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1. Zakres zadania wynikający z umowy ze szkołą: 

W roku szkolnym 2016/17, programy „Wolni od Przemocy” oraz „Ty Wybierasz - Profilaktyka 

Uzależnień”, zostały zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół 

nr 2  oraz w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku. 

W szkołach zostały przeprowadzone następujące działania: 

•Przeprowadzenie 5-godzinnych zajęć warsztatowych w klasach objętych programem 

•Przeprowadzenie konsultacji dla wychowawców  

•Przeprowadzenie oraz opracowanie wyników ankiet ewaluacyjnych oraz przygotowanie raportu 

ogólnego dla szkoły dla wszystkich klas czwartych łącznie. 

Łącznie w roku szkolnym 2016/17 Pracownia Psychoedukacji „ Kompas Rozwoju” Matylda 

Przepiórkowska przeprowadziła w Sulejówku 22 warsztaty profilaktyczne -16 warsztatów dla szkół 

podstawowych oraz 6 warsztatów dla szkół gimnazjalnych. Z warsztatów skorzystało łącznie  

444 uczniów (334 uczniów szkoły podstawowej oraz 110 uczniów gimnazjum).  

2.Termin realizacji zadania: 

Październik - Listopad 2016 r. oraz Marzec - Maj 2017 r. 

3. Szczegółowy opis form realizacji zadania (przyjęte strategie i metody stosowane przy 

realizacji zadania) 

W szkołach podjęliśmy działania według następującego schematu: 

•Przeprowadzenie konsultacji z wychowawcami klas, w czasie, których zrealizowaliśmy 

następujące zadania: 

-przedstawienie wychowawcom aspektów merytorycznych i organizacyjnych programu 

-przedstawienie wyników pracy z klasami po odbytych warsztatach 

-rozmowa o zasobach i deficytach klas – nad czym warto pracować w konkretnych klasach dalej, 

jakie obszary wzmacniać w poszczególnych klasach lub osobach, grupach w klasie i wyłonienie 

obszarów problemowych  

•Przeprowadzenie 5-godzinnych warsztatów we wszystkich klasach objętych programem: 
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Zajęcia w klasach dla uczniów prowadzone były według autorskiego scenariusza, który 

modyfikowany był w zależności od potrzeb społeczności klasowej.  

 

W scenariuszu programu „Wolni od Przemocy” pojawiały się w nim najczęściej takie elementy: 

- Burza mózgów do hasła „konstruktywna komunikacja vs. destrukcyjna komunikacja”; ocena 

skojarzeń i dyskusja nad tym, kto jest odpowiedzialny za stosowaną komunikację i od kogo 

zależy wybór 

- Debaty: „co wspiera ludzi w budowaniu więzi”; „co nas wszystkich może łączyć a co 

indywidualnie nas wyróżnia”. Dyskusja na temat faktu, że nie zawsze to, co wyróżnia musi 

być odbierane jako cecha wykluczająca lecz dobrze traktować nasze cechy indywidualne 

jako coś co podnosi naszą wartość i sprawia, że stajemy się wyjątkowi. Łącząc wszystkie 

cechy indywidualne w grupie uzyskujemy dodatkowy potencjał możliwości 

- Zabawa grupowa mająca na celu pokazanie, że każdą umiejętność można wyćwiczyć oraz że 

normalnym jest potrzebowanie większej ilości czasu na wykonanie zadania jeżeli dana 

czynność nie jest przez nas znana czy używana 

- Plakaty oraz rozmowa o rolach w jakich znajdują się osoby uczestniczące w konflikcie : 

sprawca, poszkodowany, świadek. Porównywanie uczuć oraz myśli, jakie mogą się pojawiać 

w każdym z nich. Bardzo często wszystkie te postacie odczuwają przykre oraz destrukcyjne 

uczucia oraz myśli skupiają się trudnościach i problemach zamiast dążyć w kierunku 

własnych potrzeb.  

- Wspólny plakat końcowy (lub rozmowa) - „Przepis na zgraną grupę” Uczniowie wypisują 

jakie zachowania, umiejętności, potrzeby, umiejętności powinni rozwijać i pielęgnować w 

sobie aby siebie szanować, pomagać sobie oraz pilnować dobrej komunikacji.  

