
 

 

Sprawozdanie z akcji „KLASA Z EMPATIĄ” 

 

 W roku szkolnym 2019/2020 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny 

Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim przystąpił do akcji „Klasa z empatią” mającej na celu 

zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego jako zaburzenia o podłożu lękowym. 

Wykonane zostały wszystkie wymagane w regulaminie zadania. Koordynatorem akcji na terenie 

szkoły została wyznaczona pani Sylwia Kulma-Zdunek. Wszyscy wychowawcy klas zostali 

powiadomieni bezpośrednio przez koordynatora o możliwości wzięcia udziału w/w akcji ponadto 

wywieszono w pokoju nauczycielskim, na tablicy ogłoszeń dla rodziców, przy wejściu do szkoły 

plakaty informacyjne na temat udziału w akcji. Na stronie internetowej ośrodka: soswndg.pl  

zamieszczona została również stosowna informacja. 

 

Sprawozdania wychowawców klas biorących udział w akcji: 

 

  Klasa 2 ASP u/z i 5B SP u/z - Anna Michalik, Beata Czuba 

 

 Dnia 03.12. 2019 odbyły się zajęcia integracyjne klas IIB, VB w ramach akcji ”Klasa z 

empatią”. Podczas realizacji  zadań wynikających z regulaminu akcji uczniowie opowiadali o 

swoich lękach.   

 Uczniowie dowiedzieli się czego boją się sami, czego boją się ich koledzy, jak różne mogą 

być lęki i co robić by dany lęk przezwyciężyć. Podczas dyskusji, która wywiązała się w trakcie 

zapisywania, przyklejania na tablicę i odczytywania kartek z naszymi lękami uczniowie udzielali 

sobie rad, jak z danym lękiem sobie poradzić. Dowiedzieli się, że w pokonywaniu lęków ważną rolę 

odgrywają osoby nam bliskie, znaczące. W oparciu o wnioski powstałe z burzliwej dyskusji 

uczniowie stworzyli klasowy kodeks koleżeńskiej pomocy, która wpływa na poprawne relacje w 

zespole i pomaga w pokonywaniu lęków. 

 Podczas realizacji drugiego zadania związanego z akcją każdy uczeń obrysował swoją dłoń  

i podpisał ją imieniem i nazwiskiem. Po wyjaśnieniu zadania uczniowie ,, na wędrujących rękach” 

zapisywali miłe słowa o osobie do której ręka należała. Zapisane miłymi słowami dłonie wracały do 

właścicieli, którzy czytając odbierali pozytywne komunikaty o sobie. Na pytanie, co czują 

odpowiadali: 

 jestem zadowolony 

 cieszę się 

 jest mi miło 

 lubię ich 

 lubię swoją klasę 

 lubię chodzić do szkoły 

 są fajni 

 każdemu chętnie pomogę 

 Podczas realizacji tego zadania uczniowie dowiedzieli się, że miłe słowa, opinie motywują 

nas do podobnych zachowań. Natomiast przezywanie, dokuczanie powoduje, że uczniowie nie 

nawiązują właściwych relacji, sprawiają sobie przykrość, źle czują się w swoim towarzystwie. 

Uczestnicząc w akcji ”Klasa z empatią” uczniowie dowiedzieli się do czego prowadzą lęki, że z 

lękami mogą sobie radzić. Ważne jest przestrzeganie ustalonych zasad, mówienie innym na co 

dzień miłych słów, obdarowywanie uśmiechem, sprawianie drobnych przyjemności. 

 

Organizatorzy: 

Beata Czuba 

Anna Michalik 

 

http://soswndg.pl/


 Klasa  5A SP/L – Agnieszka Skotarek 
W roku szkolnym 2019/2020 klasa 5a Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim włączyła się do akcji ,,Klasa  

z empatią”. Rozpoczęliśmy cykl zajęć tematycznych. Uczniowie na początku przedyskutowali, 

jakie zachowania  kolegów i koleżanek zaobserwowali w szkole i poza nią. Zastanawialiśmy się, z 

czego może wynikać mutyzm wybiórczy, strach, wycofanie, lęk. Wyjaśnialiśmy, co oznaczają te 

pojęcia. Staraliśmy się szukać sposobów na pomoc tym osobom, mającym problem z odnalezieniem 

się w społeczności szkolnej. Podczas zajęć doszliśmy do wniosku, że wiele zachowań jest 

spowodowanych przez dokuczanie, zastraszanie itp. Stworzyliśmy plakat Nie dokuczaj. Do pracy 

nad nim włączyli się wszyscy uczniowie klasy 5 a. Zajęcia 9 grudnia dotyczyły naszych osobistych 

lęków i strachów. Każdy zastanowił się, czego sam się boi. Na małych karteczkach wypisał 

swoje ,,lęki”, w ten sposób stworzyliśmy mapę naszych Klasowych strachów pt.  ,,Boję się…”   

Kolejnym zadaniem, jakie wykonaliśmy było odrysowanie własnych dłoni, podpisanie ich i 

ozdobienie. Na  w ten sposób wykonanych dłoniach kolejne osoby ( każdy każdemu) miał za 

zadanie napisać coś miłego. Było to bardzo ciekawe i wiele wnoszące doświadczenie. Wspólnie 

dyskutowaliśmy, co może sprawić innej osobie radość, co może spowodować, że kolega może 

przestać się obawiać innych ludzi i otoczenia i się do nich przekonać. Wspólnie doszliśmy do tego, 

że to wcale niełatwe zadanie, jednak każdy z nas złożył ustne przyrzeczenie, że będzie się starał 

swoją postawą pomagać potrzebującym koleżeńskiego wsparcia. 

