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BLOK PROGRAMOWY – POLITYKA OŚWIATOWA
n Spotkanie z MEN. Prace resortu. Przewidujemy wystąpienie i dyskusję 

z Minister Edukacji Narodowej, Anną Zalewską.
n Debata i praca nad stanowiskiem OSKKO ws. kształtu systemu edukacji, 

w szczególności losu gimnazjów i innych szkół.

BLOK PROGRAMOWY POŚWIĘCONY WYCHOWANIU W SZKOLE
n Kierowanie klasą i zapobieganie trudnym zachowaniom 
n Język serca jako metoda budowania bezpiecznych relacji i współpracy 

w szkole
n Polityka szkoły w wspieraniu i uczeniu właściwych zachowań – szkolny 

system dyscyplinarny
n Kiedy nic nie działa... funkcjonalna analiza zachowania – podejście 

profesjonalne szkoły

n Okiełznać chaos, czyli uczeń z ADHD w klasie
n Dlaczego ludziom nie wychodzi integracja? Dziecko nieakceptowane 

w klasie. Wykład, warsztaty.
n Jak oswoić nowe media w szkole.
n Z  praktyki nauczyciela - jak motywować niezmotywowanych.
 

BLOK PROGRAMOWY – WARSZTAT DYREKTORA – PRAKTYKA
n Praktyka wprowadzania przywództwa rozproszonego,  

partycypacyjnego.
n Warsztaty tematyczne, w tym artystyczne, dla osób pracujących  

z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
n Komunikacja z rodzicami z pokolenia X, o ich dzieciach z generacji Z
n Ocenianie w szkole – debata, warsztaty.
n Szkoła badaczy, czyli szkoła w której uczą się wszyscy.

W PROGRAMIE KONFERENCJI M.IN.: Program Konferencji jest rozwijany i będzie ulegał zmianom.

XIII Ogólnopolska Konferencja
Kadry Kierowniczej Oświaty
KRAKÓW 4-6 marca 2016, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016/

O r g a n i z a t o r z y : 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Kadry Kierowniczej Oświaty 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z a p r a s z a j ą  n a :

trzynastą, doroczną Konferencję OSKKO
a d r e s o w a n ą  d o : 

dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących  
i organów nadzoru pedagogicznego.

Do udziału w Konferencji OSKKO zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty.  
Jej celem będzie doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, komunikacja kadry z resortem oświaty.  
Planujemy, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego. Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (6 marca 2016 r.),  

odbędzie się ponadto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (tylko dla Członków OSKKO).  
Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 marca 2016 r. w Krakowie,  

w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po cały program zapraszamy na stronę www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016/
Kontakt z organizatorem: tel. 89 527 95 14; 509 498 266; 513 057 820; fax 89 679 05 59; e-mail: oskko@oskko.edu.pl
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C zy wiedzą Państwo, na co nigdy nie jest za późno? Oczywiście, to proste: na naukę 
i na miłość. To pytanie należy do dość łatwych, często można o tym przeczytać we 
wszelkiego typu poradnikach. Ale powiedzmy sobie szczerze: kto pamięta o tej mak-

symie na co dzień? Kto, nie należąc już do tych „najmłodszych” i „młodych”, bez dłuż-
szego zastanowienia zainwestuje w siebie i poświęci popołudnia czy weekendy na zdo-
bycie nowego punktu do CV? Kto, mając już za sobą kilka lat pracy, bagaż doświadczeń 
i tzw. pełną chatę, zacznie zdobywać wiedzę z kompletnie nowej dla siebie dziedziny? 
Wreszcie, kto „po tylu latach” pozwoli sobie na motyle w brzuchu, chwile zapomnienia 
i romantyczne wieczory w cztery oczy? Ktoś szalony, odważny… Ewentualnie ktoś, kto 
nagle musiał wywrócić swoje życie do góry nogami i postanowił spróbować jeszcze raz, 
czyli także ktoś, kogo wiele osób określiłoby właśnie jako szalonego. Generalnie to oso-
ba, z którą najczęściej trudno nam się identyfikować. A szkoda, szczególnie gdy przy-
pomnimy sobie, jak 
często odmawiamy 

sobie czegoś ze względu na swój wiek, mówiąc: 
„To już nie dla mnie”, „To byłoby niestosowne”, 
„Już mi nie wypada”, „Nie mam czasu na takie 
drobiazgi” itd. Sięgnijcie Państwo do tych momen-
tów i spróbujcie sobie wyobrazić, co by się stało, 
jak wyglądałby dzisiejszy dzień, gdybyście nie od-
puścili. Takie stawianie sobie granic, szczególnie 
związanych ze zdobywaniem wiedzy i poddawa-
niem się uczuciu miłości (także tej szeroko poję-
tej), może stanowić istotną przeszkodę w pracy 
w szkole, czyli z młodymi ludźmi (szalonymi z na-
tury?). Trudniej jest ich zrozumieć i motywować 
do działania, spojrzeć na życie z ich perspektywy 
i dawać im dobre rady. Jasne, pamiętamy nieraz 
bardzo dobrze, co sami przeżywaliśmy jako na-
stolatkowie, ale to naprawdę były inne czasy. Tak 
więc wyobraźcie sobie, że „za późno” nie istnie-
je, później przyjrzyjcie się swojemu bagażowi 
cennych doświadczeń i umiejętności, a następnie 
wróćcie do tych szalonych młodych ludzi w szkol-
nych ławkach. Co widzicie? 
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kalendarium 
luty 2016

Data Zadanie nauczyciela Podstawa prawna

•	 4 lutego Światowy Dzień Walki z Rakiem

•	 Ok. 5 lutego Przygotowanie do śródrocznej kontroli dokumentacji 
przebiegu nauczania

Dz.U. z 2014 r.  
poz. 1170 ze zm.

•	 5 lutego Skompletowanie ostatecznych deklaracji dotyczących 
egzaminów maturalnych

t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156 ze zm.

•	 6 lutego Dzień Bezpiecznego Internetu

•	 Przed 
klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady 
pedagogicznej

Przygotowanie statystyki wyników nauczania 
i frekwencji klasy na śródroczne klasyfikacyjne 
zebranie rady pedagogicznej

t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156 ze zm.

•	 Po posiedzeniu 
klasyfikacyjnym rady 
pedagogicznej

Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadówki 
śródrocznej

Dz.U. z 2002 r.  
Nr 46 poz. 432 ze zm.

•	 14 lutego Święto zakochanych (walentynki)

•	 15 lutego Początek ferii zimowych w województwach: lubelskim, 
łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim

Dz.U. z 2002 r. Nr 46 
poz. 432 ze zm.

•	 Do 15 lutego Pomoc w sporządzeniu, na podstawie złożonych 
deklaracji, wykazu uczniów klas przystępujących 
do egzaminu maturalnego, który dyrektor szkoły 
przekazuje w postaci elektronicznej dyrektorowi OKE 

Dz.U. z 2015 r.  
poz. 959

•	 17 lutego Dzień Kota

•	 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

•	 Do 29 lutego Poinformowanie uczniów (oraz ich rodziców) lub 
słuchaczy o warunkach przebiegu sprawdzianu 
i egzaminu gimnazjalnego

Procedury CKE

•	 Przed rozpoczęciem 
drugiego półrocza

Wprowadzenie modyfikacji do planu działań 
wychowawczych, planu pracy wychowawczej z klasą, 
jeśli praca w pierwszym półroczu wykazała potrzebę 
dokonania modyfikacji

Szkolny program 
wychowawczy

•	 Według kalendarium 
szkolnego

Przeprowadzenie klasyfikacji śródrocznej, jeśli została 
zaplanowana na luty

t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156 ze zm.
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Baza talentów i SKS-y
14 stycznia br. Witold Bańka przedstawił priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2016 rok. Należą do nich: sport dzieci i młodzieży, sport 
wyczynowy, sport osób z niepełnosprawnościami, zmiany w prawie oraz rozwój turystyki.

W  porozumieniu z MEN-em i warszawskim AWF-em powstanie „Narodowa Baza Talentów” – wprowadzone zostaną 
podstawowe testy sprawnościowe, które staną się standardem w polskich szkołach. Wyniki będą wprowadzane do 
systemu informatycznego, co pozwoli na odkrywanie młodych talentów. Minister Witold Bańka podczas konferencji 

zapowiedział również powrót do sprawdzonej koncepcji szkolnych klubów sportowych, której celem będzie urealnienie 
trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego w szkołach.

Źródło: MSiT

Zmiany w Karcie nauczyciela
8 stycznia br. do konsultacji społecznych trafił projekt nowej Karty nauczyciela, który przewiduje m.in. zmiany dotyczące tygodniowego czasu 
pracy nauczycieli oraz postępowania dyscyplinarnego.

P rojekt nowelizacji zakłada:
● likwidację obowiązku realizowania przez nauczycieli w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy tzw. go-

dzin karcianych (celem zmiany jest racjonalizacja czasu pracy nauczycieli i dostosowanie go do realnych potrzeb 
uczniów konkretnej szkoły, jak również odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli),

● uregulowanie na poziomie ustawy zasadniczych kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, 
a także usprawnienie tego postępowania oraz wprowadzenia centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych,

● wprowadzenie przepisów o planowaniu środków w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na 
wypłatę jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty,

● rozszerzenie na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia, przepisów o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej oraz wymogu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nietoczenia się wobec nich postę-
powania karnego w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, postępowania dyscyplinarnego lub postępo-
wania o ubezwłasnowolnienie przy nawiązaniu stosunku pracy, a także regulacji dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy.

Ministerstwo proponuje, aby zmiany weszły w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem przepisów 
dotyczących czasu pracy nauczycieli, które weszłyby w życie 1 września 2016 r. oraz przepisów dotyczących finansowania 
gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty, a także wynagrodzeń członków 
komisji dyscyplinarnych, które weszłyby w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło: MEN

AKTUALNOŚCI

Razem z Wami 
na każdym 

etapie edukacji!
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Zdrowie 
Ciąże nastolatek wiążą się z wysokim ryzykiem powi-

kłań zdrowotnych zarówno dla matki, jak i dla płodu. Roz-
wijające się ciało nastolatki nie jest przygotowane do ciąży, 
stąd takie komplikacje u młodocianych matek, jak: zatrucie 
ciążowe, anemia, zakażenia dróg moczowych, nadciśnienie, 
złe umiejscowienie łożyska. Dzieci nastoletnich matek czę-
sto rodzą się przedwcześnie, mają niską masę urodzeniową, 
przez co narażone są m.in. na śmierć w okresie niemowlęc-
twa, ślepotę, głuchotę, problemy z układem oddechowym, 
opóźnienie rozwoju umysłowego, chorobę psychiczną, po-
rażenie mózgowe. 

Lekarze zwracają uwagę na to, że ciężarne nastolatki na 
ogół nie szukają pomocy medycznej i starają się jak najdłużej 
ukrywać swój stan. Jeśli w końcu idą do ginekologa, to dzieje 
się to stosunkowo późno, zwykle w trzecim trymestrze, kiedy 
ciąża jest już bardzo widoczna. Tymczasem ciężarna nasto-
latka powinna od pierwszych tygodni być pod stałą opieką 
lekarską, odpowiednio się odżywiać, dbać o siebie, unikać 
substancji szkodliwych. Dla wielu dziewcząt wizyta u gine-
kologa z powodu ciąży jest jednocześnie pierwszym kontak-
tem z tym lekarzem. Według publikacji Grupy Edukatorów 
Seksualnych Ponton Bezpieczny fotel? Raport o opiece gine-
kologicznej w Polsce1 nastolatki unikają wizyt u ginekologa, 
nie mają świadomości konieczności wizyt kontrolnych, cały 
czas pokutuje mit, że do ginekologa chodzą dopiero kobie-
ty w ciąży lub po pigułkę antykoncepcyjną. Dlatego istotną 
częścią edukacji prozdrowotnej, która cały czas jest niewy-
starczająca w Polsce, powinno być informowanie dziewcząt 
o tym, że do ginekologa powinno się chodzić regularnie od 

wystąpienia pierwszej miesiączki. Ginekolodzy, do których 
docierają nastolatki w ciąży, zwracają także uwagę na to, że 
często tym dziewczętom brakuje elementarnej wiedzy na te-
mat fizjologii zapłodnienia czy antykoncepcji, i zdarza się, 
że nie ukrywają one zdziwienia, że są w odmiennym stanie.

Nastolatka w ciąży, oprócz regularnych konsultacji i ba-
dań ginekologicznych, powinna także uczęszczać do szkoły 
rodzenia, która przygotowuje do porodu i uczy opieki nad 
noworodkiem. Na stronie Fundacji Rodzić po Ludzku (www.
rodzicpoludzku.pl) można znaleźć adresy bezpłatnych szkół 
rodzenia. 

Mówiąc o zdrowiu nastolatek w ciąży, rzadko zwraca 
się uwagę na ich kondycję psychiczną. Nastolatki różnie 
reagują na informację o tym, że są w ciąży. Taka sytuacja 
u wielu z nich wywołuje wiele obaw, stres, a w skrajnej sytu-
acji może prowadzić także do depresji. Dziewczęta, których 
rówieśniczki skupiają się na nauce, przyjaźniach, randkach, 
imprezach ze znajomymi, przechodzą przyspieszony kurs 
dorosłości i przeżywają problemy dorosłych kobiet. Są czę-
sto osamotnione, nie mają wsparcia ze strony rodziny, szkoły 
czy grupy rówieśniczej. Wiele z nich zgłasza się anonimowo 
po poradę do Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton: „Ja 
mam 17 lat, on 18. Zdarzyło nam się kilka razy współżyć bez 
prezerwatywy (…). Okres mi się spóźniał tydzień, zrobiłam 
test i wyszło, że jestem w ciąży. Na razie nie powiedziałam 
nikomu, nie wiem, co robić. Nie wyobrażam sobie, co po-
wiem mamie”2; „Obawiam się, że jestem w ciąży. (…) Za 
dwa dni robię test, jeśli wyjdzie pozytywny, to popełniam 
samobójstwo, dlatego że nie chcę zobaczyć reakcji mojej 
mamy, jak się dowie o tym. Pomóżcie!”3. 

Uczennica w ciąży
według danych Gus-u w 2014 roku ok. 15 tys. polskich nastolatek urodziło dziecko. większość z nich  

to uczennice szkół podstawowych. liczba ciąż nieletnich przewyższa jednak oficjalne statystyki  
dotyczące porodów. nastolatka w ciąży nie spotyka się już z takim ostracyzmem jak kiedyś,  

ale wciąż wymaga wsparcia, m.in. ze strony szkoły.

A l i n a  S y n a k i e w i c z

Uczennica w ciąży | TEMAT WYDANIA
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Są też takie dziewczęta, które – podekscytowane per-
spektywą bycia matką – idealizują macierzyństwo. Doty-
czy to zwłaszcza dziewcząt ze środowisk dysfunkcyjnych, 
które wynoszą z rodzinnego domu deficyty emocjonalne. 
Posiadanie dziecka jest dla nich sposobem na życie, szan-
są na normalność i ciepło emocjonalne, którego nie zaznały 
wcześniej. Jednak po porodzie są przytłoczone i sfrustrowa-
ne obowiązkami związanymi z opieką nad dzieckiem i zu-
pełnie sobie z nimi nie radzą. Z tych względów dzieci na-
stolatek są narażone na zaniedbania (warto zwrócić uwagę 
na zrealizowany w 2014 roku przez Fundację „Po drugie” 
projekt „Nie tak piękni nastoletni”4, którego celem było prze-
strzeganie młodych osób przed pochopnym wchodzeniem 
w rolę rodzica).

Wiele dziewcząt w ciąży robi wszystko, aby nie urodzić. 
Przeszukują internet, by znaleźć sposób na usunięcie ciąży, 
prowadzą niezdrowy tryb życia, palą papierosy, noszą cięż-
kie przedmioty, licząc na to, że „problem sam się rozwiąże”. 
Są też nastolatki, które kupują przez internet nieznane leki 
i substancje mające wywołać poronienie. Co roku opinię pu-
bliczną alarmują historie dziewcząt, które w akcie desperacji 
decydują się na działania zagrażające ich zdrowiu i życiu.

Sytuacja społeczna 
Choć mamy do czynienia z rewolucją obyczajową, 

nastolatki w ciąży cały czas spotykają się z marginaliza-
cją i wykluczeniem społecznym. Dzieje się tak zwłaszcza 
w małych społecznościach. Zbyt wczesne zajście w ciążę 
może wpływać niekorzystnie na sytuację społeczno-eko-
nomiczną młodej kobiety. Ciężarne nastolatki są często 
na przegranej pozycji, przerywają naukę lub z ledwością 
kończą szkołę, rzadko idą na studia. Im dziewczyna w cią-
ży jest młodsza, tym większe prawdopodobieństwo, że nie 
będzie kontynuować nauki. W przypadku, gdy na wieść 
o ciąży odwraca się od nich rodzina, ich sytuacja mate-
rialna i mieszkaniowa staje się szczególnie dramatyczna. 
Zmuszone są one korzystać ze świadczeń socjalnych, część 
z nich trafia do tzw. domów samotnej matki. Jako osoby 
bez wykształcenia i doświadczenia nie są chętnie zatrud-
niane przez pracodawców. Jeśli już podejmują pracę, są to 
na ogół zajęcia niskopłatne o niezbyt wysokim prestiżu spo-
łecznym. Ponadto spowodowane ciążą i wymuszone mał-
żeństwa są bardzo nietrwałe – 70 proc. takich związków 
rozpada się w przeciągu roku, co ma znaczący wpływ na 
psychikę młodocianych matek. Czują się one odrzucone, 
samotne, spada ich samoocena, a relacje z rodziną i kolej-
nymi partnerami są także dalekie od ideału.

Prawo 
W świetle polskiego prawa władza rodzicielska przy-

sługuje osobom pełnoletnim, które nie są częściowo lub 
całkowicie ubezwłasnowolnione. W przypadku nastolet-

nich matek poniżej 18 roku życia opiekę rodzicielską nad 
dzieckiem najczęściej sprawują rodzice, opiekunowie lub 
krewni nastolatki, lub inna osoba wyznaczona przez sąd 
opiekuńczy. Aby uregulować sytuację prawną dziecka, na-
leży złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego 
w sądzie rejonowym. Jeśli ojciec dziecka jest pełnoletni, 
to przysługuje mu władza rodzicielska. Jeżeli ojciec uzna 
dziecko, to nie ma potrzeby ustanawiania opiekuna praw-
nego. Władzę rodzicielską nastolatka może uzyskać tylko 
w przypadku zawarcia małżeństwa, o którym decyduje 
sąd. Musi być jednak spełniony warunek dotyczący wie-
ku – dziewczyna musi mieć skończone 16 lat, a jej partner 
18. Jeśli ojciec nie chce żyć z matką i partycypować w wy-
chowaniu dziecka, może być na niego nałożony obowią-
zek alimentacyjny. Małoletniego ojca nie można pozwać 
o alimenty – w tym przypadku pozywa się przedstawicieli 
ustawowych, czyli rodziców/opiekunów 
ojca dziecka.

Jeśli ciąża jest wynikiem czynu zabro-
nionego (gwałtu, kazirodztwa, obcowania 
seksualnego z osobą poniżej 15 roku ży-
cia) lub zagraża zdrowiu lub życiu mat-
ki, bądź jeśli badania prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego i nie-
odwracalnego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego 
życiu, nastolatce przysługuje prawo do 
przerwania ciąży. Reguluje to Ustawa 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży.

Zadania i obowiązki szkoły 
Edukacja szkolna jest obowiązkowa 

do ukończenia 18 roku życia. Zgod-
nie z Ustawą o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży 
„szkoła ma obowiązek udzielić uczen-
nicy w ciąży urlopu oraz innej pomo-
cy niezbędnej do ukończenia przez 
nią edukacji, w miarę możliwości nie 
powodując opóźnień w zaliczaniu 
przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub 
połóg powoduje niemożliwość zali-
czenia w termi-
nie egzaminów 
ważnych dla cią-
głości nauki, szko-
ła zobowiązana 
jest do wyznacze-
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nia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, 
w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy”. Co w praktyce 
oznaczają powyższe zapisy?

● Jeśli wiesz, że jakaś uczennica jest w ciąży, powinnaś/
powinieneś zgłosić ten fakt wychowawcy klasy.

● Jeśli jesteś wychowawczynią/wychowawcą tej uczen-
nicy, powinnaś/powinieneś z nią porozmawiać. Uni-
kaj przy tym oceniania, moralizowania, krytykowa-
nia. Podczas rozmowy dowiedz się, jaka jest sytuacja 
rodzinna dziewczyny, czy rodzice wiedzą o ciąży, 
a jeśli nie wiedzą, to w jaki sposób zareagują zda-
niem dziewczyny na tę informację, w jakich relacjach 
dziewczyna pozostaje z ojcem dziecka. Szczególnie 
to ostatnie pytanie powinno być zadawane z wyczu-
ciem, gdyż ciąża może być wynikiem nadużyć seksu-
alnych.

● Jeśli uczennica przyniesie zaświadczenie lekarskie, że 
jest w ciąży, przekaż te informacje dyrekcji szkoły i pe-
dagogowi/psychologowi szkolnemu.

● Jeśli uczennica jest nieletnia, umów się na spotkanie 
z rodzicami/opiekunami prawnymi, podczas którego 
powinna być obecna także uczennica. Bardzo wiele 
zależy od Twojej postawy, a także od dyrekcji i peda-
goga/psychologa szkolnego. Możesz wystąpić w roli 
mediatora, jeśli rodzice nie akceptują sytuacji, w ja-
kiej znajduje się ich córka. Rodzice/opiekunowie po-
winni zostać poinformowani o wszystkich możliwych 
opcjach postępowania, nie wykluczając np. adopcji.

● Podczas spotkania z rodzicami podkreśl, że szkoła do-
łoży starań, aby wesprzeć dziewczynę w kontynuowa-
niu nauki. Jeśli rodzice dowiadują się od ciebie o ciąży 
córki, daj im czas na oswojenie się z sytuacją.

● Uczennica w ciąży może otrzymać urlop od zajęć 
szkolnych oraz podjąć nauczanie indywidualne. Jest 
to częsty proceder w przypadku uczennic szkół pod-
stawowych lub gimnazjalistek, dlatego że ciąża w tym 
wieku jest szczególnie zagrożona. Zgodę na nauczanie 
indywidualne wystawia poradnia psychologiczno-pe-
dagogiczna. Nauczanie indywidualne, w zależności 
od stanu zdrowia dziewczyny, może odbywać się 
w szkole lub w domu.

● Jeśli ciąża, poród lub połóg uniemożliwiają uczennicy 
zdanie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szko-
ła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego ter-
minu w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy.

● Po porodzie uczennicy przysługują usprawiedliwione 
nieobecności na czas określony przez lekarza prowa-
dzącego.

● Jeśli uczennica jest w wyjątkowo trudnej sytuacji ma-
terialnej, może otrzymać jednorazowe wsparcie fi-
nansowe. Jest ono możliwe dzięki współpracy szkoły 
z ośrodkiem pomocy społecznej.

● Jeśli uczennica znajduje się w trudnej sytuacji rodzin-
nej, uniemożliwiającej jej właściwą opiekę nad dziec-
kiem, szkoła może wnioskować o umieszczenie jej 
w domu samotnej matki.

● Uczennice w ciąży na ogół potrzebują pomocy psy-
chologicznej: pedagog lub psycholog jest zobowiąza-
ny wesprzeć dziewczynę w nowej, często trudnej sytu-
acji, a także powiedzieć jej, jakie ma prawa.

● Działania, jakimi będzie objęta uczennica, powinny 
być przeprowadzone z jak największą dbałością o jej 
komfort psychiczny.

● Jeśli wiadomo, że ojcem dziecka jest uczeń szkoły, do 
której uczęszcza dziewczyna, warto działaniem peda-
gogicznym objąć także jego, skontaktować się z jego 
rodzicami. Być może konieczne będzie zaaranżo-
wanie spotkania z rodzicami dziewczyny. Na pewno 
ważne wychowawczo i profilaktycznie jest pokazanie 
społeczności uczniowskiej, że konsekwencje ciąży po-
noszą obie strony.

● Temat ciąży uczennicy w klasie, w której masz wycho-
wawstwo, na pewno jest szeroko dyskutowany przez 
innych uczniów, dlatego warto, żebyś się do tego od-
niosła/odniósł.

● Okaż wsparcie i zrozumienie dziewczynie. Powiedz 
innym uczniom, że koleżanka w związku z ciążą bę-
dzie traktowana inaczej niż pozostałe osoby. Takie od-
mienne traktowanie ma na celu umożliwienie dziew-
czynie zakończenia edukacji.

● Możesz ogólnie (bez wskazywania na sytuację tej kon-
kretnej dziewczyny) powiedzieć klasie, z jakimi ogra-
niczeniami, problemami może borykać się nastolatka 
w ciąży.

● Nie moralizuj, pod żadnym pozorem nie przedstawiaj 
dziewczyny jako złego przykładu.

Profilaktyka
Głównym działaniem zapobiegającym rodzicielstwu 

osób nieletnich jest edukacja dotycząca fizjologii zapłodnie-
nia oraz antykoncepcji. Polska młodzież cały czas ma nie-
wystarczającą wiedzę w tym zakresie. Nadal pokutuje wiele 
mitów na temat antykoncepcji, młodzi ludzie wierzą, że np. 
inicjacja seksualna lub współżycie podczas miesiączki nie 
wymaga zabezpieczenia, a stosunek przerywany jest sku-
teczną metodą antykoncepcji5. 

Mniej oczywistym działaniem jest nauka asertywności, 
stawiania granic, uczenie rozpoznawania różnicy między 
bliskością emocjonalną a fizyczną. W krajach zachodnich, 
np. w Holandii, prowadzi się wzorcową edukację seksual-
ną, w której obok informacji z zakresu anatomii czy fizjolo-
gii kładzie się nacisk na relacje i budowanie więzi z drugim 
człowiekiem, dzięki czemu zanotowano tam najniższy od-
setek ciąż wśród nieletnich. Mówiąc o profilaktyce, warto 
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zwrócić uwagę na fakt, że dziewczęta dorastają w rzeczy-
wistości, w której otrzymują sprzeczne komunikaty. Z jed-
nej strony niewystarczająca edukacja seksualna i brak roz-
mów z rodzicami powodują, że młode osoby mają bardzo 
niski stan wiedzy dotyczącej fizjologii zapłodnienia czy 
antykoncepcji. Ponadto dla młodzieży głównym źródłem 
wiedzy o seksualności jest grupa rówieśnicza i kultura ma-
sowa. W tej ostatniej aż roi się od komunikatów, według 
których, żeby być „cool”, trzeba uprawiać seks, znać wy-
szukane techniki seksualne, mieć duże doświadczenie w tej 
sferze. Takie treści docierają do coraz młodszej grupy od-
biorców, przy czym są oni pozostawieni sami sobie z tymi 
informacjami. Powoduje to dużo napięć i niepokoju, tym 
bardziej, że szkoła i dom rodzinny rzadko tłumaczą, czym 
tak naprawdę jest seksualność człowieka. Szczególnie mło-
de dziewczęta podlegają ogromnej presji – według lan-
sowanego w mediach modelu kobiecości wartość dziew-
czyny zależy od jej atrakcyjności fizycznej i umiejętności 
seksualnych. 

