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Program “Otwieracz” 
Program profilaktyczny OTWIERACZ realizowany przez firmę Karimba to kompleksowe podejście do 

szukania odpowiedzi na potrzeby dzieci, rodziców oraz nauczycieli. 

Od dawna wiadomo, że poczucie własnej wartości i uznanie grupy to główne potrzeby dzieci w wieku 

szkolnym, a zarazem kluczowe czynniki przeciwdziałające podejmowaniu zachowao ryzykownych. 

Równie ważne w tym wieku jest zbudowanie poczucia własnej skuteczności poprzez wzmocnienie 

przekonania „Ja – mogę”. Chroni to przed pojawieniem się wyuczonej bezradności i wycofania z życia 

społecznego grupy.  

OTWIERACZ bazuje na powyższej wiedzy. Nasz program opiera się na psychoedukacji wykorzystującej 

arteterapię oraz techniki dramy stosowanej, które poprzez wprowadzenie w doświadczenie 

pozwalają uczestnikom nabyd pożądane kompetencje psychospołeczne.  

Podstawą naszego działania jest wspieranie 

rozwoju dziecka, dlatego proponujemy warsztaty 

w następujących obszarach: 

 Przemoc słowna i fizyczna 

 Uzależnienia 

 Odpowiedzialnośd 

 Edukacja medialna  

 Cyberprzemoc 

 Mądra asertywnośd i stawianie granic 

 Komunikacja bez barier 

 Współpraca i integracja 

 Twórcze myślenie 

 Konflikt i rozwiązywanie problemów 

 Program antyplagiatowy  

 Edukacja obywatelska 

W porozumieniu z Urzędem Gminy Dębno oraz z dyrekcjami szkół podstawowych (SP) wybrano trzy 

obszary pracy warsztatowej: profilaktyka przemocy, uzależnieo oraz asertywnośd uzupełniona o 

informacje nt. radzenia sobie z cyberprzemocą. 

Założenia 

Etapy programu 

Program składał się z trzech etapów: analizy potrzeb, realizacji warsztatów oraz konsultacji z 

dyrekcjami szkół (Rysunek 1). 

Zdjęcie 1 SP w Sufczynie. 
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Rysunek 1 Etapy programu OTWIERACZ. 

Szkoły w porozumieniu z Urzędem Gminy wybrały tematy zaproponowane przez firmę Karimba. 

Następnie zrealizowano je i poddano ewaluacji. Dodatkowo po każdym warsztacie następowała 

konsultacja z dyrekcją i/lub z wychowawcą klasy nt. przebiegu warsztatów i wniosków trenerek. 

Obejmowała ona informacje zwrotne o klasie, proponowane rekomendacje w pracy z dziedmi. Często 

okazywało się, że obserwacje poczynione przez trenerki pokrywają się z wnioskami nauczycieli. Dzięki 

temu trenerki pogłębiły swoją wiedzę o trudnościach, ale i mocnych stronach danych uczniów.  

Założenia pracy warsztatowej 

W swojej pracy wykorzystano metodę 

warsztatową, która opiera się na wprowadzaniu 

uczestników w doświadczenie poprzez różnego 

rodzaju dwiczenia i zabawy. Każda aktywnośd 

jest omawiana, co poszerza świadomośd dzieci i  

uczy konkretnych zachowao. 

Praca warsztatowa opiera się na pracy z grupą 

do 17 osób, wszystkie warsztaty prowadzą dwie 

trenerki – znacznie wzmacnia to jakośd 

prowadzonych warsztatów. Jeżeli grupa liczy 

więcej niż 17 osób, klasę dzielono na mniejsze 

grupy, aby działanie warsztatowe było jak 

najskuteczniejsze. Znacznie wyróżnia to Karimbę 

od reszty funkcjonujących na rynku firm 

proponujących „warsztaty” 45-minutowe dla 

całej klasy lub  nawet 50 osób. 

Podczas warsztatów zapewniono dzieciom ciekawe materiały, ewaluację (ankiety), aby w przyszłości 

jeszcze lepiej odpowiadad na problemy młodzieży i szkoły. 

