PROJEKT EDUKACYJNY
- NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI –
Opracowany przez zespół pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tłuszczu
Cel główny: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez szerzenie wiedzy na temat
różnych metod wychowawczych oraz skutków stosowania kar cielesnych.
Planowane podjęcie współpracy, wsparcie, współudział
 Policja (zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie inauguracji działań, spotkania, prelekcje
w klasach).
 Organizacje pozarządowe (współudział w organizacji podsumowania akcji).
 Starostwo i samorządy lokalne (patronat, współorganizacja, wsparcie przy organizacji,
udostępnienie placu, sprzętu nagłaśniającego, itp.)
Cele szczegółowe:
 Zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków stosowania przemocy wobec
dzieci.
 Informowanie oraz szkolenie rodziców na temat różnych, efektywnych sposobów, metod
wychowawczych.
 Informowanie dzieci na temat ich praw i osób oraz instytucji, które mogą im pomóc
w przypadku doznawania przemocy.
 Uczniowie poznają prawidłowe wzorce komunikacji w rodzinie.
Planowane działania
 Godziny wychowawcze przeprowadzone z wychowawcami wg konspektu, materiałów
opracowanych przez pracowników PP-P przy wsparciu instytucji, organizacji.
 Konkurs
- Plakat z hasłem (prace grupowe)
 Inscenizacje/skecze – wzorce prawidłowych bądź nieprawidłowych interakcji w rodzinie.
Integracyjne spotkanie społeczne (np. na terenie poradni lub w hali sportowej SP w Tłuszczu).
 nagrodzenie zwycięzców,
 prezentacja prac,
 prezentacja najlepszych inscenizacji,
 gry, zabawy, konkursy,
 symboliczne wyrażenie sprzeciwu wobec bicia dzieci  wypuszczenie baniek
mydlanych do nieba.
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Harmonogram
 Sporządzenie oraz wysłanie listu przewodniego do placówek oświatowych i kulturalnych
z zaproszeniem do przyłączenia się do akcji – PAŹDZIERNIK – LISTOPAD
 PAŹDZIERNIK – LUTY – spotkania dla rodziców i wychowawców w szkołach na temat
rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci oraz różnych metod wychowawczych.
Zachęcanie do wzięcia udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych
dla rodziców i wychowawców cyklicznie organizowanych przez poradnię.
 Wyznaczenie koordynatorów i osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz wdrożenie
działań w szkołach – PAŹDZIERNIK - LISTOPAD. Opracowanie szczegółowych
harmonogramów prac.
 Przewidziano spotkanie organizacyjne dla koordynatorów początek stycznia.
Przygotowanie i rozesłanie do szkół konspektów zajęć - wsparcie merytoryczne
(spotkanie z wychowawcami klas oraz pedagogami ze szkół które włączą się do akcji).
 STYCZEŃ - KWIECIEŃ – zajęcia tematyczne z uczniami w szkołach.
 MARZEC - ogłoszenie konkursu,
 KONIEC MARCA – POCZĄTEK KWIETNIA etap wewnętrzny konkursów w szkołach.
Każda szkoła wytypuje najlepszy zespół w danej kategorii wiekowej.
 DO 7 KWIETNIA - Zgromadzenie prac i zgłoszeń grup inscenizacyjnych.
 II połowa KWIETNIA - Rozstrzygnięcie konkursu.
28 kwietnia (data może ulec zmianie z uwagi na możliwości organizacyjne - lokalowe)
- MIĘDZYGMINNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE. MANIFEST "SPRZECIW WOBEC
BICIA DZIECI". ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH NA ROK SZKOLNY
2016/17.
Ważne daty, których wskazane jest umieszczenie w programach wychowawczych
i profilaktycznych szkół:
Proponowane działania
 zajęcia z klasami na temat agresji
i przemocy – przeprowadzone przez
wychowawcę lub pedagoga szkolnego.
2 października
 rozmowa z rodzicami w trakcie zebrań na
temat skali zachowań agresywnych w
środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
Światowy Dzień Zdrowia  rozmowa w klasach na temat chorób
10
Psychicznego
psychicznych
oraz
czynników
października
je wyzwalających.
Międzynarodowy Dzień
 rozmowy z uczniami w klasach na temat
Zapobiegania Przemocy
praw dziecka oraz sposobów zapobiegania
19 listopada wobec Dzieci
agresji w rodzinie – wychowawcy,
pedagodzy, funkcjonariusze policji.
 Zebrania z rodzicami i uczulanie ich na
Ogólnopolski Dzień
temat negatywnych skutków stosowania
20 listopada
Praw Dziecka
kar cielesnych, zachęcanie ich do

Data

Nazwa obchodów
Międzynarodowy Dzień
bez Przemocy
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Dzień Praw Człowieka



Światowy Dzień
Sprzeciwu Wobec Bicia
Dzieci



10 grudnia

30 kwietnia

konsekwentnego wychowania dzieci bez
naruszania ich autonomii i godności.
rozmowy z uczniami w klasach na temat
praw
człowieka
–
wychowawcy,
pedagodzy, funkcjonariusze policji.
włączenie się do udziału w obchodach,
gest solidarności, zabawy i konkursy
z udziałem rodzin.

W celach organizacyjnych i z uwagi na ograniczone możliwości pracowników poradni
wynikające z innych zajęć statutowych placówki oraz ilości personelu prosimy o zgłoszenia
szkół, które chciałyby, żeby na ich terenie przeprowadzić spotkania z rodzicami
do 16.11.2016 roku. Dzięki temu łatwiej nam będzie zaplanować pracę.
 Proponowana forma zgłoszenia: Pisemna prośba o przeprowadzenie spotkania
z rodzicami i wychowawcami na temat rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci
oraz różnych metod wychowawczych. Można we wniosku podać preferowany termin
i godzinę spotkania (październik - luty), ale nie jest to jednoznaczne, że pracownik
poradni przyjedzie właśnie w tym terminie. Konieczne jest indywidualne lub telefoniczne
potwierdzenie terminu spotkania. W miarę możliwości postaramy się uwzględniać
sugestie placówek co do terminu.
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