
 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie- Skłodowskiej  

w Tychach przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu  

„Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń 2020/2021” 

 

 

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: 

 

ZADANIE – 6 

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach  konwersatoriów nt. „Kibole, blokersi, grupy 

podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem 

do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z 

zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę. 

 

 

 

Wykonanie: 

W miesiącu  luty 2021r. podczas godzin wychowawczych w klasach IV – VIII zostały 

przeprowadzone konwersatoria na powyższy temat. Wychowawcy klas wraz z pedagogiem 

szkolnym starali się uświadomić młodzież jakie zagrożenia płyną z wpływu „złych” grup 

rówieśniczych. Celem spotkania było zrozumienie przez uczniów potrzeby walki  

z niewłaściwym zachowaniem młodych ludzi  i umiejętne zajmowanie stanowiska w dyskusji, 

stawiania odpowiednich argumentów - głównie „przeciw”. Podczas lekcji uczniowie 

zapoznali się z zagrożeniami różnych grup podwórkowych oraz ze sposobami obrony przed 

wciągnięciem do „paczki”. W trakcie spotkania prowadzący podkreślili aspekty prawne m.in. 

zapoznano uczniów z konsekwencjami wynikającymi z popełnienia czynów karalnych przez 

osoby nieletnie.  

W trakcie zajęć uczniowie również prezentowali w zespołach charakterystykę wybranych 

grup podwórkowych, ustalali i rozważali, jakie decyzje podjęliby w sytuacji zagrożenia 

„wciągnięcia” do grupy podwórkowej oraz podawali pozytywne negatywne skutki przyjętych 

rozwiązań.  

Podkreśleniem w/w tematu było obejrzenie wraz z uczniami filmu, który dotyczył 

agresji oraz kultury osobistej. (załącznik 1) 

Podsumowaniem zajęć była ewaluacja. Uczniowie odpowiadali na następujące pytania:  

1. Czy potrafię obiektywnie ocenić to, co się wokół mnie dzieje?  



2. Po czym rozpoznaję grupy podwórkowe?  

3. Czy grupa podwórkowa  wpływa na moje życie?  

Uczniowie na swoich kartach wypowiadali się następująco: 

1. Tak potrafię – odpowiedź, która pojawiała się najczęściej. 

2. Bez problemu rozpoznaję grupy podwórkowe, ponieważ zachowują i ubierają się 

inaczej. 

3. Tak, raczej tak i nie. 

Galeria: 

Załącznik 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efekty: 

1. Uwrażliwienie młodych ludzi na zagrożenia płynące  różnych grup podwórkowych. 

2. Kształtowanie podstawowych form zachowania: nawyki, normy, przyzwyczajenia, zasady 

postępowania. 

3. Postawa przejawiania wrażliwości, tolerancji oraz walka dyskryminacją wśród młodzieży 

podwórkowej 

 

Koordynator: Beata Duda 

 

 


