Wizytówka projektu zrealizowanego w 2016 r.
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W. S. Reymonta w Łowiczu - POWIAT ŁOWICKI
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

TYTUŁ PROJEKTU

Stop przemocy i patologii wśród młodzieży – przeciwdziałam i pomagam.

GŁÓWNY TEMAT1

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
Działania z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii, ochrona młodzieży ponadgimnazjalnej
przed zagrożeniami, podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów
przebywających na terenie szkoły oraz eliminowania negatywnych zachowań
poprzez zastosowanie art-terapii i umacnianie postaw prospołecznych.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

GRUPA DOCELOWA
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
W RAMACH PROJEKTU, W TYM
WARTE POWIELENIA W INNYCH
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
SZKOLENIE, SPOT)

Projekt o charakterze innowacyjnym poprzez zastosowanie art-terapii
w pracy profilaktycznej z młodzieżą. Modernizacja monitoringu podniosła
bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie szkoły. Utworzenie
szkolnego radiowęzła oraz klubu uczniowskiego zwiększyło aktywność
uczniów. Warsztaty, konferencje i dyskusje z udziałem specjalistów
poszerzyły wiedzę młodzieży na temat profilaktyki zdrowotnej,
bezpieczeństwa, kształtowały postawy asertywne oraz wpłynęły korzystnie
na eliminowanie negatywnych zachowań.
Realizator projektu – Powiat Łowicki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. W. S. Reymonta w Łowiczu.
Partnerzy projektu – Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, Zakład Karny
w Łowiczu, Powiatowy Inspektorat Sanitarno- Epidemiologiczny w Łowiczu,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łowiczu, PCK w Łowiczu.
Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W. S. Reymonta
w Łowiczu.
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Modernizacja monitoringu oraz zakup nowoczesnych mediów
edukacyjnych,
Utworzenie szkolnego radiowęzła i klubu uczniowskiego,
Koncert Dawne życie poszło w dal… przygotowany przez młodzież
dla społeczności szkolnej i lokalnej,
Konkurs plastyczny i kampania pod hasłem STOP przemocy,
Organizacja warsztatów z udziałem specjalistów w celu eliminowania
negatywnych zachowań oraz spotkań z cyklu Ludzie z pasją promujących
pozytywne wartości,
Włączanie uczniów do działań charytatywnych, twórczych,
prozdrowotnych, prospołecznych.
Organizacja konferencji Umiejętności życiowe jako podstawa profilaktyki
we współczesnej szkole podsumowującej projekt.

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

INNOWACYJNE INICJATYWY
W RAMACH PROJEKTU

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM
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jeśli dotyczy.




Art-terapia w pracy profilaktycznej z młodzieżą,
Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży, w tym zorganizowane na terenie
Zakładu Karnego w Łowiczu,
 Promocja zdrowia i aktywności fizycznej, w tym cykl spotkań z trenerem
personalnym we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Łowiczu,
 Badanie smokolizerem w celu uświadamiania młodzieży zgubnego
wpływu nałogu nikotynowego we współpracy z Powiatowym
Inspektoratem Sanitarno- Epidemiologicznym w Łowiczu,
 Organizacja spotkań z cyklu Ludzie z pasją,
 Podsumowanie projektu oraz jego promocja w postaci dobrych praktyk
na zorganizowanej konferencji we współpracy z Wojewódzkim
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach.
 Modernizacja i utworzenie monitoringu w nowym budynku szkoły,
 Utworzenie szkolnego radiowęzła i zakup nowoczesnych mediów
edukacyjnych.
https://zsp3lowicz.wixsite.com