Wychowawca klasy 5a Agnieszka Skotarek 

Uczniowie:  Weronika, Kacper, Mateusz, Gabriel, Kacper, Sebastian 

 

 Klasa  6A SP/L – Tomasz Szczotka 

SPRAWOZDANIE 

„Klasa z empatią” 

 Nasza placówka przystąpiła do akcji „Klasa z empatią”, organizowanej przez 

Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Celem akcji jest zwiększenie 

świadomości na temat mutyzmu wybiórczego, jako zaburzenia o podłożu lękowym. Uczniowie 

klasy VI A przystąpili do akcji wypełniając zadania zawarte w regulaminie, odnoszące się do 

radzenia sobie z sytuacjami lękowymi, wsparcia w sytuacjach trudnych i znaczenia pozytywnych 

komunikatów kierowanych do innych. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonali wszystkie 

zadania zawarte w regulaminie, dotyczące radzenia sobie z sytuacjami lękowymi, wsparcia w 

sytuacjach trudnych i znaczenia pozytywnych komunikatów kierowanych do innych. 

          Udział w akcji był dla nas ciekawym i pouczającym doświadczeniem, dodatkowo przyczynił 

się do głębszej integracji w klasie. 

 

Wychowawca klasy: 

Tomasz Szczotka 

 

 Klasa 8A SP/L – Barbara Talarek 
KLASA Z EMPATIĄ 

SPRAWOZDANIE 

Uczniowie klasy VIII a SP/L , 26 listopada 2019 roku, na zajęciach z wychowawcą, zostali 

poinformowani o akcji  „Klasa z empatią”. 

Nauczyciel objaśnił im pojęcie empatii. 

Następnie otrzymali kartki, na których udzielili odpowiedzi - dokończyli zdanie zapisane na 

tablicy: ”Boję się ……..”. 

Kartki z odpowiedziami zostały przypięte szpileczkami ( przez uczniów) na tablicy korkowej. 

Zawierały następujące treści: 

 Boję się ducha, myszy, pająka, policji, czerwonych mrówek, ciemności. 

 Boję się wysokości. 

 Ciemności, duchów, pająków, szczepienia. 



 Boję się niedźwiedzia, ciemności, ducha. 

 Boję się miłości. 

 Boję się utracić kogoś bliskiego. 

 Boję się żab. 

 Boję się pająków, 

 Boję się węży. 

 Boję się horrorów i postaci grających w filmie ( odtwarzających negatywne role). 

 

Jeden z uczniów odczytał „sumę klasowych lęków”. 

Po chwili zastanowienia, uczniowie stwierdzili, że każdy lęka się czegoś innego. Na pytanie 

„dlaczego tak jest”, padły odpowiedzi: 

„bo każdy jest inny i każdy przeżył w życiu coś innego”, 

„ bo każdy ma coś innego w głowie”, 

„bo wszyscy myślimy inaczej”, 

„bo każdy się czegoś obawia”. 

Po krótkiej dyskusji zaczęli wskazywać osoby, które mogłyby pomóc im, innym w pokonywaniu 

strachu. 

Nauczyciel, teraz krótko nawiązał do mutyzmu wybiórczego i uświadomił uczniom, na czym 

polega jego istota. 

Potem ósmoklasiści, zaczęli zastanawiać się, jak mogliby sobie wzajemnie pomagać  ( na gruncie 

klasy). Pomysły były różne np.: 

pomoc koleżeńska w lekcjach, 

odwiedzić chorego kolegę, 

rozmawiać z osamotnionym rówieśnikiem, 

odprowadzić koleżankę do domu, 

podzielić się posiłkiem, 

wspólne zabawy, spędzanie wolnego czasu. 

 

Teraz uczniowie, by wykonać plakat na wskazany temat, zaczęli wycinać obrazki, ilustracje z 

czasopism, gazet, kolorowanek, aby je przykleić przy odpowiednich treściach. 

Tak powstał plakat, na którym podpisali się ci, którzy go wykonali. 

 

Następnego dnia ( jedna godzina lekcyjna okazała się zbyt krótka), uczniowie wykonali zadanie nr 

2. 

 „Swoją dłoń” – obrysowali  na  otrzymanej od nauczyciela kartce z brystolu, a następnie wycięli ją 

i podpisali imieniem i nazwiskiem. 

