
Nowość pod patronatem  

Przemoc BOLI

Samorządy: to obecnie najlepszy program 
dotyczący przemocy rówieśniczej!
OFERTA DLA SZKÓŁ, SAMORZĄDÓW, INSTYTUCJI
Źródła: * Centrum Badania Opinii Społecznej, Przemoc w szkole. Raport z badań, 2006. ** Najwyższa Izba Kontroli, Przeciwdziałanie zjawiskom patologii 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Informacja o wynikach kontroli, 2014.

Ponad 1000 zadowolonych szkół uczestniczących w programie!

Większość Polaków uważa, że przemoc w szkołach to poważny 
problem. Wspólnie MOŻEMY TO ZMIENIĆ!

CZY PANI/PANA ZDANIEM 
PRZEMOC W POLSKICH 

SZKOŁACH JEST POWAŻNYM 
PROBLEMEM?

Zdecydowanie TAK – 54,9%

RACZEJ TAK, szkoły nie bardzo 
sobie z nim radzą – 31,5%*
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ODTRĄCENIE
WYKLUCZENIE
ODRZUCENIE



Prawie 1/3 uczniów uważa, że w szkołach jest dużo agresji i przemocy. Podejmij wyzwanie, zmień to!

Przyłącz się    do najlepszego programu przeciwko przemocy w szkołach!

Zamawiając Przemoc boli, otrzymasz zestaw skutecznych narzędzi do przeprowadzenia 
niebanalnych lekcji i warsztatów o przemocy. Program składa się z trzech części: 
1. Wysokiej klasy materiały i plakaty profilaktyczne DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 2. Kompe-
tentne materiały edukacyjno-profilaktyczne DLA RODZICÓW. 3. Profesjonalne materiały 
szkoleniowe DLA NAUCZYCIELI oraz certyfikaty DLA SZKÓŁ.

1 PROFILAKTYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Inny nie znaczy gorszy
Korzystając z tego materiału, uczeń 
dowie się, co to jest tolerancja, dla-
czego powinniśmy być wyrozumiali 
dla innych i czym się objawia agresja 
osoby ksenofobicznej. Na konkretnych 
przykładach przećwiczy swój stosunek 
do inności.

Przemoc w sieci boli w realu
Korzystając z tego materiału, uczeń 
dowie się, że cyberprzemoc to groźna 
odmiana przemocy. Zrozumie, że każ-
de przykre słowo w internecie dotyka 
kogoś przy komputerze czy smartfo-
nie. Pozna zasady tzw. netykiety.

Cyberprzemoc? Nie lajkuję
Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to 
przemoc z użyciem nowych technolo-
gii. Zwykle cyberprzemoc dotyczy prze-
mocy rówieśniczej przez telefon ko-
mórkowy czy internet. Częste rodzaje 
cyberprzemocy to: nękanie, straszenie, 
szantażowanie, ośmieszające lub kom-
promitujące publikacje w internecie.

Reaguj zamiast stać z boku!
Przemoc rówieśnicza to poważny pro-
blem polskich szkół. Na lekcji wycho-
wawczej warto porozmawiać o tym, co 
może zrobić uczeń w przypadku do-
strzeżenia przemocy w szkole. Plakat 
przypomina, że bierne przypatrywanie 
się bójce jest naganne.

Moja szkoła uczy tolerancji
Warto uświadomić uczniom, jak ważna 
jest tolerancja. Nieszanowanie czyichś 
poglądów, koloru skóry czy niepeł-
nosprawności także jest aktem prze-
mocy. Dlatego każda szkoła powinna 
uczyć tolerancji i poszanowania dru-
giego człowieka.

Wykluczenie to też przemoc!
Wykluczenie, marginalizacja, odrzuce-
nie z kręgu kolegów czy koleżanek do-
tyka dużą część chłopców i dziewczy-
nek już w szkole podstawowej. O tym 
problemie, który jest groźnym rodza-
jem przemocy, warto porozmawiać na 
lekcji lub podczas szkolnej debaty. 
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2 PROFILAKTYKA  
DLA RODZICÓW

Przemoc u dzieci. Co jej sprzyja, 
jak z nią walczyć?
Korzystając z tego materiału, rodzic do-
wie się: jakie są przyczyny przemocy 
u dzieci i młodzieży, czy dzieciom po-
trzebna jest agresja, co leży u jej źródła, 
jakie są rodzaje wychowania. Pozna też 
5 sposobów na agresję dziecka.

Moje dziecko i mobbing
Korzystając z tego materiału, rodzic do-
wie się: co to jest mobbing, jakie są jego 
sygnały ostrzegawcze, co można zrobić, 
żeby ustrzec dziecko przed mobbin-
giem, pozna najważniejsze oznaki prze-
mocy psychicznej.

3 MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
DLA NAUCZYCIELI ORAZ 
CERTYFIKATY DLA SZKÓŁ

Audycje profilaktyczne Przemoc 
boli  na CD
Audycje profilaktyczne na temat prze-
mocy to zestaw 4 krótkich nagrań (2 dla 

młodzieży, 2 dla rodziców), które są ide-
alnym uzupełnieniem treści zawartych 
w materiałach profilaktycznych. Audycje 
profilaktyczne uatrakcyjnią każdą lekcję.

Certyfikaty Przemoc boli dla szkół
Każda placówka uczestnicząca w pro-
gramie Przemoc boli powinna otrzy-
mać zaświadczenie o zaangażowaniu się 
w to profilaktyczne przedsięwzięcie. Do-
kument przypomina całej społeczności, 
że szkoła przeciwdziała przemocy.

