Projekt edukacyjny
„Agresji mówimy NIE - żyjmy w zgodzie ze sobą
i innymi”
realizowany w Szkole Podstawowej w Rzechcie
w roku szkolnym 2013/2014.
Projekt przeznaczony jest dla dzieci klas I - VI szkoły podstawowej. Celem
tego przedsięwzięcia ma być zwrócenie uwagi na problem agresji coraz
bardziej powszechny wśród dzieci i młodzieży.
CELE PROJEKTU:
podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole;
uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa;
zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów;
zwiększenie świadomości uczniów na temat agresji;
poszukiwanie sposobów przeciwdziałania agresji;
wskazywanie pozytywnych sposobów i technik hamowania
i rozładowania agresji;
ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z własną złością;
skłanianie do refleksji nad swoim zachowaniem.
FORMY REALIZACJI PROJEKTU:
zajęcia edukacyjne;
zajęcia prowadzone przez wychowawców;
zajęcia przeprowadzone przez koordynatora projektu w klasach IV - VI;
szkolna gazetka „Stop przemocy”;
wykonywanie plakatów w klasach IV - VI dotyczących agresji i przemocy
oraz sposobów radzenia sobie z agresją;
konkurs plastyczny na logo projektu;
konkurs plastyczny „Agresji mówimy nie - żyjmy w zgodzie ze sobą
i innymi”;
konkurs literacki „Agresji mówimy nie - żyjmy w zgodzie ze sobą
i innymi”;
promowanie życia bez agresji „Dzień magicznych słów w szkole”;

projekcje filmów edukacyjnych na przykład - Szkoła wolna od przemocy
i inne;
przedstawienie profilaktyczne „Niewłaściwe zachowania”;
przeprowadzenie programu profilaktycznego „Bezpieczna szkoła”;
przeprowadzenie ankiet wśród uczniów na temat złości, agresji
i przemocy oraz sposobów radzenia sobie ze złością;
szkolenia rodziców podczas zebrań klasowych;
opracowanie ulotek informacyjnych;
podsumowanie realizacji podjętych działań.
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY REALIZACJI PROJEKTU:
Zespół ds. bezpieczeństwa:
Beata Skibińska - koordynator ds. bezpieczeństwa;
Bogumiła Nowakowska - przewodnicząca zespołu edukacji wczesnoszkolnej;
Aleksandra Rubajczyk - przewodnicząca zespołu klas IV-VI;
Wychowawcy klas IV - VI;
Barbara Śpiewak - plastyk.
W celu realizacji projektu można wykorzystać:
szkolny program „Stop przemocy”;
materiały edukacyjne umieszczone na stronie internetowej „Szkoła bez
przemocy”;
scenariusze przygotowane przez koordynatora projektu;
scenariusze własne.
EWALUACJA PROJEKTU:
Sprawdzenie, czy opracowany projekt przyniósł oczekiwane rezultaty, będzie
oparte na przeprowadzeniu ankiet, wywiadów, obserwacji zachowań uczniów,
ich reakcji, postaw społecznych oraz stopnia zainteresowania zajęciami. Po
zakończeniu działań zostanie opracowany pisemny raport, z którym zapoznani
zostaną nauczyciele, rodzice i samorząd uczniowski. Opis zrealizowanych
działań zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce
Dokumenty szkoły.

