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I. OPIS PROBLEMU
Gimnazjum nr 1 to szkoła funkcjonująca w środowisku 15 tysięcznego miasta.
Kontynuuje w niej naukę 444 uczniów z 5 wiejskich i gminnych szkół podstawowych.
Przemoc i agresja nie są dominującym problemem wychowawczym w naszej szkole, ale też
nie jesteśmy wolni od tego zjawiska. Do najczęściej spotykanych w naszej szkole problemów
związanych z przemocą i agresją należą:
1. Bezpośrednia przemoc słowna: dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, zastraszanie
2. Bezpośrednia przemoc fizyczna: bójki, niszczenia własności, mienia szkoły, kradzieże
3. Izolowanie z grupy

II. PRZYCZYNY PROBLEMU
Z przeprowadzonych w szkole badań ankietowych wynika, że główną przyczyną agresji
są problemy młodzieży wynikające z przystosowania się do nowego środowiska, zespołu
klasowego, znalezienia swojego miejsca w grupie rówieśniczej. Rodzi to konflikty
w relacjach uczniowskich.
Ważną przyczynę agresywnych zachowań uczniów stanowi także trudna sytuacja rodzinna.
Analiza dokumentów pedagogicznych potwierdza, że agresorami są najczęściej uczniowie
pochodzący z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, borykający się z problemami
finansowymi, chorobą alkoholową rodziców. Zachowania agresywne uczniów mają także
swoje źródło w różnicach wynikających z zamożności uczniów. Pojawiające się kradzieże,
niszczenie mienia, wyłudzanie drobnych sum pieniędzy są formą kompensacji niedostatków
lub „zemstą” za doznawane niepowodzenia. Narastającym problemem wychowawczym
szkoły jest agresja słowna i wulgaryzacja języka uczniów.

III. CEL PROJEKTU
- zapobieganie zachowaniom agresywnym

- zmniejszanie poziomu przemocy i agresji
- wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów
- integracja zespołów klasowych

IV. WYKONAWCY I UCZESTNICY PROJEKTU
Koordynatorem zaplanowanych w Projekcie działań jest pedagog szkolny.
W realizację Projektu zaangażowani są wszyscy wychowawcy klas, którzy wspólnie
z uczniami zaplanowali działania skierowane do całej społeczności szkolnej, mające na celu
zmniejszenie skali agresji i przemocy. Są oni wraz z uczniami współodpowiedzialni za ich
realizację. W większość działań zaangażowane są całe zespoły klasowe, które biorą udział
w przygotowywaniu imprez oraz w ich obsłudze. Proponowane w ramach projektu zadania są
zróżnicowane pod kątem zainteresowań i umiejętności uczniów, tak aby działaniami objąć jak
największe grono młodzieży, żeby każde dziecko mogło wziąć udział w nich udział.
Projekt ma charakter interdyscyplinarny. W jego realizację włączyli się również nauczyciele
informatyki, wych. fizycznego, muzyki, plastyki i języków obcych. Wraz z zespołami
klasowymi na lekcjach swoich przedmiotów wykonują zaplanowane zadania zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Do zadań tych należy m.in. przygotowanie i przeprowadzenie
konkursów, zawodów sportowych, zajęć przedmiotowych, na których poruszane są również
problemy agresji i przemocy.

V. METODY REALIZACJI
- pogadanka
- drama
- dyskusja
- debata
- apele
- happening
- konkursy plastyczne, komputerowe
- konkurs piosenki

VI. ZAPLANOWANE DZIAŁANIA
Lp.

Proponowane działania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne
za realizacje
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

1.

Przeprowadzenie wśród uczniów cyklu zajęć na
temat przemocy i agresji oraz sposobów radzenia
sobie z nimi, umiejętności rozwiązywania
konfliktów (według scenariuszy zaproponowanych
przez kampanię „Szkoła bez przemocy” oraz w
ramach programu profilaktycznego „Saper – czyli
jak rozminować agresję”)

Cały rok szkolny

2.

