
I Nasz program 
Zorganizuj z nami radosne święto w swojej szkole: Dzień Szkoły bez Przemocy 

W tym roku będziemy go obchodzili 
w całej Polsce 7 czerwca. To już 
trzeci raz jak obchodzimy go 
wspólnie. Przyłącz się do nas. 
Jeśli macie pomysł jak zorganizować 
ten dzień w swojej szkole koniecznie 
napiszcie nam o tym. Czekamy na 
wasze zgłoszenia pod adresem 
www.szkolabezprzemocy.pl 
W tym roku będziemy świętować po 
raz trzeci ten dzień. W poprzednich 
latach motywem przewodnim dnia 
szkoły bez przemocy były czerwone 
baloniki, które w całej Polsce dzieci 
wypuściły w niebo punktualnie o 

godzinie 12. W tym roku nie ma jed
nego motywu. Każda szkoła organi
zuje ten dzień według własnego 
scenariusza. 
Dzień Szkoły bez Przemocy to ważny 
dzień dla każdej szkoły w Polsce. To 
ogólnopolskie święto wszystkich 
tych, którzy chcą szkoły szkoły przy
jaznej i bezpiecznej. W dwóch po
przednich latach wspólnie święto
wało prawie 3 tys. szkół w całej 
Polsce. Uczniowie, razem z nauczy
cielami i rodzicami organizowali wy
stawy, spektakle, kolorowe koro
wody, debaty na temat 

bezpieczeństwa oraz konkursy. 
Szkoły zorganizowały wielki ogólno
polski happening przeciwko prze
mocy. 
W tym roku również liczymy na ak
tywność szkolnych społeczności i to 
nie tylko tych, które przystąpiły do 
naszego programu we wrześniu 
ubiegłego roku. Apel o organizo
wanie święta kierujemy do wszyst
kich szkół w Polsce. Na stronie inter
netowej Programu: 
www.szkolabezprzemocy.pl, po
dobnie jak w latach ubiegłych, po
wstanie Mapa aktywnych szkół, 

dzięki której dostępne są informacje 
na temat placówek, które przy
łączyły się do organizacji Dnia Szkoły 
bez Przemocy oraz ich pomysły na 
wspólne świętowanie. 
Jak zorganizowaćtaki dzień? 7 
czerwca może być okazją do zorga
nizowania działań integrujących 
społeczność szkolną takich, jak na 
przykład: dzień sportu, happening, 
mecz piłki nożnej uczniowie kontra 
nauczyciele, wystawa prac plastycz
nych uczniów, warsztaty plastyczne, 
muzyczne, teatralne, kolorowanie 
logotypu „Szkoły bez przemocy", 
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przedstawienie teatralne w wyko
naniu uczniów, debata szkolna, po
kazy filmów edukacyjnych, kon
kursy. Ale pomysłów może być 
więcej. Jeśli macie jakiś swój sposób 
na urządzenie święta w swojej 
szkole, koniecznie dajcie nam o tym 
znać. Czekamy na wasze pomysły na 
stronie www.szkolabezprzemocy.pl 
Program Szkoła Bez Przemocy pro
wadzi redakcjawraz z Fundacją 
Orange. Partnerem programu jest 
Wydawnictwo Pedagogiczne 
„Operon". 
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