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 WWW .RPPSTOW .PL  

OFERTA: 

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, 
mamy przyjemność przedstawić naszą propozycję

 programów profilaktycznych.  

Jeżeli zdecydują się Państwo na współpracę z nami 
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 

502 142 856, 502 165 679 lub informację 
na adres poczty e-mail: stowrpp@poczta.onet.pl 



UCZNIOWIE  KLAS  1-3

CZAS  TRWANIA  KAŻDEGO  WARSZTATU :  4H ,  KOSZT :  OD  544  ZŁ    

Kim jest obcy? Kogo powinniście się 
bać, do kogo można się zwrócić 

o pomoc?  

JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ 

PRZESTĘPSTWA 

W SZKOLE, NA ULICY, 

W DOMU. 

Jakie czynniki powodują ,  że dziecku 
może stać  się  krzywda? 

Jakie doświadczenia mają  z tym 
dzieci? Co jest groźniejsze: obcy pies, 
czy domowe urządzenie elektryczne? 

A może pozostawione przez tatę  
chemikalia? 

BEZPIECZNE
ZACHOWANIA  

W RÓŻNEGO RODZAJU
SYTUACJACH. 

Zobaczmy, co zapamiętaliście po 

dwóch zajęciach – przećwiczmy to 

w scenkach, zróbmy na koniec 

razem plakat. 

SYTUACJE ZAGRAŻAJĄCE 

BEZPIECZEŃSTWU DZIECKA – 

ZAJĘCIA PODSUMOWUJĄCE 
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UCZNIOWIE  KLAS  5-6

CZAS  TRWANIA  KAŻDEGO  WARSZTATU :  4H ,  KOSZT :  OD  544  ZŁ    

Mity i fakty o uzależnieniach. 
Mechanizmy powstawania, 

konfrontacja wzajemnych przekonań. 
Ponadto analiza problemu uzależnień 

i rozpowszechnienia używania 
środków psychoaktywnych – niejako 

przy okazji 

TOKSYKOMANIA –

ZAJĘCIA  

O UZALEŻNIENIACH  

Uczniowie w trakcie zajęć  uczą  się  
jak normy szkolne mają  się  

do prawnokarnych konsekwencji .     
Jakie zachowanie jest „niegrzeczne”, 

a jakie rodzi już  konsekwencje prawne? 
Jaka jest różnica między 

odpowiedzialnością  moralną  
a prawną? Kto i za co trafia do 

„poprawczaka”? 
Na te i  inne pytania znajdziecie 
odpowiedź  podczas tych zajęć .    

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
NIELETNICH ZA CZYNY

ZABRONIONE.  
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UCZNIOWIE  KLAS  2-5

UCZNIOWIE  KLAS  3-6

Jak rozwiązywać konflikty bez użycia 
przemocy? Procedura wchodzenia 

po drabinie może nam w tym 
pomóc. Uruchomimy uczniowskie 

doświadczenie do zwycięskiego 
przechodzenia przez konflikt, tak 
aby nie było stron pokonanych.   

SPOSOBY RADZENIA
SOBIE Z KONFLIKTEM 

CZAS  TRWANIA  

WARSZTATU :  6H ,  

KOSZT :  OD  796  ZŁ    

Zajęcia integrujące klasę  
z wychowawcą, podstawy dobrej

komunikacji, czyszczenie
konfliktów. 

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
DLA KLAS II – V  

CZAS  TRWANIA  

WARSZTATU :  6H ,  

KOSZT :  OD  796  ZŁ    



NASZA KLASA 
W KRYZYSIE - ZAJĘCIA 

POPRAWIAJĄCE RELACJE 
RÓWIEŚNICZE 

Kiedy jest tak źle, że nikt z nikim nie chce już
rozmawiać, a uczniowie przychodzą do

szkoły bez przyjemności – w grupie klasowej
jest kryzys. Po nazwaniu sytuacji możemy  
się nią zająć. Tak, aby nie było pokonanych. 