Wybrane szkoły 
W programie uczestniczyło osiem szkół podstawowych (tabela 1), zrealizowano dziewięd warsztatów, 

w każdej szkole po jednym warsztacie z wyjątkiem SP w Łoniowej, gdzie przeprowadzono dwa 

warsztaty dla dwóch grup: klasy IV oraz klas V – VI.  Sześd warsztatów dotyczyło profilaktyki 

przemocy, dwa tematyki uzależnieo, jeden poświęcony został asertywności z elementami 

cyberprzemocy. 

Analiza potrzeb 

• Konsultacje z Urzędem 
Gminy 

• Konsultacje z dyrekcją 
szkół 

• Wybór tematów 

Warsztaty 

• Realizacja warsztatów 

• Ewaluacja - ankiety 
Konsultacje z 

dyrektorami szkół 

Zdjęcie 2 SP w Niedźwiedzy. 



 
 
 

4 | S t r o n a  
 www.karimba.pl 

 kontakt@karimba.pl 
tel. 514 738 413, 534 324 000 

Tabela 1 Wykaz szkół biorących udział w programie OTWIERACZ. 

LP. DATA NAZWA SZKOŁY TEMAT WARSZTATÓW KLASY 

1. 22.05  SP w NIEDŹWIEDZY Niemoc to przemoc. IV-VI 

2. 22.05 SP w  ŁONIOWEJ Niemoc to przemoc. -         2 warsztaty IV, V-VI 

3. 29.05  ZS w PORĄBCE USZEWSKIEJ Niemoc to przemoc. VI 

4. 29.05  
 

ZS  w WOLI DĘBIOSKIEJ  Tylko nie myśl o białym niedźwiedziu (uzależnienia). VI 

5. 8.06. 
 

ZSP w DĘBNIE  Tylko nie myśl o białym niedźwiedziu (uzależnienia)/ 
Niemoc to przemoc 

VI 

6.  8.06. SP w JAWORSKU Niemoc to przemoc. IV-VI 

7. 19.06. ZSP ŁYSA GÓRA Asertywnośd z elementami proflikatyki 
cyberprzemocy 

VI 

8. 19.06 ZS w SUFCZYNIE Niemoc to przemoc. VI 

Warsztaty 
Wybrane warsztaty składały się z poszczególnych celów i zagadnieo, o których szczegółowe 

informacje zawiera tabela 2.  

Tabela 2 Cele i zagadnienia poruszane na wybranych warsztatach. 

TEMAT CELE ZAGADNIENIA  

Niemoc to przemoc - 
Warsztaty z zakresu 
profilaktyki przemocy 
 

Podniesienie umiejętności radzenia sobie ze 
złością, 

Podwyższenie umiejętności stawiania granic, 

Zwiększenie świadomości reagowania w sytuacji 
doświadczania przemocy.  
 

Czym jest przemoc i czym różni się od złości? 

Kiedy powiedzied STOP przemocy? 

Jak zareagowad, kiedy jest się świadkiem 
przemocy? 
 

Tylko nie myśl o 
białym niedźwiedziu - 
warsztaty z zakresu 
profilaktyki uzależnieo 
 

Zwiększenie świadomości dotyczącej systemu 
wartości ważnego dla uczestników, 

Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za swoje 
decyzje, 

Nabycie umiejętności odmawiania i 
podejmowania decyzji, 
 
Podwyższenie świadomości o negatywnych 
konsekwencjach sięgania po środki 
psychoaktywne. 
 

Jakie są Twoje wartości życiowe? Co cenisz w 
swoim życiu? 

W jakim stopniu jesteś odpowiedzialny za swoje 
życie? 

Jak substancje psychoaktywne mogą Ci 
przeszkodzid w realizacji swoich celów oraz życiu 
zgodnie z własnymi wartościami? 

Jakie są negatywne skutki sięgania po środki 
psychoaktywne? 
 

Mówię NIE, 
ponieważ... - warsztaty 
z zakresu asertywności 
z elementami 
profilaktyki 
cyberprzemocy. 
 

