WOLNI OD…2
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
GMINY POLICE

„WOLNI…OD 2”
Informacje ogólne o Programie
Nazwa programu profilaktycznego:

Wolni od …2

Finansowanie:

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Data rozpoczęcia:

Styczeń każdego roku szkolnego

Ilość godzin w roku szkolnym:

80 godz. (etat) i 40 godz. (1/2 etatu)

Cele programu:






Adresaci programu:

I.

przeciwdziałanie uzależnieniom,
minimalizowanie zachowań
ryzykownych wśród dzieci i
młodzieży,
przeciwdziałanie przemocy w rodznie
i przemocy rówieśniczej,
popularyzowanie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego.

Uczniowie szkół podstawowych
Gminy Police - klasy V,VI,VII,VIII

Założenia programu
„Wolni…OD 2 ” to kolejna edycja program profilaktycznego realizowanego

wśród uczniów Gminy Police od 2005 roku. Od roku 2019 skupimy się przede
wszystkim na wyrabianiu kluczowych umiejętności interpersonalnych u uczniów w
zakresie

podejmowania

właściwych

decyzji

oraz

prezentowania

zachowań

społecznie akceptowanych przez młodzież. Niezbędne jest ukazywanie zagrożeń we
współczesnym świecie (cyberprzemoc), a także modelowanie pozytywnych postaw w
zakresie spędzania czasu wolnego bez Internetu i urządzeń elektronicznych,
cyberprzemocy, zdrowego stylu życia, komunikacji w grupie rówieśniczej, sposobów
radzenia sobie w sytuacji konfliktu a także przestrzeganiu zasad i odpowiedzialności
prawnej nieletnich. Działaniami zostaną objęci uczniowie, rodzice, nauczyciele i
środowisko lokalne.
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II.

Podstawa programu
Podstawą

Programu

przeprowadzone diagnozy

Profilaktycznego

„Wolni…

OD

2”

stały

się

oraz obserwacje i doświadczenia pozyskane przy

realizacji poprzednich edycji programu profilaktyki w szkołach, raport diagnozujący
profilaktykę w Gminie Police oraz aktualne ewaluacje diagnoz czynników ryzyka i
czynników chroniących uczniów określonych w realizowanych na terenie polickich
szkół programów profilaktyczno – wychowawczych.

III.

Realizatorzy – pedagodzy szkolni

Imię i nazwisko
Elżbieta Ignaczak
Joanna Szymczak
Aneta Anna Zygoń
Małgorzata Dalke
Joanna Pypa

Monika Fryszkowska
Izabela Litwicka
Joanna Zorga

Iwona Włodarska

Szkoła
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki
z Oddziałami Sportowymi
Police ul.Sikorskiego 8
Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Sportowymi
Police ul.Traugutta4
Szkoła Podstawowa nr 6
z Oddzialami Przedszkolnymi
Police ul. Owocowa 5
Szkola Podstawowa nr 8 im.J.Pawła II
z Oddzialami Dwujęzycznymi
Police ul.Piaskowa 99
Szkola Podstawowa nr 8 im.J.Pawła II
z Oddzialami Dwujęzycznymi
Police ul.Piaskowa 99
Szkola Podstawowa nr 3
im. M. Skłodowskiej-Curie
z Oddzialami Dwujęzycznymi
Police ul.Siedlecka 4
Szkola Podstawowa im. J. Noskiewicza
Tanowo ul. Szczecińska 31
Szkola Podstawowa nr 5
im. Orła Bialego
z Oddzialami Dwujęzycznymi
Police ul.Wojska Polskiego 68
Szkola Podstawowa nr 8 im.J.Pawła II
z Oddzialami Dwujęzycznymi
Police ul.Tanowska 14

Wymiar
zatrudnienia
1 etat
1 etat
½ etatu
1 etat
1 etat

1 etat
½ etatu
1 etat

1 etat

Program „Wolni…OD 2” realizowany będzie od stycznia 2019 roku. Adresatem
oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych, zawartych w programie, będą
uczniowie szkoł podstawowych – klas V - VIII.
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IV.

Tematyka zajęć

Tamatyka zajęć będzie dostosowana do wieku odbiorcy.
Poniżej wybrane tematy zajęć:
1. Komunikacja;


Czym jest komunikacja interpersonalna.



Bariery w komunikacji.



Jak mówić? Jak słuchać?



Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Sztuka rozwiazywania konfliktów.



Inny nie znaczy gorszy – Tolerancja.

2. Profilaktyka uzależnień;


Alkohol – czy na pewno na zdrowie?



Zadbaj o swoje płuca.



E – papieros. Fakty i mity.



Dopalacze – Wypalacze!



Narkotyki to mnie nie kręci.



Mity i stereotypy na temat alkoholu, narkotyków i nikotyny.

3. Media społecznościowe;


Fonoholizm – mój przyjaciel telefon.



Hazard w Internecie.



Kodeks korzystania z mediów społecznościowych.



Internet pod kontrolą – cyfrowe bezpieczeństwo.



Wpływ Internetu na relacje międzyludzkie.

V. Propozycje działań wspólnych mających na celu integrację
środowisk szkolnych
1. Rajd międzyszkolny – majówka z programem „Wolni…OD 2”,
2. Tydzień profilaktyki,
3. Dzień bez telefonu w szkole,
4. Profilaktyczne spotkania dla rodziców.
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VI. Ewaluacja
Program zostanie zakończony raportem końcowym stanowiącym syntezę wniosków
i rekomendacji do dalszej pracy z poszczególnych placówek szkolnych Gminy Police.

Twórcy

programu

w

pracy

profilaktycznej

będą

wykorzystywać

programy

profilaktyczne rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uzupełniając
je o potrzeby środowiska lokalnego.

5

