
Warsztaty profilaktyczne zorganizowane przez pedagoga szkolnego  

zrealizowane w klasach przez specjalistów w roku szkolnym 2016/2017 

 

I. Warsztaty prowadzone w klasach przez pedagoga szkolnego: 

- kl.IIISP:  1. Opowiadanie o pewnej zabawie, która nie dla wszystkich była zabawą  (..) (5I) 

                  2. Zajęcia z wykorzystaniem tekstu „Sen priorytetowy…” (…) (24I) 

- kl.IVSP:  3. Jak zachować się w przypadku przemocy fizycznej i psychicznej w grupie szkolnej ? (…) (4X) 

                   4. Gry integracyjne (14I) 

                   5. Zabawy integracyjne (4IV)  

- kl.VSP:    6. Negocjacje i mediacje jako metody rozwiązywania konfliktów. Mediacje rówieśnicze (29IX) 

                   7. Czy znasz swoją klasę? – zabawy integracyjne (11X)  

                   8. Co to znaczy być asertywnym? - warsztaty (1XII) 

                   9. Gry integracyjne (1XII)  

                  10. Nikotynizm? – Nie warto! (28II) 

                  11.Mini-trening asertywnego myślenia (16III) 

                  12. Jakie cechy powinien mieć dobry kolega? (6IV) 

                  13. Agresja. Przemoc – profilaktyka (11V) 

            - kl.VISP:  14. Warsztat Czy można czuć się samotnym w grupie? (22IX) 

                              15. Warsztat Ja i moja klasa  (27IX) 

                  16. Negocjacje i mediacje jako metody rozwiązywania konfliktów. Mediacje rówieśnicze (11X) 

                              17. Warsztaty Agresja i przemoc. STOP agresji psychicznej (9XII) 

                              18.  Mini-trening asertywnego myślenia (16III) 

                              19. Palić czy nie palić? (6IV) 

            - kl.IG.:    20. Negocjacje i mediacje jako metody rozwiązywania konfliktów. Mediacje rówieśnicze (3XI) 

                             21. Wybierz Życie. Pierwszy Krok – profilaktyka HPV  (16XI) 

            - kl.IIG.:   22. Negocjacje i mediacje jako metody rozwiązywania konfliktów. Mediacje rówieśnicze (11X) 

                             23. Wybierz Życie. Pierwszy Krok – profilaktyka HPV  (16XI) 

                             24. Agresja i przemoc. Odpowiedzialność i współodpowiedzialność (9XII) 

            - kl.IIIG.:  25. Wybierz Życie. Pierwszy Krok – profilaktyka HPV  (16XI) 

                             26. Negocjacje i mediacje jako metody rozwiązywania konfliktów. Mediacje rówieśnicze (9XII) 

                             27. Agresja i przemoc. Odpowiedzialność i współodpowiedzialność (9XII) 

                             28. Mechanizm działania sekt - profilaktyka 
 

II.      Warsztaty prowadzone w klasach przez psychologa z PPPP:  
1) Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz adekwatnej samooceny – kl. V (28XI) 

2) Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz adekwatnej samooceny – kl. VI (28XI) 

3) Warsztat antydyskryminacyjny – kl. IV (29XI) 

4) Warsztat antydyskryminacyjny – kl. V (29XI) 

5) Warsztat antydyskryminacyjny – kl. VI (29XI) 

6) Zagrożenia związane z używaniem komputera i Internetu – kl. I (9V) 

7) Zagrożenia związane z używaniem komputera i Internetu – kl. II (9V) 

8) Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych – kl. III (9V)  
 

 

III. Warsztaty profilaktyczne w klasach prowadzone przez licencjonowanych trenerów  

Fundacji Homo Homini:   

1) Program profilaktyczny Cukierki – kl. II SP (24 I) 

2) Program profilaktyczny Cukierki – kl. III SP (25 I) 

3) Program profilaktyczny Odczuwaj. Ufaj. Mów – kl. IV (26 I) 

4) Program profilaktyczny Debata – kl. V i VI (10 I) 

5) Program profilaktyczny Smak życia, czyli debata o dopalaczach – kl. I – II – III gimnazjum (10 I) 
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