Podwyższenie umiejętności stawiania granic, 

Podwyższenie umiejętności odmawiania, 

Zwiększenie świadomości, czym jest asertywnośd, 
 
Podwyższanie samooceny, 
 
Pogłębienie wiedzy o cyberprzemocy. 
 

Czy mam prawo odmawiad? 
 
Jak odmawiad, aby nie ranid innych? 

Czym różni się postawa asertywna od agresywnej i 
bierno-agresywnej? 

Jakie są moje mocne strony? 

Czym jest cyberprzemoc i jak sobie z nią radzid? 
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Ewaluacja 
W warsztatach uczestniczyło 146 osób, w tym 6 dzieci z SP w Dębnie dwukrotnie, z racji tego, że klasa 

mogła wybrad, czy chce iśd na lekcje, czy zostad na warsztatach. Odpowiedzi tych 6 osób zostały 

wyłączone z analiz. Zatem analizie zostało poddanych 140 ankiet,  w tym: 

 94 osób na warsztatach „Niemoc to przemoc”; 

 34 osób na warsztatach „Tylko nie myśl o białym niedźwiedziu”; 

 12 osób na warsztatach „Mówię NIE, ponieważ… „ 

Uczestnicy warsztatów zostali poproszeni o 

wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej 

(Rysunek 2). Składała się ona z trzech pytao 

dotyczących: 

 Ogólnej oceny warsztatów; 

 Zapamiętanego materiału poruszanego na 

warsztatach; 

 Chęci ponownego uczestniczenia w 

warsztatach. 

Pierwsze i ostatnie pytanie zostanie 

przeanalizowane dla wszystkich uczestników 

warsztatów. Natomiast wypowiedzi na pytanie 

otwarte zostały przeanalizowane w podziale na 

tematy warsztatów. 

Rysunek 2 Wypełniona ankieta ewaluacyjna. 

 

  

Zdjęcie 3 SP w Łoniowej. 
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Jak oceniasz warsztaty? 

91%, czyli 127 uczestnikom, warsztaty podobały się (50 osób) lub bardzo się podobały (77 osób). 6% 

uczestników wskazało, że trudno im ocenid zajęcia, 1% osób zajęcia nie podobały się, a 2% 

respondentów stwierdziło, że warsztaty bardzo im się nie podobały (Rysunek 3). 

Rysunek 3 Liczbowy i procentowy rozkład odpowiedzi uczestników warsztatów (N = 140). 

 

Poniżej zaprezentowano wypowiedzi uczniów i uczennic w podziale na poszczególne szkoły. Wzięto 

pod uwagę najliczniejsze kategorie odpowiedzi wybierane przez uczestników tj. „bardzo się 

podobały” i „podobały się” (Rysunek 4). Można stwierdzid, że zajęcia najbardziej podobały się w SP w 

Niedźwiedzy, Łoniowej w klasach V i VI oraz Woli Dębioskiej. 

Rysunek 4 Liczbowy rozkład oceny warsztatów, odpowiedzi „Bardzo się podobały” i „Podobały się” w poszczególnych 
szkołach (Nbardzo się podobało = 77; N podobało się = 50 ). 

 

Najwięcej odpowiedzi „trudno powiedzied” pojawiło się w Sufczynie (Rysunek 5). 

Jeżeli chodzi o wypowiedzi „nie podobały się” i „bardzo się nie podobały” to jedna osoba z SP w 

Łoniowej z klasy IV stwierdziła, że warsztaty jej się nie podobały. Zajęcia bardzo się nie podobały 

dwóm osobom w SP Łoniowej oraz jednej w SP w Sufczynie. 
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Rysunek 5 Liczbowy rozkład oceny warsztatów, odpowiedzi „Trudno powiedzied” w poszczególnych szkołach (N = 9). 

 

Co chcesz zapamiętać na przyszłość? 

Odpowiedzi na pytanie otwarte zostały 

pokategoryzowane i zliczone. Jedna wypowiedź 

mogła należed do kilku kategorii np. zadanie 

uczestnika warsztatów „Niemoc to przemoc”: 

„Agresja nie jest rozwiązaniem, trzeba sobie 

ufad” zostało przydzielone do kategorii „Przemoc 

to nie rozwiązanie” oraz Szacunek/ współpraca. 