Z kolei w domach rodzinnych dziewczyny są straszo-
ne seksem i ciążą – dla wielu z nich jest to jedyna, często 
bardzo negatywna informacja, jaką dostają na temat sek-
sualności od rodziców czy opiekunów. Jedna z nastolatek 
tak cytuje komunikat, jaki otrzymała od rodziców na temat 
seksu i ciąży: „Jak będziesz chodzić na dyskoteki, to cię 
zgwałcą i zrobią ci dziecko, a wtedy wyrzucę cię z domu. 
Tylko ladacznice i kobiety nierządu interesują się seksem 
i całowaniem w twoim wieku”6. Dziewczęta otrzymują 
więc sprzeczne komunikaty – z jednej strony imperatyw 
„musisz uprawiać seks”, a z drugiej strony prezentuje im 
się wizję seksu, którego uprawianie może zrujnować ży-
cie, uniemożliwić skończenie szkoły, znalezienie pracy. 

Brak wiedzy na temat seksualności oraz płynący do nich 
zakłócony przekaz powodują, że coraz częściej nastolatki, 
które nie miały żadnych kontaktów seksualnych, odkrywają 
u siebie objawy ciąży. Na telefon zaufania Grupy Eduka-
torów Seksualnych Ponton zgłasza się coraz więcej takich 
dziewcząt: „Miesiączka spóźnia mi się trzy tygodnie. Nigdy 
nie uprawiałam seksu, jednak nieraz się masturbowałam. 
Pobolewa mnie podbrzusze, a jak czytałam na internecie, 
to jest objaw ciąży. Czy mogę być w ciąży?”7. Paranoja cią-
żowa, bo tak można nazwać to zjawisko, czasami jest tak 
ogromna, że uniemożliwia dziewczętom normalne funkcjo-
nowanie, prowadzi do objawów psychosomatycznych, za-
burzeń odżywiania, a w konsekwencji do zaniku miesiącz-
ki, co zdaniem tych dziewcząt potwierdza, że są w ciąży. 
Bardzo często nie są one gotowe na kontakty seksualne, 
a ponieważ nie potrafią powiedzieć „nie”, mówią, że boją 
się ciąży. Paranoję ciążową można zatem odczytywać jako 
zawoalowaną, niewyrażoną wprost niezgodę na kontakty 
seksualne. Pokazuje to dobitnie, jak ważna jest nauka aser-
tywności oraz dbania o granice psychiczne i fizyczne.

Podstawa prawna:

•	 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r.  

Nr 17 poz. 78 ze zm.).

Przypisy:
1 www.ponton.org.pl/sites/ponton/files/bezpieczny_fotel_raport2014.pdf.
2 www.ponton.org.pl/sites/ponton/files/pdf/2015/raport_wtz_pon-

ton_2015.pdf.
3 Ibidem.
4 www.podrugie.pl/3435/nie-tak-piekni-nastoletni.
5 www.ponton.org.pl/sites/ponton/files/pdf/2015/raport_wtz_pon-

ton_2015.pdf.
6 www.ponton.org.pl/sites/ponton/files/raport_skad_wiesz_grupa_pon-

ton_2011.pdf.
7 www.ponton.org.pl/sites/ponton/files/pdf/2015/raport_wtz_pon-

ton_2015.pdf.

Alina Synakiewicz

Pedagożka, edukatorka seksualna, trenerka umiejętności psychospołecznych. 
Od 2005 roku związana z Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton. Autorka 
poradnika dla młodzieży Jak dojrzewać i nie zwariować, współredaktorka pu-
blikacji Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu 
w Polsce. Zajmuje się edukacją młodzieży oraz dorosłych

Załącznikiem do artykułu jest scenariusz lekcji. (s. 24–25).
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Misty Mountain School (Szkoła Gór Mglistych) to wbrew 
pozorom nie fikcyjna szkoła wprost z tolkienowskiego Śród-
ziemia, lecz nazwa prawdziwej placówki znajdującej się 
w północno-zachodnim regionie Kamerunu, nieopodal wsi 
Big Babanki. Szkoła została założona w 2010 roku przez 
czeską pozarządową organizację Kedjom-Keku. Na terenie 
całego Kamerunu istnieje kilkadziesiąt podobnych placó-
wek, współfinansowanych lub w całości utrzymywanych 
przez zagraniczne organizacje pozarządowe. Mimo że sys-
tem edukacji w Kamerunie uważa się za jeden z najlepszych 
w całej Afryce, w wielu regionach rzeczywistość rozmija się 
z dostępnymi statystykami. Edukacja bardzo często utrzymy-
wana jest na najniższym możliwym poziomie, głównie na 
skutek braku przejrzystego zarządzania systemem oświaty. 
Zarówno w Kamerunie, jak i w większości krajów afrykań-
skich problemem jest również dostępność placówek eduka-
cyjnych. Przykładowo: najbliższa szkoła podstawowa, do 
której mogą uczęszczać dzieci z górzystych regionów Big 
Babanki, jest oddalona o pięć kilometrów od wsi, a ponie-
waż zwykle jedynym środkiem transportu są własne nogi, 
rodzice rezygnują z wysyłania swoich dzieci do szkoły. 

– Misty Mountain School przeznaczona jest tylko dla 
okolicznych dzieci – mówi Martin Mikeš, koordynator 
i przewodniczący organizacji Kedjom-Keku, i dodaje: 
Wszyscy rodzice z obszaru górzystego posyłają dzieci do 
naszej placówki. Jest to z ich strony przejaw dużego za-
ufania i wsparcia. Obecnie szkoła ma dwudziestu pod-

opiecznych, jest więc bardzo kameralna na tle wielu szkół 
podstawowych, gdzie typowe klasy liczą po kilkadziesię-
cioro, często blisko stu uczniów. Według statystyk UNESCO 
w Kamerunie na jednego nauczyciela w szkole podstawo-
wej przypada ponad 46 uczniów. Dla porównania, w Pol-
sce i w większości krajów europejskich liczba ta nie prze-
kracza 12. Tworzenie aż tak licznych klas spowodowane 
jest przede wszystkim wysokim przyrostem naturalnym, ale 
także względami ekonomicznymi – szkół zwykle nie stać 
na zatrudnienie większej liczby nauczycieli. Od 2010 roku 
rząd Kamerunu zdecydował przeznaczać 15 proc. budżetu 
państwa na edukację, jednak skala korupcji i słabe zarzą-
dzanie tym sektorem nie sprzyjają zmianom na lepsze. Ma 
to również wpływ na sytuację kameruńskich nauczycieli 
– dawniej zawód ten cieszył się sporym uznaniem, ale od 
kilku lat obserwuje się masową emigrację zdolnych studen-
tów i specjalistów do krajów wysokorozwiniętych. Ci zaś, 
którzy zostają w kraju i decydują się na zawód nauczyciela, 
zarabiają w państwowych szkołach zaledwie 150 dolarów 
miesięcznie i często podejmują się dodatkowych prac, aby 
zarobić na swoje utrzymanie.

Nauczanie przy ograniczonych środkach finansowych 
jest ogromnym wyzwaniem dla kameruńskich nauczycieli. 
Wielu z nich to idealiści, którzy godzą się na niskie pensje, 
ale wierzą w sens swojej pracy. O ile placówki dofinansowy-
wane przez fundacje charytatywne radzą sobie całkiem nie-
źle, to w zwykłych wiejskich szkołach często brakuje wszyst-

Sygnał ze świata
część III  

Edukacja w Kamerunie

są miejsca na świecie, gdzie edukacja zatrzymała się w czasie, rozwój szkolnictwa  
przegrywa z trudną sytuacją ekonomiczną, nieumiejętnym zarządzaniem i korupcją.  

ale i od takich placówek możemy się wiele nauczyć.

P a u l i n a  W a r c h o ł
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kiego – książek, krzeseł, a nawet toalet. Zdarza się również, 
że brakuje nawet funduszy na wypłacenie nauczycielom 
pensji. Misty Mountain School od samego początku została 
zaprojektowana na szkołę samowystarczalną. Oznacza to, 
że większość pomocy naukowych zakupiona jest z funduszy 
pozyskanych ze sprzedaży i wymiany tego, co wyhodują lub 
własnoręcznie zrobią uczniowie.

Świadomość edukacyjna
Dzisiejszy system edukacji w Kamerunie jest pozosta-

łością po czasach kolonialnych, gdy kraj ten znajdował 
się w rękach administracji brytyjskiej i francuskiej. W za-
leżności od tego, który model – brytyjski czy francuski – 
został wybrany, szkoły różnią się od siebie strukturą edu-
kacji, obowiązującym językiem oraz systemem oceniania. 
W większości szkół obowiązuje model na wzór francu-
skiego, z dwustopniową szkołą średnią (odpowiednik na-
szego gimnazjum i liceum). Językami urzędowymi są fran-
cuski oraz angielski, jednak ponieważ na terenie całego 
Kamerunu istnieje ponad 250 grup etnicznych, liczba ję-
zyków autochtonicznych przekracza 270. Kraj jest zróżni-

cowany nie tylko językowo, lecz również kulturowo, reli-
gijnie, klimatycznie i ekonomicznie. Wszystko to wpływa 
na poziom świadomości edukacyjnej w poszczególnych 
regionach. W obszarach wiejskich posyłanie dzieci do 
szkoły często oznacza straty finansowe – mimo że szkoły 
podstawowe są bezpłatne, rodzice muszą kupić dzieciom 
szkolne mundurki i książki. W kraju, gdzie ok. 30 proc. 
społeczeństwa żyje za mniej niż dwa dolary dziennie, 
wysyłanie dziecka do szkoły jest więc dla wielu rodzin 
luksusem. Co więcej, dziecko, które idzie do szkoły, nie 
może pomagać w gospodarstwie. Według oficjalnych sta-
tystyk w Kamerunie ponad połowa dzieci w wieku od 4 do 
15 lat jest wykorzystywana do pracy fizycznej. Jedna para 
rąk mniej jest zatem dużą stratą dla przeciętnej wiejskiej 
wielodzietnej rodziny i mimo że edukacja do 12. roku ży-
cia jest obowiązkowa, około 20 proc. dzieci w ogóle nie 
uczęszcza do szkoły. 

Podobnie jak w wielu innych krajach (nie tylko afry-
kańskich), mniejsze szanse na otrzymanie podstawowej 
edukacji mają dziewczynki. Zwykle w rodzinach o ni-
skich dochodach to chłopcy otrzymują pierwszeństwo 
w uczęszczaniu do szkoły. Kształcenie dziewcząt często 
spotyka się ze sceptycyzmem nie tylko ze strony szkół, ale 
i społeczności, dlatego wiele z nich, zamiast ukończyć 
szkołę podstawową, zostaje w domach, gdzie mogą po-
magać przy gospodarstwie i przygotowywać się do wcze-
snego zamążpójścia. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja 
w szkołach średnich – do gimnazjum uczęszcza zaledwie 
17 proc. dziewcząt. Co za tym idzie, analfabetyzm zagra-
ża dziś aż jednej trzeciej Kamerunek. 

Dzień w kameruńskiej szkole 
W Misty Mountain School dzień szkolny nie różni 

się znacząco od grafiku uczniów w Europie. Podobnie 
jak w Polsce, rok szkolny trwa od września do czerwca, 
z tą tylko różnicą, że w porze deszczowej wielu uczniom 
przysługuje wolne od szkoły. W szkole podstawowej 
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dzieci uczą się czytania, pisania, liczenia, a także eko-
logii, zasad funkcjonowania otaczającego ich ekosystemu 
i zrównoważonego rolnictwa. – Edukacja w tym rejonie 
jest nie tylko skuteczną bronią w walce z ubóstwem, ale 
również ratunkiem dla zrównoważonego rozwoju tego ob-
szaru – mówi Martin Mikeš. – Dotyczy to głównie ochrony 
środowiska naturalnego, zagrożonego przez wykorzysty-
wane przez lokalnych mieszkańców przestarzałe metody 
uprawy ziemi – dodaje. W ciągu 30 lat obszar mglistych 
lasów deszczowych zmniejszył się o połowę na skutek 
intensywnej działalności człowieka, dlatego nauczyciele 
podczas lekcji dużo czasu poświęcają na uświadamianie 
uczniom konsekwencji wycinki lasów i niszczenia ota-
czającego ich środowiska. Uczniowie z Misty Mountain 
School sadzą więc drzewa, zbierają nasiona endemicz-
nych gatunków roślin i uprawiają szkolny warzywnik. Tyl-
ko w ubiegłym roku, dzięki proaktywnej postawie nauczy-
cieli, podopieczni Misty Mountain School posadzili pięć 
tysięcy drzew na obszarze pięciu hektarów, ochraniając 
przy okazji dwa okoliczne ujęcia wody.

Mimo że ze względu na małą liczbę uczniów szkoła 
w Big Babanki wydaje się luksusem w porównaniu do innych 
wiejskich placówek, to nawet tutaj nauczyciele mają bardzo 
ograniczone możliwości korzystania z pomocy naukowych. 
20 euro – tyle wynosi dzienny budżet na utrzymanie szkoły 
Misty Mountain. Przybory szkolne i zeszyty to maksimum, 
na jakie może sobie pozwolić placówka. Warto podkreślić, 
że kameruńskie szkoły publiczne zwykle nie mogą liczyć na 
takie wyposażenie. Co więcej, same metody nauczania rów-
nież pozostawiają wiele do życzenia. Kameruńscy nauczy-
ciele prowadzą lekcje, nawet te dla sześciolatków, w formie 
wykładu, bez pobudzania dziecięcej kreatywności i cieka-
wości. W konsekwencji, po ośmiogodzinnym dniu w szkole 
dzieci wracają do domu, nie nauczywszy się prawie nicze-
go. Nauczyciele z Misty Mountain School postanowili więc 
zerwać z tradycyjnymi kameruńskimi metodami nauczania 
i prowadzić szkołę metodą Montessori. Jak się okazało, był to 
strzał w dziesiątkę – metoda przynosi niesamowite rezultaty 
wśród tutejszych dzieci. 

Co warto wykorzystać? 
Powiedzenie, że potrzeba jest matką wynalazków doty-

czy kameruńskich nauczycieli jak mało kogo. W Misty Mo-
untain School do edukacji i zabawy wykorzystuje się niemal 
wszystko – powalone pnie drzew, sadzawki czy przedmioty 
przeznaczone do wyrzucenia. Tak samo w polskich szkołach 
można pokazać uczniom, jak wielu przedmiotom można 
dać drugie życie, np. poprzez recykling i tworzenie techniką 
DIY (ang. Do It Yourself).  

Mieszkając w mieście, łatwo zapomnieć o tym, jak bar-
dzo jesteśmy uzależnieni od otaczającego nas środowiska 
naturalnego. Tylko w przeciągu ostatnich 20 lat intensyw-

na działalność człowieka spowodowała zmniejszenie się 
obszaru mglistych lasów deszczowych, degradację terenu 
oraz skurczenie się zasobów wody pitnej w Kamerunie. War-
to wykorzystać tego typu przykłady w celu uświadamiania 
uczniom długofalowych skutków, jakie niesie za sobą nieod-
powiedzialne wykorzystywanie środowiska.

Jednak, jak podsumowuje Martin Mikeš, to nie brak 
pieniędzy i pomocy naukowych jest największym wyzwa-
niem dla nauczyciela w Kamerunie: – Najważniejsze, aby 
nie stracić szacunku uczniów już na starcie. Niektórzy nasi 
wolontariusze miękną wobec małych afrykańskich dzieci, 
zamiast być nieustępliwym i zdecydowanym. Dzieci na 
całym świecie są takie same. Istotnie, kameruńskie dzieci 
są mniej rozpieszczone i częściej wdają się w bójki niż 
dzieci europejskie, ale nauczyciele muszą wymagać sza-
cunku od swoich uczniów jednakowo w każdym zakątku 
świata.

Jak pojechać?
W całej Afryce działa wiele fundacji, programów huma-

nitarnych i organizacji non profit, które poszukują nauczy-
cieli. W większości przypadków jest to praca o charakterze 
charytatywnym, ale zwykle wolontariusz ma opłacone lo-
kum i zapewnione wyżywienie. Zainteresowani wyjazdem 
znajdą listę fundacji na stronie www.charity-charities.org/
Education/Cameroon.html. Warto również sprawdzać ogło-
szenia wspomnianej czeskiej organizacji Kedjom-Keku na 
stronie www.kedjom-keku.com/en/about-us/ lub na Face-
bookowym profilu www.facebook.com/Kedjom.Keku. Ist-
nieje także wiele wyjazdów misyjnych dla osób świeckich, 
organizowanych przez lokalne parafie i organizacje katolic-
kie, np. Młodzi dla Kamerunu. 
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Paulina Warchoł

Absolwentka japonistyki, tłumaczka, autorka publika-
cji naukowych o tematyce politologicznej. Pasjonatka 
podróży i pilot wycieczek
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Rodzice w stylu permisywnym stawiają dzieciom mało wy-
magań, rzadko stosują kary, unikają sprawowania kontroli. Są 
kochający, wrażliwi, czuli, ale niestawiający zbyt wielu granic. 
Mogłoby się wydawać, że w takim modelu wychowania dzieci 
mają wszystko, czego zapragną. Jednak wychowanie pozba-
wione granic i wymagań prowadzi raczej do niekorzystnego 
rozwoju osobowości dziecka. W takim modelu wychowania 
jest ono zadowolone i pozytywne, ale często bardzo niedojrza-
łe, niewierzące w swoje własne siły. Nierzadko charakteryzuje 
się brakiem kontroli własnych impulsów i niskim poziomem 
odpowiedzialności społecznej. Gdy rodzic wychowuje dziecko 
w stylu permisywnym, a dodatkowo ma skłonności do rozta-
czania nad nim nadmiernej ochrony, mamy do czynienia z rolą 
rodzica nadopiekuńczego (w języku angielskim funkcjonuje 
termin helicopter parents, czyli rodzice, którzy krążą nad dziec-
kiem niczym śmigłowiec ratunkowy). Rodzice nadopiekuńczy 
ciągle odczuwają troskę o dziecko i zamiast stopniowo kształ-
tować autonomię, uzależniają dziecko od siebie.

Jak rozpoznać rodzica nadopiekuńczego?
Jeśli rozmowa nauczyciela z rodzicem dotyczy konkret-

nej trudności w zachowaniu dziecka, rodzic nadopiekuńczy 
nigdy nie dopuści do siebie myśli, że winne jest dziecko lub 
błędy w systemie wychowawczym. Na ogół winą za sytuację 
obarcza otoczenie dziecka – rówieśników w klasie, nauczy-
ciela, dyrektora lub innych rodziców. Dla nadopiekuńczego 

rodzica jedynym rozwiązaniem sytuacji jest zmiana w po-
stępowaniu osób z otoczenia dziecka. To oni nie dostrzegli 
wyjątkowości, wrażliwości i delikatności dziecka, co przy-
czyniło się do powstania problemów. Otoczenie dziecka po-
strzegane jest jako nieżyczliwe, co rodzi błędny mechanizm 
zwrotny, bowiem osoby postrzegane przez rodzica jako nie-
przychylnie nastawione do dziecka, rzeczywiście takie się 
stają. Postawa oskarżająca rodzica budzi w otoczeniu nie-
chęć przede wszystkim do dziecka, co skutkuje nasileniem 
u rodzica podejścia „ochronnego”. Mechanizm błędnego 
koła powoduje, że rodzicom nadopiekuńczym bardzo trud-
no jest dostrzec niekorzystne skutki swojego postępowania.

Według statystyk częściej osobą nadopiekuńczą jest mat-
ka. Na główne czynniki, które korespondują z rodzicielską 
postawą nadopiekuńczą składają się: trudności prokreacyjne 
(zwłaszcza wcześniejsza utrata dziecka), jedynactwo, zabu-
rzone relacje małżeńskie, neurotyczna osobowość oraz sa-
motne macierzyństwo. 

Dziecko 
Dzieci wychowywane w sposób nadopiekuńczy często 

rozwijają się wolniej niż rówieśnicy – psycholodzy wskazują 
głównie na sferę ruchową i społeczną. Rozwój ruchowy jest 
hamowany przez straszące komunikaty rodzicielskie typu: 
„Nie wspinaj się tam, bo spadniesz”, „Nie wchodź na górę, 
bo to za wysoko” itp. Dziecko we wczesnym okresie rozwojo-

Współczesna rodzina
część XII  

Nadopiekuńczy rodzice

Psycholodzy wyróżnili trzy style wychowywania: autorytarny, autorytatywny i permisywny. styl permisywny 
często postrzegany jest jako przeciwieństwo stylu autorytatywnego. charakteryzują się nim rodzice,  

którzy stawiają dziecku niewiele wymagań, są wrażliwi, wsłuchujący się w potrzeby pociechy,  
ale też nie są wymagający i nie kontrolują zachowania dziecka.

I z a b e l a  C z a j a - A n t o s z e k
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wym nie ma okazji ćwiczyć kompetencji ruchowych w dzia-
łaniu. Podobnie jest z rozwojem społecznym – nie ma wielu 
okazji do samodzielności i nawiązywania relacji społecznych. 
Nadopiekuńczość wywołuje u dziecka poczucie zagrożenia 
i postawę skoncentrowania na swojej osobie, co w okresie 
szkolnym widoczne jest w postaci nastawienia roszczeniowe-
go, przez które dziecko nie zyskuje też sympatii rówieśników. 
W okresie szkolnym (zwłaszcza nastoletnim) w samoocenie 
dziecka zderzają się dwa zupełnie inne komunikaty dotyczące 
jego osoby – z jednej strony pełne zachwytu opinie płynące od 
rodziców, z drugiej – płynące od rówieśników wyraźne infor-
macje o nieradzeniu sobie w relacjach społecznych. Dziecko 
jest zagubione, co utrudnia mu kształtowanie adekwatnego 
wizerunku własnej osoby. Dodatkowo nie pozwala się na 
kształtowanie u niego poczucia odpowiedzialności za własne 
decyzje oraz ponoszenia konsekwencji niewłaściwych dzia-
łań. Nadopiekuńczy rodzic nieświadomie hamuje naturalną 
spontaniczną motywację dziecka. W stosunku do nauczycieli 
dzieci wychowywane w ten sposób często przyjmują posta-
wę roszczeniową, dążąc do różnych form manipulacji w celu 
osiągnięcia swoich celów.

Na co zwracać uwagę 
Niezwykle ważne jest, by nauczyciel, który dostrze-

ga u rodziców postawę nadopiekuńczą, postarał się jej nie 
oceniać. Na ogół ma ona źródło w istotnych dla rozwoju tej 
osoby czynnikach i historii jej życia, a jej zmianą powinien 
się zająć raczej terapeuta, nie środowisko szkolne. Niemniej 
zadaniem nauczyciela jest podjęcie współ-
pracy z takim rodzicem. Nie oceniając, 
lecz akceptując postawę rodzica, nauczy-
ciel ma szansę wiele osiągnąć. Największy-
mi trudnościami rodziców wychowujących 
dziecko w sposób nadopiekuńczy są: wy-
ręczania dziecka, jego ciągła obserwacja 
oraz manipulowanie nim. Właśnie tym ob-
szarom nauczyciel może wyjść naprzeciw.

Wyręczanie dziecka 
Rodzic nadopiekuńczy ma tendencję 

do wyręczania dziecka w czynnościach, 
nawet takich, w których teoretycznie bar-
dzo dobrze sobie ono radzi. Uwidacznia 
się to w prostych codziennych lub domo-
wych zajęciach – ubieraniu się, sprząta-
niu po sobie, niesieniu plecaka, zabiera-
niu rzeczy z szatni itp. Skutkiem takiego 
postępowania jest wyuczona bezradność 
dziecka – wydaje mu się, że nic nie po-
trafi, ponieważ ma niewiele okazji do po-
czucia satysfakcji i sukcesu z osiągniętych 
samodzielnie działań.

W rozmowie z rodzicem warto podkreślać samodzielność 
dziecka na terenie szkoły. To, jak dobrze sobie radzi z wyko-
nywaniem obowiązków szkolnych, samoobsługą, zadaniami 
edukacyjnymi i innymi. Podkreślanie zasobów, a nie braków 
dziecka, pozwoli rodzicowi spojrzeć z innej perspektywy na 
zachowanie pociechy. Kiedy nauczyciel zauważy, że rodzic 
np. w szatni wyręcza dziecko w czynnościach, które już po-
trafi robić – dobrze jest o tym wspomnieć samemu dziecku 
(„Kuba, wczoraj tak dobrze sobie sam radziłeś”, „Kuba, wi-
działam, że już to potrafisz. Wyręcz mamę i sam sobie załóż 
buty”). Tego typu motywującymi komunikatami budujemy 
u dziecka pozytywne wyobrażenie o sobie i przekonujemy 
o jego samodzielności w danym obszarze.

Ciągła obserwacja 
Rodzice nadopiekuńczy często mają trudność z „wypusz-

czeniem” dziecka spod tzw. klosza. Starają się uchronić je 
przed porażką, zawodem i w związku z tym wybierają aktyw-
ności, w których może wziąć udział, a odrzucają takie, w któ-
rych ich zdaniem, by sobie nie poradziło. Często też proponu-
ją mu gotowe rozwiązania, które mają na celu doprowadzić 
je do sukcesu i zminimalizować ryzyko porażki. Tacy rodzice 
rzadko pozwalają dziecku na popełnianie błędów. 

W kontekście szkolnym nauczyciel, rozmawiając z ro-
dzicem nadopiekuńczym, może zwracać uwagę na pomysły 
dziecka, jego proces dochodzenia do rozwiązania. Przede 
wszystkim doceniać starania, nie efekt końcowy. Ważne, by 
koncentrować się zarówno na sukcesach, jak i na porażkach 



dziecka, pokazując, że jedne i drugie są dziecku potrzebne 
do rozwoju, a także, że zarówno jedne, jak i drugie towarzy-
szą rzeczywistości szkolnej.