- Ankieta ewaluacyjna 

W scenariuszu programu „Ty Wybierasz - Profilaktyka Uzależnień” pojawiały się w nim 

najczęściej takie elementy: 

-Burza mózgów do hasła „życie vs. uzależnienia”; ocena skojarzeń i dyskusja nad tym, kto jest 

odpowiedzialny za dokonywane wybory we własnym życiu. 

-Ćwiczenie "Moje wartości",  pokazujące co dla każdego z nas jest w życiu najważniejsze oraz 

jakie byłoby moje życie bez nich. Czy byłbym szczęśliwy, zły, smutny... 
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-Film o mechanizmie uzależnienia i o fałszywych "korzyściach brania". 

-Quiz o uzależnieniach, dotyczący mitów i działania niektórych substancji. 

-Film o mechanizmie konformizmu.  

-Debaty: „co sprawia, że dana osoba nie podejmuje działań pod namową innych”; „co jest ważne w 

życiu”, "czym jest konformizm oraz co może nas uchronić przed pójściem za tłumem". Dyskusja na 

temat faktu, że nie zawsze to, co nas wyróżnia musi być odbierane jako cecha wykluczająca. 

Docenianie naszych cech indywidualnych, jako coś wyjątkowego podnosi naszą wartość i sprawia, 

że stajemy się wyjątkowi. Łącząc wszystkie cechy indywidualne w grupie uzyskujemy dodatkowy 

potencjał możliwości. 

-Zabawa grupowa mająca na celu pokazanie, że każdą umiejętność można wyćwiczyć oraz że 

normalnym jest potrzebowanie większej ilości czasu na wykonanie zadania jeżeli dana czynność nie 

jest przez nas znana czy używana. 

-Plakaty oraz rozmowa o tym co sprawia, że niektóre osoby nie odczuwają nigdy potrzeby 

"sięgania" natomiast inne decydują się "spróbować"? Jakie kompetencje, umiejętności, cechy, mogą 

przyczynić się do uchronienia nas przed niebezpiecznymi zachowaniami. Porównywanie uczuć oraz 

myśli, jakie mogą się pojawić. Często myśli skupiają się na  trudnościach i problemach zamiast 

dążyć w kierunku własnych potrzeb.  

-Praca indywidualna - „Czego pragnę i nie chcę tego stracić” Uczniowie wypisują cel, który jest dla 

nich ważny. Opisują kroki, które ich do niego przybliżą, to co dzięki jego realizacji zyskają w życiu 

oraz czy coś utracą jeśli go osiągną. 

-Ankieta ewaluacyjna. 

Scenariusze były na bieżąco modyfikowane przez prowadzących w zależności od wykazywanych 

potrzeb czy możliwości klasy. Były okazją do lepszego poznania się grupy, budowania obszarów 

wsparcia rówieśniczego i poszukiwania dobrych cech w każdym człowieku. Prowadzący wspierali 

młodzież w przestrzeganiu reguł wspólnego funkcjonowania. 

4. Sposoby dokumentacji realizacji zadania 

• Ankiety ewaluacyjne 

• Sprawozdanie merytoryczne  
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5. Wkład społeczny w realizację zadania: 

Organizacja pracy Zespołu Szkolnego, zaangażowanie prowadzących w nawiązanie kontaktu z 

młodzieżą, współpraca z pedagogiem szkolnym, ustalanie działań na terenie szkoły – kierownik 

merytoryczny programu. 

6. Realizatorzy programu: 

Członkowie Zespołu Szkolnego: 

Matylda Przepiórkowska – psycholog, trener umiejętności społecznych, mediator rodzinny oraz 

koordynator projektu, realizator zajęć, konsultacji, ewaluacji i sprawozdania merytorycznego; 

Agnieszka Masewicz - Majderdrut - psycholog i trener umiejętności społecznych, współprowadząca 

zajęcia i konsultacje 

7. Szczegółowy opis specyfiki pracy  

Szkolne Program Profilaktyki „Wolni od Przemocy” oraz „Ty Wybierasz - Profilaktyka Uzależnień” 

Pracowni Psychoedukacji „Kompas Rozwoju” Matylda Przepiórkowska, zostały pomyślnie 

zrealizowany w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych w Sulejówku. Grono pedagogiczne z 

zainteresowaniem wspierało realizatorów projektu, dzięki czemu współpraca przebiegała bardzo 

płynnie. 

