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I. Cele i zadania programu:
Nadrzędnym celem programu jest ukształtowanie postawy wolnej od nałogów,
przeciwdziałanie agresji oraz budzenie gotowości radzenia sobie w trudnych
sytuacjach.
Ponadto:

- wzmacnianie poczucia wartości
- budzenie odpowiedzialności na własne zdrowie
- przekazanie wiedzy ośrodkach uzależniających oraz skutkach nałogów
- uświadamianie czym jest uzależnienie
- wyuczenie zachowań asertywnych
- kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyborówżyciowych

i ponoszenie konsekwencji własnych decyzji
- wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjachżyciowych
- kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów oraz

radzenie sobie z własną i cudzą agresją
- dążenie do większej otwartości uczniów
- pogłębienie znajomości zasad komunikacji interpersonalnej
- tworzenie klimatu zaufania między uczniem i nauczycielem

II. Przewidywane rezultaty:
Uczeń:

- zna swoją wartość i walory
- skutecznie eliminuje własne „słabe strony”
- nie ulega negatywnym wpływom
- broni swego stanowiska bez naruszenia praw innych do własnego zdania
- jest wolny od ulegania używkom i środowiskom próbującym go

wykorzystać (nie sięga po alkohol, papierosy, narkotyki)
- nie popada w konflikty z rówieśnikami
- przestrzega przyjętych norm zachowania
- przeciwdziała agresji
- radzi sobie z własnym stresem
- wie gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach
- poprawnie komunikuje się, wyraża swoje odczucia, pragnienia i emocje

III. Tre ści programowe:
1. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

- Znajomość stosowania zasad właściwej komunikacji i współpracy
w grupie

- Umiejętności formułowania własnego problemu
- Pozytywne myślenie
- Szukanie sposobów rozwiązań (osoby wspierająceźródła pomocy, własna

inicjatywa)
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- Przyczyny stresu oraz przezwyciężania sytuacji stresowych
- Umiejętności analizowania swoich zalet i wad oraz możliwości zagrożeń

z nich wypływających

2. Profilaktyka uzależnień
- Umiejętności dokonywania wyboru i podejmowania decyzji (sztuka

odmawiania)
- Skutki uzależnień i nałogów – nikotynizm, alkoholizm, narkomania
- Zalety i wady rozwoju techniki (skutki komputeryzacji)
- Zdrowy stylżycia (ruch, odżywanie się, higiena ciała i pracy

i odpoczynku) rozwój zainteresowań

3. Zapobieganie przemocy:
- Przyczyny, skutki, rodzaje przemocy
- Sposoby „pokojowego” rozwiązywania konfliktów oraz eliminowania

negatywnych emocji
- Sposoby i możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w przypadku

dotknięcia przemocą
- Podejmowanie działań przeciwko agresji

IV. Standardy osiągania celów:
1. Nauczyciele doskonalą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie

sprawnego komunikowania się i radzenia sobie w różnych sytuacjach.
2. Nauczyciele opracowują (bądź wykorzystują dostępne) scenariusze

i przeprowadzają zajęcia dotyczące zasad porozumiewania się i radzenia
sobie w sytuacjach problemowych, dotyczących zdrowego stylużycia,
przeciwdziałania nałogom i przemocy.

3. Każda klasa ma wypracowany kontrakt dotyczący praw, obowiązków
oraz zasad zachowania się

4. W szkole opracowano narzędzia do diagnozy stopnia zagrożenia uczniów
stosowaniem używek oraz agresją

5. Nauczyciele na bieżąco współpracują z wybranymi organizacjami (GOK,
GOPS, GKRPA, PPP, Klub AA, Policja, Ośrodek Zdrowia) w celu
przeciwdziałania zjawiskom uzależnień i przemocy

6. Uczniowie biorą udział w programach profilaktycznych realizowanych
w szkole

7. Nauczyciele reagują na najmniejszy przejaw stosowania używek bądź
przemocy

8. Szkoła posiada ofertę dodatkowych zajęć sportowych oraz organizuje
formy wypoczynku dla dzieci
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9. Szkoła prowadzi pedagogizację rodziców dotyczącą problemów ujętych
w programie profilaktycznym

10.Szkoła współpracuje z rodzicami w sprawach profilaktyki, jak również
w sytuacji stwierdzonym problemów

V. Metody i formy pracy
- pogadanki
- dyskusje
- zajęcia warsztatowe
- zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących
- scenki sytuacyjne
- inscenizacje
- wycieczki
- akademie szkolne
- metody projekcyjne
- projekty edukacyjne
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- wywiad

VI. Sposoby ewaluacji
- ankieta
- test
- obserwacja
- rozmowa
- prace plastyczne
- konkursy

VII. Uwagi dotyczące realizacji

Program stanowi integralną część programu wychowawczego szkoły. Jest
uszczegółowieniem treści dotyczących radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
profilaktyki uzależnień oraz zapobiegania przemocy. Przeznaczony jest do
realizacji w klasach I-VI Podczas zajęć zintegrowanych (klasy I-III), zajęć
dydaktycznych (klasy IV-VI), głównie godzin wychowawczych oraz podczas
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, jak również podczas spotkań
z rodzicami. O formie zajęć decydują nauczyciele - wychowawcy po uprzednim
rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań uczniów. Mogą korzystać z oferty
programowej lub proponują własne rozwiązania metodyczne i organizacyjne.
Instytucje wspierające program to: Ośrodek zdrowia, Ośrodek AA, Policja,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, GOK, GOPS, Gminna Komisja
Rozwiązywania problemów alkoholowych, Samorząd Terytorialny.
Nauczyciele mogą korzystać dodatkowo z innych programów profilaktycznych,
traktowanych jako wspierające np. „Żyj bezpiecznie”, „Ratujemy ludzkie
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życie”, „Edukacja medialna”, „Nie jestem sam”, „Śnieżnobiały uśmiech”,
„Odblaskowe pierwszaki”. Szczegółowe zadania, sposób ich realizacji i osoby
odpowiedzialne ujmuje Harmonogram Działań Profilaktycznych opracowany
przez radę pedagogiczną na dany rok szkolny. Harmonogram uwzględnia te
działania które ukierunkowane są na rozwiązanie diagnozowanych problemów
oraz określa działania zapobiegające pojawianiu się niepokojących zjawisk.
Treści programowe realizowane są w klasach I-III przez wychowawców zaś
w klasach IV-VI przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów.
Wychowawca uwzględnia zadania profilaktyczne w planie pracy
wychowawczej i uzgadnia realizację treści z nauczycielami przedmiotów.
Wychowawca dokonuje ewaluacji programu, a stopień wdrożenia programu
przedstawia w końcoworocznym raporcie.
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