Manipulowanie 
Rodzic nadopiekuńczy ma tendencję do traktowania 

dziecka jak swoją własność – to on wybiera np. aktywności, 
w których może ono wziąć udział. Traktuje siebie jak wy-
rocznię, która wie najlepiej, co dla dziecka jest dobre, co po-
winno ono w danym momencie zrobić. Takiemu dziecku nie 
pozwala się na samodzielne myślenie i wybory. Kiedy uczu-
cia i myśli dziecka nie są brane pod uwagę, dostaje ono jasny 
sygnał, że nie jest w stanie kontrolować własnego życia. 

Nauczyciel może podsuwać rodzicowi nadopiekuńcze-
mu opisy sytuacji, w których dziecko przejęło inicjatywę 
w klasie, pokazało innym swój pomysł i zrealizowało go. 

Praca nauczyciela z rodzicem nadopiekuńczym to 
z pewnością nie praca terapeutyczna, lecz wspierająca. Na-
uczyciel nie powinien stawiać sobie za cel zmiany postawy 
rodzica – spowoduje to tylko jego wrogie nastawienie i nie-
możliwa będzie współpraca skierowana na konstruktywny 
rozwój dziecka. Lepiej sprawdza się świadome podejście do 
cech postawy nadopiekuńczej i wyjście im naprzeciw w pro-
cesie edukacyjnym. Warto w rozmowach z rodzicem poka-

zywać mu zupełnie inną perspektywę – dziecka odważne-
go, samodzielnego, z inicjatywą, niezależnego w myśleniu 
i działaniu. To pomoże rodzicowi spojrzeć na dziecko pod 
kątem niedostrzeganych na co dzień cech, a jednocześnie 
taki rodzic nie poczuje się źle oceniony i zagrożony.

Praca z rodzicem nadopiekuńczym to przede wszystkim 
umiejętne poruszanie się między akceptacją a wymaganiami. 
Nauczyciel, mimo świadomości, że postawa taka wynika czę-
sto z potrzeby miłości i ochrony dziecka, nie powinien się zga-
dzać na wszystko, co się w jej zakresie mieści. Szkoła w tym 
wypadku może się okazać jedynym środowiskiem, w którym 
dziecko ma okazję do samodzielnego myślenia i działania. 

Izabela Czaja-Antoszek

Psycholog dziecięcy, pedagog, arteterapeuta, animator 
dramy i  technik teatralnych, instruktor metod rozwoju 
ruchowego dziecka. Pracuje z małymi dziećmi i  ich ro-
dzicami, prowadząc autorskie zajęcia twórcze i ogólnoro-
zwojowe oraz warsztaty z umiejętności wychowawczych. 
Wykładowca internetowych warsztatów dla rodziców. 
Recenzuje zabawki i produkty dla dzieci. W swojej pra-
cy wykorzystuje metody terapii zabawą, metaforę i baj-
kę, ekspresję ruchową. Założycielka grupy edukacyjnej 
Ideownia oraz stowarzyszenia psychologów i pedagogów 
Eksperto Centrum Specjalistów Rozwoju. Prowadzi ga-
binet psychologiczny Pracownia Psychologiczna Razem

Z KAŻDEJ STRONY | Współczesna rodzina
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Nauczyciel rodzicem | Z KAŻDEJ STRONY

Prawo do zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagro-
dzenia przysługuje pracownikowi wychowującemu przynaj-
mniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Ponieważ przepis ten 
zawiera określenie „pracownik”, uznaje się, że uprawnienie 
to przysługuje niezależnie od płci. Ponadto jest niezależne 
od liczby dzieci, pod warunkiem, że dziecko pozostaje na 
wychowaniu pracownika. Nie jest zatem istotny sam fakt po-
siadania dziecka w znaczeniu bycia rodzicem, lecz wycho-
wywanie dziecka, co w przypadku osób będących rodzicami 
należy rozpatrywać w kategoriach sprawowania władzy ro-
dzicielskiej, z uwzględnieniem przepisów prawa rodzinnego. 
Warto też pamiętać, że sytuacja ta może kształtować się różnie 
w przypadku, gdy rodzice dziecka żyją osobno, a sposób wy-
konywania władzy rodzicielskiej był przedmiotem orzeczenia 
sądu. Poza tym na równi z rodzicami biologicznymi traktowa-
ni są na gruncie omawianego przepisu nie tylko opiekunowie 
prawni, lecz także rodzice adopcyjni.

Co ważne, z uprawnienia tego mogą korzystać pracowni-
cy będący formalnie rodzicami dziecka, a także osoby, które 
sąd rodzinny ustanowił opiekunami małoletniego dziecka. 
Tego rodzaju konstrukcja prawna przyznaje ulgę osobom, na 
których spoczywa ciężar wychowywania dzieci. Pojęcie wy-
chowywania dziecka trzeba rozpatrywać w kategoriach praw-
nych, a nie faktycznych. Jeżeli zatem domagamy się prawa do 
zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem, dla którego jeste-
śmy np. ojczymem, to nasze żądanie nie będzie zasadne, jeśli 
w stosunku do dziecka nie jesteśmy równocześnie prawnym 
opiekunem lub też dziecka nie adoptowaliśmy.

Ponadto Kodeks pracy ustanawia pewne ograniczenia moż-
liwości korzystania z prawa do zwolnienia. Według art. 1891  
Kodeksu pracy, jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka 
są zatrudnieni, z uprawnienia do zwolnienia od pracy z tytułu 

opieki może korzystać jeden z nich. Z prawa do zwolnienia 
można korzystać także w sytuacji, gdy drugi z rodziców albo 
opiekunów dziecka nie pracuje w ogóle albo np. korzysta 
z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. Potencjalna 
możliwość zajmowania się dzieckiem przez nieaktywnego za-
wodowo drugiego z rodziców czy opiekunów nie ma zatem 
żadnego znaczenia dla prawa do zwolnienia z tytułu opieki.

Skąd zmiany  
W świetle dotychczas obowiązujących przepisów wy-

miar zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem – 
niezależnie od liczby dzieci pozostających na wychowaniu 
– wynosił dwa dni w ciągu roku kalendarzowego. Rozwiąza-
nie to, jako mało elastyczne, było często krytykowane. 

W maju 2013 r. ogłoszono jednak program zatytułowa-
ny „Dobry Klimat dla Rodziny”, który – będąc w założeniu 
odpowiedzią na pogarszającą się sytuację demograficzną 
Polski, wynikającą z utrzymującej się niskiej dzietności – za 
jeden z celów przyjął postulat uelastycznienia czasu pracy 
osób łączących aktywność zawodową z rodzicielstwem. 
Program ten zawierał 44 rekomendacje mające na celu usu-
nięcie lub złagodzenie barier utrudniających rodzicom re-
alizację aspiracji rodzicielskich. Wśród nich wskazano m.in. 
na potrzebę stosowania w szerszym niż dotychczas zakresie 
elastycznej organizacji czasu pracy, jak również uelastycz-
nienia systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi.

Przygotowana na podstawie tego programu nowelizacja 
wprowadziła nowe brzmienie art. 188 Kodeksu pracy. Został 
on rozbudowany do trzech paragrafów, a najistotniejszą zmia-
ną merytoryczną w nim zawartą jest umożliwienie pracowni-
kowi skorzystania ze zwolnienia – w zależności od jego wybo-
ru – w wymiarze dziennym lub godzinowym. W uzasadnieniu 

Nauczyciel rodzicem
Dni na opiekę nad dzieckiem

2 stycznia 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania zwolnień od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem.  
uprawnienie to, choć zawarte w kodeksie pracy, przysługuje także nauczycielom.
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do projektu podkreślono m.in., że osobom posiadającym dzie-
ci wielokrotnie zdarzają się sytuacje (wizyty lekarskie, szcze-
pienia, zebrania szkolne) powodujące konieczność zwolnie-
nia się z pracy na kilka godzin, bez potrzeby wykorzystywania 
całodziennego zwolnienia na dziecko.

Zwolnienie w wymiarze dziennym lub godzinowym
Od 2 stycznia 2016 r. pracownikowi wychowującemu 

przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje 
w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wy-
miarze 16 godzin albo dwóch dni, z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym 
roku kalendarzowym tego zwolnienia decyduje pracownik 
w pierwszym wniosku o udzielenie go. Z ustalonej przez 
ustawodawcę konstrukcji przepisu wynika, że przesądza-
jąca jest treść wniosku. Jeśli zatem pracownik, występując 
w danym roku kalendarzowym po raz pierwszy o zwolnienie 
z omawianego tytułu, wniesie o udzielenie mu zwolnienia 
w wymiarze np. dwóch godzin, to będzie to równoznaczne 
z tym, że cały przysługujący mu limit wykorzystywał będzie 
w wymiarze godzinowym. Jeśli jednak wystąpi o udzielenie 
jednego dnia wolnego, to nie będzie mógł już wykorzystać 
pozostałego limitu w wymiarze godzinowym.

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym 
wymiarze czasu pracy wymiar godzinowy zwolnienia ustala 
się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. 
Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do 
pełnej godziny. Natomiast w przypadku chęci skorzystania ze 
zwolnienia w wymiarze dziennym rzeczywisty wymiar zwol-
nienia zależy od tego, ile wynosi czas pracy tego pracownika 
w danym dniu. W praktyce oznacza to, że pracownik może na 
tym skorzystać lub stracić w zależności od tego, czy korzysta 
z dziennego, czy też godzinowego wymiaru zwolnienia.

Warunki formalne uzyskania zwolnienia 
Choć celowy charakter zwolnienia od pracy nie może 

być kwestionowany, to jednak przepisy nie wymagają, by 
pracownik musiał wykorzystać je faktycznie na cele związa-
ne z wychowywaniem dziecka i sprawowaniem opieki nad 
nim. Nie ma zatem podstaw, by wymagać od pracownika 
szczegółowego uzasadniania wniosku o udzielenie zwolnie-
nia, jak i wykazywania, czy w czasie zwolnienia pracownik 
sprawował faktycznie opiekę nad dzieckiem. 

Prawo do dni na opiekę nie przysługuje z urzędu – do 
skorzystania z niego konieczny jest wniosek pracownika, 
przy czym pracodawca może wymagać wykazania, że speł-
nia on wymogi ustawowe, a mianowicie, że wychowuje 
dziecko w wieku do 14 lat. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania 
także innych danych osobowych pracownika oraz imion, 
nazwisk i dat urodzenia dzieci – niezależnie od danych oso-
bowych koniecznych do nawiązania stosunku pracy. Jest 
to w tym przypadku konieczne ze względu na korzystanie 
przez pracownika ze szczególnego uprawnienia przewi-
dzianego w prawie pracy. Pracodawca może uznać, że dla 
przyznania zwolnienia z tytułu opieki wystarcza złożenie 
przez pracownika oświadczenia pisemnego. Na podstawie 
art. 221 § 3 Kodeksu pracy pracodawca może jednak żądać 
udokumentowania danych osobowych dzieci. Pracodawca 
ma zatem prawo wymagać przedstawienia do wglądu aktów 
urodzenia dzieci, by potwierdzić datę ich urodzenia. Nie ma 
jednak konieczności gromadzenia w aktach osobowych pra-
cownika kserokopii aktów urodzenia dzieci – przy weryfika-
cji prawdziwości oświadczenia wystarczająca jest adnotacja 
pracownika kadr uczyniona na wniosku pracownika.

Kiedy nabywa się prawo do zwolnienia
Prawo do omawianego zwolnienia nabywa się z dniem 

podjęcia pracy, niezależnie od tego, kiedy nawiązano sto-
sunek pracy, jeśli tylko w czasie obowiązywania stosunku 
pracy spełnia warunek wychowywania dziecka. Zwolnienie 
w tym wymiarze przysługuje także w sytuacji, gdy np. w po-
łowie roku wracamy z urlopu wychowawczego, jak również 
w sytuacji, gdy w ciągu roku urodzi się dziecko. Jeżeli zwol-
nienie to nie zostanie wykorzystane w danym roku kalenda-
rzowym, to nie można go wykorzystać w roku następnym. 

Podstawa prawna:

•	 Ustawa z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (t.j. Dz.U. z  2014 r.  

poz. 1502 ze zm.),

•	 Ustawa z  dnia 24 lipca 2015 r. o  zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268).

dr Patryk Kuzior

Prawnik, specjalista m.in. w zakresie prawa oświato-
wego. Autor wielu opracowań naukowych i facho-
wych z zakresu prawa oraz współautor komentarza 
do Ustawy o systemie oświaty. Wieloletni pracownik 
administracji publicznej zatrudniony na stanowi-
skach związanych ze stosowaniem prawa, nauczyciel 
akademicki

Załącznikiem do artykułu jest wzór dokumentu (s. 31).

Prawo do dni na opiekę nie 
przysługuje z urzędu – do 
skorzystania z niego konieczny 
jest wniosek pracownika.

Z KAŻDEJ STRONY | Nauczyciel rodzicem
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Rozmowa z Vicky Davis | WYWIAD

Agnieszka Korcz: Jest Pani nauczy-
cielką, autorką projektów edukacyj-
nych, blogerką i gospodynią progra-
mu radiowego, czyli naprawdę zajętą 
kobietą. Jak znajduje Pani czas na te 
wszystkie aktywności? Co jest dla Pani 
najważniejsze – bycie nauczycielką dla 
swojej klasy czy konsultantem dla in-
nych nauczycieli?

Vicky Davis: W pierwszej kolej-
ności jestem nauczycielką, nauczanie 
determinuje wszystkie inne działania. 
Dzielę się najlepszymi praktykami z in-
nymi nauczycielami, staram się rów-
nież zachęcać ich do ciągłego dosko-
nalenia się. Wstaję codziennie o piątej 
rano, aby mieć czas dla siebie, między 

szóstą a siódmą oddaję się pisaniu, planuję nowe tweety 
i buforuję posty. Program radiowy nagrywam wieczorem. 
Dzięki mądremu planowaniu mogę więc być i znakomi-
tym nauczycielem i wspierać koleżanki i kolegów po fa-
chu. W dzisiejszych czasach nauczyciele z całego świata 
mogą się łączyć i przekazywać sobie wiedzę na temat sku-
tecznych metod nauczania. To jest niesamowity czas na 
bycie nauczycielem.

Porozmawiajmy o technologii w nauczaniu, jest to jedna 
z Pani ulubionych aktywności w szkole. Technologia to jest 
tylko Pani pasja czy już potrzeba XXI wieku? 

Technologia daje wiele możliwości, ale nie wszędzie. 
Teraz uczymy się online, ale uczniowie powinni wiedzieć, 
jak uczyć się twarzą w twarz, w salach lekcyjnych. W mojej 
książce Reinventing writing (Odkrywając pisanie na nowo – 
przyp. red.) dzielę się z czytelnikiem dziewięcioma istotnymi 
aspektami obywatelstwa cyfrowego. Są to: hasła (Czy ucznio-
wie wiedzą, jak stworzyć bezpieczne hasło?), bezpieczeń-
stwo (Czy uczniowie wiedzą, jak chronić swoje prywatne 
informacje?), prywatne informacje (Czy uczniowie wiedzą, 
jak wybrać prywatne informacje, którymi chcą się podzielić 
z innymi?), fotografia (Czy uczniowie wiedzą, które zdjęcia 
są odpowiednie do upublicznienia?), własność (Czy ucznio-
wie rozumieją, czym są prawa autorskie, i wiedzą, jak stwo-
rzyć licencję dla własnej pracy? Czy szanują własność inte-
lektualną innych?), uprawnienia (Czy uczniowie wiedzą, jak 
uzyskać zgodę na wykorzystanie pracy, z której korzystają, 
i jak ją cytować?), ochrona (Czy uczniowie rozumieją, co to 
są wirusy lub kradzież tożsamości? Czy wiedzą, jak uniknąć 
bycia ofiarą?), profesjonalizm (Czy uczniowie rozumieją, jak 
być profesjonalnym i jak współdziałać w życiu społecznym? 
Czy posiadają wiedzą o netykiecie i gramatyce online?), 
trwałość (Czy uczniowie wiedzą, jakim głosem chcą mówić 
i jak chcą być postrzegani w internecie? Czy wiedzą, że mają 
„cyfrowy tatuaż online”, który jest prawie nie do usunięcia?).

W jaki sposób możemy połączyć technologię z naucza-
niem, aby ułatwić dzieciom naukę w klasie?

Bardzo pomocne są narzędzia oceny, takie jak Socrative 
i Kahoot. Prowadzę klasę online w Haiku Learning, co po-
zwala mi oceniać, tworzyć filmy i dzielić się informacjami. 

„Moi uczniowie czynią mnie każdego dnia  
coraz lepszym nauczycielem”

o byciu prawdziwym nauczycielem, który w pełni korzysta z dostępnych technologii,  
ma niezwykły kontakt ze swoimi uczniami i traktuje swoją pracę jak pasję,  

rozmawiamy z Vicky davis –  wielokrotnie nagradzaną pasjonatką nauczania.

A g n i e s z k a  K o r c z
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WYWIAD | Rozmowa z Vicky Davis

Moja klasa jest mieszana – spotykamy się twarzą w twarz 
w klasie oraz online. Wszystko razem pomaga mi uczyć. 
Zanim jednak wybierzesz swoje narzędzia do pracy onli-
ne, zacznij od ustalenia tego, co chcesz przez to osiągnąć 
z uczniami. 

 
Jest Pani nauczycielką pracującą na pełen etat, wyjątko-

wą, ponieważ także certyfikowanym przez Google edukato-
rem (Google Certified Teacher and Discovery S.T.A.R. Edu-
cator). To jest coś nowego dla polskich nauczycieli. Proszę 
opowiedzieć nam coś więcej o tym certyfikacie, dlaczego 
jest taki wyjątkowy i co on oznacza dla Pani?

Google Certified Teacher (GCT) oznacza, że przeszłam 
cały program Google’a. Dzięki uczestnictwu w nim dys-
ponuję teraz szeroką wiedzą o narzędziach Google, któ-
re pozwalają mi lepiej uczyć. Nasi uczniowie korzystają 
z usługi Google Apps for Education, Google Drive i z kilku 
innych funkcji. Warto uczestniczyć w wielu różnych pro-
gramach, ubiegać się o GCT. Można również dzielić się 
informacjami na temat produktów Google i pomóc innym 
zrozumieć, w jaki sposób mogą one zostać wykorzystane 
w klasie. 

Powiedziała Pani, że to nie społeczna inteligencja czy 
poziom IQ są wskaźnikiem sukcesu. Pani wierzy w determi-
nację. Dlaczego właśnie w nią? Jak determinacja wpływa na 
odniesienie sukcesu?  

Determinacja to termin, który został określony przez 
badaczkę Carol Dweck w jej książce Mindset. Kiedy psy-
cholog Angela Duckworth studiowała przypadki ludzi 
w różnych trudnych sytuacjach, odkryła, że jest jedna 
charakterystyczna cecha przyczyniająca się do odniesie-
nia sukcesu. I to nie była inteligencja społeczna. To nie 
był dobry wygląd, zdrowie fizyczne i ostatecznie nie było 
to także IQ. Okazało się, że była to determinacja. Zada-
liśmy więc sobie pytania: dlaczego wielu inteligentnych 
ludzi funkcjonuje na niskim poziomie? Dlaczego ludzie 
bez specjalnych uzdolnień funkcjonują na wysokim po-
ziomie? Odpowiedź musiała tkwić w połączeniu deter-
minacji z wiedzą na temat tego, co zrobić, aby osiągnąć 
sukces. Spójrzmy na książkę Malcolma Gladwella, który 
dzieli się z nami swoją regułą 10 tys. godzin. Stwierdził 
on, że aby osiągnąć sukces w większości dziedzin, czło-
wiek musi odbyć 10 tys. godzin praktyki. Ta „zasada" od-
nosi się do sportu, polityki, pisarstwa, praktycznie każdej 
dziedziny! Jak człowiek może praktykować 10 tys. godzin 
i stać się ekspertem bez determinacji? Jak możemy zachę-
cać naszych uczniów, by osiągali wielkie rzeczy, jeśli mó-
wimy im, że przyjdzie im to z łatwością? Determinacja 
pomaga uczniom odkryć swoje talenty i zrozumieć swoje 
marzenia. Pomaga im określić, co i jak zrobić, aby sięgać 
po rzeczy wielkie.

Proszę podzielić się z nami dwoma krokami strategii in-
nowacji.

Pierwszy krok: wybierz trzy rzeczy. Ja zawsze mam 
moje kolejne trzy rzeczy, których chcę się nauczyć i je 
zrealizować. To pasuje do japońskiej zasady Kaizen – po-
wolnego, stałego doskonalenia się. Drugi krok: wprowadzaj 
innowacje jak żółw. Oznacza to, że choć trochę trzeba iść 
do przodu każdego dnia. Każdego dnia zadaję sobie pyta-
nie: czy ja już dzisiaj poszłam dalej? Jako zajęta nauczyciel-
ka nie mam czasu robić wszystkiego, ale mam czas zrobić 
coś. Jestem zaangażowana w swój rozwój. Nie mogę do-
czekać się kogoś, kto mnie nauczy czegoś nowego. Mając 
do dyspozycji bogactwo wiedzy w internecie, mogę uczyć 
się sama, jeżeli obiecam sobie krok po kroku iść do przo-
du każdego dnia. To była moja prosta strategia innowacji 
w przeciągu ostatnich 10 lat. To właśnie pomogło mi stać 
się znaną na świecie.

Napisała Pani świetny artykuł 3 Ways of Getting Student 
Feedback to Improve Your Teaching (Trzy sposoby, jak wy-
korzystać feedback od uczniów, aby uczyć lepiej – przyp. 
red.). Dlaczego tak ważny jest dialog pomiędzy uczniami 
a nauczycielem?

Jeśli nie będę słuchać moich uczniów, jak mogę być lep-
sza? Nasza klasa jest w czołówce projektu zwanego „Blen-
ded learning". Oznacza on, że pracuję z uczniami twarzą 
w twarz w klasie, jak również online. Muszę znać ich opinie, 
aby pomóc im zdobywać wiedzę. Rzeczywistość szybko się 
zmienia, a dzieci na całym świecie są różne. Coś, co może 
funkcjonować w Bombaju, może nie działać w Pekinie lub 
musi zostać zmienione w moim małym miasteczku Camilla 
w stanie Georgia. Różne kultury mają różne spojrzenie na 
temat dialogu pomiędzy uczniem a nauczycielem. Przeko-
nałam się, że otwartość w kwestii nauczania pomaga mi być 
lepszym nauczycielem. Mówię tu o nauce, o tym, jak uczyć, 
i o strategii nauczania. Chcę, aby uczniowie wiedzieli, jak 
się uczyć. Chcę również, aby uczniowie powiedzieli mi, jak 
lubią się uczyć. Jestem dla mojej klasy autorytetem i oczeku-
ję szacunku. Moi uczniowie czynią mnie każdego dnia coraz 
lepszym nauczycielem.

Proszę powiedzieć coś więcej o tym, jak Pani zdaniem 
być wyjątkowym nauczycielem. Jak możemy mądrze moty-
wować uczniów? Jak skutecznie rozbudzać ich ciekawość 
świata? 

Nie można zmusić kogoś, by wspinał się po drabinie. Nie 
można zmusić kogoś do nauki. Jeśli jednak spróbujesz, to 
zobaczysz, że wyniki nie będą tak dobre, jak wtedy, gdy mo-
tywacja będzie pochodzić od wewnątrz. 

Chciałabym rozumieć uczniów. Co im się podoba? Jakie 
są ich zainteresowania? Jakie są ich ulubione sporty, filmy, 
tematy do rozmów? Wiedząc takie rzeczy, mogę wykorzy-
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stać je w moich lekcjach. Mogę pomóc dzieciom w pro-
jektach, które coś dla nich znaczą. Mogą mieć one rygory-
styczne założenia, ale jednocześnie pozostawać projektami 
ciekawymi. Rygorystyczna edukacja nie oznacza nudnej 
edukacji!

W 2014 roku stworzyła Pani projekt specjalny „One 
Educator’s Year in Review” (Rok z życia pedagoga – przyp. 
red.). Jakie wynikają z niego wnioski?

Upubliczniłam ten raport na portalu www.edutopia.org 
(www.edutopia.org/blog/2014-year-in-review-vicki-davis – 
przyp. red.). Dotyczył on zaobserwowanych przeze mnie 
aktualnych trendów wpływających na edukację. Wierzę, iż 
jednym z najbardziej znaczących oddziaływań jest to, gdy 
nauczyciel może łączyć się online z innymi. Bierzemy udział 
w czatach na Twiterze, dzięki Skype’owi istniejemy na ca-
łym świecie. Współpracujemy i komunikujemy się. To istotna 
zmiana w edukacji. Nie potrzebujemy już pozwolenia, po-
trzebujemy tylko móc się łączyć.

W artykule Essential Habits of an Excellent Educator 
(Istotne nawyki doskonałego nauczyciela – przyp. red.) 
wspomina Pani o budowaniu sieci, ale również o tym, że 
czytający stają się uczniami. Proszę wyjaśnić polskim na-
uczycielom, jak ważne jest czytanie czasopism i książek 
w celu rozwijania swoich umiejętności.

Amerykański mówca motywacyjny Brain Tracy napisał, 
że jeśli czytasz jedną godzinę dziennie, podnosisz umiejęt-
ności w swojej dziedzinie o 10 proc. Książki mogą pomóc 
poprawić Ci Twoje życie. Dzięki książkom możesz podró-
żować po całym świecie, ale również dowiedzieć się, jak to 
osiągnąć. Bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy 
z tego, jak bardzo książka może uczynić życie łatwiejszym. 
Ja słucham podcastów. Jeśli dokądś jadę albo pracuję, to 
czasami nie mogę zbyt dużo czytać. Ale na szczęście wie-
le informacji mogę znaleźć w podcastach i audiobookach. 
Jako nauczyciele musimy wskazywać kierunek. Powinniśmy 
pokazywać, jak uczenie się i nauczanie może się zmieniać. 
A więc powinniśmy być jednocześnie zarówno czytelnikami, 
jak i uczącymi się.

Nadszedł czas na nową edukację, na budowanie nowego 
systemu. Jak długo trzeba będzie czekać na zmiany? Mając 
dzisiejszą wiedzę, jak Pani sądzi, w którym kierunku nastąpi 
rozwój edukacji?  

To jest trudne pytanie. Każda kultura jest inna. Najlep-
sza edukacja to edukacja spersonalizowana. Nie pracujemy 
na linii produkcyjnej, każde dziecko jest wyjątkowe. Korzy-
stając z technologii i możliwości nauczycieli, powinniśmy 
tworzyć osobiste doświadczenia edukacyjne, aby pomóc 
uczniom odnieść sukces. Nie możemy dłużej posługiwać 
się wymówką, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każde-

go dziecka. Każde dziecko jest w naszym zasięgu. Każde 
dziecko musi zostać wyedukowane. Potrzebujemy postawy: 
mogę–działam. Musimy uczyć się od siebie nawzajem.

