
 

Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator 

  Tel. 795 035 272  

  e-mail: biuro@edukator-krakow.pl 
  http://edukator-krakow.pl 

NIP: 602-005-15-87 

Ul. Św. Filipa 23/4 

31-150 Kraków 

 

Szanowni Państwo, 

Oferujemy 

 

Warsztaty dla klas I-III: 

1. „Angry Birds”- agresja, przemoc  

2. „ Koziołek Matołek”- uzależnienia, zdrowie  

3. „Avatar” –Internet, media  

4. „Kubuś Puchatek”- akceptacja, tolerancja  

5. „Madagaskar”– integracja  

 

Warsztaty dla klas IV–  VI: 

1. „Potwory i spółka”- agresja, przemoc  

2. „Złodziej życia”– uzależnienia, dopalacze 

3. „The Social Network”- Internet, cyberprzemoc, media  

4. „Jak wytresować smoka”– tolerancja  

5. „Na Wspólnej”– integracja  
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„Angry Birds”- agresja, przemoc 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x45min,  

        2x45min,  

        3x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób – zespół klasowy  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Warsztat ma zapoznać dzieci z pojęciem agresji, uzmysłowić im jak ważny jest szacunek 

dla drugiej osoby i reakcja na krzywdę. Prowadzący wskaże na zajęciach m.in. sposoby na 

odreagowywanie negatywnych emocji, kształtowanie poczucia własnej wartości, ukaże 

znaczenie współpracy ,jako sposobu przeciwdziałania agresji w grupie. 

 

UCZEŃ PO WARSZTACIE: 

 Wie, jakie są emocje i potrafi je nazwać 

 Wie, co to złość i w jakich sytuacjach zazwyczaj powstaje 

 Zna aprobowane społecznie sposoby rozładowania złości 

 Wie, że słowa mogą ranić drugą osobę 

 Wie, czym jest właściwe zachowanie 

 Zna znaczenie słowa agresja i źródła jej pochodzenia 

 Zna przyczyny i skutki zachowań agresywnych 

 Dba o innych i ich szanuje 

 Wie jak zachować się w trudnych sytuacjach 

 Rozróżnia skarżenie od informowania 

 Wie, co robić w sytuacji, gdy komuś dzieje się krzywda 
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„ Koziołek Matołek”- uzależnienia, zdrowie 

 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x45min,  

        2x45min,  

        3x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób – zespół klasowy  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Uczniowie podczas tego warsztatu dzięki wspólnej zabawie, krótkim bajkom  

i rozmowie poznają zasady dbania o zdrowie oraz konsekwencje, jakie ponosi organizm  

w przypadku jego zaniedbania. Trener będzie kształtować wśród uczniów postawy wolne od 

nałogów oraz wskaże uczniom osoby do których mogą się zgłosić w trudnej sytuacji.  

Wyjaśni uczniom jak ważne dla bezpieczeństwa jest informowanie osób dorosłych o trudnych 

sytuacjach. Wraz z uczestnikami zbuduje wspólne argumenty do asertywnej odmowy.  

Wyjaśni, że nadużywanie komputera prowadzi do siecioholizmu. 

 

UCZEŃ PO WARSZTACIE: 

 Poznaje zasady dbania o swoje zdrowie 

 Wie, czym jest zdrowe odżywianie 

 Wie, że istnieją substancje, produkty, które mogą niszczyć zdrowie 

 Rozumie znaczenie słowa uzależnienie 

 Uświadamia sobie, że uzależnić można się również od komputera, gier, telefonu itd. 