Dzięki temu można stwierdzid, co dokładnie 

chcieliby zapamiętad uczestnicy z warsztatów. 

Stąd liczba uczestników warsztatów i liczba ich 

wypowiedzi różni się.  

Ponadto wypowiedzi zostały podzielone 

tematycznie – osobno wypowiedzi z warsztatów 

dotyczących przemocy, uzależnieo i 

asertywności.  

Niemoc to przemoc 

Z pokategoryzowanych 106 wypowiedzi dzieci wyodrębniono jedenaście najliczniejszych grup, z 

których częśd zaprezentowano na rysunku 6. 

Poszczególne kategorie: 

 „Zawsze jest rozwiązanie” – 19% - najczęściej powtarzająca się kategoria wypowiedzi jest 

cytatem z ankiet. Odnosi się do przekonania dzieci, że pomimo trudnej sytuacji możliwe jest 

znalezienie alternatywy. Przykładowe wypowiedzi w tej kategorii to: „Mogę postąpid w inny 

sposób, niż myślałam”, „Zawsze jest wyjście z trudnej sytuacji”. 

 Pomoc – 13% - wypowiedzi dotyczyły przekonania o potrzebie natychmiastowego 

reagowania, szukania wsparcia. Przykładowe wypowiedzi w tej kategorii to: „Żeby pomagad 

Zdjęcie 4 SP w Łysej Górzy 
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innym, gdy ktoś jest krzywdzony”, „Dowiedziałam się, że warto pomagad innym i nie czekad z 

pomocą”. 

 Ogólne rozwiązania – 12% -  to ogólne stwierdzenia, że COŚ należy zrobid, ale dziecko nie 

napisało żadnego konkretnego sposobu. Przykładowe wypowiedzi w tej kategorii to: „Że chcę 

zapamiętad, co zrobid gdy ktoś komuś dokucza”, „Jak się nie (dad) sprowokowad, co zrobid w 

danych sytuacjach”, „Chcę zapamiętad, gdzie mam się zwrócid, jak dostrzegę cyberprzemoc”. 

 Konkretne rozwiązania – 9% - to wypowiedzi, które zawarły konkretny sposób na radzenie 

sobie ze złością, agresją, czy przemocą.  Przykłady to: „Że lepiej jest napisad list przez 

rozmową”, „116 111”, „Że lepiej porozmawiad, a nie rozwiązywad sprawy przemocą” 

 Szacunek/ współpraca – 10% - kategoria dotyczyła przekonao o obdarzaniu się szacunkiem, 

dążeniem do współpracy, jako czynniki ograniczające przemoc czy agresję. Przykładowe 

wypowiedzi w tej kategorii to: „O tolerancji”, „Że wszystkich mamy szanowad”, „Chcę 

zapamiętad, że każdy jest ważny i ważna jest współpraca”. 

 „Przemoc to nie rozwiązanie” – 7% - nazwa kategorii również jest cytatem przekonania, że 

przemoc to nie sposób na problem. Przykłady, to: „Że agresja nie jest rozwiązaniem 

problemu, może tylko jeszcze pogrążyd”, „Agresja nie jest rozwiązaniem problemów, trzeba 

sobie ufad”. 

 Wiedza – 6% - wypowiedzi świadczyły o nabyciu wiedzy dotyczącej przemocy. Przykładowe 

wypowiedzi w tej kategorii to: „O złości, agresji i przemocy”, „Czym różni się złośd, agresja i 

przemoc”. 

 Zakaz przemocy – 5% -  kategoria zawiera wpisy dzieci dotyczące przekonanie o zakazie 

stosowania przemocy. Przykładowe wypowiedzi w tej kategorii, to: „Że nie wolno dokuczad 

innym”, „Żeby nie używad przemocy”. 