Tak dłonie „wędrowały” od ucznia do ucznia, zapełniając się pozytywnymi treściami typu: 

jesteś koleżeński, 

masz ładny uśmiech…. . 

Uczniowie odczytywali pozytywne komunikaty, jakie kierowali do nich rówieśnicy i sami 

stwierdzili, że jest to „fajna sprawa”. 

Nauczyciel starał się uświadomić  zespołowi klasowemu, iż na co dzień powinni się tak 

zachowywać względem siebie, a nie tylko czasami oraz, że wyzwiska ranią drugiego człowieka. 

Zapisane „dłonie” uczniowie zabrali do domu. 

Praca została udokumentowana licznymi fotografiami. 

                                                                                                                 

Wychowawca kl. VIII a SP/L 

mgr Barbara Talarek 

 

 Klasa 8B SP u/z – Sylwia Kulma-Zdunek 

 Dnia 18.11.2019 odbyły się w naszej klasie zajęcia w ramach akcji „Klasa z empatią”. Na 

początku zajęć wychowawca klasy zapoznał uczniów z celem prowadzonej akcji, wyjaśnił pojęcie 



empatii i ważną rolę,  jaką pełni ona w relacjach międzyludzkich. 

 Następnie zostały opisane zadania, jakie mają zostać wykonane w ramach akcji i uczniowie 

przystąpili do ich realizacji. 

 Pierwsze zadanie polegało na dokończeniu przez uczniów zdania ”Boję się ...”. Odpowiedzi 

były nie banalne i z pewnością przemyślane. Różnorodność odpowiedzi bardzo ułatwiła 

nauczycielowi poprowadzenie dyskusji i wyjaśnienie uczniom jak różne i powszechne bywają lęki i 

jak wielki mogą mieć na nas wpływ oraz jaką rolę w ich przezwyciężaniu może odegrać wzajemna 

pomoc. Uczniowie wykonali wspólnie plakat, na którym umieszczone zostały różne wymienione 

przez uczniów sposoby wspierania siebie nawzajem. Aktywność podczas tego zadania świadczy o 

świadomości wielkiej wagi wzajemnego wsparcia w trudnych sytuacjach. 

 Drugim zadaniem było napisanie czegoś miłego o każdym z kolegów z klasy. Istotną 

obserwacją jest fakt, że wszyscy uczniowie potrafili podać pozytywną opinię o każdym z kolegów. 

Opinie dotyczyły głównie kontaktów interpersonalnych. Dzięki wadze jaką uczniowie przywiązują 

relacji z kolegami nauczyciel z łatwością mógł poprowadzić dyskusję o tym jak ważne są 

pozytywne komunikaty kierowane w stronę innych w motywowaniu ich do bycia jeszcze lepszymi i 

jak destrukcyjne mogą być skutki dokuczanie im,  oraz że bycie członkiem grupy jaką jest klasa 

obliguje wszystkich do wzajemnego wspierania się. 

 

Wychowawca klasy 8B SP u/z: 

Sylwia Kulma-Zdunek 

 

 Klasa 1 PPOH – Sylwia Rymkiewicz 

SPRAWOZDANIE KLASA Z EMPATIĄ 

Na  przełomie października i listopada  2019 roku odbyły się zajęcia warsztatowe z akcji Szkoła z 

Empatią. 

Zajęcia dotyczyły tematu życzliwości , lęku, strachu i możliwości pomocy drugiej osobie. 

Zajęcia odbyły się na 2 godzinach lekcyjnych, podczas których uczniowie. Zajęcia dotyczące 

tematu życzliwości empatii przejawiającej się w codziennych kontaktach. 

Głównym celem było uświadomienie  uczniom potrzeby okazania życzliwości na co dzień, 

bezinteresownej chęci pomagania innym oraz  rozwijania poczucia empatii. 

Uczniowie metodą burzy mózgów wspólnie stworzyli definicję empatii, opierając się na znanych 

im przykładach z własnych doświadczeń. Następnie zaproponowane zostały uczniom scenki 

dramowe, obrazujące różne sytuacje życiowe, gdzie każda z nich zawierała opis problemu. 

 Kolejnym etapem zajęć było wyjaśnienie pojęcia empatii. Uczniowie dzielili się między sobą 

własnymi skojarzeniami odnośnie słowa empatia, które posłużyły wypracowaniu ogólnej definicji. 

Uczniowie chętnie przystąpili do powierzonych im zadań i bezkonfliktowo pracowali w grupach, 

dbając jednocześnie o stworzenie i zachowanie miłej i życzliwej atmosfery. 

Efektem podjętych działań było zwiększenie świadomości uczniów na temat zasadności 

prezentowania postawy życzliwej i empatycznej wobec drugiego człowieka. 

  

Sylwia Rymkiewicz - Wychowawca  I PPOH                                                         

 

Koordynator akcji 

  Sylwia Kulma-Zdunek 


