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PROGRAM PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DLA UCZNIÓW
Z ZABURZENIAMI W ZACHOWANIU.

I. Założenia organizacyjne programu.

Wychodząc naprzeciw potrzebomśrodowiska szkolnego opracowałam program
pracy terapeutyczno-wychowawczej z uczniami, u których występują
zaburzenia w zachowaniu. Chodziło mi o stworzenie grupy, która będzie
stanowiła ośrodek wsparcia wzajemnego dla dzieci. Grupę nazwałam
Młodzieżową Grupą Wsparcia. Miejscem spotkań grupy stała się szkoła.
Zajęcia odbywały się w tzw. „sali lustrzanej”. Istotne dla dzieci, które
przychodziły na spotkania było to,że pozostawały one w swoimśrodowisku
rówieśniczym, szkolnym oraz rodzinnym, a na zajęcia z grupą uczęszczały
przeciętnie raz w tygodniu.
Podstawową metodą pracy terapeutycznej jest socjoterapia, czyli połączenie
terapii grupowej z socjalizacją, przy akceptacji i pozytywnych relacjach dziecka
z wychowawcą. Prowadzona jest również terapia indywidualna. Chodziło
również o to, aby dzieci z zaburzeniami w zachowaniu mogły sensownie
spędzić czas wolny.
Grupę wspomaga dwóch wychowawców w celu zapewnienia bezpieczeństwa
emocjonalnego. Zespół liczy 6-15 osób, zajęcia trwają 3 godziny. Dzieci
wchodzące w jego skład są uczniami klas I naszego gimnazjum.
Obie osoby prowadzące zajęcia ukończyły Specjalne Studium Socjoterapii.
Dzieci, które przychodziły na zajęcia z grupą wywodzą się z rodzin
dysfunkcyjnych i rodzin, w których występuje postępująca pauperyzacja i
bezrobocie. Są to uczniowie, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze:
nadpobudliwi, mający trudności z przyswojeniem obowiązujących norm
zachowań społecznych. Zbierałam najpierw wstępne wywiady o dzieciach od
wychowawców klas i rodziców.
Zajęcia grupowe ustalałam na podstawie planów lekcji dzieci – przed lub po
zajęciach szkolnych. Spotykałam się z grupą raz w tygodniu na trzy godziny.
Ideałem byłyby dwukrotne spotkania z zespołem w ciągu tygodnia.
Problemy, jakie wychowawcy i rodzice zgłaszali przed przyjęciem dzieci do
grupy, to:

• kłopoty szkolne (problemy wychowawcze),
• szeroko pojęta agresja (przemoc, niekontrolowane zachowania, depresja,

ucieczki z domu),
• problemy osobowościowe (stres, nadpobudliwość, obniżona samoocena,

brak motywacji do nauki),
• trudności w relacjach międzyludzkich (odrzucenie przez rówieśników,

konflikty w rodzinie),
• zdarzenia traumatyczne (przemoc w domu, konflikty rodziców,

awantury,żałoba, rozwód rodziców).
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Skład grupy jest w miarę stały. Na zajęcia przychodzą chętne dzieci. Staramy
się nie zmuszać dzieci do uczestniczenia w zajęciach, raczej stosujemy tu
metody zachęty.

II. Podstawowe cele i zadania pracy z grupą:

1.Spowodowanie, aby dzieci w atmosferzeżyczliwości, akceptacji i
bezpieczeństwa mogły odnaleźć siebie, odkryć w sobie siłę pozwalającą na
wchodzenie wżycie bez lęku i uciekania się w fikcję alkoholizmu, nikotynizmu i
narkomanii,
2.Optymalny rozwój młodzieży w zakresieżycia osobistego w tym:
-kontroli własnego zachowania,
-ekspresji i kontroli uczuć,
-zdolność umiejętnego funkcjonowania w szkole, w rodzinie i z rówieśnikami.
3.Kompensowanie deficytów rozwojowych, uzupełnianie zaniedbań szkolnych,
4.Aktywne, wartościowe spędzanie czasu wolnego.