 Wsparcie dorosłych – 4% - to grupa wypowiedzi odnoszące się do szukania pomocy u osób 

dorosłych. Przykłady, to: „Żeby przemoc w szkole zgłaszad dorosłym”, „Mów rodzicom kiedy 

ktoś cię zastrasza lub bije”. 

 Nic – 2% - to kategoria, kiedy uczestnicy wpisali „nic” jako rzecz, którą chcieliby zapamiętad z 

warsztatów. 

 Inne – 14% - kategoria, która zawiera m.in. zabawy które pojawiły się na warsztacie np. 

„Zabawa z impulsem” czy „Fotografie”. Zawiera również wypowiedzi np. „Wszystko”, które  

nie charakteryzują się niczym konkretnym. Ale też wypowiedzi dotyczące przekonania, że 

wszyscy mogą stad się osobami dotkniętymi przemocą, np. „Każdy może doświadczyd tego, o 

czym mówiliśmy dzisiaj”. 
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Rysunek 6 Procentowy rozkład wypowiedzi uczestników warsztatów "Niemoc to przemoc" (N wypowiedzi = 106). 

 
 

Tylko nie myśl o białym niedźwiedziu  

34 wypowiedzi zostało przydzielonych do poszczególnych kategorii (Rysunek 7): 

 Szkodliwośd – 35% - w tej kategorii znalazły się wypowiedzi dotyczące negatywnych skutków 

sięgania po używki. Przykładowe wypowiedzi w tej kategorii, to: „Że narkotyki szkodzą 

zdrowiu”, „Gdy chce się byd zdrowym nie sięgad po żadne z tych rzeczy”. 

 Niebezpieczeostwo – 28% - wypowiedzi dotyczyły przekonao, że substancje psychoaktywne 

mogą zniszczyd życie, są niebezpieczne. Przykłady to: „Że narkotyki czy alkohol wcale nie 

pomagają w życiu lecz mogą je zepsud”, „Uzależnienia mogą zniszczyd cale życie”. 

 Asertywnośd – 13% - w tej kategorii znalazły się zdania świadczące o przekonaniu, że bycie 

asertywnym pomaga. Przykładowe wypowiedzi w tej kategorii, to: „Musimy rozróżniad 

koleżeoską przysługę od wykorzystywania”, „Że trzeba mied zawsze swoje zdanie”. 

 Nie warto – 10% - nazwa kategorii to fragment wypowiedzi np. „Że nie warto palid 

papierosów, używad narkotyków i pid alkoholi”. 

 „Nigdy nie spróbuję” – 8% - nazwa kategorii to dokładny cytat wypowiedzi uczestników. 

 Byd sobą – 8% - ta kategoria dotyczyła zadao podkreślających, że sam człowiek jest wartością. 

Przykładowe wypowiedzi w tej kategorii to: „To, że zawsze warto byd sobą i że ważne jest, 

abym spełniała marzenia oraz mogę polegad na innych”, „Że nie wolno ulegad nałogom i nie 

wstydzid się bycia sobą”. 

"Przemoc to nie 
rozwiązanie" 7% 

Wiedza 6% 

Pomoc 13% 

"Zawsze jest 
rozwiązanie" 19% 

Szacunek/ 
współpraca 10% 

Ogólne 
rozwiązania 12% 

Konkretne 
rozwiązania 9% 
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Rysunek 7 Procentowy rozkład wypowiedzi uczestników warsztatów "Tylko nie myśl o białym niedźwiedziu" (N wypowiedzi = 
40). 

 

Jak oprzeć się presji grupy  - warsztat z elementami cyberprzemocy? 

W warsztacie „Mówię NIE, ponieważ…” wzięło udział 12 osób, dlatego też przywołano wypowiedzi 

uczestników, bez podziału na kategorie: 

 „Warto walczyd o swoje” (3 wypowiedzi takie same). 

 „Warto pamiętad, żeby się nie poddawad, byd stanowczym, nieuległym”. 

 „By pilnowad tego co robię, sprawiedliwośd nam odpłaci”. 

 „Podobało mi się, że można było się wyładowad”. 

 „Że nie powinno się mścid na człowieku”. 

 „Trzeba rozwiązywad konflikty rozmową, kompromisem”. 