Wierzę, że zobaczę progres u nauczycieli, administra-
torów, rodziców, jak również u politycznych przywód-
ców. Wierzę również, że oprócz standardowych testów 
pojawią się inne mierniki poziomu wykształcenia, takie 
jak np. portfolia uczniów, wirtualne galerie ich prac czy 
też samooceny. 

A w czym upatruje Pani słabość dzisiejszego systemu na-
uczania?

Słabość dotyczy całego świata. Sądzę, że niektórzy lu-
dzie myślą, że technologia jest magią i potrafi rozwiązać 
problemy. Jednak nie rozwiążesz problemów bez wizjoner-
skiego przywództwa, ciężkiej pracy i wytrwałości. Również 
nauczanie jest wyjątkowe. Wszyscy myślą, że wiedzą, co to 
znaczy być dobrym nauczycielem, ponieważ myślą o na-
uczycielach, którzy uczyli ich w szkole. A to, czego wielu 
ludzi nie rozumie, to fakt, że każdy człowiek jest inny. Je-
den będzie uczył się z książek, a inny słuchając wykładu. 
Nauczyciele potrzebują elastyczności, aby uczyć na wiele 
sposobów. Najwięksi nauczyciele nie mogą przecież czytać 
ze skryptu.

Ludzie niemający do czynienia z edukacją masowo 
upraszczają temat nauczania, natomiast dobry nauczyciel 
wie, jak trudne jest to zadanie i dostrzega jego złożoność. 
Im więcej nauczycieli będzie zaangażowanych w reformę 
edukacji i dostosowywania jej do swojej klasy, tym szybciej 
będzie widoczna poprawa. Ale powtórzę to jeszcze raz: nie 
można być leniwym i oczekiwać zwycięstwa. Wielkie zwy-
cięstwa odnosi się wizją i ciężką pracą. Wielcy wygrywają, 
ale nie dzieje się to samo. Jeśli zignorujemy dzieci, ucierpi 
na tym nasza przyszłość. Musimy skupić się na edukacji, 
jeśli chcemy, aby nasze kraje odniosły sukces. Edukacja 
jest drogą do doskonałości, teraz bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej.

Rozmawiała Agnieszka Korcz

Vicki Davis
Pionierka w technologiach wirtualnego świata. Uhonorowana prestiżowymi 
nagrodami, m.in. „ISTE Online Learning Award”, „Open Source Virtual 
World Technology”, a także nagrodą dla najlepszego blogującego nauczyciela. 
Jest autorką dwóch książek: Reinventing Writing and Flattening Classrooms 
oraz Engaging minds. Jedna z 50 najlepszych blogerek edukacyjnych na świe-
cie. W 2013 roku jedna z 10 najlepszych nauczycieli  według Twitter's Top 10 
Rockstar. Stworzyła ponad 20 globalnych projektów łączących uczniów z po-
nad 20 krajów. Gospodyni popularnego internetowego programu radiowego 
„Every Classroom Matters”, przeznaczonego dla zapracowanych nauczycieli. 
Jej artykuły pojawiają się m.in. na blogu „Edutopia”, w „Washington Post” 
i „The Atlantic”. Jest nauczycielem certyfikowanym przez Google



Poznałyśmy się na warszawskiej konferencji „Budząca się 
szkoła – motywacja, relacje, uczenie się”. Wręcz biła od Pani 
pasja do nauczania. Za co lubi Pani swoją pracę?

Za okazję do uczenia się czegoś nowego i to szczególnie 
w kontaktach z młodymi ludźmi, za te chwile, gdy w oku któ-
regoś z uczniów błyska iskra zrozumienia jakiegoś elementu 
wiedzy i za te momenty, gdy razem serdecznie się śmiejemy. 

Kilka razy zdarzyło mi się też spotkanie z dawnym uczniem. 
Dowiadywałam się wtedy, co wyniósł on z kontaktu ze mną. 
W chwilach zniechęcenia wracam do tych wspomnień, one 
pomagają wierzyć, że moja praca coś jednak daje. 

To chyba już wiem, na co wydałaby Pani milion złotych, 
o który tak często pytamy.

Jasne, że utworzyłabym szkołę demokratyczną na wzór 
tej, w której byłam w North Vancouver – Windsor House. Tam 
przede wszystkim nie było przymusu, było odpowiedzialne 
traktowanie swoich zobowiązań zarówno ze strony persone-
lu, jak i uczniów. Szkoła należy do tzw. współpartycypacyj-
nych, co oznacza, że rodzice stanowią nierozłączny element 
szkolnej wspólnoty, czy to prowadząc zajęcia, do których mają 
kwalifikacje, czy to pełniąc rolę opiekunów. W polskiej rze-
czywistości trzeba by zainwestować nie tylko pieniądze, ale 
i wysiłek, by oswoić wszystkich z nowym modelem. 

Czy ma Pani jakieś porady dla młodych nauczycieli?
Trzymać się wspomnień ze swoich szkolnych lat, żeby unikać 

najoczywistszych błędów oraz znaleźć mentora wśród starszych 
nauczycieli, ale takiego, który mimo całych lat „przy tablicy” 
pozostał pasjonatem i autentycznie lubi uczniów. Poza tym jest 
ważne, żeby się nie zacząć utożsamiać z całą oświatą i – przy 
całym zaangażowaniu i poważnym traktowaniu swojego zawo-
du – nie dać sobie wmówić, że sukcesy i klęski ucznia zależą od 
nauczyciela. Nauczyciel jest tylko częścią łamigłówki. Żeby więc 
zachować równowagę, dobrze jest patrzeć wnikliwie zarówno 
na sytuacje, gdy nam gratulują osiągnięć uczniów, jak i na takie, 
gdzie przychodzą do nas z pretensją, że komuś grozi jedynka. 
I jeszcze coś: czekolada ma cudowne właściwości poprawiania 
nastroju po szczególnie nieudanym dniu (śmiech).

Czy, popijając czeko-
ladę, lubi Pani czytać?

Oczywiście, zwykle 
czytam kilka tytułów na-
raz. Ostatnio ks. Hellera 
Moralność myślenia i Fi-
lozofię przypadku, Swie-
tłany Aleksiejewej Czasy 
second-hand. Koniec 
czerwonego człowieka, 
Davida Gribble’a Children don’t start wars oraz C.S. Lewisa 
Chrześcijaństwo po prostu. Co ciekawe, dzielę książki – inne 
tytuły pasują „na popołudnie”, a inne „do poduszki”. Są też 
książki specjalnie „na weekend”, nie wspominając już o tych 
„na podróż”. Poza tym chętnie wracam do książek z dzieciń-
stwa, do lektur w rodzaju Dzieci z Bullerbyn czy Pożyczalskich.

A filmy?
Chętnie wracam do The Cabaret oraz Help! – to wspomnie-

nia muzycznych fascynacji z młodości. Dolina Issy z kolei jest 
filmem magicznym, dla mnie tym ważniejszym, że pracowałam 
przy jego realizacji, więc dociera do mnie nie tylko przepiękna 
warstwa zdjęć i nostalgiczne zamyślenie nad życiem, ale i wspo-
mnienia z polskiej Litwy, na której go kręciliśmy. Było to w sierp-
niu 1981 roku, w miastach na półkach sklepowych pustki... 
Mieliśmy bazy zdjęciowe w biedniutkich, siermiężnych gospo-
darstwach i zawsze, gdy przyjeżdżaliśmy, gospodyni wychodziła 
z jakimś prowiantem – serem, mlekiem, pachnącym domowym 
chlebem, warzywami, wędzonkami… I mówiła: „Jedzcie, bieda-
ki, wy miastowi przecież teraz nic tam nie macie…”.

O czym Pani marzy? 
Żyć nadal tak jak żyję i być pożyteczną. Oraz podróżować 

po całym świecie (wygląda na to, że pierwsze zaprzecza drugie-
mu, ale czemu by nie być pożyteczną w podróży?). Tyle że to 
podróżowanie w moich planach jest zawsze włóczęgą wśród lu-
dzi. Najchętniej w ten sposób, żeby w każdym nowym miejscu 
pomieszkać wśród miejscowych ludzi, poznać ich, pracować 
z nimi, zaprzyjaźnić się i wyjeżdżając, zabrać te wspomnienia 
jak najpiękniejsze zdjęcia. Kilka razy byłam emigrantką i cho-
ciaż wracałam (ten mój jedyny prawdziwy dom jest jednak 
w Polsce), fascynowało mnie wchodzenie w kulturę innych 
społeczeństw. To niesłychanie poszerza horyzonty i leczy z lęku 
przed obcym, który jest tak silny w naszym monokulturowym, 
monoetnicznym, monowyznaniowym kraju.

Zofia Grudzińska
Życie zawodowe zaczęła jako filmowiec, ale w ciągu kolejnych 10 lat zaczęły do-
chodzić do głosu jej dawne pasje (chętnie uczyła kolegów). Po kilkuletnim poby-
cie w Anglii, gdzie pracowała jako wykładowca w szkole filmowej, zamieszkała na 
Mazurach i znalazła pracę w pobliskiej szkole. Ukończyła psychologię i przez kil-
ka lat angażowała się w interwencję krótkoterminową dla bezrobotnych. Ma mi-
nischronisko dla psów. Uczy języka angielskiego w Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy

ŚWIAT
WYJĄTKOWYCH
NAUCZYCIELI
ZOfIA GRUDZIńSKA
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teczka 
nauczyciela
Materiały przydatne we współpracy z uczniami,  

rodzicami, nauczycielami i dyrektorem

• uczennica w ciąży

• Prokrastynacja

• nauczyciel z niepełnosprawnością

• opieka nad dzieckiem

• zimowe warsztaty

Materiały dostępne również na stronie
www.oficynamm.pl
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Nastoletnie rodzicielstwo
scenariusz zajęć

GRUPA WIEKOWA:
Gimnazjum i placówki ponadgimnazjalne.

CZAS TRWANIA:
Dwie godziny lekcyjne.

CEL:
● uświadomienie uczniom, w jak trudnej sytuacji znajdują się nastoletni rodzice,
● pokazanie konsekwencji podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, takich jak np. przedwczesna inicjacja 

seksualna,
● zwiększenie świadomości na temat konieczności stosowania antykoncepcji.

MATERIAŁY:
● karteczki samoprzylepne, długopisy,
● tablica, kreda,
● kartki A4.

Uwaga! 
Ponieważ podczas zajęć pojawia się tematyka związana z seksualnością, poniższe zajęcia powinny być poprzedzone kilko-
ma spotkaniami, na których zostaną wyjaśnione podstawowe zagadnienia związane z fizjologią zapłodnienia, seksualnością 
człowieka, asertywnością, prawami seksualnymi, antykoncepcją itd.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przed spotkaniem warto ustawić krzesła w krąg, co zapewni grupie większą swobodę, komfort pracy i dyskusji.

2. Przywitaj się z uczniami i spisz z nimi lub przypomnijcie sobie kontrakt – zasady, które będą obowiązywały wszystkich 
uczestników zajęć. Przykładowe elementy kontraktu: gdy mówi jedna osoba, reszta słucha, szanujemy odmienne opinie 
innych osób. 

3. Burza mózgów: napisz na tablicy hasło „Dzieci rodzą dzieci”. Rozdaj uczniom samoprzylepne karteczki i poproś ich, by 
wypisali swoje skojarzenia z tym hasłem. Zbierz karteczki.

4. Odczytaj na głos treść karteczek. Wśród skojarzeń młodzieży powinny się pojawić pojęcia takie, jak: wpadka, niechciana 
ciąża u nastolatki itp. 

5. Powiedz młodzieży, że na dzisiejszym spotkaniu będziecie rozmawiać na temat sytuacji, kiedy nastolatka lub nastolatek 
zostaje rodzicem. 
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6. Podziel klasę na 3–4-osobowe zespoły. Każdej podgrupie rozdaj poniższą tabelkę:

Szkoła, nauka

Sen, odpoczynek

Hobby

Spotkania ze znajomymi, rozrywka

Obowiązki domowe

Nauczyciel

7. Powiedz uczniom, że tabela przedstawia 24 godziny z życia przeciętnego ucznia. Zadaniem każdej grupy jest wpisanie, 
ile godzin na dobę przeciętny nastolatek przeznacza na wymienione w tabeli czynności.

8. Następnie poproś uczniów, aby w grupie zastanowili się, jak będzie wyglądał rozkład dnia nastoletniego rodzica. 

9. Zainicjuj dyskusję na temat tego, jak wygląda życie nastoletniej mamy i nastoletniego ojca. Zapytaj młodzież, czy 
rozkład dnia będzie wyglądał inaczej niż w przypadku kolegi i koleżanki, która nie ma dziecka, czy inaczej będzie 
wyglądał dzień nastoletniej mamy w porównaniu z nastoletnim tatą (przy okazji warto zwrócić uwagę uczniów na ko-
nieczność sprawiedliwego dzielenia się obowiązkami domowymi). Zwróć uczniom uwagę, że w tabelce nie ma katego-
rii dotyczącej zarabiania pieniędzy, a będą one potrzebne, gdy pojawi się małe dziecko. Zapytaj uczniów o to, z jakimi 
jeszcze problemami mogą borykać się nastoletni rodzice. Zapisz wszystkie odpowiedzi na tablicy. Możesz zadawać 
młodzieży pytania naprowadzające, tak aby można było odpowiedzi podzielić na następujące rodzaje trudności:

● rodzinne (np. relacje z rodzicami dziewczyny, z rodzicami ojca dziecka, rozmowa z rodzicami na temat ciąży, 
założenie rodziny w młodym wieku),

● zdrowotne (ciało nastolatki nie jest gotowe na ciążę, często jest to ciąża wysokiego ryzyka itp.), 
● szkolne (przerwanie edukacji, indywidualny tok nauczania itp.), 
● ekonomiczne (pieniądze potrzebne do utrzymania dziecka, mieszkanie, problem ze znalezieniem pracy przez oso-

bę bez kwalifikacji i doświadczenia),
● emocjonalne (stres związany z nową sytuacją w życiu dziewczyny, wykluczenie z grupy rówieśniczej, negatywna 

ocena ze strony społeczności lokalnej, relacja między młodymi rodzicami często jest bardzo napięta, a zawierane 
na skutek nastoletniej ciąży małżeństwa bardzo często się rozpadają),

● organizacyjne po urodzeniu dziecka (kto będzie się nim zajmował, jak pogodzić opiekę nad dzieckiem z chodze-
niem do szkoły).

10. Niedokończone zdania: rozdaj każdej osobie kartkę A4 z niedokończonymi zdaniami. Zadaniem każdej osoby będzie 
uzupełnienie zdań w taki sposób, aby każde z nich dotyczyło zapobiegania ciąży u nastolatki. Ponieważ to ćwiczenie 
dotyczy tematu antykoncepcji, konieczne są wcześniejsze zajęcia, podczas których omówione zostaną szczegółowo 
metody antykoncepcyjne oraz fizjologia zapłodnienia.

● Aby nie dopuścić do niechcianej ciąży, należy...
● Każdy stosunek seksualny bez zabezpieczenia...
● Gdy miał miejsce stosunek bez zabezpieczenia, można...
● Kontakty seksualne są satysfakcjonujące i komfortowe, gdy...

 Daj młodzieży kilka minut na uzupełnienie ćwiczenia. Chętne osoby mogą przeczytać dokończone zdania na forum.

11. Zapytaj uczniów, czy wiedzą, gdzie w ich okolicy może zgłosić się po pomoc nastolatka w ciąży. Jeśli nie będą znali od-
powiedzi, to powiedz, że ich zadaniem domowym jest przygotowanie na następne zajęcia informacji o tym, jakie instytu-
cje świadczą taką pomoc. Mogą to być np.: ośrodek pomocy społecznej, dom samotnej matki, organizacja pozarządowa 
działająca na rzecz kobiet itp. 

12. Podsumuj zajęcia i zapytaj każdą osobę o to, z jaką refleksją je kończy.
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Prokrastynacja
Psychozabawa

Każdemu z nas zdarza się czasami ulec jakiejś pokusie, złamać swoje postanowienie lub powiedzieć sobie: „Zrobię to 
później, teraz mi się nie chce”. Takie pojedyncze chwile słabości nie znaczą jeszcze, że mamy problem z prokrastynacją 
(kunktatorstwem). Jeśli jednak zdarzają nam się częściej, a my sami zauważamy, że trudno nam dotrzymywać postanowień 
czy osiągać swoje cele, bo brak nam siły woli, być może źródłem naszych kłopotów jest właśnie prokrastynacja.

Niezależnie od tego, jak bardzo jest utrwalony nawyk odwlekania realizacji zadań czy tendencja do ulegania pokusom – za-
wsze warto wdrożyć strategie zaradcze, choćby profilaktycznie. Ale warto też przyjrzeć się sobie i zastanowić się nad tym, 
na ile problem prokrastynacji dotyczy nas samych. Pomóc w tym może poniższa psychozabawa.

Pamiętaj – to tylko psychozabawa i wyniki są jedynie orientacyjne. Potraktuj je jako wskazówkę, a nie jak pewnik. Prokra-
stynacja dotyczy nawet większości z nas, dlatego jeśli okaże się, że dotyczy i Ciebie, bądź dobrej myśli, pamiętając, że są 
skuteczne sposoby na to, by ją pokonać.

Przeczytaj wszystkie poniższe pytania i zaznacz przy każdym tę odpowiedź, która Twoim zdaniem najlepiej do Ciebie pa-
suje. Następnie podlicz i sprawdź wyniki.

Znaczenie odpowiedzi:
● rzadko – wybierz tę odpowiedź, jeśli opisane w pytaniu zjawisko (prawie) Cię nie dotyczy i/lub pojawia się tylko w wy-

jątkowych sytuacjach, jest zdecydowanie bardziej wyjątkiem niż regułą,
● czasami – wybierz tę odpowiedź, jeśli opisane w pytaniu zjawisko dotyczy Cię w umiarkowanym stopniu, zauważasz 

je u siebie Twoim zdaniem (lub zdaniem otoczenia) trochę za często lub czujesz, że zaczyna Ci się to wymykać spod 
kontroli,

● często – wybierz tę odpowiedź, jeśli opisane w pytaniu zjawisko to u Ciebie bardziej reguła niż wyjątek i/lub kiedy czu-
jesz, że nie potrafisz tego skutecznie kontrolować, czego efektem są coraz częściej przykre dla Ciebie konsekwencje.

W jakim stopniu nasilenia obserwujesz u siebie następujące zjawiska:

1. Masz trudności w szacowaniu, ile czasu potrzebujesz na realizację ważnych zadań – zwykle sądzisz, że zajmą Ci one 
mniej czasu, niż się to później okazuje.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

2. Kiedy masz rozpocząć pracę nad nowym zadaniem, trudno jest Ci się do niej zabrać; doświadczasz spadku motywacji, 
a nawet niechęci wobec zadania i trudno Ci to przełamać.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często
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3. Gdy masz rozpocząć pracę nad nowym zadaniem, zabierasz się najpierw do innych spraw, tłumacząc sobie, że „prze-
cież to też trzeba kiedyś zrobić”, chociaż dobrze wiesz, że nie są to sprawy priorytetowe i spokojnie mogłyby być zre-
alizowane później (np. sprzątanie pokoju).
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

4. Czujesz niechęć i/lub niepokój przed rozpoczęciem pracy nad zadaniem lub w jego trakcie i zauważasz, że najlepszym 
sposobem na uporanie się z tym napięciem jest przełożenie zadania „na jutro” lub inny termin (na poniedziałek, przy-
szły tydzień czy miesiąc). Niestety, kiedy ten termin się zbliża, Twoje napięcie znów wzrasta.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

5. Masz trudności z trzymaniem się ustalonego wcześniej harmonogramu/planu i/lub tendencję do niedotrzymywania 
ustalonych terminów.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

6. Najbardziej nie lubisz pracować nad zadaniami, których efekty nie są od razu widoczne, a zamiast tego trzeba praco-
wać nad nimi wytrwale i konsekwentnie przez dłuższy czas, zanim się zobaczy pierwsze wyniki. Trudno i nieprzyjemnie 
Ci się nad nimi pracuje.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

7. Kiedy zadanie jest bardziej złożone, masz trudności z zaplanowaniem pracy i nie wiesz, od czego zacząć.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

8. Nie dotrzymujesz długoterminowych postanowień noworocznych (i innych, które poweźmiesz).
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

9. Kiedy masz zacząć realizację większego zadania czy celu, czekasz na „właściwy moment”; z jakichś powodów bieżąca 
chwila nie wydaje Ci się odpowiednia.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

10. Na Twoim biurku, w Twoim pokoju, ale też w Twoich myślach i planach życiowych panuje pewien chaos, a przynajmniej 
nieporządek.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często
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11. Żyjesz bardziej „z dnia na dzień”, niż szczegółowo planując i realizując te plany.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

12. Ulegasz pokusom, nawet kiedy kolidują one z Twoimi ważnymi planami na przyszłość.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

13. Kiedy ulegniesz pokusie, łatwo potrafisz znaleźć wytłumaczenie: „Miałaś/miałeś słabszy dzień”, „Trzeba się było od-
stresować”, „To wcale aż tak dużo nie zmienia”, „Tak naprawdę wcale mi tak bardzo nie zależy na dotrzymaniu tego 
postanowienia”.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

14. Potrafisz się naprawdę zmotywować dopiero wtedy, kiedy za brak realizacji zadania może Cię spotkać nieprzyjemna 
sankcja; wówczas wywiązujesz się z zobowiązania tylko po to, by tej kary uniknąć.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

15. Zdarza się, że do realizacji niektórych zadań nie jest Cię w stanie zmotywować nawet groźba kary za niedopełnienie 
obowiązku.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

16. Obawa przed niepowodzeniem utrudnia Ci podjęcie realizacji zadania w odpowiednim terminie.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

17. Odczuwasz taki lęk przed porażką, że wolisz nie podejmować się realizacji zadania (i ponieść tego konsekwencje), niż 
się jej podjąć i narazić na niepowodzenie.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

18. Kiedy ktoś prosi Cię o coś lub chce Ci zlecić jakieś zadanie, a Ty nie chcesz tego robić, ale nie potrafisz asertywnie od-
mówić, zgadzasz się lub mówisz „Postaram się to zrobić”, choć z góry zakładasz, że raczej tego nie zrobisz lub nawet 
nie masz zamiaru zaczynać.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

TECZKA NAUCZYCIELA | Prokrastynacja
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19. Szybko tracisz zainteresowanie realizacją rozpoczętych zadań lub uważasz, że nie są dość istotne, by sobie nimi zawra-
cać głowę.
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

20. Podczas pracy często przerywasz realizację zadania, żeby sprawdzić pocztę elektroniczną, media społecznościowe 
lub telefon, albo znajdujesz inne drobne czynności, na które możesz sobie robić częste drobne przerwy w pracy (np. 
przygotowywanie jedzenia, kawa).
☐ rzadko
☐ czasami
☐ często

Punktacja:
● odpowiedź a: 1 punkt
● odpowiedź b: 2 punkty
● odpowiedź c: 3 punkty

Zsumuj uzyskany przez siebie wynik i sprawdź, w którym przedziale się mieścisz. Interpretując swój wynik, zwróć uwagę, 
że im jest on wyższy, tym silniejsza może być Twoja tendencja do prokrastynacji, ale też pamiętaj, że wyniki te są jedynie 
wskazówką i należy je traktować z pewnym przymrużeniem oka.

Wynik od 20 do 32: Im bliższy 20 jest Twój wynik, tym bardziej można powiedzieć, że prokrastynacja nie jest Twoim proble-
mem. Potrafisz planować swoją pracę i wytrwale realizować plany, rzadko doświadczasz spadku motywacji, a jeśli zdarzy Ci 
się jakieś zadanie odłożyć na później lub ulec pokusie, to są to raczej wyjątki od reguły. W większości przypadków wywią-
zujesz się z zobowiązań w ustalonych terminach i realizujesz to, co sobie postanowisz – również w dłuższej perspektywie 
czasowej. Radzisz sobie też ze stresem związanym z presją czasu czy oczekiwań wobec wyników Twojej pracy. Uważaj 
jednak, żeby wierząc w swoje możliwości, nie brać na siebie zbyt wiele. Opisane w tym numerze metody przeciwdziałania 
prokrastynacji możesz stosować profilaktycznie… o ile już tego nie robisz!

Wynik od 33 do 47: Prokrastynacja? Trochę tak, a trochę nie. Generalnie radzisz sobie ze swoimi obowiązkami i jeśli napraw-
dę Ci na czymś zależy, to zwykle potrafisz to osiągnąć. Czasami jednak myślisz, że wymaga to od Ciebie za dużo wysiłku 
– nie tylko musisz go wkładać w realizację zadania, ale też w przeciwstawianie się swoim impulsom czy zwalczanie pokus. 
Jest Ci trudniej zaangażować się w zadania, które nie wydają Ci się interesujące czy warte Twojej uwagi, nawet jeśli są Twoim 
obowiązkiem. Masz też wrażenie, że gdyby nie tendencja do odwlekania, Twoje sukcesy i osiągnięcia mogłyby być większe 
i bardziej satysfakcjonujące. Jeśli chcesz podnieść swoją wydajność pracy i lepiej wykorzystywać swój potencjał na drodze 
realizacji zadań i osiągania życiowych celów, spróbuj opisanych w tym numerze metod przeciwdziałania prokrastynacji.

Wynik od 48 do 60: Im Twój wynik jest bliższy 60, tym większy problem może dla Ciebie stanowić prokrastynacja. Jeśli ob-
serwujesz, że faktycznie zbyt często nie dotrzymujesz terminów czy nie wywiązujesz się ze swoich zobowiązań, ten wynik 
to potwierdza. Jeśli Twoje kłopoty wiążą się z lękiem przed niepowodzeniem, postaraj się popracować nad tym, by lepiej 
radzić sobie z codziennym stresem. Na pewno wiele zyskasz, sięgając po opisane w tym numerze metody radzenia sobie 
z prokrastynacją, pamiętaj jednak, by nie wymagać od siebie natychmiastowej poprawy. Prokrastynacja jest jak szkodliwy na-
wyk – trudno się jej od razu pozbyć, ale jest to możliwe, jeśli damy sobie wystarczająco dużo czasu i nie będziemy zrażać się 
początkowymi niepowodzeniami. A jeśli mimo starań nie uda Ci się pokonać prokrastynacji, rozważ konsultację z psycholo-
giem czy psychoterapeutą – fachowe, obiektywne spojrzenie z boku może być dla Ciebie źródłem cennych informacji. Warto 
spróbować różnych metod, bo uporanie się z prokrastynacją może pomóc Ci w odkryciu Twojego prawdziwego potencjału.