III. Sposoby realizacji celów i zadań:

1.Budowanie pozytywnego obrazu siebie:
a)ćwiczenia uczące: dostrzegania różnic i podobieństw między ludźmi,

dostrzeganie mocnych stron i akceptacja słabszych, rozpoznawanie i nazywanie uczuć,
wyrażanie uczuć, akceptowanie uczuć swoich i innych ludzi, dbanie o swoje ciało (gry
i zabawy o charakterze relaksacyjnym, rekreacyjnym, sportowym turystycznym i
zdrowotnym)

b)dostarczanie dzieciom wiedzy na temat przyczyn i psychologicznych
mechanizmów prowadzących do uciekania się ludzi w świat iluzji, narkomanii
(realizacja programu profilaktycznego „Odlot”, dyskusje,środki audiowizualne),

2.Uczenie porozumiewania się, interakcji, zaufania:
a)gry i ćwiczenia związane z przynależnością do rodziny, grupy społecznej (szkoła

klasa, grupa terapeutyczna),
b)gry i ćwiczenia zmierzające w kierunku otwierania się, mówienia o tym, co się

czuje, czego potrzebuje, czego chcę od innych,
c)gry i ćwiczenia uczące komunikacji, kontaktu, zaufania, wrażliwości

(rówieśnicy, rodzina, szkoła),
d)gry i zabawy uświadamiające prawo do popełniania błędów i uczące

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów poprzez: negocjację, przepraszanie,
przebaczanie i kompromis.

IV. Indywidualizacja nauczania w zgodzie z wymogami dydaktycznymi i
rozwojowymi:
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1. Rozpoznawanie zainteresowań, poziomu wiadomości i umiejętności dzieci z
poszczególnych przedmiotów.

2. Liczenie się z potrzebami i zainteresowaniami wychowanków, rozwijanie
aktywności kulturowej, technicznej i hobbystycznej.

3. Ustalenie z dziećmi reguł dotyczących korzystania z pomocy nauczyciela-
wychowawcy w nauce, praca samodzielna i z wychowawcą, odpowiedzialność
za odrobione lekcje.

4. Rozmowy z nauczycielami w szkole, analiza funkcjonowania dzieci w szkole
pod kątem ich możliwości i odpowiedzialności.

5. Współpraca z rodzicami, wzajemna wymiana informacji na temat
funkcjonowania dzieci.

V. Metody i techniki realizowania programu.

• terapia indywidualna,
• trening interpersonalny,
• terapia grupowa,
• rozmowy i dyskusje,
• muzykoterapia,
• psychodrama,
• terapia zajęciowa,
• psychozabawa,
• zajęcia rekreacyjno-sportowe (m.in. strzelectwo sportowe)

Jak zmierzyć efekty mojej pracy z tą grupą dzieci?
Mówiąc szczerze: nie wiem. Na zewnątrz widać tylko objawy („wie Pani, Andrzej
przestał tak do mnie pyskować”, „Ania mniej ucieka ze szkoły”, „Tomek już tyle
nie pali”, Michał już tak się nie wierci na zajęciach” itd...). To, co naprawdę ważne
pozostaje w tych młodych ludziach. Od nich samych zależy, co z naszej pracy
wezmą. Co włączą do swojegożycia.
Najwięcej problemów stwarzało przekonanie,że agresja jest najmniej skutecznym
sposobem rozwiązywania trudności, a rywalizacje można zamienić na współpracę.

Frekwencja dzieci i młodzieży znacznie przewyższała nasze możliwości pracy
terapeutycznej z grupą.
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Przykładowe scenariusze zajęć z grupą.

Temat 1: „Ustalenie zasad pracy w Młodzieżowej Grupie Wsparcia”

Cel zajęć:
1.Zapoznanie uczniów z programem, ustalenie zasad pracy z grupą, podkreślenie
znaczenia funkcjonowania takiej grupy na terenie szkoły, stworzenie warunków do
prawidłowej motywacji uczestników.
Przebieg zajęć:
1.Prowadzący przedstawia cel zajęć i spotkań grupy, ustala zasady pracy z grupą,
podkreśla, czym będą się one różnić od typowych zajęć szkolnych (podkreśla
znaczenie kontaktu z grupą):
a) postawa na zajęciach nie będzie rzutować na kontakty na innych lekcjach,
b) postawa na innych lekcjach nie będzie rzutować na kontakty na zajęciach,
c) każdy ma prawo mieć własne zdanie, będzie ono wysłuchane i uszanowane,
d) wszyscy członkowie grupy muszą dołożyć starań w kierunku dobrego
samopoczucia uczestników zajęć,
e) na zajęciach mówiąc o uczuciach używamy komunikatów „ja”, nie zaś „ty”,
f) uczestnicy zajęć z oceną spotkań poczekają do końca cyklu
g) pracujemy w oparciu o aktywność grupy; informacje należy podawać w otwarty,
niezagrażający sposób, w myśl zasady: „To co myślicie i czujecie to Wasza sprawa,
nie mam na to wpływu; możecie nie chcieć mnie wysłuchać, zapamiętać czy też
stosować w życiu tego, co będziemy robić i macie do tego prawo. Zależy mi jednak na
Was, na tym,żebyście podejmując decyzje w sprawach, np. alkoholu, narkotyków,
stosowania przemocy, czynili to w sposóbświadomy.”
Prowadzący proponuje niekonwencjonalną formę przedstawiania się uczestnikom, np.
„Nazywam się...”, Najbardziej lubię...”, „Moim marzeniem jest...”.
2.Dostarczenia uczniom informacji o właściwych sposobach budowania relacji z
innymi ludźmi bez popadania w sytuacje konfliktowe i bez narażania się na trudności
społeczne.
3.Ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych oraz
odmawiania innym bez pogarszania swojej pozycji.
4.Zakończenie zajęć – nauczyciel pyta uczniów, co sądzą o pomyśle zajęć, można
zaproponować też skrzynkę pytań. Podczas każdych zajęć uczniowie mogą do
specjalnej koperty wrzucać kartki z pytaniami, sugestiami, ocenami własnymi itp. Po
każdych zajęciach należy (oprócz zapoznania się z treścią policzyć ilość kartek – jest
to również wskaźnik zainteresowania zajęciami.

