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TYDZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W DOBRCZU - LISTOPAD 2018
Jak co roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu odbył się Tydzień Profilaktyki. W tym
roku trwał on od 19 do 23 listopada 2018r. i obchodzony był pod hasłem „WIEM, CZUJĘ, POMAGAM”. Przez cały
tydzień dużo w szkole się działo. Odbyły się warsztaty, spotkania, konkursy, gościliśmy wiele ciekawych osób.
Każdego dnia obowiązywał w szkole inny kolor nawiązujący jednocześnie do tematu dnia.

Poniedziałek był niebieski i dotyczył bezpieczeństwa. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie, dlatego ogromnie
ważnym tematem Tygodnia Profilaktyki było poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów. Tego dnia gościliśmy w
naszej szkole funkcjonariuszy Komisariatu Policji z Koronowa. Dzieci od punktu przedszkolnego po młodzież
gimnazjalną uczestniczyły w pogadankach na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Funkcjonariusze policji
omówili korzyści wynikające z noszenia odblasków oraz wytłumaczyli, jak należy zachować się, gdy dziecko jest
zaczepiane przez obcą osobę. Najciekawszym punktem spotkania był czas na bezpośrednie zadawanie pytań Nasi
wyjątkowi goście zrobili duże wrażenie na wszystkich uczniach. Najbardziej aktywne były najmłodsze dzieci, które
szczerze dzieliły się wieloma ciekawymi spostrzeżeniami.
Wtorek obchodziliśmy w naszej szkole jako dzień tolerancji, praw dziecka i rozwiązywania konfliktów.
Tego dnia obowiązywał kolor zielony. W klasach młodszych odbyły się zajęcia z wychowawcami o tematyce:
„Dokuczanie nie bawi” i „Dopytuj zamiast dokuczać”. Starsi uczniowie klas 4, 5 i 6 uczestniczyli w warsztatach
„Szukanie alternatyw do konfliktu” prowadzonych przez psychologa i pedagogów szkolnych. Podczas zajęć, w
oparciu o konkretne przykłady, uczniowie uczyli się, jak pozytywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia
rówieśnicze. Dowiedzieli się, jak ważny jest dialog, czyli rozmowa prowadząca do wspólnych rozwiązań i
wzajemnego zrozumienia. Uczniowie gimnazjum oraz klasy 8 szkoły podstawowej tego dnia uczestniczyli w
warsztatach „W kręgu schematów”, które prowadziła pani Joanna Adamczyk z Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii z Bydgoszczy. Celem warsztatów było ukazanie procesu rozwoju uzależnienia od
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Uczniowie poprzez dramę i aktywny udział odkrywali, jak zwykła
ciekawość i imponowanie rówieśnikom może doprowadzić do uzależnienia, z którego tak trudno się wydostać, które
całkowicie może zmienić dotychczasowe życie. Warsztaty te wzbogaciły wiedzę naszych wychowanków na temat
konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych, dzięki czemu uczniowie będą mogli podejmować bardziej
świadome i przemyślane decyzje.
Tego dnia kolejnym gościem w naszej szkole była pani Katarzyna Kuźniacka, która spotkała się z dziewczynkami z
klas 5 i poprowadziła spotkanie na temat dojrzewania „ Między nami kobietkami”. W tym samym czasie chłopcy z
klas 5 uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez pana Dariusza Strzyżewskiego ”Między nami
mężczyznami”.
Wtorek to także ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Nasi uczniowie podczas długich przerw mogli sprawdzić swoją
wiedzę na ten temat, uczestnicząc w konkursie o prawach dziecka.
Środa to dzień życzliwości i relacji rówieśniczych.Tego dnia dominującą barwą był kolor żółty. Uczniowie klas
starszych podczas przerw mogli korzystali z „kącika życzliwości” przygotowanego przez Samorząd Szkolny. Był to
dzień wzajemnego obdarowywania wszystkich karteczkami – pocieszkami z ciepłymi, życzliwymi słowami. Wielką
odwagą było napisanie kilku życzliwych stwierdzeń pod adresem konkretnej osoby i umieszczenie na „drzewku
życzliwości”. Ciepłe słowa niejednej osobie poprawiły nastrój w tak ponure listopadowe dni.