Prokrastynacja | TECZKA NAUCZYCIELA
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.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. .................................., ........................
              (dane pracownika)               (miejscowość, data)

        .............................................................................
        .............................................................................
        .............................................................................
        .............................................................................
          (dane pracodawcy)

Wniosek o zwolnienie  
od pracy w celu wykonania  

specjalistycznych badań lekarskich

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o zwolnienie od pracy ...........
..................... (data) w godzinach od ..................... do .................... w celu: wykonania badań specjalistycznych/zabiegów 
leczniczych lub usprawniających/uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy1. Jednocześnie oświadczam, że 
czynności te nie mogą być przeze mnie wykonane poza godzinami pracy.

.....................................................................
          (podpis pracownika)

1 Niepotrzebne skreślić.
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.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. .................................., ........................
              (dane pracownika)               (miejscowość, data)

Wniosek
o udzielenie zwolnienia  

od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

Na podstawie art. 188 § 1 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi ….......................... (data) zwolnienia od pracy w wymiarze 
........... godzin/ …....... dni1 z tytułu opieki nad wychowywanym dzieckiem w wieku do 14 lat. Ze zwolnienia godzinowego 
będę korzystać w czasie od godziny …........... do godziny ..............

.....................................................................
          (podpis pracownika)

Pouczenie dla pracownika:
Określenie wymiaru zwolnienia w dniach lub godzinach w pierwszym wniosku pracownika w danym roku kalendarzowym 
przesądza o wyborze sposobu korzystania ze zwolnienia.  

1 Niepotrzebne skreślić.
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Ptasia stołówka I
scenariusz warsztatów

GRUPA WIEKOWA:
Młodsze klasy szkoły podstawowej.

CEL:
● poznanie zimowych zwyczajów zwierząt w Polsce,
● wprowadzenie pojęć zmiennocieplny i stałocieplny,
● poznanie zasad karmienia ptaków,
● poznanie popularnych gatunków ptaków, które można spotkać w Polsce zimą,
● wprowadzenie do pracy w kręgu.

MATERIAŁY:
● rysunki lub wydruki zdjęć następujących gatunków zwierząt: ropucha szara, lis, zając szarak, niedźwiedź brunatny, 

rusałka pawik, mrówka rudnica, jaszczurka zwinka, żuk leśny, jaskółka oknówka, myszołów zwyczajny, kos, kawka,
● tablica i flamastry/kreda,
● szyszki w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów,
● sznurek typu szpagat,
● tłuszcz kokosowy,
● czajnik elektryczny, woda, miska, garnek,
● ziarna (pszenica, żyto, owies, proso, siemię lniane, mak, rzepak), pokruszone orzechy włoskie, kasze, płatki zbożowe 

(owsiane, jęczmienne), owoce jarzębiny, czarnego bzu, dzikiej róży, głogu, jabłka, gruszki, rodzynki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przed lekcją nauczyciel rysuje na tablicy schematyczny obraz ekosystemu, na którym uwzględnia: las z widocznym prze-
krojem gleby, mrowisko, stertę kamieni, ściółkę, gawrę.

 Osoba prowadząca zajęcia zaprasza dzieci na wyprawę do zimowej krainy zwierząt, wszyscy siadają w kręgu na podło-
dze, nauczyciel czyta opowiadanie o zimowym życiu zwierząt (załącznik 1).

2. Następnie dzieci zastanawiają się, jak różne zwierzęta spędzają zimę i decydują, w którym miejscu tablicy przyczepić 
dane zwierzę (załącznik 2).

3. Po rozmieszczeniu zwierząt na tablicy dzieci przygotowują szyszkowe kule tłuszczowe (załącznik 3 i 4). 

 Prowadzący może zadać dzieciom pytania:
● Które ze zwierząt umieszczonych na tablicy udało się wam zaobserwować i w jakich okolicznościach?
● Kiedy można karmić ptaki?
● Czym nie powinno się karmić ptaków?
● Jaki jest właściwy pokarm dla ptaków?



33sygnał  luty 2016

Zimowe warsztaty | TECZKA NAUCZYCIELA

An
na

 M
ak

ow
sk

a

Dzieci odpowiadają zgodnie z zasadami pracy w kręgu – głos zostaje przekazany w kręgu jako iskierka, każde dziecko ma 
okazję się wypowiedzieć i podzielić swoim zdaniem. Podczas gdy jedna osoba ma głos, reszta uczniów słucha w ciszy 
i dopiero, gdy głos do nich dojdzie, wypowiadają swoje zdanie. Ta metoda pracy pozwala wypowiedzieć się wszystkim dzie-
ciom, nie tylko tym najbardziej aktywnym. Każdy przez chwilę ma na sobie skupioną uwagę całej grupy. Na początku pracy 
w kręgu pomaga przekazywanie po kolei jakiegoś magicznego przedmiotu. Głos ma tylko ta osoba, która trzyma w dłoni 
np. figurkę ptaka. Prowadzący podczas pracy w kręgu wspiera dzieci, może zadawać pytania pomocnicze, ale ingerencję 
powinny być jak najrzadsze. Zwykle pierwszy krąg nie jest idealny, ale z każdym kolejnym widać coraz wyraźniej znakomite 
efekty, a docelowo krąg może być fantastycznym narzędziem pracy z grupą na każdym poziomie (również narzędziem roz-
wiązywania problemów, konfliktów).

ZAŁąCZNIK 1
Opowiadanie

Lila przykleiła nosek do zmrożonej szyby. Za oknem, w świetle lampy ogrodowej majaczył na śniegu sznur świeżych tro-
pów zająca. W kominku wesoło huczał ogień, a mama Lilii właśnie przyniosła gorące kakao. 
– Mamo, przecież jemu musiały okrutnie marznąć łapki! –  szepnęła dziewczynka tak cicho, jakby obawiając się, że ten 
„on” ją usłyszy.
– Komu, córeczko?
– Zającowi. Biegał dziś w naszym ogródku. Dlaczego on nie śpi? Dlaczego on nie śpi tak jak niedźwiedź? 
– Ach, zając… No cóż, nie śpi, bo w zasadzie ma co jeść nawet zimą, a jego futrzaste łapki świetnie radzą sobie nawet 
w głębokim śniegu. Jeśli chcesz, to ci opowiem historię o zimowym życiu zwierząt na dobranoc. Tylko dopij już swoje 
kakao i biegnij umyć zęby.
Lila popędziła do łazienki tak, że poły jej zielonej pidżamy w nosorożce rozwiewały się na boki. Uwielbiała wieczorne 
opowieści. Zwłaszcza, gdy za oknem tańczyły płatki śniegu.
Lila wsunęła się pod kołdrę, obok przysiadła mama, wzięła w dłoń szklaną kulę, w której pada styropianowy śnieg, gdy 
tylko się nią potrząśnie. 
– Dawno, ale to bardzo dawno temu, tak bardzo, że nie pamiętają tego nawet najstarsze drzewa świata, nie było śniegu 
i zimy. A przynajmniej tak srogiej zimy, jaką możemy obserwować teraz. Wszystkie zwierzęta mogły przez cały rok biegać, 
polować, podgryzać i wcale nie marzły im łapki. Te zmiennocieplne miały nieco trudniej…
– Mamo, jak to zmiennocieplne? – przerwała Lila.
– Zmiennocieplne to takie zwierzęta, które są tak ciepłe jak świat wokół nich. Czyli jeśli na dworze jest 20 stopni, to i ich 
ciało też ma w przybliżeniu 20 stopni, jeśli temperatura otoczenia spada, ich ciało też staje się zimniejsze. Ale jeśli tempe-
ratura powietrza jest bardzo niska, ich ciała nie funkcjonują już tak świetnie. Co innego stałocieplne. Ich ciała mają zawsze 
taką samą temperaturę, niezależnie od tego, czy jest lato w pełni, czy śnieg po kolana.
– O! To tak jak my, my jesteśmy stałocieplni? –  przerwała Lilka
– Tak, mamy 36,6 stopni Celsjusza, jeśli jesteśmy zdrowi. No dobrze, to już ustaliłyśmy, że zmiennocieplne miały trudniej. 
Jednak nadal nie było tak zimno, by ich organizmy miały przestać działać dobrze. Jednak z roku na rok robiło się coraz 
zimniej i zimniej, wszystkie zwierzęta musiały jakoś przystosować się do zmian w środowisku. I tak maleńkie zwierzęta 
zmiennocieplne, jak owady, zaczęły szukać sobie schronień, w których mogłyby przeczekać zimę. Gdy bije serce, gdy 
się oddycha, zużywa się energię, a energię bierze się z jedzenia. Dlatego zimą zmiennocieplne nie dają rady ruszać na 
poszukiwanie pożywienia i z tym problemem musiały sobie jakoś poradzić – prawie zupełnie przestają oddychać, ustają 
ich procesy życiowe i energia nie jest zużywana. Inne małe bezkręgowce umierają zimą, a nowe pokolenie czeka wiosny 
w postaci jajka albo poczwarki. I tak bezkręgowce radzą sobie zimą do dziś, zauważyłaś jakieś bezkręgowce zimą?
Lila dotknęła palcem brody, myślała, myślała…
– No pewnie, mamuś, że widziałam. Pająki mamy w domu, biedronki czasami można znaleźć… Pomyślała jeszcze chwilę 
i dodała: – No tak, ale w domu nie ma zimy…
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– Właśnie – podchwyciła mama. – Bezkręgowców brak, a że dla wielu zwierząt są one głównym źródłem pożywienia, to 
i te zwierzęta musiały opracować jakąś strategię zimową. I tak większość gadów i płazów zapada w głęboki sen zimowy. 
Część ptaków przestawia się na dietę roślinną, a część odlatuje w cieplejsze miejsca świata. Małe owadożerne ssaki zimą 
przechodzą na wegetarianizm. Roślinożercy mają łatwiej, zawsze znajdą jakieś nasiona, owoce, pączki, wygrzebią trochę 
zieleniny spod trawy, ewentualnie obgryzą korę i wyssą substancje odżywcze z warstwy pod korą – z łyka.
– Mamo, ale co z tym zającem? –  nie wytrzymała Lilka.
– Zając zimą ma się całkiem nieźle, pokrywa się grubym, jasnym futrem, obgryza korę, pączki. Nie masz o co się martwić.
– A co niedźwiedzie robią zimą? –  Lila przeszła do wątku ogromnych drapieżników. 
– Z niedźwiedziami jest jeszcze inaczej. Niby śpią, a jednak nie do końca. Nie jest to bardzo mocny sen, jak u zwierząt 
hibernujących. Niedźwiedzie potrafią wielokrotnie podczas zimy się przebudzać i wyruszać na spacery. Czasami, podczas 
lżejszych zim, w ogóle nie zasypiają w swoich gawrach. Najpierw jesienią objadają się głównie owocami jak szalone, by 
później spać słodko. Wtedy obniżają temperaturę ciała, serce bije im wolniej, o wiele rzadziej oddychają. I co ciekawe, 
młode niedźwiadki rodzą się właśnie zimą.
– Mamo, a czy ludzie muszą dokarmiać ptaki zimą? – znów zmieniła temat Lila.
– Ptaki radzą sobie świetnie same, no, może poza tymi, które z jakichś przyczyn nie odleciały, a powinny. Ale w dokar-
mianiu nie ma niczego złego, jeśli robi się to mądrze. Czyli właściwym pokarmem i tylko zimą, gdy leży śnieg, bo wtedy 
faktycznie ptakom jest trudniej zdobywać jedzenie. Dzięki dokarmianiu możemy ptaki obserwować, bo przy karmniku 
zawsze zbiera się ciekawa gromadka.
Lilki ciekawość została rozbudzona i zamiast spokojnie zasypiać, zadawała coraz to nowe pytania. A w głowie już obmy-
ślała plan budowy karmnika: 
– A co takim ptakom można dawać do jedzenia?
– To zależy od gatunku – cierpliwie odpowiadała mama. – Dla ziarnojadów można wysypać różne nasiona, ważne, by były 
suche i czyste. Ważne jest też, by wnętrze karmnika nie było moczone przez deszcz. Taki karmnik można szybko wykonać 
z butelki lub kartonu po mleku. A dla owadożerców, jak sikory czy dzięcioł, możemy zrobić kulę lub szyszkę tłuszczową.
– Ojej, a ludzie dają ptakom najczęściej chleb… –  zatroskała się Lila.
– Chleb to bardzo zły pomysł, wręcz jest szkodliwy dla ptaków. Nie dość, że zawiera sól, to jeszcze bardzo szybko się 
psuje, a co gorsze, ludzie często dają ptakom spleśniały chleb albo resztki ze stołu. 
– Hm… to potrzebujemy dużo nasion! Tak! Tak! –  krzyknęła rozemocjonowana Lilka. – Zrobimy szyszki tłuszczowe, tak, 
dużo szyszek!
Po chwili przyłożyła głowę do poduszki i zasnęła. A śniło jej się… Hm, co mogło jej się śnić?

ZAŁąCZNIK 2
Jak zwierzęta spędzają zimę

Gatunek zwierzęcia Sposób spędzania zimy

Ropucha szara Zimę spędza zagrzebana w ziemi, hibernując

Lis Prowadzi aktywny tryb życia

Zając szarak Prowadzi aktywny tryb życia

Niedźwiedź brunatny Wprowadza się czasami w głęboki sen, ukryty w gawrze

Rusałka pawik Zimuje ukryty w zakamarkach domów, w szczelinach skalnych, pod 
kamieniami – w postaci owada dorosłego (imago). Dlatego jest jednym 
z najwcześniej wiosną obserwowanych motyli. Większość gatunków motyli 
zimuje w innych postaciach: jaja lub poczwarki

TECZKA NAUCZYCIELA | Zimowe warsztaty
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Mrówka rudnica Zimę spędzają w podziemnej części mrowiska

Jaszczurka zwinka Hibernuje ukryta w podziemnej norce

Żuk leśny Spędza zimę zagrzebany w ściółce

Jaskółka oknówka Zimuje w środkowej i południowej Afryce oraz części południowej Azji

Myszołów zwyczajny Część osobników odlatuje do nieco cieplejszych rejonów Europy (a do nas 
przylatują osobniki z północy), a część zostaje w Polsce przez cały rok

Kos Nasze ptaki lecą w cieplejsze rejony, a do nas przylatują te z północy. Część 
nie migruje

Kawka Większość naszych kawek leci na południe, a do nas zlatują się te z północy 
i wschodu

ZAŁąCZNIK 3
Instrukcja przygotowania szyszki tłuszczowej

1. Każde dziecko do swojej szyszki przywiązuje sznurek, na którym zawiśnie karmnik.

2. Tłuszcz kokosowy należy delikatnie rozpuścić w kąpieli wodnej, a następnie dokładnie wymieszać z nasionami.

3. Ciepłą masą dzieci oblepiają szyszki i odkładają na papier śniadaniow do wyschnięcia, najlepiej zostawić kule na godzi-
nę w chłodnym miejscu.

ZAŁąCZNIK 4
Co ptaki jedzą zimą

Gatunek ptaka Pożywienie

Kos, kwiczoł, gil, jemiołuszka Owoce jarzębiny, czarnego bzu, kabiny, głogu, dzikiej róży, całe lub 
pokrojone w ćwiartki jabłka i gruszki, rodzynki

Wróbel domowy, wróbel mazurek, 
dzwoniec, trznadel

Słonecznik, siemię lniane, konopie, mak, rzepak, ziarna zbóż, pokruszone 
orzechy włoskie, kasze, płatki zbożowe (owsiane, jęczmienne)

Sikora bogatka, sikora modraszka, sikora 
uboga, sikora czarnogłówka

Słonecznik, ziemię lniane, konopie, mak, rzepak

Gołębie (miejski i sierpówka), kawka, 
gawron, sroka, kaczka krzyżówka 

Wszelkie nasiona, kasze, gotowane warzywa (bez soli i innych przypraw), 
gotowane ziemniaki i inne warzywa (bez soli!)
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Ptasia stołówka II
scenariusz warsztatów

GRUPA WIEKOWA:  
Klasy IV–VI szkoły podstawowej.

CZAS TRWANIA: 
Dwie godziny lekcyjne.

CEL:
● rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
● ćwiczenie samodzielnego wyszukiwania informacji i prezentowania ich grupie,
● poznanie występujących zimą w Polsce gatunków ptaków,
● zrozumienie zimowych zwyczajów ptaków i ich potrzeb,
● zwiększanie świadomości o ochronie środowiska.

MATERIAŁY:
● duża karta papieru, tzw. brystol, flamastry, klej uniwersalny,
● nasiona (pszenica, żyto, owies, proso, siemię lniane, mak, rzepak), pokruszone orzechy włoskie, kasze, płatki zbożowe 

(owsiane, jęczmienne), owoce jarzębiny, czarnego bzu, dzikiej róży, głogu, jabłka, gruszki, rodzynki,
● cztery atlasy ptaków lub inne książki zawierające zdjęcia następujących gatunków ptaków: kos, kwiczoł, gil, jemio-

łuszka, wróbel domowy, wróbel mazurek, dzwoniec, trznadel, sikora bogatka, sikora modraszka, sikora uboga, sikora 
czarnogłówka, gołąb miejski, sierpówka, sroka, gawron, kawka, kaczka krzyżówka,

● smalec lub stały tłuszcz roślinny (kokosowy, palmowy): 250, 500,1000 g w zależności od tego, ile karmników tłuszczo-
wych chcemy przygotować. Na jedną kulę szyszkową wystarczają dwie łyżki stołowe tłuszczu,

● gruby sznur/linka typu szpagat,
● kartony po mleku lub sokach, najlepiej sprawdzają się te o kwadratowej podstawie i butelki z tworzywa sztucznego po 

napojach powyżej 1 l pojemności,
● grubsze patyki,
● małe, niepotrzebne już doniczki ceramiczne lub z tworzywa (z dziurkami na dnie), lub kubeczki po jogurcie (dziurki 

w dnie można zrobić rozgrzanym na kuchence drutem lub gwoździem),
● dostęp do kuchenki (niezbędna do rozpuszczenia tłuszczu zwierzęcego) lub czajnik z gorącą wodą i miska, jeśli mamy 

tłuszcz kokosowy, garnek.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Prowadzący pyta dzieci, czy kiedyś dokarmiały ptaki, jak to robiły i jakie ptaki zaobserwowały przy karmnikach, a następ-
nie czyta na głos krótki artykuł o ptakach (załącznik 1).

2. Dzieci dzielą się na cztery grupy lub pomaga im w tym nauczyciel. Grupy zajmują odrębne przestrzenie i otrzymują in-
formacje dotyczące ich zadania. Każda z grup losuje zestaw ptaków (załącznik 2) i otrzymuje niezbędne materiały: atlas 
ptaków, nasiona, owoce, kartki, flamastry, wydrukowane fotografie ptaków.

 Zadaniem każdej grupy jest znalezienie i zredagowanie krótkich informacji o wylosowanych gatunkach ptaków, 
z uwzględnieniem rodzaju pożywienia i zwyczajów zimowych, a następnie połączenie nazwy ze zdjęciem, krótkie 
przedstawienie ptaków całej klasie i umieszczenie zdjęć, nazw gatunkowych i próbek pokarmu (te, których nie da się 
przykleić, można narysować) na wspólnym dla całej klasy plakacie.
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3. Po prezentacjach prowadzący inicjuje burzę mózgów, zadając pytania:
● Jakie jeszcze informacje warto umieścić na plakacie, by pełnił on funkcję edukacyjną dla dzieci z innych klas?
● Co jeszcze powinny wiedzieć dzieci, by móc mądrze karmić ptaki? 

4. Gotowy plakat warto powiesić w dobrze widocznym miejscu.

5. Drugą część warsztatu można zrealizować tego samego dnia, ale nie jest to konieczne.
 W tej części dzieci w swoich grupach przygotowują karmniki dla swoich ptaków. Mieszanki z tłuszczem w doniczkach 

dla owadożerców, karmniki z kartonów po mleku lub butelek dla ziarnojadów i miękkojadów oraz pozostałych. Ziar-
nojady także nie pogardzą mieszanką tłuszczową. Kaczki chętnie zjedzą gotowane warzywa wprost z ziemi. Instrukcja 
przygotowania karmników to załącznik 3.

ZAŁąCZNIK 1
O ptakach

Nasi skrzydlaci bracia. Karmić czy nie karmić – oto jest pytanie!
Wbrew temu, co nam wchodzi do głów mimochodem w ciągu całego życia, nie jest to takie oczywiste.
A czemu? Ptaki swoje zdolności mają. Żyją tu dłużej niż my, mają dzioby, pazury – ewolucja je doskonale dostosowała do zdo-
bywania pokarmu podczas wszystkich pór roku. Zatem ptaki bez naszego wsparcia raczej nie zginą. Szczególnie miejskie jakoś 
sobie radzą, parków nie brakuje, odpadków nie brakuje, a miasta same w sobie są po prostu ciepłe, więc jest im o wiele łatwiej. 
Jest jednak grupa ptaków, która z pewnością bardzo potrzebuje naszej pomocy, ale niestety przeważnie właśnie z naszej winy.
Mowa tu o ptakach, które jesienią powinny były odlecieć hen daleko, w ciepłe kraje, ale zapomniały (bo w miastach jest tak 
ciepło, że nie zauważają, że zima nadchodzi, a gdy zauważą, jest za późno, by odlecieć) i zimują u nas, a że do mrozów są 
nieprzystosowane, jedzenia brak, kończą często tragicznie. Absolutnie nie chodzi o to, żeby nie karmić, lecz o to, by karmić 
z głową – najlepiej na karku. Pamiętajmy, że każde nasze działanie niesie ze sobą pewne konsekwencje i łatwo coś znisz-
czyć, a natura nie zawsze zdąży to naprawić na czas.

Zasady dokarmiania ptaków:
● nie karmić dopóty, dopóki nie jest to potrzebne, czyli nie karmić, kiedy nie ma trwającego kilka dni dużego mrozu 

lub grubszej warstwy śniegu. Pełnosprawne zwierzęta nie potrzebują obiadu podanego na talerzu,
● nie karmić chlebem (w składzie ma sól, której absolutnie nie wolno podawać ptakom, duże kawałki są nie do przełknię-

cia i chleb bardzo szybko się psuje, szczególnie leżąc w wodzie, co może być przyczyną zatruć),
● nie karmić resztkami ze stołu, ze względu na przyprawy,
● nie podawać okolicznym kotom łatwego łupu (przygotujmy miejsce karmienia tak, żeby żaden drapieżnik nie miał do 

niego dostępu, a ptaki mogły delektować się w spokoju smakołykami),
● nie wieszać karmników, których nie można regularnie sprzątać,
● nigdy nie zapominać o dosypaniu świeżego pokarmu (jeśli zaczynamy dokarmiać, powinniśmy robić to do końca mro-

zów – ptaki łatwo się przyzwyczajają, nie chcemy przecież im sprawić przykrości).

Czy warto dokarmiać ptaki?
O tak, oczywiście, że warto, ponieważ sprawia to przyjemność zarówno nam, jak i skrzydlatym przyjaciołom – pomaga im 
przetrwać trudny zimowy czas. 

Co należy zrobić:
● wybierzmy odpowiednie miejsce na karmnik, najlepiej na otwartej przestrzeni, żeby żaden drapieżnik nie miał szansy 

się zaczaić w trawie, ale również miejsce, które ptakom może służyć za kryjówkę, a także takie, które umożliwi nam 
obserwację,

● powieśmy odpowiedni karmnik, nie musi to być klasyczny domek (z umożliwiającą sprzątanie szufladą na dnie i osło-
ną przeciwwiatrową). Może to być równie dobrze kula tłuszczowa, szyszka z powtykanymi nasionami, siatka (bardzo 
mocna) z nasionami, orzechami lub karmik automatyczny (np. samodzielnie wykonany z butelki i miseczki). Prosty 
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karmnik można też wykonać z doniczki, patyka i sznurka (do środka wlewamy masę z tłuszczu, np. palmowego, koko-
sowego lub smalcu z dużą ilością nasion i wieszamy do góry dnem). Świetnym domkiem na karmę jest również karton 
po soku z odpowiednio wyciętymi otworami,

● dobierzmy odpowiedni pokarm. Sikorki chętnie posilą się kawałkiem słoniny (pamiętajmy jednak, że tłuszcz szybko 
jełczeje, wieszamy tylko podczas mrozów i maksymalnie na trzy tygodnie), a dzięcioł skusi się na kulę tłuszczową 
z nasionami (słonecznika, konopi), zaś typowo miejskie kawki i gawrony nie pogardzą kaszami, pszenicą. Mazurki 
i wróble zjedzą mieszankę nasion oraz kasze i proso. Warto również sypnąć trochę płatków owsianych, a także 
przygotować stołówkę dla „miękkojadów”, czyli amatorów owoców – pokrojone dość drobno jabłka, rodzynki, ja-
rzębinę,

ZAŁąCZNIK 2
Co ptaki jedzą zimą

Gatunek ptaka Pożywienie

Kos, kwiczoł, gil, jemiołuszka Owoce jarzębiny, czarnego bzu, kabiny, głogu, dzikiej róży, całe lub 
pokrojone w ćwiartki jabłka i gruszki, rodzynki

Wróbel domowy, wróbel mazurek, 
dzwoniec, trznadel

Słonecznik, siemię lniane, konopie, mak, rzepak, ziarna zbóż, pokruszone 
orzechy włoskie, kasze, płatki zbożowe (owsiane, jęczmienne)

Sikora bogatka, sikora modraszka, sikora 
uboga, sikora czarnogłówka

Słonecznik, ziemię lniane, konopie, mak, rzepak

Gołębie (miejski i sierpówka), kawka, 
gawron, sroka, kaczka krzyżówka 

Wszelkie nasiona, kasze, gotowane ziemniaki i inne warzywa (bez soli 
i innych przypraw)

ZAŁąCZNIK 3
Instrukcje

Instrukcja wykonania karmnika z butelki plastikowej lub kartonu po mleku/soku:
● wylewamy resztki płynu, przy samym dnie wbijamy na krzyż dwa patyki, otwory na nie można zrobić ostrymi nożycz-

kami, a w butelce rozgrzanym gwoździem (trzymanym np. kombinerkami) lub innym metalowym narzędziem,
● nad patykami wycinamy duże otwory w każdej z czterech ścianek,
● dokładnie wycieramy karton/butelkę od środka,
● mocujemy sznurek w górnej części kartonu/butelki.