 „Dowiedziałam się, że nie warto się kłócid, czasem wystarczy rozmowa, by uniknąd bójki czy 

przemocy”. 

 „Fotografie (dwiczenia dramowe) o asertywności, agresji i obojętności”. 

 „Nie wolno dokuczad innym, zamieszczad złych zdjęd”. 

 „Rozwiązania na przyszłośd”. 

Czy chcesz ponownie wziąć udział w warsztatach? 

Ostatnie pytanie dotyczyło chęci udziału w kolejnych warsztatach. 90% (126 uczestników) 

odpowiedziało na nie twierdząco, 8% (11 dzieci ) przecząco, a 2% (3 osoby) wstrzymało się od głosu 

(Rysunek 8). 

Szkodliwośd 35% Niebezpieczeostwo 
28% 

Asertywnośd 13% 

"Nie warto" 10% 
"Nigdy nie spróuję"  

8% 

Byd sobą 8% 
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Rysunek 8 Odpowiedź na pytanie "Czy chcesz ponownie wziąd udział w takich warsztatach?" (N = 140). 

 

Podsumowanie ewaluacji 

Najważniejsze cele warsztatów zostały zrealizowane w większości. Główną przeszkodą do wykonania 
zadania był czas zajęd. 90 minut to bardzo mało na zajęcia psychoedukacyjne, gdzie podstawą 
uczenia się jest własne doświadczenie. 

Cel warsztatów „Niemoc to przemoc” czyli zwiększenie świadomości reagowania w sytuacji 
doświadczania przemocy został osiągnięty. Dzieci potrafiły wymienid konkretne sposoby reagowania 
w sytuacji przemocowych, ich wypowiedzi wskazywały, że „przemoc nie jest rozwiązaniem” oraz to, 
że w dużej mierze zobaczyły, że „zawsze jest rozwiązanie”. To bardzo cenne. 

Dwa cele: podniesienie umiejętności radzenia sobie ze złością oraz  podwyższenie umiejętności 
stawiania granic nie zostały zrealizowane z racji bardzo krótkiego trwania warsztatów.  
 

Cele warsztatu „Tylko nie myśl o białym niedźwiedziu” również zostały osiągnięte. Uczestnicy 

wskazywali, że wartością są oni sami, ich marzenia, a środki psychoaktywne mogą to wszystko 

zniszczyd. Pogłębili zatem swoją świadomośd nt. ich systemu wartości. Wypowiadali się, że należy 

rozróżniad koleżeoską przysługę od wymuszania – co niewątpliwie skłania ich do refleksji nad 

podejmowaniem decyzji w przyszłości. Warsztaty o uzależnieniach zdecydowanie podwyższyły 

świadomości o negatywnych konsekwencjach sięgania po środki psychoaktywne, co wielokrotnie 

pojawiało się w wypowiedziach uczniów i uczennic. 

 

Cele warsztatu „Mówię NIE, ponieważ…” zostały częściowo osiągnięte. Dzieci z pewnością 

doświadczyły wartości dbania o swoje granice, podwyższyły świadomośd stawiania granic, walki o 

swoje. Zwiększyły również wiedzę, czym jest asertywnośd i czym różni się od uległości czy agresji. 

Zreflektowały, że umieszczanie komentarzy pod zdjęciem jest niewłaściwe, bo może kogoś 

skrzywdzid. Zatem element cyberprzemocy pojawił się. Niestety, brak czasu nie pozwolił na 

przedwiczenie umiejętności odmawiania i dokładnego omówienia, co zrobid, kiedy doświadcza się 

cyberprzemocy. 
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Należy wspomnied, że wypowiedzi uczniów i uczennic wskazują na głębokie przemyślenia po 

warsztatach. Przekonania i stwierdzenia wypłynęły bezpośrednio od uczestników zajęd. Niektóre 

wypowiedzi są szczególnie przejmujące jak te, dotyczące walki o siebie, swoje wartości i marzenia. 

Czy te, dotyczące nadziei kryjącej się, w każdej sytuacji, że zawsze jest jeszcze inne, lepsze 

rozwiązanie. 

