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Spotkanie ze specjalistą na temat przeciwdziałania 
przemocy. 

 
 
 
 
 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 

w okresie od 1 września 2012 do 31 grudnia 2013 realizowany jest 

 Projekt „ W drodze do aktywności zawodowej”  

 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

 Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.  

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  

 
Projekt skierowany jest do grupy 80 uczniów ZSZ nr 6 w Płocku w wieku 16-24 lat z terenu 
województwa mazowieckiego. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie 
atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów  i uczennic do 
przyszłego zatrudnienia. W ramach projektu realizowane są następujące zadania: 
 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych służące wyrównywaniu 
dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, 

 doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, 
 zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, 
 doradztwo edukacyjno-zawodowe, 
 podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów poprzez wdrażanie nowych form 

nauczania, 
 współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. 

 

 

W ramach Projekt realizowane są 

działania  mające  na celu 

wzmacnianie kompetencji 

społecznych. Przewidziano szereg 

spotkań, najczęściej o charakterze 

warsztatowym,  z specjalistami 

zajmującymi się uzależnieniami, 

przemocą, zachowaniami 

nieakceptowanymi społecznie.  

21  lutego br. odbyło się spotkanie ze 

specjalistą do spraw przeciwdziałania 

przemocy. W spotkaniu uczestniczyło 

20 uczniów ZSZ Nr 6. Program zajęć 

pozwolił na uwrażliwienie na problem przemocy, wskazanie form przemocy, uświadomienie 

mechanizmów jej powstawania, poznanie portretu psychologicznego ofiary i sprawcy 

przemocy, zaznajomienie z instytucjami służącymi pomocą i wsparciem. Najważniejszą 

wartością okazał się jednak fakt, że mimo poczucia osamotnienia i bezradności, ofiara 

przemocy może liczyć na pomoc i wsparcie, i nie musi biernie poddawać się swojemu 

oprawcy. Spotkanie skłoniło młodzież do refleksji i analizy własnego postępowania oraz 

relacji z innymi ludźmi.     

GAZETK A W YDAW ANA JEST W  RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14-020/08)  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
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