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P ierwsze wydanie „Sygnału” miało kilkanaście stron. Było bezpłatne i miało sprawdzić, 
czy polscy nauczyciele potrzebują czasopisma od pierwszej do ostatniej strony skie-
rowanego tylko do nich. Teraz czytają Państwo 42. wydanie i odpowiedź niezmiennie 

brzmi: Tak, i to bardzo! Po tylu miesiącach współpracy wydawać by się mogło, że znamy 
się już bardzo dobrze, ale prawda jest taka, że każdego dnia pozytywnie nas zaskakujecie 
i inspirujecie do tworzenia kolejnych numerów. Polska szkoła jest jeszcze mocno skost-
niała, wiele zmian przed nami, a jak na tym tle wypadają polscy nauczyciele? Naszym 
zdaniem są pełni życia i energii, sypią pomysłami, uwielbiają pracę z dziećmi i uparcie 
stawiają na szeroko pojęty rozwój. Właśnie takich belfrów spotykamy i jesteśmy z tego 
powodu po prostu dumni.

Czwarte urodziny obchodzimy 
więc hucznie. W redakcji „Sygnału” 
intensywnie świecą ekrany monito-
rów (jak świeczki na torcie), do gło-

wy uderzają zbliżające się terminy (jak szampan po wzniesionym 
toaście), a na ścianie wiszą projekty okładek (wyglądają prawie jak 
urodzinowa girlanda). Jeśli dodać do tego coraz bardziej oblegany 
sygnałowy fanpage na Facebooku, to mamy już spore przyjęcie! Bo 
najlepszy prezent, jaki sobie i Państwu możemy sprawić, to kolej-
ne, wymagające intensywnej pracy, dobre wydanie, prawda? We 
wrześniowym numerze podejmujemy zatem trudny temat edukacji 
antyterrorystycznej (s. 7), rozmawiamy o coraz powszechniejszym 
hejtingu wśród uczniów (s. 18, 55) i wspieramy Państwa w nowym 
roku szkolnym – m.in. na s. 33–37 publikujemy przykładowe prze-
mówienia, na s. 42–44 zachęcamy do wykorzystywania na lek-
cjach nowoczesnych narzędzi, a w dziale Doskonalenie i rozwój 
pomagamy odnaleźć się w (nowym) zespole.

Z okazji 1 września życzymy Państwu samych pozytywnych my-
śli. Niech urlopowe wspomnienia dodają energii, a widok uczniów 
i  koleżanek/kolegów  z  pracy  przypomina,  że  są  Państwo  właśnie 
tam, gdzie najlepiej realizują swoją pasję. Powodzenia!
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kalendarium 
wrzesień 2016

Data Zadanie nauczyciela Podstawa prawna

•	 1 września Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017:
● udział w szkolnych uroczystościach,
● rozdanie świadectw uczniom, którzy w sierpniu zdawali 

egzaminy poprawkowe,
● przekazanie uczniom tygodniowego rozkładu zajęć, 

przydziału sal, informacji o zajęciach dodatkowych, 
● zapoznanie lub przypomnienie zasad BHP 

obowiązujących w szkole,
● przekazanie kalendarium na najbliższe tygodnie, 

informacji o zasadach ubezpieczenia,
● podanie terminu pierwszej wywiadówki,
● przekazanie informacji o zmianach, jakie zaszły lub 

zajdą w nowym roku szkolnym

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

•	 1 września Rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty (bez wniosku) Dz.U. z 2013 r.  
poz. 393

•	 Przed 2 września Przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania na 
rozpoczynający się rok szkolny: dzienniki lekcyjne, arkusze 
ocen, indeksy w szkołach dla dorosłych, dzienniki innych 
zajęć według potrzeb uczniów danej klasy

t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 893 ze zm.

•	 1–14 września Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu 
zawodowego (nauczyciel kontraktowy i mianowany)

t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 191 ze zm.
Dz.U. z 2013 r.  
poz. 393

•	 5 września Dzień Postaci z Bajek

•	 Pierwszy tydzień 
września

Wybór samorządu klasowego 

•	 6 września 
–17 października

Egzaminy potwierdzające klasyfikacje w zawodzie (sesja 4)  
– cd. części praktycznej

Dz.U. z 2015 r.  
poz. 673

•	 Początek września Przeprowadzenie zebrania z rodzicami (przekazanie i zebranie ważnych informacji) 
i wybór „trójki klasowej”

•	 Początek września Opracowanie kalendarza klasowych uroczystości, imprez i innych ważnych wydarzeń 
oraz zapoznanie uczniów i ich rodziców z planem pracy wychowawczej wraz 
z harmonogramem imprez szkolnych