Temat 2:„Jaki jestem?”
Cele:
1.Poznanie własnych dążeń, charakteru
2.Kształcenie umiejętności mówienia o swoich zaletach i wadach.
3.Kształtowanieświadomości siebie.
4.Zaspokojenie potrzeby poczucia własnej wartości.
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Metoda: kreatywno – twórcza (burza mózgu), wizualizacja, definiowanie pojęć,
dramowa.
Środki: markery, arkusze, mazaki, nożyce, klej, taśma
Tok:
1.Przywitanie, podział na trzy grupy za pomocą kolorowych kartoników. Uczniowie
losują kolorowe kartoniki. Każda grupa będzie miała jeden kolor. Prowadzący
przedstawia temat.
2.„Jabłko”
Na kartce każdy uczeń rysuje duże jabłko podzielone na dwie części. Z jednej strony
wpisuje cech, które go opisują takim, jakim jest, a z drugiej te cechy, które chciałby
posiadać.
3.„Sad”
Każde dziecko wybiera sobie jeden rodzaj drzewa, którym chciałby być, siada na
krześle i opowiada całej grupie, dlaczego właśnie chce być tym drzewem.
4.„Fili żanka”
Na planszy jest narysowana filiżanka, każdy uczeń na trzech karteczkach wpisuje
cechy, za które najbardziej siebie lubi. Następnie przykleja je do filiżanki.
5.„Porozmawiajmy o nas”
Prowadzący nawiązuje do poprzedniegoćwiczenia, podkreśla jak ważna jest
świadomość swoich mocnych stron. Prowokowanie do dyskusji o tym, co należy
zrobić, by te mocne strony rozwinąć?
6.„Kieszonka”
Uczniowie siedzą w kręgu. Zadaniem każdego uczestnika gry jest wpisanie na trzech
karteczkach (rozdanych przez nauczyciela) cech, za które lubi kolegę siedzącego po
prawej stronie. Następnie zapisane karteczki wkłada koledze do przygotowanej
kieszonki (może być koperta). Uczniowie odczytują swoje kartki.
Grę można zmodyfikować; uczniowie mogą poruszać się po sali i każdemu wkładać
do kieszonki lub koperty kartki z cechami, które w nim lubi.
7.„Mój portret w przyszłości – Taki chcę być”
Na arkuszu papieru każdy z uczestników grupy rysuje swój portret, tak jak wyobraża
siebie w przyszłości. Można dorysować zabawne szczegóły, dopisać cechy.
8.Kim jestem dla Ciebie? Lubię Cię za...
Uczniowie w parach rozmawiają o tym, kim są, jacy są, za co siebie lubią.
9.Podsumowanie
Prowadzący podkreśla, iż przez takie zajęcia poznajemy siebie, swoje wyobrażenie o
nas samych, mamy również możliwość poznać opinie innych osób o nas samych.

