
 
Od kilku lat nasza szkoła współpracuje ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

nr 2 w Płocku, nie tylko w zakresie badań diagnostycznych, ale również prowadzenia zajęć 

grupowych z dziedziny komunikacji społecznej, wspomagającej rozwój społeczno – emocjonalny 

uczniów. 

 

W b. r. sz. uczniowie klas I wzięli  udział w programie pt. ,,BAJKOWE SPOTKANIA”, którego 

celem było:  

 wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły w zakresie rozwijania 

umiejętności prospołecznych, 

 kształtowanie zdolności nawiązywania kontaktów, 

 dostarczenie wiedzy na temat skutecznej i nieskutecznej komunikacji, 

 zachęcanie uczniów do budowania pozytywnego obrazu siebie, 

 akceptowanie wyglądu zewnętrznego swojego i innych ludzi, 

 poznanie cech dobrego przyjaciela.  

 

Realizatorzy: pedagog mgr Beata Sikora- specjalista z zakresu terapii psychologiczno- 

pedagogicznej i psycholog mgr Beata Wołyńska - ekspert z zakresu pedagogiki integracyjnej i 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  

tematykę pięciu zajęć z dziećmi oparły o następujące bajki: 

 „Filip z tęczą w kieszeni” (budowanie pozytywnej samooceny),  

 „Olbrzym bez słów ”( komunikacja interpersonalna),  

 „Długi, gruby, mały” (jesteśmy tolerancyjni ),  

 „Sprytna małpka” (szukamy przyjaciela). 

 

  
Uczniowie wybranych klas drugich wzięli udział w programie pt.: „SCHOWAJ KOLCE”. 

Przedsięwzięcie to przez 5 kolejnych tygodni (1 godzina w tygodniu) prowadziły: mgr Beata Sikora 

oraz mgr Anna Rusek – Chylińska - specjalista z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej.  

Główne cele projektu: 

 profilaktyka zachowań ryzykownych, 

  ukazanie mechanizmów powstawania działań agresywnych, 

  dostarczenie skutecznych sposobów radzenia sobie ze złością.  

 



Podczas zajęć dzieci bliżej się poznały, doświadczały różnych uczuć, rozpoznawały je i nazywały, 

dowiedziały się , skąd pojawia się złość i poszukiwały konstruktywnych sposobów radzenie sobie 

z nią. 

 

Trzecioklasiści skorzystali z pięciu zajęć programu:„TARCZA PRZED PRZEMOCĄ”. Myślą 

przewodnią koncepcji było uświadomienie dzieciom, czym jest przemoc oraz zmniejszenie 

poziomu agresji  wśród uczniów. Od realizatorów słuchacze dowiedzieli się, że pewne zachowania 

są niedozwolone, które z nich uznajemy za przemoc. Zwiększyli swoją świadomość 

odpowiedzialności za własne działania, wskazywali różne sposoby radzenia sobie z gniewem, 

ćwiczyli umiejętność zwracania się o pomoc w przypadkach zagrożenia, doskonalili zdolności 

słuchania siebie nawzajem. 
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