
III Konferencja falochronowa pt: „Jak zobaczyć niewidoczne?-nastolatek w okresie 

adolescencji” 

 

8 listopada 2019r w kinie „Jeremi” w Bydgoszczy odbyła się konferencja, na której została 

podsumowana III edycja bydgoska projektu profilaktycznego pt: „Falochron dla Bydgoszczy”. 

Organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy oraz Zespół 

Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. W konferencji udział wzięło 85 osób-

przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, 

Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Straży Miejskiej, 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków 

doskonalenia nauczycieli, szkół i placówek oświatowych. 

 

 Podczas konferencji dyrektor poradni Hanna Łyszkiewicz- Krupa przedstawiła wyniki 

zbiorcze badań ankietowych bydgoskich szkół. 

Dotychczas odbyły się 3 edycje bydgoskie Falochronu i  edycja ogólnopolska (w 16 

województwach, w których zbudowano 220 falochronów) 

 uczniowie nauczyciele rodzice razem 

I edycja 1068 296 662 2026 

II edycja 503 110 292 905 

III edycja 319 92 224 635 
edycja 
ogólnopolska (3 
szkoły bydgoskie) 

106 35 45 186 

razem 1996 533 1223 3752 
 

„Falochron ” wdrażany przez PPP 2 (III bydgoskie edycje i edycja ogólnopolska) objął  

łącznie 3752 respondentów: 1996 uczniów (w wieku 13-20 lat), 533 nauczycieli i 1223 

rodziców. Szkolne falochrony zbudowało 21 bydgoskich szkół. 

 

Program Falochron zakłada nakładanie na jednostkę wzmocnień przeciw „falom zagrożeń”. 

Wzmocnieniami są: więzi, wiedza na temat zagrożeń, postawy, system wartości, kapitał 

życiowy, klimat szkoły, spójne działania wychowawczo-profilaktyczne, współpraca z rodziną, 

interdyscyplinarność działań. Obejmuje przeprowadzenie diagnozy w oparciu o ankietę 

przygotowaną przez ROME Metis i prof. Jacka Kurzępę na podstawie materiałów 

szkoleniowych prof. Zbigniewa Gasia oraz zaprojektowanie działań do wyników diagnozy. 
 

Następnie panie Agnieszka Napiórkowska-Solarczyk i Iwona Pasterska z PPP nr 2 przedstawiły 

prezentację pt: „Depresja u dzieci i młodzieży” i własne doświadczenia terapeutyczne z pracy 

z dziećmi z depresją. 

 

Realizatorzy projektu z III edycji bydgoskiej przedstawili następujące falochrony:  

 

SP 14-falochron pt: „Cała szkoła jest nasza” 

SP 67-falochron pt: „Bliżej siebie… dalej od…” 

SP dla Dorosłych –falochron pt: „Działajmy tak, abyśmy nie żałowali” (kontynuacja ) 

SP 9-falochron pt: „ Rozwijamy się” 

SP 26-falochron pt: „ Razem możemy dużo więcej” 
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Pani dyrektor Hanna Łyszkiewicz-Krupa wręczyła podziękowania dla szkół, które wytrwały do 

końca w projekcie i poinformowała, że 12 listopada 2019r  w PPP 2 odbędzie się szkolenie dla 

szkół zainteresowanych udziałem w IV edycji. 

 

 

 
 


