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W ramach uczestnictwa w konkursie ”Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń” zrealizujemy: 

Zadanie konkursu nr 8 „Nie jestem sam”.   

Nauczyciele Agnieszka Gęsicka, Magdalena Bączkowska i Anna Radaszewska przygotowały 

realizację jednego z zadań. W październiku i listopadzie 2012 roku w bibliotece  przygotowano 

wystawę, a w auli szkolnej spotkanie z panią Marią Półchłopek – dyrektorem Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy. 

 

Celem projektu „Nie jestem sam” jest pokazane jak należy monitorować sytuację osób z 

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

sieroctwa społecznego lub „euro sieroctwa”, gdzie szukać pomocy. W październiku 

odwiedziłyśmy następujące instytucje, znajdujące się na terenie powiatu brodnickiego: 

 Brodnickie Centrum Caritas, 

 Dom Dziecka w Brodnicy, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Polski Czerwony Krzyż, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski. Warsztat Terapii Zajęciowej. 

 

Osoby zarządzające w/w placówkami udostępniły nam materiały informacyjne (ulotki, plakaty), 

kroniki, filmy, kalendarze, artykuły z lokalnej prasy. Udzieliły informacji na temat form pomocy 

osobom osamotnionym z powodu biedy, sieroctwa, choroby, „euro sieroctwa”. 

Zebrane informacje i materiały zostały przedstawione na wystawie pt. „Nie jestem sam”. 

Uczniom odwiedzającym wystawę zwrócono uwagę na różnorodność postaw i zachowań 

ludzkich oraz ważny problem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wyjaśniono pojęcia 

związane z tematem, czyli: „euro sieroctwo”, sieroctwo społeczne. Scharakteryzowano typowe 

cechy osoby samotnej: człowiek „bez twarzy”, wulgarny, agresywny, wybuchowy, 

niezauważalny, tłamszący uczucia, zawstydzony, sięgający po różne używki. Nauczyciele 

przedstawili przyczyny osamotnienia, np. brak domu, rodziny, niedostosowanie społeczne, 

bieda, choroba. Rozmawiano o tym, kto w szkole monitoruję sytuację uczniów, od kogo można 

uzyskać pomoc. Uczniowie wskazywali, że są to: pedagog, psycholog, wychowawca, dyrektor, 

nauczyciel, nauczyciel bibliotekarz. Nauczyciele odpowiadali uczniom gdzie i jaką pomoc można 
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otrzymać poza szkołą – przygotowali tablice z nazwami instytucji, adresem i zakresem działań. 

Dla zwiedzających wystawę wyłożono kroniki i foldery informacyjne. 

 

Na podsumowanie zajęć przedstawiono trzy scenki, których bohaterowie byli osamotnieni z 

powodu m.in. utraty rodziców i trudnej sytuacji finansowej. Młodzież wskazywała różne sposoby 

rozwiązania tych problemów. 

Wystawę w dniach 25 – 31 października odwiedziło 695 osób. Cieszyła się ona ogromnym 

zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. 

Wystawa wg relacji nauczycieli uatrakcyjniła i uzupełniła naukę następujących przedmiotów: 

 WOS – realizacja tematu, 

 Godzina wychowawcza – osamotnienie człowieka w grupie, bieda, niedostosowanie 

społeczne, choroba, 

 WOK – sposób zachowania się na imprezie kulturalnej. 

 

Kolejną częścią realizacji zadania było spotkanie uczniów ze specjalistą zajmującym się 

problemami ludzi osamotnionych. 

19 listopada 2012 roku w auli szkolnej odbyło się spotkanie młodzieży (ponad 200 osób) z panią 

dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogiczną w Brodnicy – M. Półchłopek. Prelekcja była 

poświęcona podkreśleniu roli instytucji i osób, które pomagają ludziom osamotnionym. W 

trakcie wykładu wyświetlono prezentację multimedialną pokazująca instytucje pomagające 

osobom osamotnionym. Podczas wykładu pani dyrektor podkreślała rolę drugiego człowieka 

oraz to, że warto zwracać się o pomoc do innych osób, rodziny, przyjaciół, pracowników różnych 

poradni, ośrodków. 

Notatkę sporządziły: 

Magdalena Bączkowska, Agnieszka Gęsicka, Anna Radaszewska. 

Zdjęcia – „Nie jestem sam” 

https://plus.google.com/photos/117596850244844279774/albums/5809540965409280961 

Szkolny koordynator 

Anna Krawulska 
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