•	 10 września Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

•	 Przed 15 września Diagnoza potrzeb w zakresie przyznania stypendiów szkolnych i pomocy socjalnej

•	 Przed 15 września Przedstawienie propozycji kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
projektów edukacyjnych

•	 17–19 września Sprzątanie świata

•	 20 września Złożenie przez nauczyciela stażystę planu rozwoju 
zawodowego do akceptacji dyrektora

Dz.U. z 2013 r.  
poz. 393

•	 do 30 września Dodatkowa sesja egzaminu poprawkowego organizowanego 
dla uczniów, którzy z usprawiedliwionych przyczyn nie 
przystąpili do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 
terminie

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

•	 30 września Dzień Chłopaka
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Pod naszym

PATRONATEM

Pod naszym

PATRONATEM

AKTUALNOŚCI

„Szkoła w Koronie”
Zapraszamy do udziału w trzyetapowym projekcie rozwijającym kompetencje naukowe i promującym nauki humanistyczne, w tym szczególnie historię.

P rojekt skierowany jest do uczniów warszawskich  szkół  podstawowych  oraz  gimnazjów 
w dzielnicach Praga-Południe, Praga-Północ i Targówek. Opiera się na założeniu, że historia 
jest przedmiotem niezwykle interesującym dla uczniów, jeśli jest przekazywana w sposób po-

głębiony, niekonwencjonalny i angażujący naturalną ciekawość dzieci, bazujący na ich gotowości 
do podejmowania indywidualnych działań i odwołujący się do ich wyobraźni, kreatywności oraz 
już zdobytej wiedzy. Każda klasa zgłoszona przez szkołę do projektu przechodzi przez trzy ścieżki 
edukacyjne: odkrywam, tworzę i wiem. Ważnym elementem „Szkoły w Koronie” jest strona inter-

netowa programu, na której znajdą się scenariusze lekcji dla nauczycieli, przewodniki dotyczące wykonania projektów 
badawczych oraz projekty badawcze poszczególnych klas.

Projekt finansowany jest ze środków Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Organizatorem jest Fundacja Dziecięcy 
Uniwersytet Ciekawej Historii, która powstała, aby szerzyć wśród dzieci i młodzieży znajomość historii Polski i świata we 
wszystkich jej aspektach. Więcej informacji na temat projektu: www.duch.edu.pl.

Najlepsze placówki
Ruszyła tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Placówka Oświatowa i Uczelnia Wyższa Roku 2016. Kandydatury można zgła-
szać do 15 listopada br.

C elem konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych placówek oświatowych i uczelni 
wyższych (państwowych i prywatnych), oferujących atrakcyjne programy nauczania, re-
alizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby uczniów i studentów. Placówki 

i uczelnie mogą zgłaszać swoje kandydatury osobiście, przedkładając wymaganą regulami-
nem dokumentację. Nominacje przyznaje także organizator konkursu na podstawie dostęp-

nych wyników badań i rankingów rynkowych. Zgłoszone instytucje zostaną ocenione przez niezależną kapitułę konkursu 
z uwzględnieniem poziomu kształcenia oraz oferty programowej. Doświadczenie kadry dydaktycznej, prestiż oraz dyna-
mika rozwoju będą dodatkowymi aspektami działalności branymi pod uwagę podczas oceny.

Organizatorem konkursu jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, instytucja wspierająca podmioty edukacyjne i go-
spodarcze w rozwoju poprzez promocję ich działań na rynku ogólnopolskim. Więcej informacji na temat konkursu:  
www.certyfikacjakrajowa.org.pl.

Nowe menu
Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie „sklepikowe”. Przepisy obowiązują od 1 września.

M edia nowelizację Rozporządzenia podsumowują jednym zdaniem: do szkół wrócą drożdżówki i kawa. W uzasadnie-
niu projektu Ministerstwo podaje, że „głównym celem proponowanych rozwiązań jest ochrona zdrowia dzieci i mło-
dzieży przy jednoczesnym poszerzeniu oferty żywieniowej sklepików szkolnych oraz uwzględnieniu konieczności 

ograniczenia sprzedaży środków spożywczych zawierających znaczne ilości cukrów, tłuszczów oraz soli. Z drugiej strony 
zaproponowane przepisy mają na celu promowanie spożycia warzyw, owoców, żywności bogatej w wapń, a także nawyku 
picia wody”.

