujące złość.
W przedszkolu, na świetlicy, w szkole” wyd. Jedność, 2013
 A. Pisula, A. Kołakowski - „Sposób na trudne dziecko Przyjazna terapia
behawioralna’’
 J. Stewart- „Jak sobie radzić ze złością. Treningi dla nastolatków”

PROCEDURA W PRZYPADKU UJAWNIENIA AGRESJI
Procedura zależna jest od rodzaju popełnionego czynu.









Powiadomienie rodziców.
Kontakt z policją (sekcja do spraw nieletnich).
Powiadomienie sądu rodzinnego.
Wyegzekwowanie zadośćuczynienia materialnego lub moralnego.
Pozbawienie pełnionej funkcji w szkole.
Praca społeczna na rzecz szkoły.
Obniżenie zachowania.
Przeniesienie do innej szkoły.

SYSTEM NAGRÓD I KAR (propozycje, zgodne ze Statutem Szkoły)
Sankcje, konsekwencje, kary:












Uwaga w dzienniku.
Naprawienie szkody wyrządzonej innym (zadośćuczynienie materialne i moralne).
Powiadomienie rodziców.
Kontakt z policją (sekcja do spraw nieletnich).
Powiadomienie sądu rodzinnego.
Nagana na forum klasy lub szkoły.
Pozbawienie pełnionej funkcji w szkole.
Pełnienie dodatkowej funkcji w klasie lub szkole.
Obniżenie zachowania.
Przeniesienie do innej szkoły.
Okresowe zniesienie przywilejów: wyjść na basen, dyskotekę czy wycieczkę itp.

Nagrody:





Pochwała, wyróżnienie na forum klasy lub szkoły.
Nagroda rzeczowa.
Dyplom.
List pochwalny do rodziców.

ANKIETA DLA UCZNIÓW
Przemoc jest to sytuacja, gdy uczeń lub grupa uczniów źle traktuje swojego kolegę lub koleżankę
(wyśmiewa, obraża, obgaduje, bije, izoluje, pozbawia pieniędzy lub rzeczy, niszczy je).
PŁEĆ
KOBIETA

MĘŻCZYZNA

1. Czy spotkałeś/aś się z przejawami przemocy w Twojej szkole?
a) tak
b)
nie
2. Zaznacz, w jaki sposób uczestniczyłeś/aś w sytuacjach przemocy.
a) byłem świadkiem przemocy
b) byłem osobą poszkodowaną
c) byłem sprawcą przemocy
d) dowiedziałem się o nich
3. Zaznacz wszystkie sytuacje przemocy, które widziałeś w szkole.
a) przezywanie
f) bicie, kopanie lub popychanie
b) wyśmiewanie
g) zamykanie w pomieszczeniach
c) obgadywanie
h) niszczenie mienia szkolnego
d) izolowanie w klasie
i) zabieranie pieniędzy lub rzeczy
inne (napisz jakie?)
e) grożenie
j)
.................................................................
4. Gdzie te zdarzenia miały miejsce?
a) na korytarzu
b) w szatni
c) w sali lekcyjnej
d) na boisku

e)
f)
g)
h)

w internacie
w toalecie
w stołówce
przed szkołą

5. Komu najczęściej zgłaszasz, gdy ktoś stosuje przemoc wobec Ciebie lub innych?
a) wychowawcy klasy
e) rodzicom
b) dyrektorowi szkoły
f) kolegom
c) pedagogowi szkolnemu
g) nikomu nie mówię
d) pielęgniarce
h) inne (jakie)? .
6. Jak często w stosunku do Ciebie stosowano przemoc?
a) codziennie
c)
rzadko
d)
nigdy
b) raz w tygodniu

ANKIETA DLA RODZICÓW
Przemoc jest to sytuacja, gdy uczeń lub grupa uczniów źle traktuje swojego kolegę lub koleżankę
(wyśmiewa, obraża, obgaduje, bije, izoluje, pozbawia pieniędzy lub rzeczy, niszczy je).
1. Czy spotkał/a się Pan/Pani z przejawami przemocy w szkole do której chodzi dziecko?
a) tak
b) nie
2. W jaki sposób Pan/Pani się o tym dowiedział/a?
a) od swojego dziecka
b) od nauczyciela, dyrektora, pedagoga szkolnego
c) od kolegów / koleżanek swojego dziecka
d) inne
4. O jakich przypadkach przemocy słyszał/a Pan/Pani?
a) przezywanie
f) zabieranie pieniędzy
b) wyśmiewanie
g) bicie, kopanie lub popychanie
c) obgadywanie
h) zamykanie w pomieszczeniach
d) izolowanie w klasie
i) niszczenie mienia szkolnego
e) grożenie
j) inne (napisz jakie?)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. Gdzie te zdarzenia miały miejsce?
a) na korytarzu
b) w szatni
c) w sali lekcyjnej
d) na boisku

e)
f)
g)
h)

w internacie
w toalecie
w stołówce
przed szkołą

6. Jak często w stosunku do Pana/Pani dziecka stosowana jest przemoc?
a) codziennie
c)
rzadko
b) raz w tygodniu
d) nigdy
7. Jak nauczyciele w szkole do której chodzi Pana/Pani dziecko reaguje na przypadki przemocy
wśród uczniów?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
8. Co zdaniem Pana/Pani mogliby jeszcze zrobić nauczyciele i dyrekcja szkoły, by zmniejszyć
lub wyeliminować zjawisko przemocy?
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Przemoc jest to sytuacja, gdy uczeń lub grupa uczniów źle traktuje swojego kolegę lub koleżankę
(wyśmiewa, obraża, obgaduje, bije, izoluje, pozbawia pieniędzy lub rzeczy, niszczy je).

1. Czy spotkał/a się Pan/Pani z przejawami przemocy w swojej szkole?
a) tak
b) nie
2. W jaki sposób Pan/Pani się o tym dowiedział/a?
a) byłem tego świadkiem
b) usłyszałem od ucznia
c) dowiedziałem się od innych nauczycieli lub dyrektora
d) inne
3.O jakich przypadkach przemocy słyszał/a Pan/Pani?
a)
b)
c)
d)
e)

przezywanie
wyśmiewanie
obgadywanie
izolowanie w klasie
grożenie

4.Gdzie te zdarzenia miały miejsce?
a) na korytarzu
b) w szatni
c) na boisku
d) w sali lekcyjnej

f)
g)
h)
i)
j)

zabieranie pieniędzy
bicie, kopanie lub popychanie
zamykanie w pomieszczeniach
niszczenie mienia szkolnego
inne (napisz jakie?)

e)
f)
g)
h)

w toalecie
przed szkołą
w stołówce
w drodze do szkoły

5. Jak często Pana/Pani jest informowany/a o sytuacjach przemocy w szkole:
a) codziennie
c)
rzadko
b) raz w tygodniu
d)
nigdy
6. Jak Pan/Pani reaguje, będąc świadkiem przemocy?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7. Jakie formy przeciwdziałania przemocy wśród uczniów są zdaniem Pana/Pani
najskuteczniejsze.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