Scenariusze lekcji dla nauczycie-
li/koordynatorów
Scenariusze lekcji Przemoc boli pozwolą 
nauczycielom, pedagogom, koordynatorom 
na atrakcyjne przeprowadzenie zajęć i warsz-
tatów dotyczących przemocy. To niezbędnik 
każdego realizatora programu!

Atrakcyjne dodatki
I KSIĄŻKA

Konflikty w szkole. Narkotyki w szko-
le. Niezbędnik nauczyciela, pedagoga, 
dyrektora to doskonałe uzupełnienie 
wiedzy o przemocy. Rzeczowo i przy-
stępnie omawia kwestię, jak współ-
czesna szkoła powinna radzić sobie 
z konfliktami, a także jak powinno prze-
prowadzać się mediacje. Drugą część 
książki stanowi rozdział poświęcony 
substancjom psychoaktywnym.

Książka to: * ponad 200-stronicowe 
kompendium wiedzy o konfliktach i nar-
kotykach w szkole * 10 ciekawych sce-
nariuszy lekcji o konfliktach i przemocy, 
2 duże bloki tematyczne (konflikty, nar-
kotyki), interesujący kontekst naukowy.

CENA książki: 39,90 PLN 
+ 7 PLN przesyłka

II KURS E-LEARNINGOWY
Zapisz się na kurs i pogłęb swoją wiedzę! 
Zapraszamy na 5-tygodniowe szkolenie 
internetowe ROZWIĄZYWANIE KON-
FLIKTÓW W SZKOLE. UWAGA! Kursant 
na koniec szkolenia otrzyma certyfikat 
i książkę Konflikty w szkole. Narkotyki 
w szkole. Niezbędnik nauczyciela, pe-
dagoga, dyrektora.

CENA kursu: 184,50 PLN (w tym 1 egz. 
książki Konflikty w szkole. Narkotyki 
w szkole).

START: 5 października 2015

Program, kurs, książkę zamówisz na: www.PrzemocBoli.pl

Autorka kursu i książki: Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz – psycholog, twórczyni 
poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour”. Współautorka 
projektów profilaktyczno-edukacyjnych, wykładowca szkół policealnych i wyższych.
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• TEL. 61 855 33 81 w. 17 – Tomasz Bednarek • E-MAIL: TOMASZ.BEDNAREK@SKLEPIKZTU.PL • ZAMÓWIE-
NIA (FAKS): 61 855 33 83 • Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochow-
ska 29 A, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000150767. 
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PRZEMOC BOLI! – ZAMÓW W PAKIECIE LUB NA SZTUKI!

NAZWA MATERIAŁU
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CAŁY PAKIET 1845 zł

PÓŁ PAKIETU 922,50 zł

ĆWIERĆ (1/4) PAKIETU 492 zł

1. MATERIAŁY EDUKACYJNE I PLAKATY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

1. Ulotka dla dzieci i młodzieży Inny nie znaczy gorszy 500 250 125 0,96 zł

2. Ulotka dla dzieci i młodzieży Przemoc w sieci boli w realu 500 250 125 0,96 zł

3. Plakat edukacyjny dla dzieci i młodzieży 
Cyberprzemoc? Nie lajkuję 5 3 2 3 zł

4. Plakat edukacyjny dla dzieci i młodzieży 
Reaguj zamiast stać z boku! 5 3 2 3 zł

5. Plakat edukacyjny dla dzieci i młodzieży 
Moja szkoła uczy tolerancji 5 3 2 3 zł

6. Plakat edukacyjny dla dzieci i młodzieży 
Wykluczenie to też przemoc! 5 3 2 3 zł

2. MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW

7. Ulotka dla rodziców Przemoc u dzieci. 
Co jej sprzyja, jak z nią walczyć? 500 250 125 0,96 zł

8. Ulotka dla rodziców Moje dziecko i mobbing 500 250 125 0,96 zł

3. MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI ORAZ CERTYFIKATY DLA SZKÓŁ

9. Audycje edukacyjne (4 nagrania) Przemoc boli 10 5 3 10 zł

10. Certyfikaty dla szkół Przemoc boli 10 5 3 5 zł

11. Scenariusze lekcji dla nauczyciela/koordynatora 10 5 3 3 zł

4. POZA PAKIETEM ZAMÓW DODATKOWO

 Ulotka A4 Jesteśmy po to, by pomagać dla komisji RPA 0,96 zł

 Ulotka A4 Jesteśmy po to, by pomagać dla pedagogów 0,96 zł

 Książka Konflikty w szkole. Narkotyki w szkole. Niezbędnik 
nauczyciela, pedagoga, dyrektora. 39,90 zł

 Kurs e-learningowy Rozwiązywanie konfliktów w szkole (w 
tym 1 egz. Książki Konflikty w szkole. Narkotyki w szkole) 184,50 zł

RAZEM

ZAMAWIAJĄCY ..................................................................................................................................
zgłasza swój udział w projekcie Przemoc boli i upoważnia Stowarzyszenie Producentów 

i Dziennikarzy Radiowych do wystawienia faktury na kwotę:

....................... + 20 PLN (koszt przesyłki) FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA:

Nazwa instytucji: .................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................... Kod pocztowy: ............................

NIP ............................... Imię i nazwisko zamawiającego ................................................................

.....................................................
(pieczątka imienna i podpis)

MAIL: Tomasz.Bednarek@SklepikZTU.pl
FAKS: 61 855 33 83