Wychowawcy uczestniczyli w konsultacjach, podczas których trenerzy rozmawiali z nimi o klasach 

i wspólnie zastanawiali się nad opracowaniem pomysłów do dalszej pracy wychowawczej. 

Każda klasa w sumie uczestniczyła w pięciu godzinach warsztatów. Scenariusz zajęć 

dostosowywano do potrzeb klas, na podstawie bieżących zachowań oraz indywidualnego 

funkcjonowania każdej z grup. Temat profilaktyki przemocy jest bliski uczniom klas czwartych, 

ponieważ z podawanych przez nich przykładów wynika, że sami na co dzień maja styczność z 

różnymi formami przemocy m. in. wykluczenie, przemoc słowna, wyśmiewanie, krytykowanie… . 

Temat profilaktyki uzależnień jest ważny dla uczniów klas drugich, ponieważ dotyka kwestii 
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zachowań przez niektórych postrzegane jako zachowania dorosłych. Dlatego tak ważnym jest czy 

uczniowie budują swoje relacje w sposób świadomy i konstruktywny. 

Klasy wykazywały się dużym zainteresowaniem i aktywnością podczas zajęć, choć były momenty 

trudne. Uczniowie z chęcią zdobywali nową wiedzę, jak również dyskutowali nad 

kontrowersyjnymi kwestiami. Zajęcia pozwalały uczniom poznać się jeszcze lepiej oraz zobaczyć 

jak funkcjonują w innych warunkach niż podczas zwykłych lekcji. Siedzenie w kręgu podczas 

warsztatów sprzyjało wymianie poglądów i wzmacnianiu dobrych wzorców komunikacyjnych. 

Elementem programu były konsultacje dla wychowawców klas biorących udział w warsztatach. 

Konsultacje służył omówieniu zajęć, temu co zostało na nich zrealizowane oraz przyjrzeniu się 

wspólnie klasie. Podczas tych spotkań prowadzący wskazywali obszary klas, nad którymi warto 

pracować, czyli przede wszystkim nad największymi zasobami oraz deficytami. Podczas tych 

spotkań trenerzy i nauczyciele mogli spojrzeć z różnych perspektyw, na jakim etapie integracji 

znajdują się klasy i co w związku z tym można jeszcze zaproponować uczniom. Wychowawcy 

chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, ale byli też otwarci na doświadczenia prowadzących i 

różne obszary wiedzy psychologicznej i profilaktycznej o klasie. 
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WSKAZÓWKI DLA KLASY  
(Przykładowe opisy. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych uczniów, zostały przekazane 
bezpośrednio wychowawcy klasy.) 

WSKAZÓWKI DLA KLASY  

Grupa bardzo wesoła i pozytywnie nastawiona. Podczas odpowiadania na pytania, kto i kiedy jest 
zadowolony lub smutny, większość klasy uznała, że jest dobrze, kiedy mogą spędzać czas z 
kolegami a nie miło jest w chwilach, w których się kłócą. 
Podczas zabawy, w której uczniowie mieli wypowiadać się wyłącznie we własnym imieniu, nie 
wykazywali większych trudności. W chwili jednak, w której mieli powiedzieć co cenią w sobie 
samych, polecenie okazało się zbyt trudne i kilkoro uczniów nie potrafiło niczego powiedzieć. Z 
rozmowy na forum uznali, że mówienie o tym, co się lubi robić lub co się myśli na dany temat, jest 
łatwiejsze bo mówią o tym co robią na co dzień, natomiast mówienie o swoich dobrych cechach czy 
zaletach nie jest dla nich łatwe, bo nie pracuje się nad tym i nie myśli na co dzień, więc bardziej 
wiedzą co im się nie podoba. 
Wiedzą również jakie zachowania przyczyniają się do budowania dobrych relacji między ludźmi a 
jakie zachowania niszczą relacje oraz prowadzą do braku zaufania. Dodatkowo potrafili określić 
jakie emocje pojawiają się w różnych sytuacjach życiowych. Jest to bardo ważna umiejętność, która 
jednocześnie mówi o poziomie ich świadomości.  
Oczywiście wiedza a praktyka nie zawsze się pokrywają, jednak opisywanie i mówienie na forum 
sprawia, że pewne wzorce stają się uczniom bliższe i bardziej zrozumiałe. 
W trakcie pracy zespołowej potrafili spokojnie się porozumieć oraz wykonać zadanie. u niektórych 
zespołów zdarzały się drobne frustracje wynikające z dłuższego czasu oraz zaangażowania w 
poszukiwanie potrzebnych informacji. Wszystkim jednak udało się wykonać polecenie.  
Każdy zespół w zrozumiały sposób przedstawił swoją pracę, jednak wzajemne słuchanie 
wypowiedzi okazało się trudne dla poniektórych osób, dla których dłuższe skupienie uwagi 
uciekało. 
Na zakończenie klasa wypracowała informacje dotyczące zachowań szkodzących wspólnocie oraz 
tych jakie byłoby dobrze aby każdy rozwijał w sobie. Ponownie bardzo dobrze określili wszystkie 
umiejętności. Jednocześnie podczas rozmowy o zachowaniach utrudniających, bardzo opadł ich 
poziom energii ponieważ zareagowali na omawiane zachowania, przyjmując je do siebie, czyli 
zrobiło się im przykro, że sami mogą tak się zachowywać. Energia wróciła jednak do normy 
kończąc na pozytywnych cechach i podkreślając, że niektóre z nich ujawnili podczas zajęć. 