Instrukcja wykonania karmnika tłuszczowego z doniczki:
● doniczki i kubeczki należy dokładnie umyć,
● przez otwór w dnie należy przeciągnąć linkę – od środka powinna mieć przywiązany np. kawałek patyka, żeby linka 

cała nie przechodziła przez otwór. Drugi, grubszy patyk przywiązujemy poniżej doniczki,
● w garnku powoli, na małym ogniu, rozpuszczamy tłuszcz i mieszamy go z nasionami,
● otwór w doniczce uszczelniamy liśćmi, trawą lub w ostateczności kawałkiem papieru,
● powoli wylewamy tłuszcz z nasionami i zostawiamy do ostygnięcia i stwardnienia.

Instrukcja przygotowania szyszki tłuszczowej:
● każde dziecko do swojej szyszki przywiązuje sznurek, na którym zawiśnie karmnik,
● tłuszcz kokosowy należy delikatnie rozpuścić w kąpieli wodnej, a następnie dokładnie wymieszać z nasionami,
● ciepłą masą dzieci oblepiają szyszki i odkładają na papier śniadaniowy do wyschnięcia, najlepiej zostawić kule na 

godzinę w chłodnym miejscu.
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Mali złośnicy | MAŁA SZKOŁA

Jakiś czas temu uczestniczyłam w warsztacie dla rodziców 
prowadzonym przez psycholog dziecięcą Agnieszkę Stein, 
zatytułowanym „Dorosła złość”. Agnieszka użyła wtedy me-
tafory ognia do opisania złości. Aby rozpalić ogień, potrzebne 
są iskra i paliwo. Można powiedzieć, że iskier wkoło nas jest 
zawsze dużo. Jednak, co ważne, na iskrę w 20 proc. składa 
się sytuacja, a w 80 proc. nasze myśli na temat danej sytuacji. 
I o ile na sytuację nie zawsze mamy wpływ, to na myśli prawie 
zawsze. Paliwem może być odczuwane zmęczenie i napięcie 
powodujące, że w danej chwili czy w danym okresie łatwiej 
nam wybuchnąć. Ogień, czyli złość, jest uczuciem, natomiast 
zachowania i słowa pojawiające się pod jej wpływem mogą 
być agresywne. Zachowania i słowa wypowiedziane w takich 
chwilach często budzą nasze poczucie winy, które z kolei jest 
świetnym paliwem dla kolejnych iskier. 

Kiedy już opanuje nas złość, nasz mózg zaczyna funkcjo-
nować jak gdyby stał przed nami groźny tygrys. Uruchamia się 
w nas automatyczna reakcja określana jako „Walcz albo ucie-
kaj”. Ma ona głębokie uzasadnienie ewolucyjne, ponieważ przez 
większą część historii naszego gatunku sytuacje realnego zagro-
żenia życia zdarzały się dość często. Po uruchomieniu reakcji 
„Walcz albo uciekaj” kontrolę przejmuje prastary „gadzi mózg”, 
który w przypadku odczuwania złości podejmuje automatyczną 
decyzję: „Walcz!”, a kora mózgowa zostaje odłączona. „Gadzi 
mózg” uznaje, że nie ma czasu na refleksję, ponieważ trzeba 
działać szybko i skutecznie. Działamy więc w sposób automa-
tyczny, dobrze znany, wiele razy przećwiczony.

Złość dzieci a złość dorosłych
U dzieci i dorosłych mechanizm powstawania złości jest 

taki sam, jednak samo uczucie może być przez dzieci inten-
sywniej przeżywane i okazywane ze względu na niedojrza-

łość układu nerwowego. Zwłaszcza u małych dzieci emocje 
bardzo mocno wyrażają się przez ciało, a więc przez działa-
nie, często impulsywne. Jednocześnie jednak emocje dzieci 
szybciej opadają. Z tego powodu dorośli mają skłonność do 
kontynuowania sporu z dzieckiem w sytuacji, gdy ono już 
chętnie zajęłoby się czymś innym. 

Po co nam złość?
Automatyczne reakcje wywoływane przez złość mogą da-

wać różne korzyści zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Należą 
do nich: zwrócenie na siebie uwagi, zwiększenie poczucia 
kontroli i siły, spadek odczuwanego napięcia, spowodowanie 
zmiany czyjegoś zachowania, nawiązanie kontaktu z drugą 
osobą, ukrywanie innych emocji, często lęku. Złość niesie ze 
sobą ogromną energię, którą można różnie wykorzystać.

Reakcja „Walcz albo uciekaj” pokazuje, że złość i strach 
są uczuciami silnie ze sobą związanymi. Często złość jest 
uruchamiana przez strach, warto więc zadać sobie pytanie, 
czego się boimy/czego boi się dziecko. Złość jest ważną 
emocją, której celem jest ochrona. Dlatego nie należy jej 
lekceważyć ani u siebie, ani u innych.

Straty 
Zbyt często automatyczne, sztywne reakcje prezento-

wane w czasie przeżywania złości przypominają walenie 
głową w mur, a ich skuteczność w osiągnięciu tego, na 

Mali złośnicy
złość jest emocją, a agresja to rodzaj zachowania, które może być wywołane przez złość,  

lecz nie musi. nie każde zachowanie dziecka, które wydaje się napędzane przez złość, rzeczywiście  
wyraża tę emocję, dlatego warto wiedzieć, jak je odróżnić.

A l e k s a n d r a  J a g ł a

Za fasadą złości kryją się często 
bezradne i zranione dzieci.
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czym nam zależy, jest niska. Za to koszty są wysokie, bo 
nasza złość niszczy poczucie bezpieczeństwa ludzi wokół 
i ogranicza ich zaufanie do nas. Dlatego lepiej jest szu-
kać innych, skuteczniejszych sposobów na zaspokojenie 
swoich potrzeb. Jak twierdzi Marshall Rosenberg, „złość 
sygnalizuje nam, co prawda, że ważna potrzeba nie zosta-
ła dostrzeżona, ale niestety jest również sygnałem, że taki 
sposób myślenia nie zaprowadzi nas do zaspokojenia tej 
potrzeby”. Agnieszka Stein mówi natomiast: „Złość jest in-
formacją, a nie instrukcją”. 

Iskra i paliwo
Na iskrę w dużej mierze składają się nasze własne myśli. 

Jakie myśli mają szczególną zdolność wywoływania złości? 
Złość może być spowodowana poczuciem odpowiedzialności 
za sfery, na które tak naprawdę nie mamy wpływu. Typowym 
dla pracy nauczyciela obszarem jest np. potencjał intelektual-

ny uczniów. Jeśli dziecko ma stosunkowo niskie możliwości 
poznawcze, nie będzie osiągało wysokich wyników w testach 
niezależnie od starań nauczyciela. Ważne jest, by dostosowy-
wać wymagania edukacyjne do możliwości takiego ucznia, 
dostrzegać postępy, jakie czyni i zadbać o jego poczucie wła-
snej wartości. Jeśli nauczyciel jest jednak przekonany, że każ-
dy uczeń powinien osiągnąć jakiś pułap wiadomości i umie-
jętności w danym czasie, może to rodzić złość.

Złość jest również często wywoływana przez lęk przed 
oceną, poczucie krzywdy i winy oraz przez odczuwany przy-
mus. Często proponowanym ćwiczeniem zmniejszającym 
napięcie jest maksymalne zmniejszenie liczebności słów 
„muszę” i „powinnam” w używanym słownictwie. Warto je 
zastępować takimi wyrazami, jak: „Postanowiłam…”, „Zdecy-
dowałam…”, „Spróbuję…”, „Zamierzam…” itp. Język tworzy 
rzeczywistość, dlatego ta pozornie drobna zmiana zwiększa 
poczucie odpowiedzialności za siebie i własne uczucia, jed-
nocześnie zmniejszając napięcie i lęk przed cudzą oceną.

Praca wykonywana przez nauczycieli naraża ich na 
kontakt z bardzo silnymi i trudnymi emocjami – zarówno 
własnymi, jak i podopiecznych. Dobrze więc, żeby nauczy-
ciele mogli rozmawiać o swoim gniewie, frustracji, bezrad-
ności, silnym poczuciu odpowiedzialności, presji wywiera-
nej na nich, by uczniowie osiągali jak najwyższe wyniki nie 
tylko na sprawdzianie, lecz także w diagnozach. Warto szu-
kać w swoim otoczeniu osób serdecznych, którym można 
się zwierzyć. Mówienie o emocjach nie tylko przynosi ulgę, 
ale także znacznie zmniejsza odczuwaną złość i wrogość 
również w przyszłości (a przy okazji zmniejsza prawdopo-
dobieństwo pojawienia się różnych chorób). Kluczowe jest 
jednak mówienie o własnych uczuciach, nie tylko o wy-
darzeniach i zachowaniach innych osób, w tym uczniów. 
Oprócz doraźnej ulgi związanej z rozładowaniem emocji 
zwiększa to samoświadomość i pozwala na lepsze zrozu-
mienie siebie. A niestety dopóki nie uświadomimy sobie 
i nie nazwiemy własnej złości, mamy skłonność do wyłado-
wywania jej na innych ludziach. 

Radzenie sobie z własną złością
We współczesnej rzeczywistości rzadko mamy do czy-

nienia z sytuacją nagłego zagrożenia życia, w której reakcje 
automatyczne rzeczywiście można uznać za przystosowaw-
cze. Przeważnie jest dla nas bardziej korzystne, by na po-
wrót uruchomić korę mózgową i zyskać dostęp do refleksji 
i świadomego podejmowania decyzji. Jak to zrobić? Nazy-
wanie emocji („Jestem/jesteś: zezłoszczona”) oraz odczuć 
płynących z ciała („Cała się trzęsę”, „Czuję, jak mi się ręce 
zaciskają”) często pomaga się uspokoić. 

„Dostęp” do kory mózgowej można zyskać dzięki nume-
rom, zwłaszcza jeśli ich przywoływanie dodatkowo wymaga 
pewnych operacji umysłowych, np. liczenie do dziesięciu, li-
czenie wstecz, po angielsku, przypominanie sobie numerów 
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telefonu czy tabliczki mnożenia. Wskazane są wszelkie czyn-
ności związane z wodą (która symbolicznie gasi ogień) – umy-
cie rąk, twarzy, wypicie szklanki wody. Głęboki, przedłużony 
oddech również może pomóc opanować wybuch złości. 

Emocje są związane z postawą ciała, dlatego zmiana po-
stawy ciała w taki sposób, by była nietypowa dla odczuwa-
nia złości, także może zmniejszyć jej intensywność. Dłonie, 
usta, stopy, głowa, twarz są szczególnie gęsto unerwione, 
dlatego zmiana pozycji rąk i głowy ma duże znaczenie, np. 
rozluźnienie pięści, szczęk, wykonywanie powolnych ru-
chów. Ale uwaga: nie każdy ruch pomaga rozładować złość. 
Sporty oparte na rywalizacji, takie jak np. piłka nożna, wręcz 
potęgują skłonność do zachowań agresywnych. Raczej wy-
konywanie łagodnych, płynnych ruchów, zwłaszcza w ryt-
mie spokojnej muzyki, często pomaga się uspokoić.

Żadne z wymienionych działań nie likwiduje uczucia zło-
ści, pomagają one jedynie przerwać automatyczne reakcje. Do-
piero wtedy możemy spróbować dotrzeć do potrzeby ukrytej za 
złością – bo za nią zawsze stoi jakaś niezaspokojona potrzeba. 

Radzenie sobie ze złością dzieci
Złość jest pewną informacją, wołaniem o pomoc. 

W przypadku małego dziecka to przeważnie dorosły jest 
osobą, która może odgadnąć, jakie potrzeby stoją za złością 
i pokazać dziecku, co się z nim dzieje. Dorosłemu łatwiej 
będzie to zrobić, bo jeśli sam uzyskał dobry dostęp do swo-
ich emocji, rozumie własne potrzeby i umie panować nad 
przeżywaną złością. Ważne jest więc, aby nauczyciel sam 
siebie traktował z empatią i zadawał sobie pytania: Czego 
potrzebuję? Jak mogę zaspokoić moje potrzeby bez ranie-
nia innych? Jak mogę obronić siebie, jeśli moje granice zo-
stają naruszone?

Złość u młodszych dzieci bywa bardzo silna. Kiedy to-
warzyszą jej okrzyki, przekleństwa, uderzenia i kopnięcia, 
jest to trudne do wytrzymania również dla dorosłych. Można 
wtedy łatwo samemu ulec złości, zacząć krzyczeć, sięgnąć 
po groźby. Zachowanie spokoju w obliczu dziecięcego wy-
buchu jest szczególnie ważne, choć również bardzo trudne. 
Pomocne może być przekonanie o tym, że reakcje dziecka 
wynikają z jego niedojrzałości, braku doświadczeń społecz-
nych i braku wiedzy – w jedyny znany sobie sposób usiłu-
je ono ochronić siebie i swoje subiektywnie ważne prawa. 
Warto pamiętać, że za fasadą złości kryją się często bezradne 
i zranione dzieci.

Jeśli nie jest to niebezpieczne, dobrze jest zapewnić 
owładniętemu złością dziecku możliwość wykrzyczenia się 
i rozładowania emocji. Jeśli jednak robi krzywdę innym lub 
sobie, albo niszczy różne przedmioty, trzeba je powstrzy-
mać. W takiej sytuacji mówimy o zastosowaniu siły w celach 
opiekuńczych – nie jako narzędzie kary, lecz ochrony.

Jeśli mamy do czynienia z napadem złości u młodsze-
go dziecka, warto je przytulić, o ile na to pozwoli. Dziecko 

ogarnięte gniewem czasami odmawia bliskiego kontaktu, 
jednak jeśli przytulenie jest możliwe, to zwykle należy to do 
najskuteczniejszych metod wyciszenia dziecka.

Gdy dziecko się złości, dorosły może opisać to, co wi-
dzi, np.: „Krzyczysz i zrzuciłaś/zrzuciłeś książki na podło-
gę”, „Przed chwilą uderzyłaś/uderzyłeś koleżankę/kolegę 
zabawką” i spróbować nazwać emocje: „Musisz być moc-
no zezłoszczona/zezłoszczony”. Pamiętajmy, że gniew 
zwykle przykrywa inne, delikatniejsze uczucia: oprócz 
lęku może to być poczucie straty albo ból. Zdarza się, że 
jeśli łagodnie powstrzymamy wyrazy przemocy i okaże-
my zrozumienie, dziecko uwolni swoje delikatne uczucia 
za pomocą płaczu, drżenia albo potoku mowy. Taki płacz 
może oczyścić pole do rozmowy o tym, co kryje się za 
złością. Następnie dobrze jest poszukać powodu złości. 
Jeśli uda się odnaleźć źródło i je nazwać („Boisz się, że 
mogłabyś/mógłbyś dostać złą ocenę za ten rysunek?”, „Nie 
chciałaś/nie chciałeś, by koleżanka/kolega zabrała/zabrał 
zabawkę?”), wówczas dziecko ma szansę poczuć się zro-
zumiane i lepiej zrozumieć samego siebie. Samo to może 
je już trochę uspokoić i, jak mówi Jarek Żyliński, „oswoić 
tę nieznaną wewnętrzną siłę”. Wtedy warto podpowie-
dzieć, jak inaczej dziecko mogłoby zadbać o siebie albo 
jak powinno poprosić o pomoc.

Jeśli uczeń poczuje, że dorośli widzą i starają się zrozu-
mieć jego trudność, a nie tylko skupiają się na negatywnym 
ocenianiu jego zachowania, wtedy stopniowo będzie się 
uczyć, jak wyrażać złość tak, żeby szanować granice innych. 
Początkowo postępem będzie, jeśli wyrazi złość przez tupa-
nie i krzyk zamiast przemocy. Następnym etapem może być 
wyrażanie złości przez słowa.

Bibliografia:

•	 L.J. Cohen, Rodzicielstwo przez zabawę, Wydawnictwo Mamania, War-

szawa 2012.

•	 M.B. Rosenberg, Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez 

przemocy, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014. 

•	 A. Stein, E. Kulpa-Nowak, Rozmowa o  złości, www.dzielnicarodzica.

pl/42231/27/artykuly/chodziak/wychowanie/Rozmowa_o_zlosci.

•	 J. Żyliński, Jak uspokoić dziecko, www.jarekzylinski.blox.pl/2014/04/Ja-

k-uspokoic-dziecko.html.

Aleksandra Jagła
Psycholożka pracująca w  Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w  Sulęcinie i  Zespole Szkół Samorządo-
wych w  Krzeszycach. Zajmuje się diagnozą i  terapią 
psychologiczną, wspiera rodziców w  rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych. Interesuje się psychote-
rapią systemową, rodzicielstwem bliskości, komunika-
cją bez przemocy

Mali złośnicy | MAŁA SZKOŁA



42 sygnał  luty 2016

W Karcie nauczyciela (KN) nie ma regulacji prawnych, 
które wprost odnosiłyby się do pracowników z niepełno-
sprawnościami, dlatego warto pamiętać o dwóch kwe-
stiach. Po pierwsze nauczyciel z niepełnosprawnością 
– jeżeli nie mają w jego przypadku zastosowania szcze-
gólne przepisy – powinien pamiętać, że mają do niego za-
stosowanie przepisy KN, tak samo jak w przypadku innych 
nauczycieli. Po drugie, ponieważ w KN nie zostały za-
mieszczone żadne przepisy regulujące sytuację prawną na-
uczycieli z niepełnosprawnością, zgodnie z art. 91c ust. 1  
KN w tych kwestiach należy sięgnąć do ogólnych regulacji 
Kodeksu pracy (KP).  

Jedyny przepis KN, który może mieć wpływ na moż-
liwość zatrudnienia nauczyciela z niepełnosprawnością 
w szkole, został zamieszczony w art. 9 ust. 1 pkt 3. Zgod-
nie z nim stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, 

która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykony-
wania zawodu. O ich spełnianiu świadczy zaświadcze-
nie lekarskie wydane w trybie Rozporządzenia w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakre-
su profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewi-
dzianych w Kodeksie pracy. Przepis ten nie może jednak 
służyć pracodawcy do kategorycznego stwierdzenia, że 
nauczyciel z niepełnosprawnością nie może zostać za-
trudniony w danej szkole wyłącznie ze względu na fakt, że 
jest on osobą z niepełnosprawnością. Może zdecydować 
o tym tylko lekarz i to wyłącznie w sytuacji, gdy uzna, że 
forma niepełnosprawności jest na tyle poważna, że unie-
możliwia wykonywanie zawodu. Przepisy prawa pracy 
wprost przesądzają o tym, że sam fakt odmowy nawiąza-
nia stosunku pracy z kandydatem z niepełnosprawnością 
wyłącznie ze względu na jego niepełnosprawność stanowi 
naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu 
(art. 183b § 1 w zw. z art. 183a § 1 KP).

Zatem należy pamiętać, że pracownik z niepełnospraw-
nością powinien być traktowany na równi z innymi pod 
względem:

● nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
● warunków zatrudnienia,
● awansowania,
● dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych.
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę rów-

nego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodo-
wania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodze-
nie za pracę (art. 183d KP).

Nauczyciel  
z niepełnosprawnością

jakie przepisy regulują pracę nauczyciela z niepełnosprawnością zatrudnionego w szkole?  
ile wynosi jego pensum i na jakie dodatkowe uprawnienia może liczyć?

M a r c i n  M a j c h r z a k

Nauczyciel z niepełnosprawnością 
ma możliwość zrezygnowania 
z przysługujących regulacji 
dotyczących skróconego czasu 
pracy, a także zakazu pracy 
w porze nocnej czy w godzinach 
nadliczbowych.

Z KAŻDEJ STRONY | Nauczyciel z niepełnosprawnością
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Podstawowe przywileje pracowników z niepełnospraw-
nością reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczy 
ona osób, których niepełnosprawność została potwierdzona 
m.in. orzeczeniem o:

● zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego 
z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3  
tej Ustawy (znaczny, umiarkowany lub lekki stopień),

● całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na 
podstawie odrębnych przepisów.

Często dane uprawnienie zależy od formy niepełno-
sprawności, zgodnie z zasadą, że im bardziej poważną for-
mą niepełnosprawności dotknięty jest pracownik, tym więk-
sze uprawnienia mu przysługują. Uprawnienia pracownicze 
przewidziane w ww. Ustawie przysługują pracownikowi od 
dnia, od którego został on wliczony do stanu zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnością, zgodnie z przepisem art. 2a tej 
Ustawy, tj. od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia 
potwierdzającego niepełnosprawność).

Ograniczenie czasu pracy 
Pierwszym uprawnieniem przysługującym nauczycie-

lowi z niepełnosprawnością jest ograniczenie czasu jego 
pracy (art. 15 ww. Ustawy), który nie może przekraczać 
ośmiu godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przy-
padku osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowa-
nego stopnia niepełnosprawności ich czas pracy nie 
może przekraczać siedmiu godzin na dobę i 35 godzin 
tygodniowo. W przypadku nauczycieli przepis ten budzi 
często wiele wątpliwości. Pojawia się bowiem pytanie: 

czy obniżona dobowa i tygodniowa norma czasu pracy 
oznacza automatyczną obniżkę tygodniowej liczby go-
dzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych (tzw. pensum)? Wydaje się, 
że nie. Powyższy przepis odnosi się do obowiązujących 
pracownika norm czasu pracy. W przypadku nauczycieli 
podstawową regulacją prawną określającą obowiązującą 
ich normę czasu pracy jest art. 42 ust. 1 KN, zgodnie z któ-
rym czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wy-
miarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzo-
nych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na 
ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 
zajęć ustala się, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2a i 4a KN, 
w oparciu o normy przedstawione w tabeli zamieszczonej 
w art. 42 ust. 3 KN. Tym samym tzw. pensum nie określa 
obowiązujących nauczyciela norm czasu pracy, lecz jedy-
nie wskazuje, jaka część obowiązującego go czasu pracy 
powinna zostać przeznaczona na realizację zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W efekcie, 
w stosunku do nauczyciela z orzeczonym umiarkowanym 
lub znacznym stopniem niepełnosprawności powinna być 
stosowana dzienna i tygodniowa norma czasu pracy, okre-
ślona w art. 15 ust. 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) w miejsce nor-
my wynikającej z art. 42 ust. 1 KN, która wskazywała 40 go-
dzin na tydzień. Natomiast wymiar pensum takiego nauczy-
ciela pozostanie bez zmian. Przy czym należy wskazać, że 
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zgodnie z art. 42a KN organ prowadzący daną szkolę lub 
placówkę może określić przypadki, w jakich nauczycielowi 
zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz wa-
runki i tryb tego obniżenia (np. w przypadku zatrudniania 
nauczyciela z niepełnosprawnością). Takie obniżenie nie 
może jednak spowodować zmniejszenia wynagrodzenia 
oraz ograniczenia innych uprawnień.

Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej 
Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. Ustawy osoba z niepełno-

sprawnością (dotyczy wszystkich stopni niepełnosprawności) 
nie może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych. De-
finicja pracy w godzinach nadliczbowych została określona 
w art. 151 § 1 KP: to praca wykonywana ponad obowiązujące 
pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony 
dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego 
pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że praca w godzinach nadliczbowych nie 
jest pojęciem tożsamym z nauczycielską pracą w godzinach 
ponadwymiarowych (art. 35 KN). Godziny ponadwymiarowe 

nie odnoszą się bowiem do ogólnych norm czasu pracy na-
uczyciela (standardowo nie więcej niż 40 godzin tygodnio-
wo lub siedem godzin na dobę i 35 w przypadku nauczy-
cieli z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności), lecz do realizowanych przez niego 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
tych godzin (art. 35 ust. 2 KN). Ponadto zgodnie z art. 35  
ust. 4 KN wprowadzony został zakaz przydzielania pracy 
w godzinach ponadwymiarowych bez zgody pracownika 
wyłącznie w stosunku do kobiet w ciąży, osób wychowują-
cych dziecko do lat 4 oraz nauczycieli w trakcie odbywania 
stażu. Oznacza to, że dyrektor może przydzielać nauczy-
cielowi z niepełnosprawnością godziny ponadwymiarowe 
na ogólnych zasadach, zakładając jednak, że nie zostaną 
przekroczone obowiązujące go dobowe i tygodniowe normy 
czasu pracy – odpowiednio 7 i 35 godzin. Na podobnych 
zasadach nauczyciel z niepełnosprawnością może zostać 
zobowiązany do realizowania godzin doraźnych zastępstw 
na podstawie art. 35 ust. 2a KN.

W art. 15 ust. 3 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zamiesz-
czony został jeszcze zakaz zatrudniania osób niepełno-
sprawnych wszystkich stopni w porze nocnej. Oznacza to 
wyłączenie możliwości zatrudnienia nauczyciela z niepeł-
nosprawnością w porze nocnej na podstawie art. 42b KN.

Standardowe zasady pracy
Nauczyciel z niepełnosprawnością ma możliwość zre-

zygnowania z przysługujących regulacji dotyczących skró-
conego czasu pracy, a także zakazu pracy w porze nocnej 
czy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 
pkt 2 ww. Ustawy przepisów dotyczących czasu pracy oso-
by z niepełnosprawnością, zakazu zatrudniania jej w porze 
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nocnej czy w godzinach nadliczbowych nie stosuje się, gdy 
na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający ba-
dania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, 
lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. 
Koszt takich badań ponosi pracodawca.

Przerwa w pracy i dodatkowy urlop 
Zgodnie z art. 17 ww. Ustawy osoba niepełnosprawna 

(bez względu na rodzaj orzeczonej niepełnosprawności) 
ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę 
usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej przerwy wynosi 
15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Przerwa taka przy-
sługuje niezależnie od wymiaru etatu nauczyciela. Przerwa 
ta nie powinna jednak wpływać na obowiązujący nauczycie-
la wymiar pensum. 

Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności mają również prawo do dodatkowego 
urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych 
w roku kalendarzowym (art. 19 ust. 1 ww. Ustawy). Pra-
wo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa 
po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej 
do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Jednakże, 
zgodnie z art. 19 ust. 2 ww. Ustawy urlop dodatkowy nie 
przysługuje, jeżeli pracownik z niepełnosprawnością jest 
uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze prze-
kraczającym 26 dni roboczych. Oznacza to, że osoby z nie-
pełnosprawnością na stanowiskach nauczycielskich zarów-
no w placówkach feryjnych, jak i nieferyjnych będą tego 
uprawnienia pozbawione, z wyjątkiem oczywiście szkół 
niepublicznych, w których wymiar urlopu oblicza się na 
podstawie ogólnych zasad KP.

Turnus rehabilitacyjny i badania 
Kolejnym uprawnieniem nauczycieli z orzeczonym 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
jest prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia w dwóch sytuacjach. 

