
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

„PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU PRZEMOCY WŚRÓD UCZNIÓW W 

ŚWIETLICY SZKOLNEJ” 

 

 

WPROWADZENIE 

 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiło wiele zmian w polskim szkolnictwie 

nie tylko na skutek wprowadzania nowych systemów, ustaw, czy dynamicznemu postępowi 

technologii, ale również w wyniku rozwijającego się obszaru świata wirtualnego. 

Dzisiaj na co dzień funkcjonujemy zarówno w realnej rzeczywistości jak i w tzw. 

cyberprzestrzeni, która w sposób bezpośredni lub pośredni wpływa na nasze ludzkie 

zachowania. W mediach takich jak telewizja, radio czy Internet także nie brakuje treści o 

negatywnym, agresywnym przekazie.  

We współczesnym świecie zjawisko przemocy stało się na tyle dostępne, że nie pozostawia 

wątpliwości, iż młodzież, a nawet dzieci, które są jej obserwatorami za pośrednictwem tychże 

mediów, przejmują pewne niewłaściwe, złe, niekiedy buntownicze zachowania. Gry 

komputerowe częstokroć także bywają przyczyną napięć, nadpobudliwości oraz agresji u 

młodych ludzi.  

Zauważamy więc wiele zmian w działaniach i postawach naszych uczniów. Szkoła wspierając 

rozwój dzieci i młodzieży ma jednocześnie za zadanie stworzenie im możliwości zdobycia 

wiedzy i umiejętności służących przeciwdziałaniu wszelkim zagrożeniom zdrowia i 

bezpieczeństwa.  

Współczesny świat stawia przed nami nowe wymagania, a my nauczyciele spotykamy się na 

co dzień z sytuacjami, gdzie wśród uczniów dochodzi do różnego rodzaju sporów i 

konfliktów. To my pedagodzy musimy wiedzieć jak najlepiej, najwłaściwiej rozwiązywać 

pojawiające się u młodych problemy. Winniśmy w stosowny sposób wspierać uczniów w 

trudnych chwilach lub potrafić skutecznie zapobiec niepotrzebnym napięciom i 

nieporozumieniom między nimi.  

Powszechnie wiadomym jest fakt, iż nieocenioną pozostaje profilaktyka czyli zapobieganie 

spodziewanym zagrożeniom, jednakże równie istotnym i ważnym staje się odpowiednio 

wypracowany program przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym, które niewątpliwie 

zakłócają harmonijny rozwój dziecka.  

Wychodząc zatem naprzeciw potrzebom współczesnej szkoły oraz jej uczniów, a także 

poprawie bezpieczeństwa i komfortu pracy w świetlicy szkolnej opracowany został program 

działań wychowawczych zatytułowany „Przeciwdziałanie zjawisku przemocy wśród uczniów 

w świetlicy szkolnej”. 

Zjawisko przemocy jest zjawiskiem złożonym obejmującym swym zasięgiem mniej lub 

bardziej gwałtowne zachowania i stany emocjonalne dzieci, stanowi ono poważne zagrożenia 

dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, który 

ustawicznie prowadzony jest w świetlicy szkolnej. Uzasadnione wydaje się więc wdrożenie 

takiego programu działań zapobiegawczych wśród dzieci w świetlicy. 



Głównym założeniem wyżej wspomnianego programu jest zapobieganie wszelkim 

przejawom niewłaściwych zachowań i podstaw uczniów, a także propagowanie zdrowego 

stylu życia. Kształtowanie prawego człowieka, mającego pełną świadomość obowiązku 

przestrzegania norm społecznych i nieprzekraczania określonych granic.  

Obszarem działań prewencyjnych programu jest świetlica szkolna, skupiająca grupę uczniów 

w wieku od 7 do 10 roku życia, to jest: klasy I – IV.  Działania związane z realizacją 

programu będą podejmowane w formie grupowej i indywidualnej z elementami działań 

ogólnoszkolnych. 

Zajęcia odbywać się będą w każdej grupie świetlicowej (7-10 r.ż.) w ramach jednej godziny 

zajęć tygodniowo. Do współpracy zostali włączeni wszyscy wychowawcy świetlicy oraz 

pozostali pracownicy szkoły mający kontakt z uczniami uczęszczającymi do świetlicy, a także 

rodzice i opiekunowie dzieci. 

1. CELE GŁÓWNE PROGRAMU  

 

 Stworzenie systemu działań wewnątrz świetlicy ukierunkowanych na 

kreowanie u dzieci postaw wolnych od agresji i przemocy, a także rozwój ich 

kompetencji w radzeniu sobie z trudnościami. 

 Opracowanie i wdrożenie alternatywnych do przemocy sposobów radzenia 

sobie w sytuacjach konfliktowych oraz zmianę niewłaściwych sposobów 

myślenia i niepożądanych reakcji u dzieci. 

 

2. CELE SZCZEGUŁOWE PROGRAMU 

 

 Rozwój osobisty uczniów, umiejętność klasyfikacji dobra i zła, świadomość 

własnej wartości oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 

 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i współdziałania 

w grupie. 

 Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących ze stosowania przemocy. 

 Wzbudzenie i rozwijanie empatii i wrażliwości moralnej u dzieci. 

 Przekazanie wiedzy o konsekwencjach doświadczania i stosowania agresji i 

przemocy 

 

3. CELE OPERACYJNE PROGRAMU 

 

A. Rozwijanie umiejętności wglądu we własne przeżycia poprzez: 

 Poznanie, nazywanie i rozumienie emocji 

 kształtowanie poczucia własnej wartości 

 odreagowywanie napięć psychicznych w sposób akceptowalny społecznie 

 

B. Rozwijanie umiejętności komunikowania się poprzez: 

 stworzenie klimatu bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w świetlicy 

 trening umiejętności aktywnego i uważnego słuchania 



 rozwijanie umiejętności na poziomie emocji, myśli, werbalnym (głos) i na 

poziomie ciała 

 wypracowanie nieagresywnych sposobów zachowania oraz dialogu 

 

C. Rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie poprzez: 

 naukę i stosowanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów 

 integrowanie grupy świetlicowej 

 zapoznanie z podstawami sztuki negocjacji i mediacji  

 

D. Stworzenie systemu zasad przeciwko przemocy i jego respektowanie poprzez: 

 kształtowanie postaw wspierających zapobieganie przemocy u uczniów i u 

dorosłych z ich otoczenia 

 opracowanie i wdrożenie zasad postępowania w sytuacjach trudnych 

 

4. KRYTERIA SUKCESU 

 

 uczeń odróżnia dobro od zła 

 uczeń zna i stosuje podstawowe zasady bezpiecznego zachowania 

 uczeń dostrzega potrzeby swoje i innych, potrafi we właściwy sposób 

wyrazić swoje uczucia 

 uczeń świadomie unika sytuacji niebezpiecznych 

 uczeń umie samodzielnie ocenić zachowania swoje i innych, oraz 

przewidzieć konsekwencje tych zachowań 

 uczeń rozumie konieczność przestrzegania zasad i przeciwstawiania się 

przemocy 

 uczeń czuje się bezpieczny na terenie szkoły 

 

5. PROCEDURY OSIAGANIA CELÓW PROGRAMU 

 

PROGRAM REALIZOWANY BĘDZIE POPRZEZ: 

 

A. Udział uczniów w warsztatach wykorzystujących aktywność dziecka w oparciu o: 

 zajęcia żywego słowa (zajęcia czytelnicze); 

 zajęcia teatralne (zajęcia pantomimiczne i dramowe); 

 zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami mobilnej 

rekreacji muzycznej); 

 zajęcia umuzykalniające (słuchanie różnych gatunków muzyki ze 

szczególnym uwzględnieniem muzyki poważnej i relaksacyjnej); 

 zajęcia plastyczne („malowanie” własnego nastroju i wyrażenie w formie 

różnorodnych emocji i przeżyć – łączenie różnych technik plastycznych); 

 zajęcia rozwijające różne zainteresowania dzieci oraz ukazujące ich 

„mocne strony”); 

 



 

 

B. Dostarczanie uczniom pozytywnych przeżyć w czasie: 

 Oglądania filmów DVD; 

 Słuchanie muzyki odtwarzanej z płyt CD; 

 Słuchanie fragmentów utworów literackich odtwarzanych z e–booków. 

 

C. Uczestnictwo dzieci w spotkaniach z: 

 Pedagogiem szkolnym 

 Psychologiem 

 Pielęgniarką 

 P. Dyrektor szkoły 

 

D. Organizowanie indywidualnych spotkań i rozmów z dziećmi wspomagających 

kształtowanie umiejętności wglądu we własne przeżycia i respektowanie systemu 

zasad przeciwko przemocy. 

 

E. Spotkania warsztatowe i indywidualne dla rodziców dzieci ze świetlicy szkolnej. 

 

F. Spotkania szkoleniowe dla nauczycieli i innych pracowników szkoły zapoznające 

ich z założeniami programu. 

 

G. Eksponowanie w świetlicy aktualnie realizowanych treści programu (np. „Zasady 

Przeciwko Przemocy”, „Lista Mocnych Stron”) oraz prac plastycznych dzieci. 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przeprowadzony zostanie cykl zajęć wstępnych 

dla dzieci z klas pierwszych, a uczniowie klas starszych realizować będą zarówno elementy 

zajęć wstępnych jak i dalsze treści programowe. 

Program zakłada jednocześnie stosowanie jego zasad każdego dnia pobytu dziecka w 

świetlicy przez wszystkich nauczycieli – wychowawców. Ponadto program ten (po 

uwzględnieniu ewentualnych poprawek) może być włączony na stałe do pracy opiekuńczej, 

dydaktycznej i wychowawczej naszej świetlicy. 

6. EWALUACJA PROGRAMU 

Oszacowanie wartości programu odbywać się będzie poprzez systematyczną obserwację 

zachowań dzieci w świetlicy szkolnej, analizę ich twórczości plastycznej, oraz analizę ankiet 

dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej, które wypełniane będą po każdym 

semestrze realizowanych treści programowych. 

