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Kilka słów o szkolnej profilaktyce 

 W bieżącym roku szkolnym prowadzę w klasach zajęcia z zakresu 

profilaktyki uzależnieo i profilaktyki przemocy. Ten ostatni temat jest 

szczególnie trudny i bolesny. Mowa bowiem zarówno o przemocy w rodzinie 

jak i przemocy rówieśniczej. Jak wiadomo zawsze jest lepiej zapobiegad niż 

leczyd, dlatego  nie unikamy tych trudnych tematów. 

Chcemy, by uczniowie i ich rodzice nie wahali się, by zgłaszad się do nas po 

pomoc i wsparcie. Ktoś z Paostwa może zapytad- co może poradzid psycholog 

czy pedagog w sytuacji, gdy dziecko wychowuje się w rodzinie z problemem 

alkoholowym lub tam, gdzie mamy do czynienia z przemocą w rodzinie? 

Poświęcę temu tematowi trochę miejsca. 

Po pierwsze dysponujemy informacją, gdzie rodzina- cała rodzina- może 

uzyskad darmową, kompleksową pomoc. Po drugie udzielamy wsparcia 

dzieciom oraz pomagamy im w rozwiązywaniu bieżących problemów. To 

sprawia, że młodzi ludzie mimo, że żyją w permanentnym stresie,  jakoś sobie 

radzą nie sięgając po narkotyki i inne drastyczne sposoby rozładowujące 

napięcie nerwowe.  

 Przez kilkanaście lat pracy prowadziłam grupy terapeutyczne dla 

młodzieży z rodzin alkoholowych, dzieci doznających i stosujących przemoc, 

zajmowałam się doradztwem dla rodziców. W naszej szkole prowadzę obecnie  

grupy wsparcia zorientowane na zapobieganie występowaniu problemów 

wychowawczych i emocjonalnych. Wielu uczniów korzysta z terapii 

indywidualnej i  doraźnych porad. Coraz mniej mam czasu na zajęcia z całymi 

klasami. Proszę więc paostwa o sygnalizowanie problemów dzieci poprzez 

telefon zaufania, gdzie możemy umawiad się na kontakt indywidualny i 

rozwiązywad wspólnie trudne sprawy. Nie możemy obiecad, że będziemy 

skuteczni w każdym przypadku, ale zawsze staramy się. 

Swojego czasu NTO podała listę zachowao dzieci, które powinny wzbudzid 

czujnośd rodziców, gdyż mogą sugerowad, że młodzi ludzie są w szkole ofiarami 

przemocy. Oto one: 
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Młody człowiek może być ofiarą przemocy jeśli
1
: 

 

-wraca ze szkoły później, okrężną drogą 

-wraca po lekcjach ze zranieniami i siniakami 

-ma podarte ubranie 

-niespodziewanie ma zniszczone podręczniki i przybory szkolne 

-prosi rodziców o ponowne kupienie „zgubionych” (zabranych lub 

ukradzionych) przedmiotów 

-często „gubi” pieniądze i prosi o drobne na „składkę” 

-nie chce brać do szkoły drugiego śniadania albo bierze dużo więcej, niż 

zwykle zjada 

-prosi o załatwienie zwolnienia z w-f 

-kłóci się ze swoimi przyjaciółmi 

-jest ciche, izoluje się 

-jest agresywne w stosunku do innych domowników, np. rodzeństwa 

-ma gorsze wyniki w nauce 

-opuszcza pojedyncze lekcje lub wagaruje 

-ma problem ze snem lub senne koszmary, płacze w nocy 

 

Mając powyższe na uwadze prosimy państwa o czujność i dalszą 

współpracę, by w naszej szkole wszyscy uczniowie czuli się dobrze i byli 

bezpieczni. 
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