Stworzenie „Szkolnej skrzynki zaufania” na
anonimowe informacje od uczniów o przejawach
agresji w szkole
Wykonanie przez uczniów
i rozpowszechnienie ulotek na temat radzenia sobie
z przemocą w szkole
Festiwal Sportu pod hasłem „Dużo wrażeń, dużo
mocy, baw się z nami bez przemocy”
Stworzenie na szkolnej stronie internetowej
witryny informującej o realizacji projektu
http://www.gimkol1.e9.pl/index.php?pages=Szkoła
bez przemocy

od 11.2006

Aneta Olejniczak

29.11.2006

Tomasz Piechota

30.11.2006

Nauczyciele W-Fu

od 11.2006

Jerzy Pecyna

Wprowadzenie dyżurów uczniowskich na
korytarzach szkolnych
Spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy
Powiatowej w Koluszkach na temat przemocy i
agresji wśród młodzieży
Przeprowadzenie ankiet diagnozujących zjawisko
przemocy w szkole „Czy w szkole można czuć się
bezpiecznie (zgłoszenie szkoły do audytu w
ramach kampanii)
Międzyszkolny konkurs plakatowy pod hasłem
„STOP przemocy i agresji”. Pokonkursowa
wystawa prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Koluszkach
Udział szkoły w konkursie organizowanym przez
kampanię „Szkoła bez przemocy” na projekt
działań przeciwdziałających przemocy
i agresji, zmierzający do rozwiązywania
problemów przemocy w szkole
Wystawienie przez szkolne koło teatralne
przedstawienia profilaktycznego „Opowieść
wigilijna” według scenariusza napisanego przez
uczniów naszej szkoły
Gimnazjalny turniej w piłkarzyki stołowe „Atak
na bramkę”

Cały rok szkolny

Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Ilona Sapała
Ewa Fijałkowska

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

12.12.2006

11.2006 – 12.2006 Organizatorzy kampanii
„Szkoła bez przemocy”
Pedagog szkolny
Dyrekcja szkoły
2007
Monika Stępień

12.2006

Dyrekcja szkoły
Pedagog szkolny

12.2006

Małgorzata Drabik

23.01.2007

Dariusz Borkowski

13.

Zajęcia warsztatowe dla rodziców z pracownikiem
Ośrodka Psychoedukacji i Psychoprofilaktyki w
Koluszkach nt.: ”Przeciw przemocy w mediach –
możliwość pomocy rodzicom w kontakcie z
dzieckiem w okresie dorastania”

2007

Dyrekcja szkoły
Ośrodek Psychoedukacji
i Psychoterapii

14.

Wizyta partnerska uczniów Gimnazjum nr 1 w
Koluszkach w Gimnazjum im. Maxa Plancka w
Niemczech. Zajęcia warsztatowe „STOP
PRZEMOCY. Sztuka mediacji”
Rewizyta niemieckich partnerów w kwietniu 2007
roku. Zajęcia edukacyjne dla młodzieżowych
mediatorów
Przeprowadzenie Rady Szkoleniowej nt. radzenia
sobie z zachowaniami agresywnymi wśród
młodzieży
Stworzenie grupy socjoterapeutycznej „Razem”
dla młodzieży szkolnej z zaburzeniami zachowania
Ogólnoszkolna debata młodzieży nt.
„ Czy kara jest skutecznym narzędziem w
przeciwdziałaniu przemocy
i agresji?”
- Zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Piosenki
Zaangażowanej „Tolerancja”
- Zorganizowanie konkursu ogólnoszkolnego
„Piętnastu Wspaniałych” mającego na celu
ukazanie pozytywnych wzorców osobowych i
wartości ważnych w życiu człowieka. Każda z
piętnastu klas gimnazjalnych wybierze spośród
swojego zespołu laureata konkursu, osobę, która
cieszy się szacunkiem kolegów i jest dla nich
wzorcem godnym naśladowania.

01.2007
04.2007

M.Drabik
U.Chachulska

02.2007

Dyrekcja szkoły
Pedagog szkolny

Od II semestru

Pedagog szkolny

O2.2007

Katarzyna Wójcik

21.03.2007

Pedagog szkolny
Wychowawcy klas
Opiekun samorządu
uczniowskiego

19

Udział szkoły w konkursie na projekt koszulek
związany z tematyką kampanii „Szkoła bez
przemocy”

Pedagog szkolny
Piotr Łyszkowicz

20.

Udział szkoły w konkursie rysunkowym –
plakat/obrazek nt. radzenia sobie z przemocą w
szkole

21.

Podsumowanie projektu - Happening adresowany
do społeczności szkolnej i lokalnej pod hasłem
„Nie bądź obojętny wobec przemocy” połączony
z zawodami sportowymi.

Zgodnie z
harmonogramem
kampanii „Szkoła
bez przemocy”
Zgodnie z
harmonogramem
kampanii „Szkoła
bez przemocy”
01.06.2007

15.
16.
17.

18.