 Rozumie, że zbyt długie siedzenie przed komputerem może źle wpłynąć na zdrowie 

 Zdaje sobie sprawę, że nie należy przyjmować prezentów od obcych osób 

 Potrafi powiedzieć NIE, gdy ktoś namawia go do zrobienia czegoś, na co nie mam 

ochoty 

 Wie, do kogo zgłosić się po pomoc w trudnej sytuacji 
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„Avatar”– Internet, cyberprzemoc, media 

 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x45min,  

        2x45min,  

        3x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób – zespół klasowy  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Na warsztacie wspólnie z uczestnikami Trener określa  najczęstsze zagrożenia, na jakie 

narażeni są najmłodsi użytkownicy Internetu, czyli np. nieświadome uczestniczenie  

w działaniach niezgodnych z prawem, nieświadome udostępnianie osobistych informacji. 

Prowadzący wraz z uczestnikami buduje zasady bezpiecznego korzystania z komputera  

i Internetu, określa zakres alternatywnych form spędzania wolnego czasu od komputera. 

Pokazuje młodym użytkownikom sieci, że nadmierne spędzanie czasu przy komputerze może 

mieć różne skutki. Omawia z dziećmi fenomen „słitfoci” i „hejtowania”, poprzez dyskusje 

uzmysławia, że w sieci można stać się ofiarą przemocy. Wskazuje uczniom zasady 

postępowania w sytuacji, gdy się jest atakowanym przez innych użytkowników. 

 

UCZEŃ PO WARSZTACIE: 

 Poznaje Internet razem z rodzicami 

 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie 

 Wie, że nie wszystkie informacje w Internecie są prawdziwe 

 Posiada krytyczne podejście do informacji przeczytanych w Sieci 

 Rozumie, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych 

dostępnych źródeł(encyklopedie, książki, słowniki) 

 Uważa  na  niebezpieczeństwa  związane  z   nawiązywaniem  nowych  znajomości 

w Internecie 

 Wie, że nie może ufać osobom poznanym w Sieci 

 Nie podaje swoich prywatnych danych 

 Mówi rodzicom o sytuacjach, kiedy natrafi na nieodpowiednie treści w Internecie 

 Zgłasza nie legalne i szkodliwe treści osobom dorosłym 

 Pamięta, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami 
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„Kubuś Puchatek” –tolerancja, komunikacja 

 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x45min,  

        2x45min,  

        3x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób – zespół klasowy  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Program  warsztatów  kładzie  szczególny   nacisk   na  tolerancję  i  komunikację.  

Dzieci powinny się przekonać, że„ inny ”nie znaczy „gorszy”. Ludzie różniący się od nas nie 

mogą  być  z  tego   powodu  pozbawieni  prawa   do  zachowań zgodnych  ze  swoimi 

przekonaniami,   oczywiście  pod  warunkiem,   że  nie  krzywdzą  w  ten  sposób  innych. 

Warsztat ma  za  zadanie uzmysłowić jak ważny jest szacunek w stosunku do siebie jak  

i drugiej osoby. Prowadzący omówi z  uczniami znaczenie słowa tolerancja. Pokaże, że to nie 

tylko otwartość na to, co inne, ale również umiejętność szanowania tych odmienności.  

Szacunek należy się każdemu, bez względu  na wiek, płeć, kolor skóry czy stopień sprawności 

fizycznej. Może się jednak zdarzyć tak, że zachowania innych ludzi pozostaną przez nas 

nietolerowane, np. kłamstwo, agresja, łamanie prawa itp. 

 

UCZEŃ PO WARSZTACIE: 

 Zna i rozumie takie pojęcie jak: tolerancja, nietolerancja 

 Jest świadom mechanizmów powstawania uprzedzeń i rozumie, do jakich skutków 

mogą one prowadzić 

 Wie, że nieprzemyślane opinie wypowiadane na głos mogą krzywdzić 

 Wie, że „inny” nieznaczny „gorszy” 

 Rozumie, że należy troszczyć się o innych 

 Wie jak ważne jest dawanie i otrzymywanie wsparcia 
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„Madagaskar”– integracja 

 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x45min,  

        2x45min,  

        3x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób – zespół klasowy  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Program warsztatów integracyjnych został stworzony z myślą o dzieciach 

rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Zajęcia służą wzajemnemu poznaniu się  

i uświadomieniu dzieciom, że tworzą wspólnotę-grupę, która ma własne normy, zasady  

i w której  jest też miejsce  na indywidualne potrzeby  i emocje każdego z  uczestników. 

