
 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie- Skłodowskiej  

w Tychach przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu  

„Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń 2020/2021” 

 

 

 

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: 

ZADANIE 8. 

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. 

Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które 

znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie 

szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy 

rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych. 
 

 

 

Wykonanie: 

W miesiącach listopad - styczeń 2021 roku wychowawcy poszczególnych  klas 

przeprowadzili konserwatorium na temat: Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób  

z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie 

sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy.  

Aby jak najdokładniej przedstawić  uczniom tematykę wykorzystano  do tego 

konspekt, który został udostępniony przez koordynatora konkursu, a opracowany przez  

mgr Katarzynę Kołodziejczyk (załącznik 1) oraz materiały przygotowane wspólnie 

nauczycielami, wychowawcami i uczniami oraz pedagogiem. Nauczyciele  uświadomili 

uczniom, gdzie  szukać pomocy i jak okazać pomoc osobom samotnym. 

W czasie prowadzenia konwersatorium uczniowie aktywnie brali udział, pracowali 

indywidualnie, zespołowo  i grupowo. Aktywnie włączyli się w pogadankę na temat osób 

potrzebujących pomocy oraz postawy altruistycznej ze zwróceniem uwagi na możliwości tego 

typu zachowań wobec ludzi nam bliskich i zupełnie obcych. Metodą burzy mózgów 

wyczerpująco odpowiedzieli na pytanie: Kto potrzebuje naszej pomocy?. W grupach 

opracowali zadania i zapisali odpowiedzi na arkuszach szarego papieru. 

Podczas zajęć uczniowie poznali przyczyny osamotnienia, uczucia i zachowania osób 

samotnych oraz formy pomocy tym osobom.      



Po przeprowadzeniu pogadanek nasi uczniowie: 

 potrafią rozróżnić kto potrzebuje pomocy,  

 umieją zaproponować różne formy niesienia pomocy osobom potrzebującym, 

 są bardzo wrażliwi na potrzeby osób oczekujących pomocy, 

 potrafią wczuwać się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi, 

 interesują się życiem i oczekiwaniami osób potrzebujących. 

 chętnie pomagają osobom potrzebującym 

Podsumowaniem zajęć było wykonanie  przez uczniów prac plastycznych związanych  

z tematyką poruszaną podczas zajęć (załącznik 2) 

Pod koniec listopada nasza szkoła włączyła się w akcję, która powstała na rzecz 

podopiecznych hospicjum dla dzieci Świetlikowo pt. „Paczuszka dla chorego maluszka”. 

Uzbieraliśmy naprawdę wiele darów w postaci chemii gospodarczej, zabawek itp. Uczniowie 

bardzo chętnie włączyli się w akcje. (załącznik 3) 

W miesiącu grudzień uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję bożonarodzeniową 

pt. „Wyślij kartkę świąteczną do skrzynki pocztowej sąsiada, rodziny, koleżanki…”. Akcja ta 

miała na celu sprawianie radości innym w Święta Bożego Narodzenia. Wszyscy w tym roku 

ze względu na sytuacje epidemiczną w kraju pozostawaliśmy w domach na Święta, nasze 

spotkania z bliskimi były ograniczone, jednak życzenia można było składać na różne sposoby. 

Nasza szkoła wybrała robienie kartek świątecznych i wrzucanie ich do skrzynek pocztowych 

sąsiadów, rodziny czy bliskich. Wielu uczniów wraz z rodzicami zrobiło przepiękne kartki 

świąteczne. Radość i uśmiech Babci, Dziadka, sąsiada, przyjaciół czy znajomych okazał się 

bezcenny! (załącznik 3) 

 

Galeria: 

Załącznik 1: 

 

Temat: Nie jesteś sam. 

 

Cele ogólne: 

 Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi. 

 Rozumienie problemu samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej osób 

znajdujących się w szkole, 

 najbliższym środowisku. 

 Uświadomienie uczniom, gdzie szukać pomocy i jak okazać pomoc osobom 

samotnym, w trudnej 

 sytuacji życiowej. 

 

 



Cele szczegółowe: 

 

Uczeń: 

 potrafi dostrzegać cechy indywidualne własne i osób znajdujących się w otoczeniu; 

 potrafi określić problemy osób samotnych; 

 poznaje uwarunkowania zachowań i postaw osób osamotnionych; 

 rozumie potrzebę pomocy osobom samotnym; 

 szuka rozwiązań sytuacji trudnych; 

 umie współpracować w grupie; 

 zna podstawowe formy pomocy osobom osamotnionym z powodu trudnej sytuacji 

życiowej, społecznej. 

Formy pracy: 

 zbiorowa; 

 praca w grupach. 