Pedagog szkolny
Piotr Łyszkowicz
Małgorzata Drabik

Formą promocji Projektu będzie współpraca z prasą lokalną oraz regionalną, w której
na bieżąco umieszczane będą informacje dotyczące realizacji zaplanowanych działań.
Podczas realizacji Projektu szkoła współpracować będzie z Urzędem Miejskim w Koluszkach
oraz partnerami w środowisku lokalnym: Miejską Biblioteka Publiczną, Komendą Powiatowa
Policji, Ośrodkiem Psychoedukacji i Psychoterapii, szkołami z terenu gminy Koluszki, a
także z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży „Jugendwerk”

VII. SPOSÓB SPRAWDZENIA
- ankieta ewaluacyjna przeprowadzona po realizacji projektu, w czerwcu 2007 roku
- analiza ilościowa zdarzeń konfliktowych w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne,
dokumentacja pedagoga szkolna)
- analiza zdarzeń z interwencją Policji
VIII. REALIZACJA I OCENA
W I semestrze roku szkolnego 2006/2007 w ramach udziału szkoły w ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy” zaplanowano i zrealizowano następujące
zadania:
1. Na szkolnej stronie internetowej została stworzona witryna informująca o realizacji
projektu.
2. Wśród uczniów wszystkich klas przeprowadzono jedno – dwugodzinne zajęcia nt
przemocy i agresji, według scenariuszy udostępnionych przez organizatorów kampanii
„Szkoły bez przemocy”.
3. Dnia 5 grudnia odbył się Festiwal Sportu pod hasłem „Dużo wrażeń, dużo mocy, baw
się z nami bez przemocy” zorganizowany dla uczniów klas pierwszych przez panie
Renatę Chorąży i Katarzynę Kotynię.
4. W grudniu szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez
organizatorów kampanii na projekty działań
5. Pod opieką p. J.Pecyny i p. P.Łyszkowicza uczniowie przygotowywali prace do
konkursu na logo koszulki „Szkoły bez przemocy”. Ostatecznie do konkursu
zgłoszono projekty na logo przygotowane przez uczniów:

6. Dnia 20 grudnia odbył się apel informacyjny dla uczniów klas pierwszych nt. szkolnego
projektu „Szkoła bez przemocy” i zaplanowanych do realizacji działań w roku szkolnym
2006/2007
7. 20 grudnia szkolne koło teatralne pod kierunkiem pani Małgorzaty Drabik wystawiło
przedstawienie profilaktyczne „Opowieść wigilijna” przygotowane na podstawie
scenariusza napisanego przez uczennice klasy III b
8. Uczniowie klasy II d pod opieką pana Piechoty przygotowali projekty ulotek
informujących gdzie, u kogo, w jakich instytucjach i pod jakimi numerami telefonów
uczniowie mogą szukać pomocy w sytuacjach trudnych
W styczniu ulotki zostały rozpowszechnionie wśród uczniów wszystkich klas.
9. W styczniu w szkole została umieszczona „Szkolna skrzynka zaufania”, na anonimowe
informacje od uczniów (pani Olejniczak).
10. Odbyła się wizyta partnerska uczniów naszej szkoły w Gimnazjum im. Maxa Plancka
w Niemczech. Zajęcia warsztatowe „Stop przemocy. Sztuka mediacji” (pani Małgorzata
Drabik i pani U.Chachulska).
11. W styczniu, wśród uczniów przeprowadzono ankiety diagnozujące zjawisko przemocy
w szkole.
Działania zaplanowane do realizacji w II semestrze:
1. Dnia 26 stycznia odbędzie się turniej gry w piłkarzyki stołowe „Atak na bramkę” pod
kierownictwem pana D.Borkowskiego
1. Zajęcia warsztatowe dla rodziców z pracownikiem Ośrodka Psychoedukacji i
Psychoprofilaktyki w Koluszkach nt.: ”Przeciw przemocy w mediach – możliwość
pomocy rodzicom w kontakcie z dzieckiem w okresie dorastania”
2. Międzyszkolny konkurs plakatowy pod hasłem „STOP przemocy i agresji” (pani
Stępień) Planowana jest pokonkursowa wystawa prac w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Koluszkach
3. Rada szkoleniowa nt. radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi wśród młodzieży
4. Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży szkolnej z zaburzeniami
zachowania
5. Zorganizowanie przez Samorząd Uczniowski debaty młodzieży nt „Czy kara jest
skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu przemocy i agresji” (02.2007)
6. Zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Piosenki Zaangażowanej „Tolerancja” (21.03)

7. Konkurs ogólnoszkolny „Piętnastu Wspaniałych” mający na celu ukazanie
pozytywnych wzorców osobowych i wartości ważnych w życiu człowieka (21.03)
8. Udział szkoły w konkursie rysunkowym – plakat/obrazek nt. radzenia sobie z
przemocą w szkole
9. Podsumowanie projektu – Happening adresowany do społeczności szkolnej i lokalnej
pod hasłem „Nie bądź obojętny wobec przemocy” połączony z zawodami sportowymi
(01.06.2007).