Dzieci młodsze przygotowywały i wzajemnie się obdarowywały „uśmiechniętymi kwiatkami”. Był to naprawdę dzień
wielkiej radości. W środę gościliśmy także w naszej szkole kuratora sądowego pana Aleksandra Rogowskiego,
który przybliżył naszym wychowankom tematykę odpowiedzialności karnej nieletnich. Pogadanki z kuratorem
sądowym odbyły się w klasach 5, 6 i 7 szkoły podstawowej. Środa to dzień relacji rówieśniczych, o których była
mowa także podczas warsztatów prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego na temat tolerancji. W
zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz III a i III b gimnazjum.
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Tego dnia uczniowie z klas 4-6 pracowali nad „Kodeksami Kumpla”. Najmłodsi z PP i klas 0-3 pod opieką
wychowawców tworzyli klasowe plakaty „Jak być dobrym kumplem”. Cały dzień przebiegał w bardzo ciepłej
atmosferze tak jak żółty kolor dnia.
W czwartek w szkole obowiązywał dzień bez komórki, wszyscy ubierali się w paski aby nawiązać do tematu dnia
„Świat realny i świat wirtualny – internetowy”. Uczniowie klas 0 – 3 wcielili się w role projektantów gier
planszowych. Na podstawie opowiadania o złym kapitanie Qurq’u, który ukradł skarb z wioski, stworzyli swoje
plansze i zasady gry. Każda klasa przygotowywała jedną wspólną grę. Dzieci pracowały zespołowo - była to dla nich
świetna zabawa. Mamy nadzieję, że uczniowie przekonali się, iż można się świetnie bawić bez telefonu, komputera
czy tabletu. Efekty pracy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania! Plansze z grami zostały wystawione na korytarzu
– rodzice w dniu zebrania mogli zobaczyć owoce pracy swoich pociech.
Uczniowie klas 4 - 5 na godzinach wychowawczych dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z bogactwa Internetu…
Bo można w nim wiele znaleźć, ale też zatracić samego siebie.
Starci uczniowie – klas 6 - 8 SP i klas III gimnazjum mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach przeprowadzonych
przez studenta prawa UMK w Toruniu i absolwenta naszej szkoły – Pawła Majkę dotyczących
cyberprzestępczości.
Piątek był dniem, w którym staraliśmy się słuchać i usłyszeć innych. Kolorem obowiązującym tego dnia był
czerwony. Tego dnia gościliśmy w szkole „Teatr Kurtyna” z Krakowa.
Uczniowie klas 0 – 3 uczestniczyli w przedstawieniu pt. „Jestem przyjacielem ludzi”, w czasie którego zabrani
zostali w podróż celem poznania swojego miejsca w Świecie oraz szacunku do otaczającej natury. Aktorzy prowadzili
młodych widzów drogą poznania różnorodności ludzi, ich spraw, wartości, radości, trosk i marzeń oraz uwrażliwiali
na potrzeby drugiego człowieka.
Klasy 4 – 6 wzięły udział w przedstawieniu pt. „Moja historia”, który dotyczył profilaktyki zachowań ryzykownych.
Przesłaniem spektaklu była troska o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakt w Sieci oraz rozwijanie
postaw odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.
Klasy 7 – 8 i III gimnazjum wzięły udział w spektaklu pt. „Wyzwanie” gdzie uwaga zwrócona została na umiejętność
krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływu rówieśników i mediów na zachowanie. Główna bohaterka Basia
dla popularności w sieci i uznania w oczach kolegów podejmuje wyzwania nazywanego – challengem, które kończy
się dla niej tragicznie. W finale jednak bohaterka dzięki pomocy nauczyciela odnajduje drogę do zrozumienia i
poznania siebie.
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