ZAJĘCIA Z KOMUNIKACJI 
INTERPERSONALNEJ 
W KLASACH IV - VI  

Skrócony trening asertywności 
dla 10 – 13 latków. 

Łagodnie, stanowczo, zdecydowanie. 
Dbamy o siebie nie krzywdząc innych 
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UCZNIOWIE  KLAS  4-6

CZAS  TRWANIA  WARSZTATU :  6H ,  

KOSZT :  OD  796  ZŁ    

CZAS  TRWANIA  WARSZTATU :  8H ,  

KOSZT :  OD  1048  ZŁ    



RZECZ O TOLERANCJI 

Stereotypy dotyczące narodowości, rasy, 
wyznania, przekonań. Można za to zostać 

pobitym, można też porozmawiać w klasie, 
gdzie „nie lubią czarnych, żydów i pedałów”.  

NOWA STARA MODA – 
SUBKULTURA EMO, 

JAK PRZEŻYWAĆ, ŻEBY 
NIE BOLAŁO 

Cierpienie jako wartość? Kiedy nie boli, 
to nie istniejesz? Komu i z jakiego powodu 

potrzebne jest obnoszenie się z bólem? 
Co na ten temat sądzą sami uczniowie?  
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UCZNIOWIE  KLAS  4-6

CZAS  TRWANIA  KAŻDEGO  WARSZTATU :  4H ,  KOSZT :  OD  544  ZŁ    

ALKOHOL JAKO CZYNNIK 
SPRAWCZY W PATOLOGII 
ZACHOWAŃ MŁODZIEŻY 

Szkody alkoholowe – kto i kiedy je ponosi? 
Jak szybko uzależnia się młody człowiek? 
Czy zdąży się uzależnić, zanim zniszczy 

przyszłość sobie, lub komuś? Co to znaczy 
mądre picie? Czy alkohol pomaga się bawić? 

Mity i rzeczywistość.  

JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ 
PRZEMOCY 

 I PRZESTĘPSTW?  

O unikaniu sytuacji, w których 
niebezpieczeństwa można było uniknąć. 

Uczestnicy korzystają z własnych 
doświadczeń bycia ofiarą, analizują i ćwiczą 
sytuacje, aby następnym razem wyjść cało 

z opresji.  



WPŁYW TELEWIZJI   
I INTERNETU NA 

ZACHOWANIA DZIECI 
I MŁODZIEŻY. 

RZECZ O KULTURZE 
SMS-ÓW I CZATÓW 

Internet: przyjaciel, czy wróg? Jak używać, 
żeby nie ucierpieć? Jak korzystać 

bezpiecznie? Doświadczenia własne dzieci 
i pomysły na przyszłość 

JAK RADZIĆ SOBIE Z 
WŁASNĄ I CUDZĄ AGRESJĄ 

– RZECZ RÓWNIEŻ O 
PRZEMOCY 

Odniesienie doświadczeń własnych 
uczestników z trudnymi emocjami 

i sposobami ich odreagowania do relacji 
z rówieśnikami i dorosłymi. Role pełnione 

w klasie, wzajemne oczekiwania.   
Diagnoza sytuacji klasowej. 
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UCZNIOWIE  KLAS  4-6

CZAS  TRWANIA  KAŻDEGO  WARSZTATU :  4H ,  KOSZT :  OD  544  ZŁ    

„PAPIEROSY ALBO 
ZDROWIE?  KTO MÓGŁBY 

MNIE ZACHĘCIĆ DO 
ZDROWEGO WYBORU?”   

Ani przejaw demoralizacji, ani wykroczenie, 
a zezwolić na to nie można. Palenie, albo 

zdrowie – czy to hasło na was działa? 
Jeśli nie, te zajęcia są dla Was. 

Dzieci palą, bo... no właśnie, dlaczego? 