Temat 3:„Ja w mojej grupie”
Cele:
1.Poznanie siebie oraz różnych postaw i zachowań występujących u innych ludzi.
2Kształcenie umiejętności mówienia o swoich uczuciach, wyrażania własnego zdania.
3.Rozwijanie postawy szacunku wobec innych osób, uznanie odrębności innych ludzi.
4.Zaspokajanie potrzeby wyrażania własnych uczuć, emocji oraz wzajemnych
interakcji poprzez kontakty interpersonalne w grupie.
Metoda: wizualizacji, drama
Środki: kolorowe karteczki, arkusze szarego papieru, mazaki.
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Przebieg zajęć:
1.Rozdanie kartek. Każdy pisze, jak się dzisiaj czuje.
2.Każdy uczestnik otrzymuje kontur głowy człowieka. Do konturu głowy wpisuje
swoje zalety. Poza konturem wpisuje wady.
3.Każdy uczestnik spotkania odczytuje swoją pracę po kolei.
4.Uczestników zajęć dzielimy na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje arkusz szarego
papieru. Grupy mają wypisać na nim cech charakteru, które utrudniają dobry kontakt z
innymi ludźmi.
5.Omówienie prac.
6.W tych samych grupach, grupy mają za zadanie na małych kartkach napisać cech
charakteru, które ułatwiają kontakty interpersonalne. Jedna cecha na jednej kartce.
7.Odczytanie i przyklejenie karteczek na arkuszu papieru z narysowanym budynkiem
szkoły. Wszystkie kartki przyklejamy wewnątrz szkoły.
8.Odczytanie wszystkich kartek i omówieniećwiczenia.
9.Scenki rodzajowe. Praca w dotychczasowych grupach.
Grypa I: Koledzy w klasie namawiają cię, abyś przyłączył się do ich drużyny
koszykarskiej. Ty jednak wolisz siatkówkę i chcesz przyłączyć się do innej klasy.
Koledzy uważają cię za zdrajcę. Jak się zachowasz?
Grupa II: Odrobiłeś zadanie domowe. Było bardzo trudne i dużo czasu zajęło ci
uporanie się z nim. W szkole kolega chce abyś dał mu odpisać. Jak się zachować?
Grupa III: Jest klasówka. Nauczyłeś się, lecz kolega obok nic nie umie. Ciągle ci
przeszkadza i domaga się od ciebie podpowiedzi. Pani już zwraca na was uwagę. Jak
się zachowasz?
Grupa IV; Byłeś chory. Kolega, który jest uważany w klasie za kujona i nie ma w
związku z tym przyjaciół, przyniósł ci lekcje. Polubiłeś go. Macie wiele wspólnych
zainteresowań. Jak zachowasz się w klasie wracając po chorobie? Czy będziesz z nim
rozmawiał, kolegował się?
10.Omówieniećwiczenia.
11.Podsumowanie. Próba odpowiedzi na pytanie: Jak się czujesz w grupie, w klasie?

Temat 4: „Ja i moja rodzina.”
Cele:
1.Poznanie siebie i swojej rodziny, postaw i sytuacji konfliktowych występujących w
rodzinach.
2.Kształcenie umiejętności mówienia o sobie, swoich potrzebach, wyrażania swoich
uczuć. Wprowadzenie elementów asertywności.
3.Rozwijanie postaw szacunku oraz uznania odrębności wobec innych ludzi.
Rozwijanie uczucia empatii.
Metoda; burz mózgów, drama, wizualizacja
Środki: kolorowe karteczki, arkusze szarego papieru, mazaki.
Przebieg zajęć:
1.Burza mózgów. Definicja słowa: rodzina.
2.Każdy otrzymuje kartkę. Ma opisać siebie w relacjach z innymi członkami rodziny.
Co ma z nimi wspólnego, a co ich dzieli?
3.Omówienie prac.
4.Scenki rodzajowe. Podzielenie grupy na cztery zespoły.
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Grupa I: Jesteś w swoim pokoju. Słuchasz muzyki, czytasz książkę. Wchodzi twój
brat. Włącza telewizor. Jak się zachowasz?
Grupa II: Uczysz się, już prawie skończyłeś odrabiać lekcje. Przychodzi do ciebie
kolega. Maświetną grę komputerową. Chciałby z tobą pograć. Jak się zachowasz?
Grupa III: Twój tato wrócił zmęczony z pracy. Mama nie ma czasu. Gotuje obiad.
Chciałbyś porozmawiać z nimi na ważny temat, problem. Jakie widzisz wyjście z
sytuacji?
Grupa IV: Wróciłeś późno do domu. Rodzice czekają na ciebie. Są zaniepokojeni iźli
na ciebie. Nie miałeś zamiaru ich martwić. Jak się wytłumaczysz?
5.Omówieniećwiczenia.
6.Przyczyny konfliktów w rodzinie.
Każdy pisze na kartce jedną przyczynę konfliktów w rodzinie. Odczytanie przez
wszystkich po kolei i przyklejenie karteczki na arkuszu papieru, na którym jest
narysowany dom, wśrodku, którego znajdują się mama, tato i dziecko. Przyczyny
wewnątrz rodzinne przyklejamy wewnątrz domu. Przyczyny zewnętrzne na zewnątrz
domu.
7.Podsumowanie. Gdzie znajduje się więcej kartek? Dlaczego?
8.Zakończenie zajęć. Próba odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, by dobrze czuć się w
swojej rodzinie?

