
Nauczą nauczycieli, 
j ak walczyć z agresj ą 
• Ruszają zapisy 
n a warsz ta ty 
dla pedagogów 
• Sesje zajęć 
poprzedzi debata 
z samorządowcami 
Alicja Bobrowicz 

Jak pomagać ofiarom szkolnej 
przemocy, sprawić, by dziecko 
nabrało pewności siebie, czy 
skutecznie mediować między 
uczniami - taką wiedzę zyskają 
uczestnicy mazowieckich war
sztatów regionalnych kampa
nii dziennika „Polska" i Funda
cji Grupy Telekomunikacji Pol
skiej „Szkoła bez przemocy". 
Od dziś nauczyciele i pedagodzy 
z placówek, które biorą udział 
w programie, oraz wszystkich 
stołecznych gimnazjów mogą 
się na nie zapisać. 

Warsztaty odbędą się 7 
marca w Zespole Szkół Spożyw-
czo-Gastronomicznych i Liceal-
nychprzyul.Komorskiej 17/23. 
Każdy z uczestników warszta
tów może odbyć jedno z dzie
więciu proponowanych szko
leń. Sesje zajęć potrwają cztery 
godziny. 

- Problemem, który sygnali
zują nauczyciele, jest brak ak

tywności rodziców. Chcemy 
pokazać, że to oni sami często 
nieświadomie wykluczają ich 
z życia szkoły - mówi Maria 
Szpilowska, prezes Fundacji 
„Rodzice Szkole", którapopro-
wadzi warsztaty zatytułowane 
„Szkoła obywatelska i partner
ska" . - Pokażemy pedagogom, 
jak sprawić, by rodzice nie 
czuli się w szkole jak niepro
szeni goście i by chcieli aktyw
nie uczestniczyć w jej życiu 
-dodaje. 

Z kolei podczas warsztatów 
o mediacjach rówieśniczych 
nauczyciele dowiedzą się, jakie 
są rodzaje konfliktów szkol
nych i kiedy mogą interwenio
wać. Sami będą mogli odegrać 
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scenki rodem ze szkolnego ko
rytarza i spróbować swoich sił 
w rozwiązywaniu konfliktu. 

- Mediatorami mogą być 
także uczniowie. Podpowiem 
nauczycielom, jak ich do tego 
nakłonić - zapowiada Magda
lena Grudziecka z Polskiego 
Centrum Mediacji. 

Do wyboru są jeszcze m.in. 
zajęcia, podczas których Jo
anna Węgrzynowska, psycho
log ze Stowarzyszenia „Bliżej 
Dziecka", pokaże, jak pomagać 
dzieciom w nabieraniu pew
ności siebie. O pracy z ofiarą 
przemocy opowie psycholog 
Hubert Czemierowski, a dyrek
tor szkoły i nauczyciel historii 
Indira Lachowicz wytłumaczy, 
jak wspierać samorząd ucz
niowski. 

Współorganizatorem war
sztatów regionalnych w War
szawie jest w tym roku sto
łeczny ratusz. Dzięki temu 
mogą wziąć w nich udział nie 
tylko nauczyciele z 327 mazo
wieckich szkół, które uczestni
czą w III edycji kampanii, lecz 
także pedagodzy ze wszystkich 
warszawskich gimnazjów. Se
sje warsztatowe poprzedzi dy
skusja o tym, jak samorządy lo
kalne mogą wesprzeć placówki 
w walce ze szkolną agresją. Pra
cownicy szkół podyskutują 
o tym z urzędnikami ratusza, 
radnymi, przedstawicielami wo
jewody i kuratorium. Warsztaty 
regionalne oprócz Warszawy or
ganizowane są w 15 miastach 
w całym kraju. 

Zapisy potrwają do 4 marca. 
By wziąć udział w warsztatach, 
trzeba wypełnić zgłoszenie 
nawww.szkolabezprzemocy.pl. 
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