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Dnia 15.11.2013 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku z inicjatywy P.
Jolanty Woźniak odbyła się międzyszkolna debata przeciwko przemocy i agresji ,,Ważna
sprawa”. Miała ona na celu przedstawienie zjawiska przemocy i agresji, kształtowanie
poprawnych stosunków międzyludzkich, nabywanie umiejętności komunikacji oraz sztuki
argumentowania własnego punktu widzenia, upowszechnianie zachowań asertywnych.

W debacie wraz z opiekunami P. Zofią Kucharską (bibliotekarka szkolna), P. Hanną Kosińską
(psycholog szkolny, koordynator programu ,,Bezpieczna Szkoła”) uczestniczyło 10 uczennic
naszego gimnazjum: Beata Babik, Angelika Sofińska (klasa I a), Kornelia Weber, Nicola
Szewczyk, Alicja Rokicka, Kamila Koj (klasa II a), Małgorzata Chrzan, Alicja Woźniak, Paulina
Hipolit, Katarzyna Krzyśków (klasa III a).

Prelekcja wprowadzająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej została wygłoszona
przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, asystent ds. nieletnich P. asp.
Tatianę Głuszko. Pani aspirant przekazała w szerokim zakresie informacje dotyczące zjawiska
przemocy i zachowań agresywnych.

Po części wprowadzającej został zaprezentowany materiał filmowy dotyczący zagadnienia
przemocy i agresji, wokół którego odbyła się wspólna dyskusja młodzieży (uczniowie
Publicznego Gimnazjum nr 3, Publicznego Gimnazjum nr 5, uczniowie klas szóstych Szkoły
Podstawowej nr 5 w Kluczborku) oraz dorosłych (opiekunów - przedstawicieli szkół i
przedstawicieli biblioteki publicznej).

Uczennice naszego gimnazjum wykazały się podczas dyskusji wysokim stopniem aktywności,
umiejętnością wyrażania własnych opinii i popierania ich stosowną, wyczerpującą
argumentacją, zadawały dodatkowe pytania przedstawicielowi Policji odnośnie interesujących je
informacji w obszarze poruszanej tematyki.

Zaangażowanie uczennic naszego gimnazjum zostało dostrzeżone i spotkało się z bardzo
pozytywnym odbiorem P. bibliotekarek oraz P. Dyrektor biblioteki, która wyszła z inicjatywą
zorganizowania kolejnej debaty odnośnie interesującej młodzież tematyki. Uczniowie z chęcią
przystali na tę propozycję.

1/2

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 uczestnikami debaty międzyszkolnej przeciwko przemocy i agresj
piątek, 29 listopada 2013 22:28

Cieszymy się, że wzięliśmy udział w tym cennym przedsięwzięciu jako kolejnej z wielu form
działań naszego gimnazjum na rzecz propagowania bezpieczeństwa szkolnego i
pozaszkolnego, dołączając swój głos do dyskusji odrzucającej wszelkie przejawy przemocy i
zachowań agresywnych.

opracowanie:

koordynator programu ,,Bezpieczna Szkoła” mgr Hanna Kosińska
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