Po pierwsze nauczyciel może korzystać ze zwolnienia od 
pracy w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestnicze-
nia w turnusie rehabilitacyjnym, ale nie częściej niż raz do 
roku (art. 20 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy). Osoba z niepełno-
sprawnością może być kierowana na taki turnus na wniosek 
lekarza, pod którego opieką się znajduje. Wniosek powinien 
określać rodzaj turnusu i czas jego trwania. Skierowanie na 
turnus rehabilitacyjny powinno się przedstawić pracodawcy 
w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego 
toku pracy w szkole. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za 
czas zwolnienia jest przedłożony pracodawcy dokument, 
który potwierdza pobyt na turnusie, wystawiony przez or-
ganizatora turnusu, a samo wynagrodzenie jest obliczane 
jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Szcze-
gółowe zasady udzielania ww. zwolnień zostały określone 

w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzie-
lania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia 
w turnusie rehabilitacyjnym. 

Po drugie nauczyciel z niepełnosprawnością może ko-
rzystać ze zwolnienia od pracy w celu wykonania badań spe-
cjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, 
a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub 
jego naprawy, ale tylko w sytuacji, jeżeli czynności te nie 
mogą być wykonane poza godzinami pracy (art. 20 ust. 1 pkt 2  
ww. Ustawy). Również za czas tego zwolnienia nauczycie-
lowi będzie przysługiwać wynagrodzenie, obliczane jako 
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Podstawa prawna:

•	 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r.  

poz. 191 ze zm.),

•	 Ustawa z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z  2014 r.  

poz. 1502 ze zm.),

•	 Rozporządzenie z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pra-

cownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 ze zm.),

•	 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.),

•	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia  

22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy oso-

bom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestni-

czenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 100 poz. 927).

Marcin Majchrzak

Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w  Warszawie. Świadczy pomoc prawną 
w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest 
autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu te-
matyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz 
prawa oświatowego

Załącznikiem do artykułu jest wzór dokumentu (s. 30).

Zaloguj się na 

www.oficynamm.pl 
do swojego panelu klienta i korzystaj 

z dodatkowych materiałów! 
Pobieraj scenariusze lekcji lub wypełniaj  

i drukuj wzory dokumentów. 

Jesteśmy z Tobą także online!
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Aby mówić o efektywnej nauce i wykorzystywaniu 
technik pamięciowych, należy zbudować im solidne filary 
w postaci motywacji. Motywacja to nic innego, jak subiek-
tywne wewnętrzne nastawienie. Każdego z nas motywuje 
zupełnie co innego i aby skutecznie zacząć uczyć się no-
wych rzeczy, musimy znaleźć w sobie do tego indywidu-
alne siły napędowe. Słowo „musimy” jest kluczem. Często 
powtarzamy, że coś jest nam potrzebne, że coś musimy, 
a z tego nastawienia należy przejść do myśli, że my tego 
chcemy, a nie, że jesteśmy zmuszani. Rzadziej pada zda-
nie „Chciałabym/chciałbym się nauczyć hiszpańskiego” 
i nawet w tak pozytywnym komunikacie nadal nie ma 
motywacji. Aby ją znaleźć, trzeba zajrzeć głębiej, zawsze 
zadając sobie co najmniej pięć razy pytanie „Dlaczego?”, 
dochodząc w ten sposób do sedna swojej motywacji. Oto 
przykład: „Chciałabym się nauczyć języka hiszpańskiego. 
Dlaczego? Ponieważ chcę płynnie mówić w tym języku. 
Dlaczego? Ponieważ chciałabym wyjechać na długą wy-
cieczkę do Ameryki Południowej i dzięki znajomości języ-
ka czuć się tam bezpieczniej. Dlaczego? Ponieważ to moje 
marzenie od dawna. Dlaczego? Bo jest tam kultura, która 
mnie ciekawi i krajobrazy, które od dawna chcę zobaczyć 
na własne oczy. 

Co stało się z moją motywacją w tym przykładzie? Odna-
lazłam ją w chęci do zwiedzania świata, a ucząc się języka, 
będę widziała oczami wyobraźni ciepłe rysy Peruwiańczy-
ków i dzikie Llanosy. Nauka hiszpańskiego nie jest obowiąz-
kiem, jest przywilejem, nie muszę mówić w tym języku, ja 
tego bardzo chcę, co ułatwi mi naukę. Zachęcam do zrobie-
nia tego samego i uzupełnienia poniższych zdań. Wstawcie 
tutaj swój dowolny cel naukowy, rozwojowy, jaki pragniecie 
osiągnąć:

● Chciałabym/chciałbym: ...............................................
● Dlaczego? ...................................................................
● Ponieważ .....................................................................

Zabieg ten powtórzcie jeszcze cztery razy, szukając 
swoich prawdziwych pragnień. Jakie możliwości otwiera 
przed Tobą osiągnięcie celu? Otwiera to przede mną moż-
liwość: ……………………………………….. A teraz rozlicz-
cie się ze sobą i uzupełnijcie poniższe ćwiczenia, aby pod-
nieść motywację do maksimum:

● nawyki utrudniające osiągnięcie celu (reakcje, sposób 
myślenia, działania): ...................................................,

● nawyki pomagające osiągnąć cel (reakcje, sposób my-
ślenia, działania): .........................................................

Jakie będą konsekwencje niewprowadzenia zmian? Jakie 
będą korzyści wynikające z wprowadzenia zmian?

Teraz czas na kilka wskazówek, jak być trenerami dla 
samych siebie, ponieważ nie wystarczy się tylko motywo-
wać i popędzać, należy także wiedzieć, jak znaleźć dla 
siebie wyrozumiałość i nie zniechęcić się do nauki. Każ-
dy proces nabywania nowych umiejętności opiera się na 
czterech poziomach świadomości. Zjawisko to opiszę na 
przykładzie nauki jazdy samochodem. Należy pamiętać, 
że przedstawiony poniżej proces jest uniwersalny i każdy 
przechodzi przez poszczególne etapy, a mając o tym wie-
dzę, łagodniej potraktujemy swoje początkowe niepowo-
dzenia. Zaczynamy od etapu nieświadomej niekompeten-
cji – nie mamy świadomości swoich braków, nie czujemy, 
że dana umiejętność jest nam potrzebna, a nawet możemy 
podważać zasadność jej nabycia. Nie wiemy także, jak ob-
szerny jest materiał, który powinniśmy opanować. Na tym 
etapie nie odczuwamy potrzeby posiadania prawa jazdy. 
Żeby przejść dalej, ta potrzeba musi w nas zakiełkować. 
Etap świadomej niekompetencji to czas, kiedy już chcemy 
mieć prawo jazdy, dowiadujemy się, czego powinniśmy się 
nauczyć. Jesteśmy świadomi swoich braków, ale też znamy 
wartość nabycia nowej wiedzy czy umiejętności. Należy 
pamiętać, że popełnia się wówczas bardzo dużo błędów, 
które są nierzadko powodem rezygnacji z dalszej nauki. Na 
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tym etapie jesteśmy narażeni na porażkę, jeśli nasza moty-
wacja nie została dobrze ugruntowana. Świadoma kompe-
tencja – znamy doskonale przepisy drogowe. Wiemy, jakie 
wykonywać czynności w samochodzie, aby jechać po-
prawnie. Jednak brak nam płynności i niezbędna jest duża 
koncentracja przy właściwym i bezpiecznym wykonywaniu 
manewrów, a podjeżdżając do nieoznakowanego skrzyżo-
wania długo analizujemy, kto ma pierwszeństwo. Etap świa-
domej kompetencji następuje wtedy, kiedy posiadamy już 
wiedzę czy umiejętności, ale jesteśmy niepewni i bardzo 
uważnie wykonujemy czynności, a także wkładamy dużo 
energii w poprawność. Ten etap bywa męczący, pojawia 
się zniechęcenie wywołane myślami o tym, że inni stosują 
daną wiedzę płynnie, a nam przychodzi to z trudem, co 
powoduje, że zaczynamy się negatywnie oceniać. Nieświa-
doma kompetencja: na tym etapie nowa umiejętność czy 
stosowanie zdobytej wiedzy staje się odruchem, częścią 
osobowości, korzystamy z niej bezwiednie, automatycznie. 
Na tym etapie można wykonywać czynność w ogóle o niej 
nie myśląc, a zatem można ją łączyć z innymi czynnościa-
mi. To etap, kiedy nie wiemy, jak to było nie posiadać danej 
umiejętności, możemy także zacząć szkolić innych. 

Wiemy już, jak zwiększyć efektywność poprzez solidne 
ugruntowanie swoje motywacji, znamy także etapy przez 
jakie przejdziemy, musimy mieć też w zanadrzu techniki, 
dzięki którym pokonamy duże partie materiału z łatwo-
ścią. Jedną z nich, która może stać się wyjściem do sto-
sowania kolejnych technik i pogłębionej pracy z tekstem, 
jest czytanie aktywne. Samo przybranie postawy aktywnej 
w procesie nauki gwarantuje wyższe wyniki, a ta metoda 
podzielona jest na kilka etapów, więc angażuje nas z kroku 
na krok coraz bardziej, pokazuje, jak przejąć kontrolę nad 
przyswajanymi treściami. Oto poszczególne etapy:
1. Przegląd początkowy: zapoznaj się z książką, zobacz, co 

znajduje się w spisie treści, przejrzyj układ rozdziałów. 
Daj się zaciekawić tematyką.

2. Zadawanie pytań: to omówiony szczegółowo w po-
przednim wydaniu priming (nr 1 (036) styczeń 2016 – 
przyp. red.).

3. Czytanie: mając gotowe pytanie, możemy rozpocząć 
czytanie. Jeśli chcemy tylko wyszukać informacje w da-
nym rozdziale, bez czytania całości, przyda nam się czy-
tanie selektywne, które polega na selekcji wątków i słów. 
A działa to następująco: skreśl jak najszybciej wszystkie 
liczy 649 w następującym ciągu liczb: 4154166654649
8761865649771649877163912392675419878018774
1896564655678649573126541435676415476491867
98675658787358556780997518918649756971073864
79281807131898649089186454253762899286732984
69475926495430943649346598764562520778883258
80765538777631649097866535565780089868442454
66875356996523896492365789883466993649665547
89097669064966356829. 

 Czas: ............. Liczba powtórzeń liczby 649: ............. 
Reszta znaków, poza liczbą 649, została potraktowa-
na jako tło, które trzeba przeskanować, aby znaleźć 
interesującą nas pozycję. Dokładnie tak samo można 
„zaprogramować” się podczas przeglądania książki 
i zatrzymać się do pogłębionej analizy po wyszuka-
niu żądanego wątku. Aby ułatwić ten proces, używamy 
wskaźnika, którym szybko wodzimy po tekście. Może 
to być np. długopis, który będzie na stałe schowany 
w podręczniku.

4. Refleksja: Jeśli damy sobie czas na przemyślenia o tym, 
co właśnie przeczytaliśmy, oswoimy się z tą wiedzą szyb-
ciej i efektywniej.

5. Powtarzanie i przegląd końcowy: na tym etapie we-
ryfikujemy, czy znaleźliśmy odpowiedź na wszystkie 
zadane pytania, a następnie odpowiadamy na nie na 
głos tak, jakbyśmy tłumaczyli komuś nowo poznane 
zagadnienia. Najlepiej bowiem przyswajamy wiedzę, 
kiedy musimy ją przekazać dalej. Tutaj jest też pole 
do popisu dla wzrokowców (osadzanie treści w danym 
miejscu książki). 

Małgorzata Chełkowska-Dorna

Trener efektywnej nauki i szybkiego czytania

Trenuj z głową | DOSKONALENIE I ROZWÓJ

REKLAMA
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W języku polskim mówimy po prostu o odwlekaniu za-
dań lub odkładaniu pracy na później. Fachowo brzmiące 
określenie „prokrastynacja” to kalka językowa z angielskie-
go. Ale mamy jeszcze inne określenie na odwlekanie zadań 
w czasie: kunktatorstwo.

Odwlekanie zadań naraża nas na wymierne negatywne 
konsekwencje. Zwykle też właśnie nasze kunktatorstwo jest 
odpowiedzialne za to, że nie potrafimy wytrwać w postano-
wieniach. Na całym świecie opublikowano mnóstwo porad-
ników i artykułów na temat tego, jak radzić sobie z prokra-
stynacją, a jednak wciąż stanowi ona problem. Wprawdzie 
w walce z naszą „naturą” żadna metoda nie da nam stupro-
centowej gwarancji, jednak im większa jest nasza wiedza 
o mechanizmach kunktatorstwa i przeciwdziałania mu, tym 
większe są nasze szanse.

Czym jest prokrastynacja?
Odpowiedź wydaje się prosta: nawykiem odwlekania. 

Zagadnienie kunktatorstwa jest jednak bardziej złożone. 
Istotą prokrastynacji jest nie tyle samo odwlekanie, ile do-
konywanie „niewłaściwych” wyborów. Prokrastynując, de-
cydujemy się pospać trochę dłużej, oglądać film, sprzątać 
pokój czy grać w grę komputerową zamiast zabrać się do 
pracy, dla której zbliża się termin realizacji. Wybieramy to, 
co wydaje się nam w danym momencie bardziej atrakcyjne, 
zajęcia mniej interesujące przesuwając „na później”. Czasa-

mi przesuwamy je tak długo i konsekwentnie, że przekracza-
my termin ich realizacji albo nigdy nie podejmujemy danego 
zadania.

Wiele osób próbuje walczyć z kunktatorstwem bez skut-
ku, ale nie brakuje też takich, którzy nie próbują, bo… nie są 
świadomi własnej tendencji do odwlekania.

Odwlekanie a natura ludzka
W pewnym sensie prokrastynacja wynika z ludzkiej na-

tury. W latach 60. i 70. XX wieku amerykański psycholog 
Walter Mischel przeprowadził słynny eksperyment znany 
jako „test marshmallow”. Mischel zwraca uwagę na istotną 
rolę ukrytego w naszych mózgach układu limbicznego (który 
nazywa „gorącym systemem emocjonalnym”) w procesach 
podejmowania decyzji. Na układ limbiczny składają się zlo-
kalizowane pod korą mózgową pierwotne struktury mózgu, 
które wykształciły się we wczesnym etapie ewolucji naszego 
gatunku i miały kluczowe znaczenie dla naszego przetrwa-
nia. Odpowiadają one za regulację podstawowych emocji 
i popędów, m.in. strachu, gniewu, głodu, które nie wymaga-
ją refleksji, działają automatycznie. Układ ten potrafi błyska-
wicznie zmobilizować nasz organizm do działania, którego 
celem będzie zaspokojenie pojawiającej się w danym mo-
mencie potrzeby bądź uniknięcie zagrożenia.

Dziś jego działanie często nam przeszkadza. Nasz świat 
zmienił się diametralnie. Tysiące lat temu przystosowawcza 

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Nie odkładaj na później!

Nie odkładaj  
na później!

Jak walczyć z prokrastynacją

Prokrastynacja w ostatnich latach zrobiła zawrotną karierę, głównie dlatego, że opisuje zjawisko,  
które dotyczy niemal każdego z nas. chodzi oczywiście o odkładanie zadań na później.

M a g d a l e n a  G o e t z
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była umiejętność szybkiego korzystania z nadarzającej się 
okazji. Kiedy w zasięgu pojawiało się jedzenie, zawsze war-
to było skorzystać. Nasi przodkowie nie planowali kariery, 
żyli z dnia na dzień, starając się przetrwać.

Teraz, chcąc odnieść sukces, trzeba planować długo-
terminowo, myśleć o konsekwencjach swoich działań. Za 
naszą zdolność planowania i umysłowej oceny odpowiada 
„chłodny system poznawczy” zlokalizowany w korze przed-
czołowej, który jest ewolucyjnie znacznie młodszy i nie tak 
zautomatyzowany, wymaga od nas świadomej refleksji. Od-
grywa istotną rolę w podejmowaniu decyzji skoncentrowa-
nych na przyszłości i jest kluczowy dla naszej samokontroli, 
a więc panowania nad impulsami układu „gorącego”.

W naszej „pierwotnej” naturze leży wybieranie łatwo 
i szybko dostępnego zysku teraz zamiast nawet znacznie 
większego zysku w przyszłości. To dlatego tak często wybie-
ramy kolejny odcinek serialu zamiast uczenia się do egzami-
nu. A im ten „ważniejszy” zysk jest bardziej odległy w czasie, 
tym łatwiej ulegamy pokusom pojawiającym się tu i teraz.

Test pianki
Do udziału we wspomnianym teście marshmallow Mi-

schel zaprosił kilkuletnie dzieci. Maluchy sadzano przy stole, 
na którym znajdowała się jedna sztuka ulubionej przez nie 
słodyczy (były to m.in. słodkie pianki, ang. marschmallow) 
oraz dzwonek. Dzieci mogły dokonać wyboru: albo naci-
snąć dzwonek i zjeść smakołyk od razu, albo wytrzymać kil-
ka minut i wówczas otrzymać podwójną porcję. Warunkiem 
było to, że nie wolno im wstać od stołu.

Część dzieci nawet nie 
próbowała czekać, inne in-
tensywnie wpatrywały się 
w smakołyk, obwąchiwały 
go, lizały i w końcu ulegały 
pokusie. Ostatecznie testu 
„nie zdała” około jedna trze-
cia. Pozostali, którzy zdołali 
dotrwać do nagrody, stoso-
wali rozmaite strategie, które 
polegały na odwracaniu uwa-
gi od słodyczy znajdującej się 
przed nimi. Dzieci te rozglą-
dały się po pomieszczeniu, 
bawiły się palcami, nuciły 
coś, wybijały. Po latach Mi-
schel sprawdził, jak uczestni-
cy eksperymentu radzą sobie 
w życiu. Okazało się, że tym 
osobom, które jako dzieci 
dłużej potrafiły się oprzeć 
pokusie, wiodło się znacznie 
lepiej i były szczęśliwsze.

Dlaczego (jeszcze) odwlekamy?
Nawet jeśli kunktatorstwo mamy we krwi, to łatwo mo-

żemy przecież zauważyć, że ludzie różnią się stopniem, 
w jakim odwlekają zadania – jednym się to prawie nie 
zdarza, inni nagminnie nie wywiązują się z zobowiązań. 
Te różnice indywidualne mogą wynikać z różnych przy-
czyn. Nasilona tendencja do odwlekania może wynikać 
z niskiego poziomu samokontroli (a więc z ulegania „gorą-
cym” impulsom), ale też z lęku przed porażką, perfekcjo-
nizmu, szybkiego nudzenia się, nieumiejętności szacowa-
nia czasu potrzebnego na realizację zadań, przekonania, 
że „życie jest zbyt krótkie, by się przejmować byle czym”, 
czy też tendencji do postrzegania zadań jako całości, a nie 
jako sekwencji etapów do zrealizowania.

Lęk przed porażką może być szczególnie trudny do po-
konania. Część z nas odwleka pracę nad ważnymi zadania-
mi, ponieważ nie wierzy w swoje możliwości. Spodziewamy 
się wówczas, że coś może się nam nie udać i obawiamy się, 
że kiedy tak się stanie, nie udźwigniemy tego. Wolimy za-
wczasu wycofać się z działania, niż ponieść porażkę. Pro-
blem ten może dotyczyć osób niemających dostatecznych 
kompetencji, ale też takich, które wszelkie kompetencje po-
siadają, lecz brak im wiary w siebie. Niestety, im dłużej taka 
osoba zwleka z podjęciem działania, tym bardziej lęk się na-
sila, w efekcie nawet uniemożliwiając działanie. Jest to dość 
częsty problem u uczniów. Jeśli ten lęk jest na tyle silny, że 
ogranicza nas, uniemożliwia osiąganie ważnych dla nas ce-
lów i nie umiemy sobie z nim poradzić, warto zainteresować 
się psychoterapią.

 Kiedy zabraknie nam wewnętrznej  
 motywacji, skutecznie może nas  
 motywować to, że zadeklarowaliśmy  
 coś przed innymi
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Myślenie o myśleniu
Im bardziej stajemy się świadomi siebie, tym większą 

mamy szansę na skuteczne kontrolowanie naszego zacho-
wania. Świadomość sposobu, w jaki myślimy o odwlekaniu 
i wprowadzenie w nim pewnych zmian pomoże nam wygrać 
z prokrastynacją.

Warto uświadomić sobie, że prokrastynacja to kwestia 
naszego intencjonalnego wyboru, a nie przypadku. Wiele 
osób nie podejmuje prób przeciwdziałania swojej tenden-
cji do odwlekania, ponieważ w naszą psychikę są wbudo-
wane mechanizmy, które pozwalają się nam „tłumaczyć” 
ze swojego kunktatorstwa. Myślimy, że to nie nasza de-
cyzja („Zjem kawałek tortu zamiast jabłka”, „Dziś mi się 
jeszcze nie chce, zacznę od jutra”), ale że np. mieliśmy 
zły dzień i od jutra bierzemy się do roboty. Uświadomie-
nie sobie, że to jednak my decydujemy otwiera drogę do 
skutecznego stosowania różnych pomocnych w walce 
z odwlekaniem strategii.

Inny ważny aspekt „myślenia o myśleniu” dotyczy war-
tości, jaką nadajemy różnym rzeczom. Silne działanie na-
szego „gorącego” systemu powoduje, że mamy (zwykle nie-
uświadomioną) tendencję do nadawania większej wartości 
zyskom, które możemy mieć teraz, niż tym, które możemy 
mieć dopiero za jakiś czas. Na przykład: jeśli ktoś spyta nas, 
czy wolimy dostać 50 zł teraz czy 100 zł za rok, większość 
z nas wybierze 50 zł teraz. Ale jeśli zapytano by nas, czy 
wolimy 50 zł za cztery lata czy 100 zł za pięć lat, wybraliby-

śmy już 100 zł, mimo że odległość czasowa między jednym 
a drugim zyskiem jest ta sama. Z tego samego powodu woli-
my teraz zjeść tort, niż za pół roku być szczupli, czy też teraz 
obejrzeć odcinek serialu, niż uczyć się do egzaminu, który 
będzie za kilka miesięcy. Uświadomienie sobie tego mecha-
nizmu pozwala skuteczniej się mu przeciwstawić.

Przewaga chłodnego nad gorącym
Jednej ze skutecznych strategii samokontroli możemy na-

uczyć się wprost od dzieci, które „wygrały” z testem słodkiej 
pianki – jest nią odwracanie uwagi od pokusy. Strategia ta 
szczególnie może się nam przydać, kiedy staramy się rzucić 
palenie czy schudnąć – kiedy doświadczymy pokusy, posta-
rajmy się zająć lub zainteresować czymś innym, co pomoże 
nam odwrócić uwagę.

Szczególnym sposobem odwracania uwagi od pokusy 
jest intencjonalne i świadome koncentrowanie się na my-
śleniu o „później” zamiast o „teraz”. Kiedy doświadczamy 
pokusy, możemy myśleć o „teraz” („Poczuję się lepiej, kie-
dy zjem kawałek”, „Fajnie będzie obejrzeć teraz film”) lub 
o „później” („Znów przytyję i będzie mi przykro”, „Od tego, 
co teraz zrobię, może zależeć, czy zdam ten egzamin”). Lu-
dzie, którzy koncentrują myśli na długofalowych skutkach 
swoich działań, mają większą szansę na to, by odnieść suk-
ces. Jeśli zaś staramy się jak najczęściej myśleć o „później” 
zamiast „teraz”, stopniowo wejdzie nam to w nawyk i będzie 
łatwiejsze.

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Nie odkładaj na później!

 Im „ważniejszy” zysk jest bardziej  
 odległy w czasie, tym łatwiej  
 ulegamy pokusom pojawiającym się  
 tu i teraz 
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Efekt Zeigarnik i nie tylko
Rosyjska psycholożka Bluma Zeigarnik odkryła zjawi-

sko, które może bardzo pomóc w opanowaniu nawyku 
odwlekania. Od jej nazwiska nazwano je efektem Zeigar-
nik. Badaczka zauważyła, że znacznie lepiej pamiętamy 
zadania niedokończone od dokończonych, tak jakby 
ukończone zadania „zamykały się” w naszym umyśle, 
a niedokończone pozostawały otwarte. Możemy to wy-
korzystać w walce z prokrastynacją – jeśli tylko „otwo-
rzymy” jakieś zadanie, tj. zaczniemy jego realizację, bę-
dzie ono żywsze w naszej pamięci, co zmotywuje nas do 
jego dokończenia.

Wiąże się to z potrzebą zmiany sposobu postrzegania 
przez nas zadań. Jeśli sądzimy, że rzeczy trzeba robić „raz 
a dobrze” czy „za jednym zamachem”, w rzeczywistości 
utrudnia nam to osiąganie celów. Większość ważnych ce-
lów jest na tyle „duża” czy też rozciągnięta w czasie, że 
trzeba realizować je etapami. Jeśli się z tym pogodzimy, ła-
twiej będzie nam zacząć, nawet mimo świadomości, że nie 
zrobimy wszystkiego od razu.

Postanowienie sobie, że zaczniemy nasze zadanie dziś 
zamiast mówienia „Zacznę od jutra/poniedziałku/przyszłe-
go miesiąca” zwiększy naszą szansę na sukces, nawet jeśli 
poświęcimy na pracę tylko kilka chwil. Możemy założyć, 
że popracujemy 30 czy nawet 15 minut i zobaczymy, co 
zrobimy później – być może po upływie tego czasu uzna-
my, że możemy popracować jeszcze trochę i tym sposobem 
wdrożymy się w zadanie. A nawet jeśli tego nie zrobimy, 
i tak zacznie działać efekt Zeigarnik, i będziemy bardziej 
zmotywowani, żeby do tego zadania wracać.

I jeszcze jedna ważna rzecz – jeśli mamy danego 
dnia do zrobienia kilka różnych rzeczy, lepiej zacząć 
od tej, którą odwlekamy. Często postanawiamy sobie 
„Dziś to zacznę”, ale zaraz później nasz „gorący” system 
podszeptuje nam „Ale dopiero po tym, jak odpiszę na 
e-maile, zrobię to czy tamto”. W efekcie znów możemy 
„nie zdążyć” zająć się tym zadaniem. Aby tego uniknąć, 
zacznijmy od tego odwlekanego zadania, choćby na  
15 minut.

W przeciwdziałaniu kunktatorstwu pomóc może nam 
dobre planowanie. Szczególnie ważne są trzy zasady. Po 
pierwsze, by planować realistycznie, a najlepiej z zapa-
sem czasowym (tak, byśmy faktycznie mogli zdążyć). Po 
drugie – by nie planować zakończenia kilku ważnych za-
dań tego samego dnia, bo wówczas istnieje zagrożenie, że 
część z nich lub nawet wszystkie zaczniemy tak odwle-
kać, że później okaże się, iż ostatniego dnia mamy zbyt 
wiele do zrobienia. Jeśli mamy trzy duże zadania „na ko-
niec miesiąca”, zaplanujmy zakończenie każdego z nich 
z kilkudniową różnicą. Trzecia zasada, o której już wspo-
minaliśmy, dotyczy potrzeby dzielenia większych celów 
na kilka mniejszych etapów.