Warto już od najmłodszych klas zadbać oto, by grupa funkcjonowała w sposób właściwy, 

zapewniając jej członkom poczucie bezpieczeństwa, sprzyjając rozwojowi emocjonalnemu, 

psychicznemu i społecznemu każdego z uczniów. Warsztat ma za zadanie zwiększyć poczucie 

przynależności do grupy, a także wzajemne współdziałanie i wsparcie. Tym samym mamy 

okazję umożliwić uczniom przełamanie pierwszych lodów, angażując w zabawy całą grupę. 

Aktywnie włączamy nauczyciela w proponowane ćwiczenia, co pomaga przełamać dystans  

i nieufność. 

 

PROGRAM ZAJĘĆ - (może ulec zmianie po konsultacji z Zamawiającym) 

 Budowanie zaufania w grupie 

 Efektywnego współdziałania grupy 

 Ustalenie zasad wspólnego funkcjonowania; 

 Kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz rozwiązywania problemów i 

konfliktów grupowych 

 Umacnianie postaw tolerancji dla różnic poglądów oraz szacunku dla innych ludzi i dla 

własnej osoby; rozwijanie troski o innych 

 Ukazywanie i dostrzeganie pozytywnych cech osobowości u siebie i u innych. 
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KLASY IV –  VI 

 

„Potwory i spółka”- agresja, przemoc 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x45min,  

        2x45min,  

        3x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób – zespół klasowy  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Trener pracuje z uczestnikami nad zagadnieniem poczucia wartości, pokazując jak jest ono 

ważne w życiu każdego człowieka. W trakcie zajęć są przedstawione pojęcia agresji, przemocy 

czy autodestrukcji. Warsztat budzi poczucie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa. 

Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu profilaktyk i agresji i przemocy. 

UCZEŃ PO WARSZTACIE: 

 Wie w wyniku, jakich zachowań powstaje złość 

 Wie, czym jest frustracja 

 Zna znaczenie słów: agresja, przemoc 

 Potrafi rozróżnić agresję od przemocy 

 Poznaje przyczyny występowania agresji i jej konsekwencje 

 Rozumie, że jego zachowanie bądź słowa mogą krzywdzić innych 

 Wie, że  hejtowanie w Internecie wypowiedzi, zdjęć innych użytkowników również jest 

agresywnym zachowaniem 

 Wie jak reagować na przemoc 

 Zna instytucje, do których może zgłosić się po pomoc 

 Potrafi rozładować złości w sposób akceptowalny społecznie 

 Potrafi znaleźć argumenty, aby oprzeć się naciskowi grupy rówieśniczej. 
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„Złodziej życia” – uzależnienia 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x45min,  

        2x45min,  

        3x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób – zespół klasowy  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Zajęcia mają na celu zwiększyć świadomość uczniów o negatywnych konsekwencjach 

używania substancji psychoaktywnych. Trener na licznych przykładach z życia 

przedstawiają,   jakie   konsekwencje   można   ponieść   w   wyniku eksperymentowania  

z substancjami psychoaktywnymi. Dzięki ćwiczeniom warsztatowym odbywa się nauka 

przeciwstawiania się presji otoczenia, samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie 

odpowiedzialności. 

