
Spotkanie z pedagogami szkół ponadgimnazjalnych 

W dniu 20 października 2017  w PPP odbyło się w PPP  spotkanie  grupy wsparcia 

pedagogów szkół  ponadgimnazjalnych powiatu chojnickiego.  

 

 

 

W ramach  stałej współpracy   z  Powiatową  Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  Pani Iwona 

Jażdżewska    ( Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia) przedstawiła  programy z zakresu 

edukacji zdrowotnej do kontynuacji w szkołach ponadgimnazjalnych  w br szkolnym. Wśród 

nich są : 

 „Ars, czyli jak dbać o miłość”-  przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu tytoniu i innych 

środków psychoaktywnych 

„ Znamie!  Znam je?” – podniesienie świadomości na temat czerniaka  

„Podstępne WZW”- dotyczy wirusowego zapalenia wątroby typu B i C 

 „Wybierz Życie . Pierwszy Krok” - dotyczy profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy 

 

 
  Prowadząca zapoznała również  obecnych z aktualną sytuacją  w zakresie nowych środków 

psychoaktywnych (Dopalacze) oraz zaproponowała  współpracę  w ramach  profilaktyki 



antytytoniowej oraz realizacji  Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania 

Zakażeniom HIV  

 

 W ramach realizacji programu „Ars, czyli jak dbać o miłość" zachęciła  pedagogów  do 

odwiedzania stron www.zdrowiewciazy.pl   i  zapoznania się z podsumowaniem kampanii 

„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”  https://www.youtube.com/watch?v=2cbqbpZqihE  

   oraz krótkimi filmami dotyczącymi zażywania środków psychoaktywnych, które stanowiły 

treść kampanii.  

 

  

Wśród zaproszonych do udziału  w dzisiejszym spotkaniu gości były również Panie  

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

 

 

 
 

Pani Elżbieta Kop-Ostrowska  ( PCPR) zaprosiła do udziału  w szkoleniu BezpiecznaJaTeen  

- Szkolenie prewencji przemocy i gwałtu dla nastolatek ( 14-19 lat) .  Szczegóły przekazane 

do szkół ponadgimnazjalnych .  

 

 Psycholog Joanna Tylka Sporysz   zachęciła do korzystania z usług  Centrum Interwencji 

Kryzysowej przy PCPR .  

 

O  zmianach  w przepisach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle 

pomocy uczniom ze SPE  mówiła dyrektor PPP Bogna Klunder zachęcając jednocześnie do 

ożywionej dyskusji.  Zwróciła szczególną uwagę na konieczność   stałej i autentycznej 

współpracy pomiędzy  szkołą – rodzicem - uczniem   przy wsparciu  PPP.  

 

http://www.zdrowiewciazy.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=2cbqbpZqihE


 

 

 
 

 

Wzorem roku poprzedniego opiekunem grupy pedagogów /psychologów szkolnych  jest 

psycholog Katarzyna Krzyżewska.  

Prężna grupa pedagogów /psychologów  już ustaliła kolejne  robocze spotkanie. Tymczasem 

obecni dzielą się dobrymi praktykami, wymieniają  doświadczenia, zachęcają do ciągłego 

doskonalenia.  

 

 Bogna Klunder  