Grupa otwarta na nowe doświadczenia oraz na wspólną naukę. Można w nich rozwijać empatię 
oraz otwierać myślenie analityczne ukierunkowane na zastanawianie się, którą cechę pragnę 
rozwijać w sobie oraz jak korzystnie wpłynie to na moje relacje z innymi i moje samopoczucie. 
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WSKAZÓWKI DLA KLASY 

Klasa z wysokim poziomem poczucia humoru. Niektórzy jednak wykazują wyraźny brak granic w 
zachowaniu na poziomie relacji dorosły-dziecko. Mają wysoką swobodę w wypowiadaniu się na 
forum zarówno o rzeczach pozytywnych jak również nieprzyjemnych lecz robią to utrzymując 
siebie na dystans. Potrzebują wytyczać zasady, które sprawią, że poczują się na równi z dorosłymi, 
pomimo, iż podświadomie wiedzą, że dorosłym przysługują też inne dodatkowe zasady z racji 
przynajmniej wieku oraz odmiennych potrzeb. Podczas zwracania im uwagi jednak, starają się 
dostosować, choć przeważnie jest to reakcja automatyczna aby sprostać domniemanym 
oczekiwaniom, i mieć spokój. 
Brakuje im zachowań rywalizacyjnych.  W sytuacjach, w których nie udaje im się zrealizować 
wytyczonego zadania, większość grupy zaczyna zachowywać się wyśmiewczo, stosują dowcipy 
oraz stosują zabawy na upuszczenie napięcia, które narasta zamiast zadbać o koncentrację. Bardzo 
potrzebują zasad i sami szybko dążą do ich ustalenia. Jednakże w chwili, w której trzeba się do nich 
stosować, ponownie sytuacja zaczyna ich przerastać i trudno jest znacznej części młodzieży, do 
nich się stosować. 
Możliwe, że dzieje się tok ponieważ klasa funkcjonuje według schematów. Potrzebują ich dla 
utrzymania poczucia bezpieczeństwa. Kiedy ich brakuje, emocje biorą górę i nie są w stanie się 
skoncentrować. Boją się oceniania, niespełnienia oczekiwań oraz niedostosowania. 
W takiej sytuacji pomocne może być wspieranie młodych w podejmowaniu własnych działań 
kreatywnych i docenianie ich wkładu i zaangażowania aby doświadczyli poczucia własnej 
sprawczości, co mogłoby pomóc części klasy zmniejszyć lęk przed nieznanym. W trakcie zadania 
wymagającego autorstwa i kreatywności własnej, bardzo opornie szło im wykonanie. 
Podczas pracy w grupach, trudności w braku swobody ujawniają się jeszcze bardziej, kiedy zamiast 
rozmawiać i porównywać własne pomysły, niektórzy wybierają milczenie i oczekują aż zostaną 
poprowadzeni. Trudno im rozmawiać porównując własne pomysły dlatego podczas współpracy 
skupiają się wyłącznie na celu lecz bez zaangażowania czy staranności. 
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