II WYDANIE
(AKTUALIZACJA MATERIAŁÓW)
ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY
RÓWIEŚNICZEJ
EDUKACJA W ZAKRESIE RODZAJÓW PRZEMOCY:
FIZYCZNA, WERBALNA, PSYCHICZNA, CYBERPRZEMOC

POZNAJ MNIE
ZANIM OCENISZ
ROK SZKOLNY 2022/2023 – WYDANIE DRUGIE

DIAGNOZA PROBLEMU
Możemy działać zanim uczniowie podejmą role sprawcy i ofiary, a część z nich stanie się świadkami przemocy. Brak pewności siebie i strach w kontaktach międzyludzkich, uprzedzenia i odrzucanie przez grupę rówieśniczą mogą wyzwalać reakcje agresywne w stosunku do innych, a także
utrzymywać je na stałym poziomie. Niezbędne jest w takim przypadku lepsze poznanie się nawzajem oraz budowanie wzajemnego zaufania, co pozwoli spotęgować poczucie bezpieczeństwa,
pewność siebie i orientację, a tym samym zapoczątkuje przezwyciężanie agresywnych zachowań.
W relacjach rówieśniczych często widoczna jest różnica między sposobem, w jaki dzieci widzą
same siebie, a tym, jak są postrzegane przez otoczenie. Dla lepszego porozumienia ważne jest
wyjaśnienie tej niezgodności i wprowadzenie zmian do przypuszczeń o innych osobach dzięki
wzbogacaniu wiedzy o nowe informacje. Jak pokazują badania najnowszej edycji Ogólnopolskiej
Diagnozy Społecznej „Lustro” (2021) wyraźnie zmniejsza się skala agresji fizycznej w szkołach
(-8,0%). Przemoc emocjonalna/psychiczna także się zmniejsza, chociaż w mniejszym stopniu
(-5,2%). Zmniejszanie skali agresji zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej częściej dostrzegają
chłopcy niż dziewczęta, dlatego tak ważne jest rozpoczęcie lub kontynuacja szerokich działań
edukacyjnych, w tym projektu „Przemoc boli!” jako sposobu na zmniejszanie skali przemocy
zarówno w szkole jak i poza nią. To naprawdę działa!
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ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE
Konflikty powstają w wyniku ścierania się przeciwstawnych interesów i potrzeb. Przez
wielu ludzi – szczególnie dorosłych – konflikty odbierane są jako zagrożenie i dlatego
starają się oni w miarę możliwości unikać ich lub szybko odsunąć na bok. Nieprzypadkowo więc dzieci są zwykle bezbronne w sytuacjach konfliktowych lub też reagują na nie
przeważnie agresją; po prostu nie nauczyły się robić tego w inny sposób. Nauczyły się
za to, że silniejszy ma rację, i że muszą się bronić. Ale agresywne reakcje i grożące gesty
nie rozwiązują konfliktów, które pozostając w ukryciu, obciążają wciąż na nowo wszelkie
kontakty i związki.
Życie bez konfliktów nie jest możliwe. Dlatego też chodzi nie o to, by nauczyć się ich unikać, lecz by przezwyciężać je w odpowiedni sposób. Konflikty nie muszą przeradzać się
w rozwiązania siłowe. Można je zrozumieć jako coś, co otwiera przed dziećmi możliwość
wyjaśnienia punktów widzenia i poprawienia wzajemnych stosunków.
Warunkiem prawdziwego rozwiązywania problemów i zatargów jest to, by uczniowie
przede wszystkim nauczyły się szanować siebie i innych oraz nabyły umiejętności przedstawiania i obrony swojego zdania – do czego mają pełne prawo – nie wyrządzając przy
tym szkody ani sobie, ani nikomu innemu.

ADRESACI MATERIAŁÓW
 uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej;
 rodzice/opiekunowie;
 kadra pedagogiczna.

CELE DO OSIĄGNIĘCIA
Materiały wchodzące w skład pakietu „Przemoc boli!” mają za zadanie przede wszystkim:
 edukacje uczniów doznających lub będących świadkami przemocy;
 ochronę uczniów przed przemocą rówieśniczą lub cyberprzemocą;
 dostarczenie wiedzy o sposobach reagowania na przemoc;
 promowanie podejmowania wspólnych działań minimalizujących ryzyko wystąpienia
przemocy rówieśniczej;
 zwrócenie uwagi na istniejący system wsparcia dla ofiar przemocy (pedagog, psycholog, wychowawca, nauczyciel przedmiotowy).
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niż chłopcy (56,4%). Mimo iż różnica pomiędzy chłopcami a dziewczętami nie jest

MATERIAŁY
WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETU
duża, to jednak wyraźnie dostrzegalny jest fakt, że obecnie to dziewczęta częściej
mają do czynienia z tym rodzajem agresji.

