Czy podejmujesz działania profilaktyczne?
22 odpowiedzi

Tak – 21
Nie – 1

Jakie podejmujesz działania profilaktyczne?
21 odpowiedzi
























organizuję warsztaty
pracuję w zespole profilaktyczno-wychowawczym, organizuję warsztaty
Nieustannie
Bezpieczeństwo w sieci
zajęcia w ramach godzin wychowawczych
prozdrowotne, antyuzależnioniowe,
Omawianie zagrożeń na godzinach wychowawczych. Pokazywanie krótkich filmów.
przeprowadzam pogadanki, puszczam filmy
lekcje wychowawcze, konkursy
zgodne ze szkolnym programem profilaktyki
W klasach pierwszych na lekcjach podejmuję tematy związane z symbolami narodowymi,
powinnościami obywatelskimi itp.; wraz z uczniami kultywuję tradycje związane ze świętami
Bożego Narodzenia, Wielkanocnymi itp.
rozmowy z uczniami, pogadanki, pokazywanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu
Pogadanki na lekcjach wychowawczych, udział klasy w3 warsztatach profilaktycznych
dyskusje, rozmowy przy okazji tematów o uzależnieniach psychicznych i somatycznych
Realizacja zagadnień na l. wychowawczej, nauczanym przedmiocie,
rozmowy o problemach współczesnej młodzieży - lekcje wychowawcze
na lekcjach przedmiotowych, gdy poruszane są tematy związane np. ze zdrowym stylem
życia, bezpieczeństwem itp.
Bezpieczeństwo podczas wakacji
pogadanki na lekcjach, filmy kręcone przez uczniów, wycieczki w góry połączone z
warsztatami profilaktycznymi
Pogadanki na lekcjach wychowawczych, udział w warsztatach profilaktycznych
rozmowy z uczniami, organizowanie uczniom spotkań z psychologiem i pedagogiem

Z jakimi zachowaniami najczęściej spotykasz się u swoich wychowanków?

Przezywanie się, używanie wulgarnych słów
Śmianie się, dokuczanie
Zamykanie w toalecie
Kradzieże
Zmuszanie do czegoś
Szarpanie, wykręcanie rąk

nigdy
3
4
20
15
11
13

rzadko
7
13
1
7
10
7

często
8
4
1
0
0
2

bardzo często
4
1
0
0
1
0

Czy spotykasz się z innymi niepokojącymi zachowaniami u swoich
wychowanków, niż w poprzednim pytaniu?
22 odpowiedzi

Jakie to zachowania?
11 odpowiedzi









używanie telefonu komórkowego w nieodpowiednim celu
Handel w sieci: narkotykami, częściami do samochodów, nagi i zdjęciami koleżanek. Hejt.
Wagary. Brak jakichkolwiek zainteresowań.
Wkręcanie osoby, która dała ogłoszenie, że jest się zainteresowanym ( rozmowa
telefoniczna)
papierosy, narkotyki, alkohol
nękanie telefoniczne lub przez Internet
palenie papierosów na terenie szkoły
umieszczanie obraźliwych rzeczy w Internecie






weekendowe picie alkoholu, palenie papierosów
senność, zmęczenie, kac
zdjęcia w telefonach
cięcie się, uzależnienie od "komórki", brak umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami,

Czy na terenie szkoły spotkałaś /eś się z następującymi zachowaniami
uczniów?

Palenie papierosów
Picie alkoholu
Zażywanie narkotyków
Wymuszanie pieniędzy

nigdy
1
12
15
19

rzadko
8
9
7
3

często
7
1
0
0

bardzo często
6
0
0
0

Czy spotykałaś/eś się z innymi niepokojącymi zachowaniami u swoich
wychowanków, niż w poprzednim pytaniu?
22 odpowiedzi

Tak – 2
Nie – 20

Jakie to zachowania?
2 odpowiedzi




Odpowiedź punkt wcześniej
Nadmierna pobudliwość , złość - inne zachowanie niż zazwyczaj

Gdzie najczęściej mają miejsce zachowania naganne Twoich uczniów?
(zaznacz w skali od 1 do 5; 1- najczęściej, 5- najrzadziej)

W szkole – na lekcji
W szkole – na przerwie
W szkolnej toalecie
Na boisku szkolnym
Na wycieczkach

1
3
5
4
4
5

2
4
3
4
6
5

3
2
3
6
5
1

4
8
8
2
3
6

Które według Pana/ Pani działania były szczególnie ważne:
22 odpowiedzi

Które według Pana/ Pani działania należy powtórzyć w kolejnym roku
szkolnym:
22 odpowiedzi

5
5
3
6
4
5

Jakie według Pana/ Pani zagadnienia powinny być ujęte w nowym
programie profilaktyki? Proszę podać propozycje.
22 odpowiedzi
























walka z uzależnieniem od telefonów komórkowych i mediów społecznościowych,
uświadamianie działań uczniów w Internecie
Życie w sieci. Jasne i ciemne strony
uzależnienie od telefonu
sposoby walki ze stresem,
na temat budowania pewności siebie, wartości w życiu, kariery, radzenia sobie z dynamicznie
rozwijającym się światem, uczenie międzykulturowe
xxx
Jak opanować agresję. Uzależnienie od komórek. Stres szkolny. Wzajemny szacunek między
nauczycielem i uczniem - przyczyny zaburzeń.
Szkodliwość używania tytoniu, alkoholu i narkotyków
nękanie przez telefon/Internet i jego konsekwencje, zamiast szybkiego uczenia tematy o tym,
dlaczego i po co się uczyć, jak się zmotywować do nauki
Jak unikać uzależnień i jaki mają one wpływ na nasze zdrowie
Problematyka przebywania uczniów podczas przerw poza budynkiem szkoły.
bezpieczeństwo w Internecie, uzależnienie od gier komputerowych
Asertywność
walka z nikotynizmem, dopalaczami (niedawne dramatyczne wydarzenia w zachodniej
Polsce)
Uzależnienia w Sieci
cyberprzemoc
kontynuacja dotychczasowych działań
Szkodliwość używania dopalaczy
higiena pracy-zarządzanie czasem, efektywne sposoby uczenia się; zagrożenia wynikające z
uzależnień
Jak wyżej
Jak radzić sobie z agresją, z własnymi emocjami? Proponuję przeprowadzić diagnozę wśród
uczniów - oni podpowiedzą