Z przytoczonej analizy wynika również, że w znacznej większości dzieciom podobały się warsztaty i 

uznały je za cenne doświadczenie, które chciałyby powtórzyd w przyszłości. 

Nikły głos negatywnie oceniający udział w warsztatach pochodzi z klas, gdzie trenerki zauważyły 

trudności, o których jest napisane wyczerpująco poniżej. 

Obserwacje i rekomendacje trenerek 
Szczególną uwagę zwróciły klasy, które są rekomendowane do pracy „na problemie”, a nie jedynie 

profilaktycznie. Niemniej, wszystkie klasy zostały poniżej omówione. 

Na szczególną uwagę zasługuje klasa IV z SP w Łoniowej. Mają przed sobą jeszcze dwa lata wspólnej 

współpracy jako grupa, a już teraz sami określają się jako „niefajna klasa”. Pojawiły się również głosy, 

że „zniszczyli sobie Mikołajki”. Jest to o tyle niepokojące, ponieważ konflikty nierozwiązane eskalują, 

dlatego w opinii trenerek należałoby już na początku kolejnego roku szkolnego: 

 przeprowadzid integrację klasy, 

 pracowad na przekonaniach o innych, 

 wzbudzid akceptację do odmienności, 

 szukad sposobów na porozumienie. 

Szczególnie ważne jest to, że dzieci w tej klasie charakteryzuje duża otwartośd na pracę w grupach 

względem trenerek. Wydaje się, że dwa, trzy warsztaty w odstępstwie kilkutygodniowym powinny 

byd dla klasy cennym doświadczeniem, które może realnie wpłynąd na ich współpracę i 

funkcjonowanie w kolejnych latach. 

Warsztaty w Niedźwiedzy obejmowały swoim działaniem wszystkie dzieci od klasy IV do VI. Grupa 

była bardzo grzeczna, spokojna, ale i kreatywna. Wydaje się, że na tle wszystkich innych szkół dzieci w 

niej były najbardziej nieśmiałe i dośd skryte. Aby je pobudzid do twórczego działania odpowiednie 

byłyby warsztaty dotyczące twórczości, współpracy lub też edukacji medialnej czy obywatelskiej. 

Dzięki nim uczestnicy mogliby otworzyd się i ośmielid do wypowiedzi i działania. 

Grupą zasługującą na szczególną uwagę jest klasa VI w Porąbce Uszewskiej. Problem, jaki zarysował 

się podczas warsztatów, to szczególnie brak tolerancji i akceptacji na innośd. Potrzebne jest 

wypracowanie komunikatów, które będą jasne dla każdego uczestnika, a po których zastosowaniu 

będzie możliwa rozmowa lub mediacja nauczyciela. Niestety, to ostatnia klasa w szkole podstawowej, 

ponieważ w gimnazjum problem może się pojawid ponownie. 

Często zdarza się tak, że w klasach jest jeden uczeo lub uczennica, której zachowanie nie jest 

zrozumiałe dla reszty klasy. Niejednokrotnie prowadzi to do eskalacji konfliktów, nieprozumieo. Na 
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warsztatach trenerki są w stanie wzmocnid grupę i wypracowad z nią realne sposoby komunikowania 

swoich uczud. Przy takich klasach niezbędna jest współpraca z wychowawcą/wychowawczynią, aby 

wiedział/a, jakie schematy zostały wypracowane podczas zajęd warsztatowych. 

Warsztaty w Sufczynie dotyczyły przeciwdziałania przemocy. Uczestnikami byli uczniowie i uczennice 

klasy VI. Dzieci były bardzo wycofane, wypowiadały się niechętnie.  Dało się wyczud w grupie strach 

przed ośmieszeniem się na forum. Dominowała postawa: Lepiej siedzied cicho, niż się wygłupid. 