Temat 5: Kim jestem, co lubię, co jest dla mnie ważne.
Cele:
1.Uświadomienie sobie rzeczy najbardziej istotnych wżyciu człowieka.
2.Uświadomienie sobie, jak mnie widzą inni.
3.Zaspokojenie potrzeby akceptacji i ekspresji.
4.Lepsze poznanie siebie i innych.
Metoda: zadaniowa, pogadanka, problemowa.
Środki: arkusz papieru, kredki, ołówki
Przebieg zajęć:
1.Każdy uczestnik po kolei mówi, co najbardziej lubi robić.
2.Uczniowie opowiadają dalej o swoich zainteresowaniach.
3.Uczestnicy na kartkach papieru rysują lub opisują swój najważniejszy dzień w życiu.
4.Uczniowie kończą zdania:
a)Kiedy jestem smutna...
b)Najlepsza rzecz, jaka wydarzyła mi się w tym tygodniu...
c)Jestem szczęśliwa, bo...
d)Nie lubię, gdy...
Każdy uczeń odczytuje swoje zdanie.
5.Zabawa – niebawem statek kosmiczny wylatuje w przestrzeń kosmiczną i może
zabrać ze sobą trzy „rzeczy”, których na ziemi nie chcemy. Jest to praca w grupach.
Każda grupa przedstawia swoje propozycje i wyjaśnia, dlaczego właśnie te „rzeczy”
należy wysłać w przestrzeń kosmiczną.
7..W tych samych grupach, uczniowie wypisują po 5 cech, które najbardziej cenią u
ludzi. Grupy rozwieszają swoje arkusze papieru i następuje krótka pogadanka na temat
przedstawionych cech. Uczniowie analizują, które cech najczęściej się powtarzały.
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.8.Uczniowie indywidualnie mają za zadanie napisać kilka zdań o sobie, komuś
nieznajomemu, ale w taki sposób, aby osoba ta chciała nas poznać. Następnie każdy
czyta swoją wypowiedź.
9.Każdy uczeń otrzymuje kartkę papieru ze słowem „Jestem...”, które musi dokończyć
(wpisując nie tylko cech charakteru np. jestem łakomczuchem, dziewczyną)
10.Podsumowanie zajęć i zebranie informacji zwrotnych.
Dzisiaj dowiedziałem się... .

Temat 6: Agresja – przejawy.
Cele:
1.Poznanie własnych reakcji na cudzą agresję, głębsze zastanowienie się nad nimi.
2.Umiejętność mówienia o sobie, o swoich słabych stronach.
3.Poczucie integracji w grupie i współpracy.
Metody: wpływu sytuacyjnego (aktywności ucznia), zadaniowa.
Środki: mazaki, arkusze papieru
Przebieg zajęć:
1.Przywitanie się. Prowadzący wita osoby, które lubią lody, jedli dzisiaj śniadanie,
mają na sobie dżinsy itp. Osoby zaliczające się do tych grup pozdrawiają się.
2.Zapoznanie z tematem spotkania.
3.W grupach uczniowie podają własną definicję terminu „agresja”. Grupy prezentują
własne określenia, podają informacje, czy agresja jest zbędna, szkodliwa czy nie.
4.Skojarzenia do terminu „agresja”
Każdy uczeń na małych kartkach pisze po trzy skojarzenia. Wśrodku koła znajduje się
karton z napisem AGRESJA, wokół którego uczestnicy układają swoje karteczki.
Krótka rozmowa na temat pojawiających się skojarzeń. Próba doprowadzenia przez
prowadzącego do rozmowy o różnych rodzajach agresji (słowna, fizyczna).
5.Portret pana Agresywnego.
Uczniowie podzieleni na grupy. Każda grupa ma za zadanie stworzyć portret pana o
nazwisku Agresywny. Grupy prezentują swoje rysunki.
6.Scenki sytuacyjne.
Uczestnicy dobrani w pary. Każda z par ma czas, by przygotować sobie scenkę
(krótką) sytuacji, które są przyczyną powstawania u nich złości, zdenerwowania,
agresji. Omówienie scenek.
7.Motylek
Każdy z uczestników próbuje powiedzieć o złości odczuwanej wobec kogoś, której
chciałby się pozbyć. Uczestnicy przekazują sobie kolejno (symbolicznie) z rąk do rąk
motyla, który ma zabrać od nich te negatywne odczucia. Ostatnia z osób podchodzi do
otwartego okna i wypuszcza „motyla”.
8.Próba uzyskania informacji zwrotnej od uczestników. Czy dowiedzieli się czegoś o
sobie samych?
9.Zakończenie zajęć.