Podtrzymanie motywacji
Aby podtrzymać swoją motywację do działania w razie 

długoterminowych celów, warto ogłosić bliskim i znajomym, 
że do tego celu dążymy. Ludzie nie lubią rzucać słów na 
wiatr, dlatego kiedy zabraknie nam wewnętrznej motywa-
cji, może nas całkiem skutecznie motywować to, że zade-
klarowaliśmy coś przed innymi. Warto powiedzieć innym 
o swoich zamiarach również dlatego, by zmienili oni swoje 
zachowanie na takie, które będzie nam ułatwiać wytrwanie 
w postanowieniu. Na przykład: jeśli chcemy uwolnić się od 
nałogu czy uzależnienia, mówimy o tym innym, by uzyskać 
wsparcie, ale też po to, aby nie proponowali nam papiero-
sów czy alkoholu, bądź odmawiali ich nam, kiedy o nie po-
prosimy (w chwilach szczególnej słabości).

Warto wiedzieć, że kiedy dążymy do osiągnięcia jakie-
goś celu, samo fantazjowanie o tym, jak to będzie wspaniale, 
kiedy już go osiągniemy, może paradoksalnie osłabiać naszą 
motywację. Psychologowie proponują inne rozwiązanie: po-
myślmy chwilę o korzyściach, jakie może przynieść realiza-
cja celu, do którego dążymy i zapiszmy dwie najważniejsze 
z nich. Następnie pomyślmy o przeszkodach, jakie mogą 
pojawić się nam na drodze – i znów dwie najważniejsze za-
piszmy, a następnie spróbujmy opracować dla każdej z nich 
sposób, w jaki możemy się z nimi uporać. To pozwoli nam 
nie tylko utrzymać motywację, ale też przygotować się na 
przeciwdziałanie możliwym trudnościom.

Jeżeli – to
Wiele trudności na drodze do naszego celu może-

my przewidzieć. Możemy też zaobserwować, w jakich 
okolicznościach nasz system „gorący” bierze górę i ule-
gamy pokusie. Najprostszym sposobem jest prowadzenie 
dzienniczka, w którym zapiszemy okoliczności, w jakich 
złamaliśmy swoje postanowienia (np. zjedliśmy kawałek 
tortu) lub nie dopełniliśmy zobowiązań (np. oglądaliśmy 
serial zamiast przygotowywać klasówkę). Dla tych różnych 
utrudniających okoliczności możemy zawczasu ustalić za-
sady według schematu „jeżeli – to” lub „kiedy – to”, które 
powiedzą nam, co mamy zrobić, by oprzeć się pokusie (np. 
„Jeśli podejdę do lodówki, to nie otworzę drzwi i spojrzę 
w inną stronę”). Ważne, by były to zasady realne do speł-
nienia! Skuteczność tej strategii jest większa, niż może się 
wydawać, ponieważ kształtuje nam ona nowe, ułatwiające 
samokontrolę zachowania, które są aktywowane przez bo-
dziec „jeżeli” (np. uczucie ochoty na słodycze). Za każdym 
razem, kiedy postąpimy zgodnie z taką regułą, utrwalamy ją 
i jest nam coraz łatwiej z niej korzystać.

Reinterpretacja i autodystansowanie
Na koniec jeszcze dwa sposoby na walkę z pokusa-

mi. Pierwszy z nich to reinterpretacja poznawcza. Być 
może znasz osobę, która całkiem serio twierdzi, że cukier 

Nie odkładaj na później! | DOSKONALENIE I ROZWÓJ
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to „biała śmierć” albo że „szkoda życia na głupie seriale”? 
Osoby te prezentują sobie obiekt pokusy jako coś szko-
dliwego, w efekcie czego ich chęć ulegania tym pokusom 
spada, a nawet może całkowicie zniknąć. Taka zmiana 
myślenia wymaga trochę czasu, ale jest realna i skutecz-
na. Aby ją wzmocnić, możesz poszukać źródeł informacji 
na temat szkodliwości obiektu pokusy lub skupić się na 
negatywnych konsekwencjach, jakie z powodu ulegania 
pokusie ponosisz.

Cenna jest tu też umiejętność dystansowania się wo-
bec problemów i patrzenia na siebie z boku, jakby się 
patrzyło na inną osobę. Kiedy patrzymy na sprawę z wła-
snej perspektywy, sensowne może nam się wydawać to, że 
oglądamy film zamiast się uczyć („Bo trzeba się odstreso-
wać”), ale gdyby to samo robiła osoba widziana przez nas 
z boku, już wydawałoby się to nam mniej uzasadnione. 
Dystansowanie się ułatwia nam też obniżenie poziomu 
stresu, który może nasilać odwlekanie związane z lękiem. 
Warto więc też uczyć się radzenia sobie ze stresem.

Mamy do wyboru wcale niemało metod radzenia sobie 
z prokrastynacją – dobrze jest wypróbować wszystkie lub kil-
ka z nich. Warto przy tym pamiętać, że nie należy zrażać się 

niepowodzeniami – każdy z nas ulega czasami jakimś poku-
som. Nie chodzi więc o to, by im nie ulegać, ale by ulegać 
rzadziej, zwiększając swoją samokontrolę. 

Bibliografia:

•	 C. Duhigg, Siła nawyku, PWN, Warszawa 2013.

•	 D. McRaney, Ruletka nawyków. Jak przechytrzyć swój mózg?, PWN, War-

szawa 2013.

•	 W. Mischel, Test Marshmallow. O  pożytkach płynących z  samokontroli, 

Smak Słowa, Sopot 2015.

•	 R. Wiseman, 59 sekund. Pomyśl chwilę, zmień wiele, W.A.B., Warszawa 

2009.

Magdalena Goetz

Psycholożka i  psychoterapeutka zajmująca się terapią 
młodzieży i  dorosłych, prowadzi warsztaty psycho-
edukacyjne dla dzieci i  młodzieży oraz szkoli rady 
pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z pro-
mowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny 
dobrostan osób pracujących w  zawodach usług spo-
łecznych (przygotowuje się do obrony pracy doktor-
skiej na ten temat). Publikuje teksty dotyczące psycho-
logii, oświaty i kultury

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Nie odkładaj na później!
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Natury nie oszukasz
strach i stres zawsze mają ogromny wpływ na funkcjonowanie mózgu, także w szkole.  

jak uczyć, aby stres stał się na lekcji sprzymierzeńcem, a na uczniów nie padał blady strach?

M o n i k a  G r y b o ś

Doświadczamy strachu w różnych sytuacjach. Mówi się 
o tym, że „blady strach padł na kogoś”, czyli ktoś bardzo się 
przestraszył. Strachu można „się najeść”, można „napędzić 
komuś stracha”, czyli wywołać czyjś lęk, przerażenie, prze-
straszyć kogoś. „Panicznym strachem” nazywa się uczucie 
o silnej intensywności. Te językowe świadectwa obecności 
strachu dowodzą, że strach ma negatywny wydźwięk, nie ko-
jarzy się dobrze. A jest przecież emocją pierwotną, która po-
jawia się w stanie zagrożenia. Strach jest jak ochroniarz, który 
broni przed realnym niebezpieczeństwem. To z powodu stra-
chu mysz ucieka przed kotem, kot przed goniącym go psem, 
a człowiek przed kimś, kto chce mu zrobić krzywdę. 

Także stres bywa naszym towarzyszem. Bywa, że strach 
leży u podłoża stresu, a stres zdeterminowany jest strachem. 
Ich obecność należy zaakceptować jako status quo ze wzglę-
du na uwarunkowania biologiczne i funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie, które wiąże się z mniejszym lub większym na-
tężeniem stresogennych czynników i stresujących sytuacji. 

Bezpieczeństwo 
 Aby zbadać zależność między strachem i stresem a cieka-

wością poznawczą, naukowcy przeprowadzili badania na re-
zusach. W eksperymencie wzięły udział małpy wychowywane 
w naturalnych warunkach i otoczone opieką matki oraz zwie-
rzęta wychowywane w izolacji. Okazało się, że prawidłowa 
socjalizacja ma ogromny wpływ na reakcje zwierząt wobec 
nowości. Zwierzęta mające oparcie w matce, gdy zobaczy-
ły nieznany przedmiot, kierowały się w jego stronę, po czym 
wracały do rodzicielki i tuliły się do niej. Następnie podejmo-
wały kolejną próbę kontaktu z nowym przedmiotem. Rezusy, 
które były wychowywane w odosobnieniu, zachowywały się 
zupełnie inaczej. Zmiany otoczenia wywoływały w nich silny 
stres, zwierzęta nie podejmowały prób zapoznania się z tym, 
co nowe. Ich działanie ograniczało się do wycofania w kąt klat-
ki i zastygnięcia. Eksperymentatorzy zbadali także reakcje tych 

samych małp w dorosłym życiu. Okazało się, że rezusy izolo-
wane w dzieciństwie reagują na nowe obiekty depresją i agresją 
wobec innych przedstawicieli własnego gatunku. W przypad-
ku małp czynnikiem determinującym dwa odmienne sposoby 
reagowania na nowość była obecność lub nieobecność doro-
słego osobnika (matki), który wspiera młode w poznawaniu 
świata i procesach uczenia się. Wnioski wynikające z badań na 
małpach są odpowiednie również w przypadku relacji dziec-
ko–rodzic i uczeń–nauczyciel. Doktor Marzena Żylińska stwier-
dza, że „im większy niepokój odczuwa dziecko, tym mniej jest 
skłonne do podejmowania aktywności, kierowania się ciekawo-
ścią i eksplorowania świata. I odwrotnie, im większe poczucie 
bezpieczeństwa, tym większa chęć poznawania świata, otwar-
tość na nowe doświadczenia, gotowość do podejmowania sa-
modzielnych prób. Oznacza to też zdolność uczenia się i ko-
rzystania z danego przez naturę potencjału, które zależne są od 
wsparcia, jakiego młodym naczelnym, a więc i ludziom, dostar-
czają opiekunowie. Dzieci pozbawione prawidłowych relacji 
bezwarunkowego wsparcia rodziców lub innych opiekunów 
nie mogą się ani prawidłowo rozwijać, ani dobrze uczyć, bo 
nie ma nikogo, kto by im pomógł przełamać naturalny strach 
przed nowym i tym samym uwolnić ciekawość poznawczą”. 

Warto zaznaczyć, że w mózgu istnieją tzw. struktury gwa-
rantujące bezpieczeństwo. Powstają one u ssaków, którym za-
pewniono w dzieciństwie spokój emocjonalny i prawidłową 
socjalizację. Dzięki bezpieczeństwu wyniesionemu z domu 
młody człowiek będzie przełamywał własne obawy, nie bę-
dzie bał się pokonywania trudności, podejmie kolejne próby, 
wyzwania i wejdzie w prawidłowe relacje z otoczeniem. 

Dobre i złe strony 
Istotne jest to, że stres może mieć na człowieka pozytyw-

ny wpływ, bo mobilizuje, sprzyja realizowaniu zamierzeń 
i przezwyciężaniu trudności. Można to zobrazować za po-
mocą krzywej Gaussa1:

NEURODYDAKTYKA | Natury nie oszukasz
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Dystres w szkolnej ławce
Zdaniem antypedagoga2 Hubertusa von Schoenebecka 

współczesna szkoła ma szereg cech, które sprzyjają wywo-
ływaniu i pielęgnowaniu stresu negatywnego, czyli dystre-
su. Wymienia wśród nich m.in. silną hierarchizację, a tym 
samym duży dystans między nauczycielem a uczniem. Do 
katalogu trudnych, nieprzewidzianych i stresujących można 
więc dodać także m.in.:

● wszelkie formy kontroli postępów w nauce, np. spraw-
dziany semestralne, niezapowiedziane i zapowiedzia-
ne kartkówki,  

● konieczność odpowiadania na forum klasy, podczas 
gdy pozostali uczniowie wyśmiewają błędy koleżanki 
lub kolegi,

● przechodzenie z jednego etapu edukacyjnego do ko-
lejnego, związane ze zmianą otoczenia.

Warto pamiętać, że stres jest kwestią indywidualną – każ-
dy inaczej interpretuje sytuacje stresowe. Wymienione czyn-
niki mogą, ale nie muszą odgrywać roli stresora. 

Eustres na miejscu dystresu 
Badania na małpach pokazały, jak nieocenioną rolę od-

grywa dbanie o bezpieczeństwo młodszych pokoleń. Arte-
terapeutka Monika Kostusiak proponuje sposoby na to, aby 
w sytuacji lekcyjnej miejsce stresu negatywnego (dystresu) 
zajął stres pozytywny (eustres), który zachęca do działania 
i dodaje skrzydeł. Oto proponowane metody3: 

● pokaż dziecku, jak ważna jest jego współpraca przy 
ważnym projekcie,

● zaproponuj formę nauki, która go zainteresuje,
● natchnij dziecko do twórczego działania,
● krytykuj dziecko w taki sposób, aby zobaczyło inną 

perspektywę danego działania,

● chwal dziecko, gdy wykona zadanie zadowalająco. 
Pobudź w nim poczucie bezpieczeństwa i zaufania,

● nie zostawiaj dziecka samego z problemem – wskaż 
mu drogę do rozwiązania zadania, ale nie dawaj final-
nej odpowiedzi (poczuje się wtedy ważne i potrzebne).

Co za dużo, to niezdrowo 
Skutki intensywnego stresu odczuwanego w dzieciń-

stwie, np. w szkole, mogą utrzymywać się przez długie 
lata po jej ukończeniu. Są dorosłe osoby, dla których szko-
ła była i jest stresorem. Jeżeli zbyt długo poziom stresu 
utrzymywał się w organizmie, to zdarza się, że przybiera 
on formę stresu długotrwałego, który daje objawy psycho-
somatyczne (np. senne koszmary, w których pojawia się 
lęk przed niezaliczeniem przedmiotu w szkole podstawo-
wej). 

Warto zdawać sobie sprawę, że nadmiar kortyzolu (hor-
monu stresu) szkodzi, a nauka w stresującej atmosferze 
może mieć konsekwencje w postaci urazów emocjonalnych 
i awersji. To bezpieczeństwo stymuluje do rozwoju. 

Nieobowiązkowe zadanie domowe: 

1. Pomyśl o sobie. Przecież stresują się nie tylko ucznio-
wie, ale również Ty. Stwórz katalog stresogennych 
czynników i zastanów się, w jaki sposób możesz je 
zminimalizować, zapewniając sobie bezpieczeństwo. 
Jeśli chcesz dbać o innych, zadbaj najpierw o siebie. 

2. Przekuj w czyn rady Moniki Kostusiak: pokaż, zapro-
ponuj, natchnij, chwal, pobudź, nie zostawiaj. Nie 
czekaj – działaj.  

Przypisy:
1 D. Gmitrzak, Pokonaj stres dzięki technikom relaksacji, Warszawa 2011.
2 Antypedagogika – nurt w pedagogice, w którym daje się dziecku prawo do 

samostanowienia o sobie, a nauczyciela widzi w roli przewodnika i towa-

rzysza ucznia. 
3  M. Kostusiak, Rodzaje stresu i ich oddziaływanie na naukę, w: Neuroeduka-

cja, pod red. Wiesława Sikorskiego, Słupsk 2015.

Monika Gryboś 

Polonistka, stypendystka MNiSW, absolwentka Kursu 
Retoryki i  Krytyki Praktycznej (IBL PAN), studiów 
podyplomowych Literatura i książka dla dzieci wobec 
wyzwań nowoczesności (UW) i Neurodydaktyki z tu-
toringiem (WSG). Prowadzi kursy i zajęcia indywidu-
alne przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, 
testu predyspozycji językowych, egzaminu gimnazjal-
nego, egzaminu maturalnego. Lektor języka polskiego 
jako obcego

Natury nie oszukasz | NEURODYDAKTYKA

Zarówno bardzo niski poziom stresu, jak i bardzo wysoki nie służą pozytywnemu 
pobudzeniu. Najbardziej stymulujący dla mózgu jest średni poziom stresu

1 – bardzo niski poziom stresu (marazm, stagnacja, 
  frustracja, apatia)
2 – spokój, stabilizacja
3 – średni poziom stresu (pozytywne pobudzenie, 
  motywacja, stymulacja, aktywność)
4 – nadaktywność, spadek energii
5 – bardzo wysoki poziom stresu 
  (wypalenie, brak energii, 
  choroby 
  psychosomatyczne)

1

2 4

5

3



56 sygnał  luty 2016

Curlingowi rodzice

K ilka lat temu w mojej szkole został wprowadzony elektro-
niczny dzienniczek ucznia. Mieliśmy świadomość tego, 
że niewielu rodziców na bieżąco zagląda do tradycyjnych 

dzienniczków i w ten nowatorski (jak na nasze wiejskie warun-
ki) sposób chcieliśmy ich zachęcić do większego zainteresowa-
nia postępami swoich dzieci. Samo wprowadzenie programu 
zajęło nam sporo czasu – najpierw my, nauczyciele, musieliśmy 
się z nim zaznajomić, przestawić się na wpisywanie do niego 
ocen (i to było chyba w tym wszystkim najtrudniejsze, tym bar-
dziej że nie w każdej klasie był komputer), a później trzeba było 
przeszkolić wszystkich rodziców, nadać im odpowiednie hasła 
i zabezpieczenia. Jednym słowem: mnóstwo roboty. Cel był jed-
nak szczytny, więc brnęliśmy dalej. 

Po roku przyszedł czas na ewaluację naszej pracy. Co się 
okazało? Przede wszystkim to, że jak ktoś nie chce, to się go 
do nowinek technicznych nie zmusi. Naprawdę niewielu rodzi-
ców zaglądało do naszych nowych dzienniczków. Najczęściej 
przychodzili na wywiadówki i usprawiedliwiając się brakiem 
czasu, internetu, komputera (tak, tak!) lub umiejętności posługi-
wania się nimi, prosili o przedstawienie ocen swojego dziecka 
z wszystkich przedmiotów (mieliśmy więc kolejną pracę – wy-
pisywanie tradycyjnych karteczek z wszystkimi ocenami). Naj-
ciekawsze w tym całym „eksperymencie” było to, że u kilku 
rodziców ujawniły się cechy, o które nigdy byśmy ich nie po-
dejrzewali. Z pozoru „normalni” rodzice, zwykle zaangażowa-
ni w szkolne życie swoich dzieci, tak mocno „weszli” w nasz 
dzienniczek, że zaczęli sprawdzać oceny swoich dzieci co go-
dzinę, nawet w czasie pracy. Co więcej: byli w stanie dzwonić 
do szkoły z pretensjami, gdy ocena (a tym bardziej uwaga) zo-
stała wpisana z półgodzinnym opóźnieniem, lub twierdząc, że 
nie wiedzą, co w danej chwili robi ich dziecko (bo np. nie wpi-
saliśmy do dzienniczka zamiany kolejności lekcji). Z fajnych, 
sympatycznych ludzi opisywani rodzice zamienili się w ciągle 
kontrolujących, nadopiekuńczych tyranów. Doprowadziło to 
do dramatycznych skutków – ich dzieci żyły w ciągłym strachu 
(na każdej lekcji dopytywały, czy pani już wpisała ocenę, bo 
np. mama będzie zła), a my… No cóż, żyjąc ciągle pod presją, 
jakoś przetrwaliśmy ten rok, a w kolejnym jednogłośnie znieśli-
śmy dzienniczek elektroniczny. 

U słyszałam ostatnio ciekawe określenie: curlingowi rodzi-
ce. Nieco mnie ono rozbawiło, ale myślę, że wyjątkowo 
dobrze oddaje fenomen nadopiekuńczych rodziców, 

którzy usuwają przed swoją pociechą wszelkie przeszkody 
niczym zawodnicy curlingu polerujący lód przed pchniętym 
kamieniem. Curlingowi rodzice dbają o to, aby pociecha 
zmierzała prosto do obranego przez nich celu przy jak naj-
mniejszym obciążeniu. Starając się zapewnić jak najlepszy 
start, nie żałują czasu i pieniędzy na dodatkowe zajęcia i ko-
repetycje. Jednocześnie namiętnie sprawdzają postępy w na-
uce, o których są informowani online.

Nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic przeciwko wspie-
raniu dziecka w odkrywaniu uzdolnień i talentów. Uważam, 
że warto pokazywać, jakie możliwości niesie ze sobą bogaty 
kulturowo świat, byle to robić z umiarem, wyczuciem i przede 
wszystkim z szacunkiem wobec wyborów dziecka i poszano-
waniem potrzeb obu stron. Tymczasem często rodzicielskie 
zatroskanie o pociechę przybiera formę nieustannej kontroli, 
przez co młody człowiek pozbawiany jest szansy na samo-
dzielność, wolność wyboru, przejęcie odpowiedzialności.

Uczę w liceum, czyli mam kontakt z młodzieżą, która już 
jest albo za chwilę będzie pełnoletnia, a mimo to widzę, że czę-
sto są oni bezradni, żeby nie powiedzieć – bezwolni, a jedno-
cześnie roszczeniowi (na zaistniałą sytuację wpływ ma podej-
ście rodziców i nauczycieli oraz nasza kultura, ale to temat na 
inny materiał). Zasmuca mnie, z jaką łatwością niektórzy moi 
uczniowie przerzucają odpowiedzialność za swoje postępowa-
nie na nauczycieli, koleżanki/kolegów czy rodziców. Zaskakuje 
mnie, że nie dostrzegają związku między swoim zachowaniem 
a reakcją otoczenia. Przyzwyczajeni są do bycia obsługiwany-
mi i są zdziwieni, gdy trzeba podjąć decyzję, ponieść konse-
kwencje swoich wyborów i szanować granice innych.

Nie wiem, jak rozwiązać ten problem. Zauważyłam jed-
nak, że najlepiej działa dawanie dobrego przykładu, dlatego 
codziennie – z nieustającą cierpliwością – dbam o własną 
integralność, by nie wpaść w curlingową pułapkę, by nie 
przejmować sterów, by dawać możliwość wyboru i stawiać 
granice. Ucząc się siebie, staram się wspierać uczniów, mo-
delując ich postawy. Czy mi wychodzi, czas pokaże.

Agata Fowles

Od 10 lat nauczycielka języka angielskiego w XII Liceum Ogólnokształcącym  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wspiera ruch edukacji demokra-
tycznej w Polsce, czasami nakręci film, czasami przetłumaczy książkę

Małgorzata Wylegała

Nauczycielka historii, wychowania do życia w rodzinie i edukacji wczesno- 
szkolnej w szkole podstawowej, wychowawczyni. Pasjonatka i poszukiwaczka 
alternatywnych metod nauczania

fELIETON



57sygnał  luty 2016

Sens, radość i spełnienie
Psychologia pozytywna to szybko rozwijająca się dziedzina psychologii, skoncen-

trowana przede wszystkim na mocnych stronach, umiejętnościach i zdolnościach, któ-
re człowiek posiada i może twórczo wykorzystać w dążeniu do osobistego spełnienia 
i szczęścia.

Autorka książki Iwona Kucharewicz, trenerka i konsultantka, pokazuje, że warto wy-
korzystywać swój potencjał, dążyć do zadowolenia oraz odkrywać sens istnienia. Przed-
stawione w poradniku inspirujące historie innych ludzi udowadniają, że można nauczyć 
się optymizmu i takiego podejścia, które pozwala cieszyć się życiem i przeprowadzić po-
zytywną rewolucję. Autorka nie próbuje jednak przekonywać, że wszystko jest możliwe 
i wystarczy chcieć, aby spełnić swoje marzenia. Obala mity o skuteczności wmawiania 
sobie, że wszystko jest dobrze i wyjaśnia, że psychologia pozytywna to coś innego niż 
pozytywne myślenie. 

Książka Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce (Edgard, Warszawa 
2015) prezentuje pięć filarów dobrego życia (życie, które zawiera w sobie przyjemności 
i pozytywne emocje, zaangażowane, z poczuciem sensu, spełnione dzięki związkom z ludźmi, oraz życie, w którym osiągasz 
swoje cele), a także cnoty, które budują naszą siłę. Natomiast sprawdzone w praktyce narzędzia psychologii pozytywnej oraz 
liczne ćwiczenia pomogą poczuć autentyczną radość, uwierzyć we własne możliwości oraz wprowadzić pozytywne zmiany 
w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

RECENZJA

Opowieść o dorastaniu
Ciepłe lato w małym miasteczku nad Bałtykiem, wiele lat temu, w czasie, gdy po-

pularny jest jeszcze Ray Charles, słucha się też Benny’ego Goodmana, a na uliczkach 
można spotkać starego kataryniarza. Płaci się w markach, a gdy nauczycielka angiel-
skiego wchodzi do klasy, wszyscy uczniowie wstają ze słowami: „Good Morning, Mrs. 
Petersen”.  

Nikt nie wie, że Stellę Petersen i jej ucznia Christiana łączy miłość. O tym uczuciu 
opowiada właśnie książka Minuta ciszy (Siegfried Lenz, Dobra Literatura, Słupsk 2016) 
– literacki bestseller w Niemczech. Dowiadujemy się, jak rodzi się między nimi miłość, 
jak ze słów i gestów, z przypadkowych spotkań i dotknięć rodzi się namiętność, a także 
jak ta namiętność musi stawić czoła rzeczywistości. Jak Christian, poprzez swój równie 
śmiały, co iluzoryczny plan, chce tej miłości nadać trwałość, i jak nagle wszystko się 
kończy, choć tak naprawdę trwa nadal. O tym, jak miłość staje się nieśmiertelna przez 
śmierć Siegfried Lenz opowiada z mistrzowską wrażliwością, dystansem i humorem, 
wciągając czytelnika w opowieść swoją potoczystą i pełną ekspresji narracją.  

Kto jest autorem słów: „Jedynym rozsądnym sposobem wychowania 
jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem, a jeśli to nie odnosi 
skutku, to przykładem odstraszającym”.
Swoją odpowiedź prześlij na adres:  sygnal@oficynamm.pl. Pierwsze 5 osób, które prześlą prawidłową 
odpowiedź, nagrodzimy najnowszą książką Wydawnictwa EDGARD z serii „Samo Sedno”. 
Szczegóły konkursu na: www.sygnal.oficynamm.pl/konkursy





W następnym numerze miesięcznika 

Rozmowa z Mariną Hulią
– konsultantką MEN-u ds. integracji i pracy  
z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole

W pojedynkę czy w zespole?
Indywidualizm i wspólnotowość 
w pracy nauczyciela

„Inny” w klasie 
Jak sprawić, by różnice łączyły

Webquest 
Odkryj kolejną zaletę internetu

POLECAMY