 

Metody pracy: 

 słowna – rozmowa z przedstawicielem Ośrodka Pomocy Społecznej, objaśnienia, 

wyjaśnienia, instrukcje, burza mózgów; 

 praktyczna – pracowanie planu i plakatu Stowarzyszenia. 

 

Środki dydaktyczne: 

Arkusze szarego papieru, farby, markery, plansze do zapisania przykładów z burzy mózgów. 

 

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć. 

 

2. Podział zespołu klasowego na czteroosobowe grupy (w tym układzie pozostają do końca 

zajęć). Każda grupa otrzymuje krótkie zagadnienie do wspólnego opracowania: 

a) Szkoła organizuje dyskotekę, na którą uczniowie długo czekali. Cała klasa wybiera się, 

tylko Magda zostaje w domu, ponieważ ma złamaną nogę. 

 Co czuje Magda, dowiadując się, że nie będzie mogła bawić się z innymi? 

 W jaki sposób możesz jej pomóc? 

b) Na zakończenie roku szkolnego na uroczystości pojawiają się wszyscy rodzice, by 

pogratulować dzieciom ukończenia kolejnego etapu edukacji. Podczas wręczenia 

dyplomów kolejno podchodzą do swoich dzieci, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Gdy nadchodzi kolej Szymona, którego rodzice zginęli w wypadku samochodowym 

nastaje cisza. 

 Jak czuje się Szymon? 

 Co można było zrobić, by uniknąć tej sytuacji? 



c) Sylwia uczęszcza do szkoły w zaniedbanych ubraniach, nie ma odlotowych spodni jak 

jej koleżanki. Podczas przerw woli siedzieć na schodach, niż rozmawiać z innymi. Nie 

wyjeżdża na wycieczki. 

 Dlaczego Sylwia tak wygląda i zachowuje się? 

 Co czuje? 

 Jak można jej pomóc? 

 

Rozmowa na temat przykładów, nad którymi uczniowie rozpatrywali. Określenie problemu 

zajęć: samotność i odrzucenie w społeczeństwie. 

 

3. Burza mózgów: 

a) Swobodne wypowiedzi uczniów na temat przyczyn samotności w społeczeństwie. 

Przykłady uczniowie zapisują na tablicy.  

b) Swobodne wypowiedzi uczniów na temat, jak czuje się i zachowuje wobec innych 

człowiek osamotniony i odrzucony (biedny, chory, z niepełnej rodziny, osierocony, w 

domu dziecka)? 

 

4. Rozmowa z zaproszonym gościem z Ośrodka Pomocy Społecznej na temat tego, jak 

można pomóc osobom, które są osamotnione z powodu trudnej sytuacji życiowej 

(choroba, rozpad rodziny, zła sytuacja materialna). Gdzie można szukać pomocy? 

a) Poruszenie problemu odpowiedzialności za drugiego człowieka. 

b) Wyjaśnienie skali problemu w społeczeństwie, najbliższym otoczeniu. 

c) Psychologiczne uwarunkowania zachowań i postaw osób osamotnionych z powodu 

niepełnosprawności, biedy, sieroctwa, rozbicia rodziny. 

d) Wskazanie form pomocy: 

 Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Rodzinie; 

 poradnie psychologiczne; 

 współpraca ze specjalistami, pedagogiem, psychologiem szkolnym; 

 dofinansowanie obiadów; 

 wolontariat; 

 fundacje i stowarzyszenia; 

 telefon zaufania 116 123 itd. 

 

5. Praca w grupach. 

a) Uczniowie w czteroosobowych zespołach opracowują krótki plan pracy własnego 

Stowarzyszenia na rzecz pomocy osobom osamotnionym z powodu trudnej sytuacji 

życiowej. 

b) Tworzą plakaty określające pracę Stowarzyszenia - promujące walkę z samotnością i 

pomoc osobom potrzebującym. 

 

Plakat powinien: 

 zawierać hasło przewodnie; 

 zachęcać do współdziałania na rzecz pomocy osobom potrzebującym/samotnym; 



 uwrażliwiać na problem samotności w społeczeństwie; 

 zawierać informacje na temat form pracy/ działalności Stowarzyszenia. 

 

6. Wystawa plakatów w sali. Przedstawiciel każdej grupy krótko charakteryzuje przesłanie 

plakatu oraz plan działań stworzonego Stowarzyszenia. 

 

Załącznik 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 4: 

 

 

Efekty: 

1. Kształtowanie właściwych postaw wobec osób dotkniętych problemem samotności  

z powodu trudnej sytuacji społecznej znajdujących się w szkole i najbliższym 

środowisku. 

2. Rozwiązywanie problemów życiowych będąc w grupie. 

3. Wyrabianie nawyków niesienia pomocy potrzebującym. 

 

Koordynator: Beata Duda 

 

 

 