Temat 7: Co to jest przemoc?
Cele:
1.Zapoznanie się z pojęciem przemocy, jej formami i rodzajami
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2.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawiska przemocy w swoim
środowisku, kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, wyrażania własnych
opinii i poglądów.
3.Kształtowanie odpowiedniej postawy wobec szerzącego się zjawiska przemocy.
Metoda: burza mózgów, wizualizacja, warsztatowa.
Środki: arkusze papieru, kredki, pisaki
Przebieg zajęć:
1.Uczniowie mają sobie wyobrazić przybysza z innej galaktyki, który nie zna pojęcia
przemocy. Zadaniem uczniów jest wyjaśnienie mu tego pojęcia. Przybysz zadaje im
następujące pytania:

- czy przemoc to zjawisko złe?
- po czym można poznać przemoc?
- na kogo lub na co przemoc jest skierowana?
- czy przemoc i agresja oznaczają to samo?
- po co ludzie używają przemocy?
- co wywołuje przemoc?

2.Próba zdefiniowania przemocy.
Prowadzący mówi, że istnieją dwa rodzaje przemocy, przemoc fizyczna i psychiczna.
Dzieli uczniów na grupy. Grupy mają za zadanie sporządzić definicję przemocy
fizycznej i psychicznej. Następnie uczniowie odczytują swoje definicje. Dalej wraz z
prowadzącym definiują ogólne pojęcie przemocy.
3.”Co by było gdyby...”
Uczniowie w grupach wypisują na arkuszach metodą skojarzeń odpowiedzi na pytanie
„co by było gdyby wszyscy ludzie nagle zaczęli używać przemocy? Następnie
następuje prezentacja prac. Wspólnie wybierają najważniejszy dla życia skutek
używania przez ludzi przemocy. Podkreślają go i uzasadniają wybór.
4.„Świat bez przemocy”
W grupach sporządzają plakat pt. „Świat bez przemocy”. Mogą go zrobić wybraną
techniką. Po wykonaniu zadania objaśniają, odpowiadają na pytanie, jak zrozumieli to
hasło, co przedstawia plakat, gdzie i w jakiej sytuacji można go będzie w przyszłości
wykorzystać?
5.Podsumowanie zajęć.
Prowadzący zadaje pytanie jakie plusy płyną z umiejętności życia bez przemocy?
Zapisuje odpowiedzi metodą burzy mózgów na tablicy.

W przypadku zajęć dotyczących agresji i przemocy można realizować z grupą także
inne tematy, takie jak:

• Agresja – radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
• Pojęcie „agresji”. Części składowe, postawy, emocje, wiedza, zachowanie.
• Nasza antyreklama agresji.
• Zjawisko przemocy w szkole.
• Przemoc. Jaka jest i jak sobie z nią radzić?
• Przemoc – uczucia, ból, strach.
• Przemoc w rodzinie.
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Temat 8: Co wiemy o alkoholu? (jego wpływ na organizm, co to jest nałóg?)
Cele:
1.Właściwe informacje o alkoholu mogą pomóc uczniom zrozumieć sens nie
rozpoczynania picia.
2.Uświadomienie uczniom różnicy między używaniem a nadużywaniem.
3.Uczniowie dowiedzą się, jaki jest wpływ alkoholu na nasze ciało
Metody: burza mózgów, praca w grupach
Środki: arkusze papieru, mazaki, arkusz ze schematem człowieka.
Przebieg zajęć:
1.Praca w grupach: uczniowie rozmawiają o tym, co wiedzą i czego chcieliby się
dowiedzieć na temat picia alkoholu, pytania zapisują na arkuszach papieru. Pytania,
które mogą się pojawić:

• z jakich powodów ludzie piją alkohol?
• jak to się dzieje,że niektórzy piją więcej, inni mniej?
• jak alkohol wpływa na organizm?
• dlaczego ludzie piją, choć mówią, że to jest niedobre?
• dlaczego trudno jest przestać pić alkohol?
• kto ostrzegał ich przed piciem alkoholu?

