
Z rodzicami 
PROGRAM Do 21 listopada szkoły mogę przystępować 
do V edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy". 
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Tomasz Majewski ambasador akcji „Szkoła bez przemocy" spotyka sie często z uczniami. 

A l i n a K o n i e c z n a 
alina.konieczna@mediaregionalne.pl 

W poprzedniej edycji pro
gramu zostały przeprowadzone 
badania rodziców na temat 
szkoły ich dzieci i kontaktów z 
nauczycielami. Profesor Ja
nusz Czapiński, psycholog spo
łeczny kierujący badaniami 
podkreśla, że z raportu wy-

Program 

• Program społeczny „Szkoła 
bez przemocy" prowadzi Głos 
Dziennik Pomorza oraz Fundacja 
Orange. Partnerem jest Wydaw
nictwo Pedagogiczne Operon. 
Honorowy patronat nad pro
gramem sprawuje Prezydent RP. 

łania się taki oto obraz - brak 
komunikacji między rodzicami, 
a dziećmi i nauczycielami. 
Same dzieci niechętnie rozma
wiają o szkole ze swoimi rodzi
cami. 

- Rodzice są zbytnimi opty
mistami, idealizują swoje 
dzieci oraz szkołę, natomiast 
nie dostrzegają istotnych pro
blemów, lub je bagatelizują -
podkreśla profesor Czapiński. 
- Dorośli nie zauważają w 
szkołach problemów związa
nych z przemocą, z narkoty
kami, czy używkami. 

Co zrobić, aby rodzice lepiej 
poznali szkoły swoich dzieci? 
Jak sprawić, by zaglądali do 
szkoły nie tylko z racji obowi
ązku? 

Przesłaniem tegorocznej 

edycji programu „Szkoła bez 
przemocy" jest hasło „Rodzice 
są z nami". To właśnie oni 
mogą wnieść w życie szkoły 
wiele dobrego i stać się praw
dziwymi partnerami w wycho
waniu dzieci. 

Oficjalnie tegorocznej edyga 
programu została zainauguro
wana 15 września w War
szawie, podczas Europejskiego 
Kongresu Przeciwdziałania 
Przemocy Szkolnej. Kalendarz 
V edycji „Szkoły bez przemocy" 
przewiduje wiele wydarzeń, 
które odbyły się poprzednio, 
wśród nich - Tydzień Wolon
tariatu, konkurs na projekty 
wolontaryjne, czy konkurs na 
najlepszego wychowawcę. W 
tym roku pojawi się sporo no
wości, między innymi został 

wydany poradnik dla rodziców 
zawierający artykuły przygo
towane przez ekspertów, doty
czące takich zagadnień, jak cy-
berprzemoc, depresja 
dziecięca, prawa i obowiązki 
rodziców, czy uzależnienia. 

Poradnik został wydany w 
nakładzie 15 tysięcy egzem
plarzy. Rodzice znajdą w nim 
praktyczne porady oraz infor
macje na temat instytucji, w 
których mogą szukać pomocy. 

Jak przystąpić 
do programu 

Szkoły, które zechcą przy
stąpić do programu, powinny 
wypełnić formularz zgłosze
niowy dostępny na stronie in
ternetowej www.szkolabez-
przemocy.pl. Na zgłoszenia 
czekamy do 21 listopada. 
Każda szkoła, która znajdzie 
się w programie, będzie mu
siała przeprowadzić minimum 
trzy spośród zaproponowanych 
przedsięwzięć: 

* działanie z wolontaryjnym 
zaangażowaniem rodziców (np. 
zajęcia pozalekcyjne) 

* spotkanie z rodzicami na 
temat profilaktyki agresji 

* wprowadzenie programu 
integracji nowych uczniów i ro
dziców 

* zajęcia profilaktyczne (do
tyczące przemocy i uzależnień) 
dla co najmniej 1/3 uczniów 

* warsztaty dla wszystkich 
pracowników szkoły dotyczące 
profilaktyki agresji 

* zorganizowanie Dnia 
Szkoły bez Przemocy 

* opracowanie we współ
pracy z rodzicami i uczniami 
szkolnego systemu przeciw
działania przemocy i agresji. 

Wszystkie informacje doty
czące programu „Szkoła bez 
przemocy" są dostępne na 
stronie www.szkolabezprze-
mocy.pl • 
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