Podczas kolejnych dwiczeo dzieci powoli się otwierały, ale praca w temacie przemocy pokazała, że 

ten problem w klasie rzeczywiście jest. Wskazywały na to zachowania uczniów i uczennic podczas 

głównych dwiczeo dramowych, w których dzieci wchodziły w role świadków przemocy i miały znaleźd 

idealne i jednocześnie realne rozwiązanie sytuacji przemocowej. Cenny doświadczeniem dla nich było 

to, że żadna z grup nie pokazała dobrego zakooczenia, jedynie zakooczenia pozornie dobre. 

Towarzyszyła im jednocześnie refleksja i świadomośd, że problem nie jest tak naprawdę rozwiązany i 

żeby prawdziwie go rozwiązad potrzebna jest dobra komunikacja. Takie też warsztaty zalecane byłyby 

dla tej grupy, czyli dotyczące: dobrej komunikacji, współpracy i tolerancji oraz warsztaty integracyjne. 

Warsztaty w Łysej Górze dla klasy VI dotyczyły asertywności. Podczas dwiczeo okazało się, że 

problemem nie są zachowania agresywne, lecz ulegle. Większośd dzieci miała kłopoty z odróżnieniem 

zdania asertywnego: „nie mam na to zgody”, od uległego: „udam, że nic się nie stało”. Często 

uległośd nazywana jest bierną agresją, gdyż kumulowanie swoich emocji i brak ochrony swoich granic 

może prowadzid do niekontrolowanych wybuchów złości lub też do agresji pośredniej, np. 

obmawiania, komentowania za plecami. Nie sprzyja to współpracy. Wydaje się, że podobne warsztaty 

mogłyby przydad się w innych klasach i szkołach. 

Rozmowa z dyrekcją w Woli Dębioskiej po warsztatach uświadomiła trenerkom, że potrzeba jest 

pracy nad różnymi tematami, nie tylko przemocy i uzależnienia, również dotyczące integracji, 

asertywności, konfliktów, tolerancji, ale i twórczego myślenia, edukacji obywatelskiej i medialnej dla 

klas, które są zgrane, dobrze funkcjonują, a warsztaty mogą byd dla nich po części nagrodą, dobrą 

zabawą, odkryciem czegoś jeszcze nieznanego.  

Szczególnie jasne się stało to również na warsztatach w Jaworsku. Grupa mimo drobnych konfliktów 

między sobą nie wykazywała przemocowych stylów zachowania. Dla takich grup lepsza byłaby 

integracja lub twórcze myślenie, które tylko pobudzi ich kreatywnośd czy zwiększy aktywnośd 

obywatelską w przyszłości. 

Klasa w Dębnie pomimo wysokiego poziomu intelektualnego i szczególnej dojrzałości dziewczyn 

wykazywała niepokojące zachowania. Częśd chłopców wydawała się byd ze sobą w dośd zażyłych 

stosunkach – co z jednej strony jest bardzo dobre, bo trwałe i satysfakcjonujące przyjaźnie 

przeciwdziałają podejmowaniu zachowao ryzykownych. Jednocześnie chłopcy ci działali w sposób 

deintegrujący klasę, skupiając uwagę na sobie, nie dając przestrzeni innym uczestnikom warsztatu na 

swobodę wypowiedzi. Wpływali na grupę w sposób dośd negatywny. Ważne dla nich było 

doświadczenie, które pokazało, że KAŻDY w grupie jest ważny. Niestety, również jest to klasa VI, 

ostatnia, dlatego ciężko będzie monitorowad wpływu warsztatów na życie tej klasy.  

Ważne jest również, aby objąd programem profilaktycznym młodsze klasy – zmniejsza to ryzyko 

eskalowania konfliktów, które później rzutują na doświadczenie młodych ludzi we współpracy ze 
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sobą. Ponadto zgrana klasa ułatwia pracę nauczycielom, dlatego warto inwestowad również w 

młodsze dzieci. 

Problemem był również bardzo krótki czas warsztatów. Objęcie programem profilaktycznym w 90 

minut jest niezwykłym wyzwaniem, ewaluacja warsztatów pokazała, że jednak warsztaty były 

ważnym wydarzeniem dla znacznej większości uczestników. Większośd dzieci chciałaby doświadczyd 

ponownie takich zajęd, co jest także ważną rekomendacją. 