2.Grupy samodzielnie odpowiadają na te pytania.
3.Odczytują swoje odpowiedzi, osoba prowadząca poprawia ewentualne błędy, podaje
rzetelną wiedzę na temat alkoholu (fakty na temat picia alkoholu, co na ten temat
mówią ludzie, informuje uczniów o tym, czego jeszcze nie wiedzą).
4.Uczniowie indywidualnie wypełniają arkusze dotyczące wpływu alkoholu na nasze
ciało (podrażnienie błonśluzowych przełyku i gardła, wpływ na przewód pokarmowy,
układ nerwowy, zaburzenia spostrzegania wzrokowego i słuchowego)
5.Uczestnicy zajęć w grupach zastanawiają się, co to jest używanie a nadużywanie,
osoba prowadząca wyjaśnia dokładniej różnicę między tymi pojęciami.
6.Co to jest nałóg?
Uczniowie w grupach opracowują definicję nałogu, odczytują, nauczyciel dokładnie ją
precyzuje, jako potrzebę (przymus fizycznego i psychicznego) spożywania określonej
substancji, potrzeby, której się nie kontroluje, której nie można łatwo stłumić, nawet,
jeśli się bardzo chce.
7.Co to jest choroba alkoholowa?
Uczniowie przekazują swoje informacje na temat choroby alkoholowej, nauczyciel
mówi o społecznym aspekcie choroby alkoholowej.
8.Jakie istnieją powody, dla których nie warto pić?
Uczniowie wymieniają powody, dla których nie warto pić, nauczyciel zapisuje te
powody na tablicy.
9.Podsumowanie zajęć, próba odpowiedzi na pytanie, co dały ci dzisiejsze zajęcia?

Temat 9: Czasem podejmujemy ryzykowne decyzje. Uczymy się mówić „nie”.
Cele:
1.Uczniowie zastanowią się nad konsekwencją swoich działań, będą też analizować
zachowania i odczucia związane z podejmowaniem ryzyka.
2.Wypracowanie umiejętności odmawiania.
3.Nabycie praktycznych umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrażających
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Metody: burza mózgów, praca w grupach, drama
Środki: arkusze papieru, mazaki
Przebieg zajęć:
1.Praca w grupach: odpowiedź na pytanie, jak rozumiesz pojęcia: ryzyko, ryzykowna
decyzja?
2.Grupy odczytują swoje definicje.
3.Uczniowie w grupach podają przykłady, w których podjęcie decyzji łączyło się z
ryzykiem, następnie swoje przykłady przedstawiają
4.Każdy indywidualnie wypowiada się na temat swoich trudnych sytuacji, jak
podejmowali decyzje, jak się wtedy zachowywali i jakie były konsekwencje tych
decyzji?
5.Dokończ opisy sytuacji. Uczniowie w grupach odpowiadają na pytania postawione
w podanych sytuacjach.

• Jesteś z kolegami i znalazłeś portfel, w którym jest 900 złotych. Na kartce
widnieje adres i nazwisko właściciela. Jeden z kolegów sugeruje, abyś wziął
pieniądze. Jakie mogą być konsekwencje takiej decyzji? Co możesz zrobić?

• Musisz dzisiaj wieczorem skończyć pracę domową na jutro. Dzwoni twój
kolega i zaprasza cię do siebie na wideo. Co byś zrobił? Jakie mogą być
konsekwencje tej decyzji?

• Razem z kolegami znaleźliście trochę starych puszek z farbami. Jeden z twoich
kolegów chce pomalować drzwi szkolne. Jakie mogą być tego konsekwencje?
Co byś zrobił?

• Po zajęciach idziesz z kolegą przez boisko szkolne. Zauważyli ście, że
nauczyciel zapomniał schować do sali nową piłkę. Jeden z twoich przyjaciół
chce ją zabrać. Jakie mogą być konsekwencje jego działania? Co byś zrobił?

• Twój kolega zaczepia na ulicy młodszego kolegę i zaczyna go bić. Jakie mogą
być tego konsekwencje? Co byś zrobił?

• Przychodzisz do domu kolegi. Jest tam już kilku chłopców wszyscy palą
papierosy. Twój kolega częstuje również ciebie. Odmawiasz mu. Co się z tobą
dzieje? Co robisz dalej? Co robią twoi koledzy?

• Kolega prosi cię, abyście poszli do sklepu samoobsługowego i coś tam ukradli.
Odmawiasz mu. Co się z tobą dzieje? Co robi i jak się czuje twój kolega?

• Twoi koledzy proponują ci, abyś poszedł kąpać się z nimi w miejscu
niedozwolonym, niebezpiecznym. Mówisz im „nie - nie chcę iść z wami.” Co
się z tobą dzieje? Co robisz dalej? Co czują i co robią twoi koledzy?