 

UCZEŃ PO WARSZTACIE: 

 Zna mechanizmy uzależnienia 

 Potrafi wymienić negatywne skutki zażywania substancji psychoaktywnych 

 Wie, na jakie sfery życia człowieka wpływa uzależnienie 

 Wie, że informacje w Internecie na temat cudownego działania narkotyków, alkoholu 

to stereotypy 

 Rozumie, jakie ryzyko niesie za sobą sięganie po środki psychoaktywne 

 Potrafi znaleźć argumenty, aby oprzeć się naciskowi grupy rówieśniczej 

 Wie, że komputer, gry, telefon też może uzależnić 

 Wie gdzie znaleźć pomoc w sytuacji zagrożenia 

 Rozumie, że o sytuacjach trudnych należy mówić osobą dorosłym 

 Potrafi aktywnie spędzać czas wolny 
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„Sala samobójców” - Internet, cyberprzemoc, media 

 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x45min,  

        2x45min,  

        3x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób – zespół klasowy  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Trener rozmawia z młodzieżą na temat fenomenu „słitfoci” oraz wspólnie określa z 

uczestnikami konsekwencje „hejtowania” w sieci innych użytkowników. Pobudza młodzież do 

samokrytycyzmu w kontekście funkcjonowania w sieci. Podczas warsztatu kształtujemy .in. 

umiejętność właściwego doboru treści przeglądanych i umieszczanych w Internecie, ilości 

czasu w nim spędzanego oraz zasad, jakimi powinien się kierować użytkownik Internetu, aby 

być bezpiecznym. 

UCZEŃ PO WARSZTACIE: 

 Wie, co to jest siecioholizm i jakie niesie skutki dla człowieka w różnych sferach jego 

funkcjonowania 

 Zna ograniczenia prawne wynikające z korzystania z sieci 

 Zna granice między żartem a cyberprzemocą 

 Wie, jakie emocjonalne konsekwencje „hejtowania” ponoszą użytkownicy sieci 

 Rozumie, czym jest zjawisko cyberprzemocy i wie jak się zachować, jeśli on bądź 

osoba w jego otoczeniu jest ofiarą cyberprzemocy 

 Zgłaszanie szkodliwych treści osobom dorosłym 

 Zna instytucje, organizacje, do których może zgłosić się po pomoc, jeżeli dotknie go 

cyberprzemoc 

 Rozumie, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych 

dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki) 

 Wie, że nie może ufać osobom poznanym w sieci 

 Zna alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego 
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„The Social Network” 

    Internet, cyberprzemoc, media 

 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x45min,  

        2x45min,  

        3x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób – zespół klasowy  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Trener rozmawia z młodzieżą na temat fenomenu „słitfoci” oraz wspólnie określa  

z uczestnikami konsekwencje „hejtowania” w sieci innych użytkowników.  

Pobudza   młodzież   do   samokrytycyzmu   w   kontekście   funkcjonowania    w   sieci. 

Podczas warsztat, kształtuje m.in. umiejętność właściwego doboru treści przeglądanych  

i umieszczanych w Internecie, ilości czasu w nim spędzanego oraz zasad, jakimi powinien się 

kierować użytkownik Internetu, aby być bezpiecznym. 

 

UCZEŃ PO WARSZTACIE: 

 Zna plusy jak i minusy Internetu 

 Wie jak bezpiecznie korzystać z sieci 

 Wie, jakie emocjonalne konsekwencje „hejtowania” ponoszą użytkownicy sieci 

 Rozumie, czym jest zjawisko cyberprzemocy i wie jak się zachować, jeśli on bądź 

o Osoba w jego otoczeniu jest ofiarą cyberprzemocy 

 Zna instytucje, organizacje, do których może się zgłosić o pomoc, jeżeli dotknie go 

o cyberprzemoc 

 Zdaje sobie sprawę, że nadmierne korzystanie z Internetu, gier komputerowych 

o Może uzależnić 

 Zgłaszanie szkodliwe treści osobą dorosłym 

 Rozumie, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych 

dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki) 

 Wie, że nie może ufać osobom poznanym w sieci 

 Zna alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego
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„Jak wytresować smoka”– tolerancja 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x45min,  