Ograniczenie zachowań agresywnych w świetlicy, a tym samym na terenie całej szkoły, 

znajomość zasad przeciwko przemocy i ich respektowanie przez dzieci, a także analiza ankiet 

ewaluacyjnych pozwolą ocenić przydatność  programu. 

 



 

7. HARMONOGRAM PROGRAMU 

 

PIERWSZY SEMESTR 

Lp. Rodzaj zajęć Termin 

realizacji 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Zajęcia organizacyjne i przedstawienie założeń 

programu. Poznanie i nazywanie emocji. 

Zajęcia warsztatowe: „Sprawcy, ofiary i świadkowie  

przemocy w filmie i literaturze”. 

Zajęcia indywidualne: „Postawy mediacji i negocjacji 

– ćwiczenia dramowe”. 

Zajęcia warsztatowe: „Rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowej – scenki dramowe”. 

Wrzesień 

2020 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Zajęcia warsztatowe: „Cechy sprawcy i ofiary 

przemocy na przykładzie postaci bajki o 

„Kopciuszku”. 

Zajęcia indywidualne: „Kształtowanie umiejętności 

wglądu we własne przeżycia”. 

Zajęcia warsztatowe: „Odpoczywam przy muzyce – 

ćwiczenia odprężające”. 

Zajęcia warsztatowe: „Co czuję, gdy słucham…. 

Wyrażanie uczuć w formie plastycznej”. 

Październik 

2020 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   4. 

Spotkania warsztatowe z rodzicami: „Przemoc w 

mediach, a dzieci”. 

Zajęcia warsztatowe: „Ruch i emocje”. 

Rozładowywanie napięć i wyrażanie emocji ciałem”. 

Zajęcia indywidualne: „Jak słuchać innych? Ćwiczenia 

w komunikacji z innymi”. 

Zajęcia warsztatowe: „Odpoczywam przy zabawie”. 

Listopad 

2020 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Oglądanie filmu: „Prosiaczek i przyjaciele”. Rozmowa 

o nieagresywnych postawach postaci z bajki. 

Zajęcia warsztatowe: „Świat kolorów. Elementy 

pedagogiki zabawy”. 

Zajęcia warsztatowe: „Ćwiczenia Paula Dennisona a 

relaksacja”. 

Zajęcia warsztatowe: „Wielkie miasto dzieci”. Zabawy 

konstrukcyjne ze współdziałaniem”. 

Grudzień 

2020 

1. 

 

 

2. 

3. 

Zajęcia warsztatowe: „Wesołe krainy”. Zadania dla 

grup oparte na współpracy i współdziałaniu. 

Spotkanie z psychologiem: „Być razem !”. 

Zajęcia warsztatowe: „Razem bawimy się w 

świetlicy”. Plakat – łączenie technik plastycznych. 

Styczeń 

2021 



 

4. 

Zajęcia warsztatowe: „Współpraca w świetlicy – 

ćwiczenia dramowe”. Wypełnianie ankiety. 

 

DRUGI SEMESTR 

Lp. RODZAJ ZAJĘĆ TERMIN 

REALIZACJI 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Zajęcia warsztatowe: „STOP PRZEMOCY”. Plakat – 

dowolna technika plastyczna. 

Zajęcia indywidualne: „Sankcje przemocy w świetlicy. 

Ćwiczenia dramowe”. 

Zajęcia warsztatowe: „Pantomimiczne zagadki”. 

Umiejętność współpracy w grupie. 

Zajęcia warsztatowe: „Postaci z literatury dziecięcej i 

nieagresywne wzorce zachowań”. 

 

Marzec 

2021 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Zajęcia warsztatowe: „Wyrażanie uczuć w ćwiczeniach 

dramowych i pantomimie”. 

Spotkanie z p. dyrektor i pedagogiem szkolnym: 

„System zasad przeciwko przemocy w szkole”. 

Zajęcia indywidualne: „Moje mocne strony”. 

Zajęcia warsztatowe: „Bajki a postaci stosujące 

przemoc”. 

 

Kwiecień 

2021 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Zajęcia indywidualne: „Wyrażanie emocji bez 

krzywdzenia innych”. 

Zajęcia warsztatowe: „System zasad przeciwko 

przemocy”. 

Zajęcia warsztatowe: „Nasze zasady” – prace plastyczne 

dzieci połączone z wystawą. 

Zajęcia warsztatowe: Odreagowywanie napięć 

psychicznych” – przy muzyce i zabawach ruchowych. 

 

Maj 

2021 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Zajęcia warsztatowe: „Scenki dramowe – 

rozwiązywanie konfliktów w świetlicy”. 

Zajęcia indywidualne: „Wdrażanie do stosowania 

procedur rozwiazywania konfliktów”. 

Zajęcia warsztatowe: „Aktywnie i uważnie słuchamy”. 

Zajęcia warsztatowe: „Sposoby komunikacji – 

ćwiczenia”. Wypełnianie ankiety ewaluacyjnej. 

Czerwiec 

2021 

 

 

 