Po omówieniu przez uczniów ich decyzji, nauczyciel:
• Zapisuje decyzje podejmowane przez uczniów.
• Dokonuje analizy podjętych przez uczniów decyzji oraz ich konsekwencji.
• Podkreśla, jak ważne jest zastanowienie się nad konsekwencjami naszych

działań, określenie korzyści i strat.
6.Dyskusja.
Prowadzący podejmuje z uczestnikami spotkania dyskusję na temat sztuki mówienia
„NIE”. Pyta, jak zachowują się, kiedy czegoś nie chcą robić. Co trudnego jest w
mówieniu „NIE”? Jakie uczucia temu towarzyszą? Co i kto może im pomóc w
podtrzymaniu decyzji mówienia „NIE”? Nauczyciel podkreśla, że kiedy ktoś próbuje
namówić inną osobę do robienia czegoś wbrew jej woli lub robi coś, czego ta osoba
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nie chce z nim zrobić, można otwarcie odmówić, mówiąc „NIE”. Taki sposób
odmawiania nie rani niczyich uczuć.
7.Lista pomocnych zwrotów przy mówieniu „NIE”.
Uczniowie układają taką listę, np.: nie, nie zrobię tego; nie, to mnie nie interesuje; nie,
nie zależy mi.
8.Uczniowie odpowiadają następnie na pytanie, kto lub co może pomóc w mówieniu
„NIE”, np.: własne przekonanie, przykład innej osoby, wiedza o przedmiocie, np.
papierosy są niezdrowe, bo boli cię głowa, gdy przebywasz za długo w zadymionym
pomieszczeniu.
9.Uczniowie mają szerzej skomentować to, jak radzą sobie, gdy są namawiane:

- jak się wtedy czują,
- czy ukrywają swój niepokój lub lęk,
- czy to co mówią, brzmi pewnie?
- W jaki sposób odmawiają „namawiającym”?

Następnie wspólnie zastanawiają się nad tym co można z tym zrobić.
10. Podsumowanie zajęć.

Temat 10: Jak inni mogą na nas wpływać? Jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach?
Cele:
1.Uczniowie nauczą się, jak lepiej rozumieć powstawanie nacisków i jak sobie z nimi
radzić.
2.Uczniowie dowiedzą się, jak radzić sobie z presją, dokuczaniem zastraszaniem.
Metody: drama, burza mózgów, dyskusja
Środki: papier, markery
Przebieg zajęć:
1.Prowadzący proponuje odegranie scenki o kolegach, którzy spotkali się rano przed
wejściem do szkoły i dwóch z nich namawia trzeciego,żeby poszli na wagary.
2.Po odegraniu scenki nauczyciel rozmawia z uczniami o wywieraniu nacisku na
zachowania ludzi, jak również o tym, jakie wiążą się z tym skutki. Nauczyciel może
użyć do tego następujących pytań:

• Jak wpływa na twoje codzienneżycie stosowanie przez innych nacisków wobec
ciebie? Do czego cię ostatnio próbowano namówić? Jak silny był ten wpływ?

• Jakie znacie przykłady pozytywnego stosowania nacisku?
• Jakie znacie przykłady negatywnego stosowania nacisku?
• Od czego zależy, że ulegacie naciskom? Jaki wpływ na to ma osoba, która cię

do czegoś namawia (np.: dorosły, silniejszy, chłopak, dziewczyna, przyjaciel,
ktoś z rodziny, nauczyciel)?

• Jakie znaczenie ma sposób wywierania nacisku (np. prośba, namawianie,
szantaż, groźba, przemoc fizyczna, przekupstwo, obietnice, presja psychiczna)?

• W jaki sposób możemy przeciwstawić się naciskom?
3.Następnie uczniowie opowiadają o sytuacjach, w których poradzili sobie z
naciskiem, wykonują listę sposobów radzenia sobie z naciskiem.
4.Niekiedy jest tak,że starsi koledzy zaczepiają młodszych,żądają od nich pieniędzy,
różnych haraczy, wyłudzają jedzenie, zabierają osobiste przedmioty itp. Podajcie inne
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przykłady takich sytuacji, jak się wtedy czuli pokrzywdzeni, w jaki sposób próbowali
sobie poradzić.
5.Prowadzący prosi, aby uczniowie opowiedzieli o takich sytuacjach, w których
poradzili sobie z zaczepkami i zastraszeniami. Niech określą również strategię, która
została zastosowana w danej sytuacji. Strategie należy zanotować na tablicy.
6.Uczniowie zastanawiają się, które sposoby rozwiązują ostatecznie problem, a które
pomagają tylko doraźnie.
7.Do kogo z dorosłych można zwrócić się o pomoc w takich sytuacjach? Nauczyciel
zapisuje te osoby na tablicy.
8.Czy takie sytuacje, o jakich mówimy można przewidzieć? (TAK)
Co może pozwolić na ich unikanie? (np. nie chodzić wieczorem samotnie po ulicy, nie
przynosić do szkoły szczególnie cennych przedmiotów, nie spotykać się z dużo
starszymi od siebie, nie pozwalać się nigdzie zapraszać nieznanym osobom).
9.Zakończenie zajęć. Osoba prowadząca pyta uczestników, co dały im dzisiejsze
zajęcia?

OPRACOWAŁA:
KAMILLA BRYŁKA