Program realizowany był już z sukcesem przez wiele samorządów i szkół w całej Polsce
w 2021 roku. Powstały nowe projekty plakatów i certyfikatów, zmieniliśmy i poprawiliśmy szatę graficzną wybranych materiałów oraz uzupełniliśmy scenariusze zajęć o
dodatkowe elementy.
KARTY PRACY DLA UCZNIÓW
1. UCZYMY SIĘ DOBRYCH ZACHOWAŃ – karta pracy dla uczniów z klas I-III, format A4 do A5, 300 sztuk w pakiecie
2. NIE TYLKO SŁOWA. PRZEMOC MA WIELE TWARZY – karta pracy dla uczniów z klas I-III, 8 stron, format A6, 300 sztuk
w pakiecie
3. ZACHOWANIE, AGRESJA, PRZEMOC – karta pracy dla uczniów z klas IV-VI, format A4 do A5, 300 sztuk w pakiecie
4. NIE BĄDŹ OBOJETNY. REAGUJ I POMÓŻ – karta pracy dla uczniów z klas IV-VI, 8 stron, format A6, 300 sztuk w pakiecie
5. CYBERPRZEMOC. NAUCZ SIĘ CHRONIĆ I REAGOWAĆ – karta pracy dla uczniów z klas VII-VIII, format A4 do A5, 300
sztuk w pakiecie
6. CYBERPRZEMOC. ATAK Z UKRYCIA – karta pracy dla uczniów z klas VII-VIII, 8 stron, format A6, 300 sztuk w pakiecie

ULOTKI DLA RODZICÓW
7. CYBERPRZEMOC I PRZEMOC WERBALNA U DZIECI I MŁODZIEŻY – format A4 do A5, 150 sztuk w pakiecie
8. PRZEMOC FIZYCZNA I RELACYJNA U DZIECI I MŁODZIEŻY – format A4 do A5, 150 sztuk w pakiecie

PLAKATY
9.
10.
11.
12.
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WYKLUCZENIE TO TEŻ PRZEMOC – format B3, 8 sztuk w pakiecie
WYŚMIEWANIE TO TEŻ PRZEMOC – format B3, 8 sztuk w pakiecie
PRZEDRZEŹNIANIE TO TEŻ PRZEMOC – format B3, 8 sztuk w pakiecie
GROŻENIE TO TEŻ PRZEMOC – format B3, 8 sztuk w pakiecie

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
13. PRZEMOC BOLI! POZNAJ MNIE ZANIM OCENISZ – format A4, 16 stron, dodatkowo uzupełnione o nowe propozycje zajęć, 8 sztuk
w pakiecie

CERTYFIKATY
14. PRZEMOC BOLI! POZNAJ MNIE ZANIM OCENISZ – certyfikat dla samorządu, format A4, 1 sztuka w pakiecie
15. PRZEMOC BOLI! POZNAJ MNIE ZANIM OCENISZ – certyfikaty dla szkół i placówek oświatowych, format A4, 8 sztuk w pakiecie
16. PRZEMOC BOLI! POZNAJ MNIE ZANIM OCENISZ – certyfikat dla nauczycieli realizujących program, format A4, 8 sztuk w pakiecie

FILMY

17. RYSUNKOWO TO I OWO. POZNAJ MNIE ZANIM OCENISZ! – ok. 5 minutowy film rysunkowy z użyciem techniki whiteboarding
przybliżający uczniom zagadnienia poruszane w materiałach edukacyjnych
18. ZACHOWANIE, AGRESJA, PRZEMOC - ok. 10 minutowy film przygotowany przez Martynę Filipiak (psychologa dziecięcego), którego odbiorcami mogą być rodzice uczniów realizujących materiały przemoc boli! oraz nauczyciele
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CENY ZAWIERAJĄ KOSZTY WYSYŁKI
CAŁY PAKIET: 2400 zł netto (2952 zł brutto)
PÓŁ PAKIETU: 1200 zł netto (1476 zł brutto)
Lub zamów na sztuki: koszt wysyłki 25 zł brutto; od 700 zł brutto koszt wysyłki GRATIS

ZAMÓW korzystając z formularza, który znajduje się w środku tego wydawnictwa
lub elektronicznie na stronie www.ulotkiprofilaktyczne.pl lub www.trzezwyumysl.pl

35

Wizualizacje mają charakter poglądowy. Ostateczny wygląd materiałów może nieznacznie różnić się od przedstawionego.

Dostępne dla szkół uczestniczących w kampanii poprzez stronę www.online.trzezwyumysl.pl. Filmy zostaną opublikowane i udostępnione do wykorzystania w październiku 2022 r.