        2x45min,  

        3x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób – zespół klasowy  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Uczniowie w trakcie warsztatu powinny się przekonać, że „inny” nie znaczy 

„gorszy”. Ludzie różniący się od nas nie mogą być z tego powodu pozbawieni prawa do 

zachowań zgodnych ze swoimi przekonaniami,  oczywiście pod warunkiem,  że nie 

krzywdzą w ten sposób drugiego człowieka. Warsztat ma za zadanie uzmysłowić jak 

ważny jest szacunek w stosunku do siebie jak i drugiej osoby. Ma uwrażliwić młodego 

człowieka do reakcja na krzywdę. Prowadzący omówi z uczniami przyczyny 

nietolerancji.   Wspólnie z uczestnikami wskaże grupy, które bywają dyskryminowane  

w Polsce,  omówi przyczyny i skutki tego zachowania. Poruszy problem nietolerancji  

i braku zrozumienia, jako przyczyny konfliktów społecznych. Prowadzący omówi  

z uczniami znaczenie słowa tolerancja. Pokaże, że tolerancja to nie tylko otwartość na to, 

co inne, ale również umiejętność szanowania tych odmienności. Szacunek należy się 

każdemu, bez względu na wiek, płeć, kolor skóry czy stopień sprawności fizycznej.  

Może  się  jednak zdarzyć tak, że zachowania innych ludzi pozostaną przez nas 

nietolerowane ,np. kłamstwo,  agresja, łamanie prawa itp. 

UCZEŃ PO WARSZTACIE: 

 Zna i rozumie takie pojęcia jak: tolerancja, wielokulturowość 

(polikulturowość), dyskryminacja, rasizm, ksenofobia, antysemityzm, 

społeczne wykluczenie 

 Jest świadom mechanizmów powstawania uprzedzeń i rozumie, do jakich skutków 

mogą one prowadzić 

 Wie, że nieprzemyślane opinie wypowiadane na głos mogą krzywdzić 

 Wie, jakie są emocjonalne konsekwencje hejtowania innych użytkowników sieci 

 Wie jak ważne jest dawanie i otrzymywanie wsparcia 
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„Na Wspólnej”– integracja 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 1x45min,  

        2x45min,  

        3x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25/30 osób – zespół klasowy  

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog 

CEL: Zajęcia służą wzajemnemu poznaniu się i uświadomieniu dzieciom, że tworzą 

wspólnotę-grupę, która ma własne normy, zasady i w której jest też miejsce na 

indywidualne potrzeby i emocje każdego z uczestników. Warto już na początku roku 

szkolnego zadbać o to,  by grupa funkcjonowała w  sposób właściwy, zapewniając jej 

członkom poczucie bezpieczeństwa, sprzyjając rozwojowi emocjonalnemu, 

psychicznemu i  społecznemu  każdego  z  uczniów.  Warsztat  ma  za  zadanie  zwiększyć   

poczucie przynależności  do grupy,  a także wzajemne współdziałanie i wsparcie.  

Mamy  okazję umożliwić uczniom  przełamanie pierwszych lodów, angażując w  zabawy 

całą grupę. Aktywnie włączamy nauczyciela w proponowane ćwiczenia, co pomaga 

przełamać dystans i nieufność. 

PROGRAM ZAJĘĆ- (może ulec zmianie po konsultacji z Zamawiającym) 

 Budowanie zaufania w grupie 

 Efektywnego współdziałania grupy 

 Ustalenie zasad wspólnego funkcjonowania 

 Kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz rozwiązywania 

problemów i konfliktów grupowych 

 Poznanie różnych technik komunikacji interpersonalnej i nabycie umiejętności 

stosowania ich praktyce 

 Umacnianie postaw tolerancji dla różnic poglądów oraz szacunku dla innych ludzi 

i dla własnej osoby 

 Rozwijanie troski o innych 

 Ukazywanie i dostrzeganie pozytywnych cech osobowości u siebie i innych 

 