Źródło: MZ
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Informacje płynące z mediów od wielu miesięcy podgrze-
wają atmosferę. Co kilka tygodni naszą uwagę przyciągają 
doniesienia o zamieszkach lub zamachach dokonywanych 
w krajach Zachodu. I choć w rzeczywistości ich przyczyny, 
sprawcy i inspiracje bywają różne, popularna jest narracja, 
że za wszystkie te zdarzenia odpowiedzialni są uchodźcy, 
którzy uciekają do Europy przed wojną w swoich krajach, 
np. Syrii czy Libii. Coraz więcej osób – polityków, publi-
cystów, a za nimi i zwykłych ludzi – zaczyna utożsamiać 
uchodźców czy imigrantów z terrorystami. W naszym kraju 
ma to poważne konsekwencje.

Rasistowskie incydenty
Coraz częściej media informują o przypadkach napaści, 

pobić bądź znieważeń, które dotykają ze strony polskich 
obywateli osoby, które w jakiś sposób odbiegają wyglądem 
od stereotypu „białego człowieka”. Wśród pobitych były 
osoby pochodzące m.in. z Syrii, Chile, Pakistanu, Kuby, In-
dii czy Meksyku, a także czarnoskóra kobieta z kilkuletnią 
córeczką robiąca zakupy na targu. Nasiliła się też niechęć, 
a nawet ataki wobec polskich Romów. Osoby o „obcym 
wyglądzie” są też coraz częściej lżone, obrażane, prowo-
kowane. Niejednokrotnie później okazuje się, że nie były 
uchodźcami (tych zresztą w Polsce jest bardzo niewie-
lu), miały polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu 
i mieszkają tu od lat. Nie trzeba dodawać, że nie miały nic 
wspólnego z terroryzmem.

Zdarza się, że ofiarą rasistowskich zachowań padają Po-
lacy, którzy mają nieco ciemniejszą karnację. Przed kilko-
ma miesiącami w poznańskim barze miał miejsce przykry 

incydent: jedzącego frytki polskiego studenta wystraszy-
ły się przedszkolaki, które były tam wraz z opiekunkami  
– tylko dlatego, że chłopak miał ciemniejszą karnację i roz-
mawiał po angielsku przez telefon. Nauczycielka, zamiast 
po prostu uspokoić dzieci, spytała studenta, czy mógłby… 
wyjść z lokalu.

Jak widać, nie tylko dorośli, ale również dzieci ulegają 
niechęci wobec „obcych”. Dowodzą tego nie tylko donie-
sienia medialne o narastającej fali ksenofobicznej prze-
mocy w szkołach, ale też badania. Warto zwrócić uwagę 
na raporty opublikowane w ostatnim czasie przez Towa-
rzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA): Edukacja 
antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek! O deficytach 
systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania 
dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami 
z bieżącego roku oraz Dyskryminacja w szkole – obecność 
nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskry-
minacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce z roku 
ubiegłego. Oba opisują obraz motywowanej uprzedzenia-
mi (w tym ksenofobicznymi, rasistowskimi) dyskryminacji 
i przemocy w polskiej szkole i niestety nie jest to obraz, 
z którego moglibyśmy być dumni czy nawet zadowoleni. 
Znajdziemy tu przypadki różnych form przemocy (fizycz-
nej i psychicznej) oraz wykluczenia nie tylko uczniów 
innych narodowości (np. pochodzenia czeczeńskiego, 
ukraińskiego czy romskiego), ale także Polek i Polaków. 
Coraz więcej nauczycieli przyznaje, że słowa „uchodźca” 
czy „imigrant” funkcjonują w szkołach (nawet podstawo-
wych) jako poważne wyzwiska, podobnie jak „ciapaty”, 
„arabus”, „brudas” itd.

Obcy nie znaczy zły
kryzys uchodźczy w europie wciąż trwa, a jednocześnie media coraz częściej informują nas  

o zamachach terrorystycznych. efekty? coraz bardziej boimy się obcych, coraz częściej w Polsce  
atakowane są osoby o kolorze skóry innym niż biały. jak rozmawiać o tym z uczniami?

M a g d a l e n a  G o e t z

Obcy nie znaczy zły | TEMAT WYDANIA



8 sygnał  wrzesień 2016

Wyzwanie dla szkoły
Choć mechanizm narastania lęku i niechęci wobec ob-

cych można (nawet dość łatwo) wyjaśnić w kategoriach psy-
cho- i socjologicznych, nie znaczy to, że można go uspra-
wiedliwiać. Myślenie, które stawia znak równości między 
uchodźcą bądź wyznawcą islamu a terrorystą, jest zwyczaj-
nie błędne, a do tego krzywdzące dla tysięcy czy wręcz mi-
lionów ludzi, którzy w efekcie wojny, której nie chcieli, stra-
cili zdrowie, dach nad głową, dobytek, a często i bliskich. 
Co gorsza, powoduje ono realne zagrożenie – nie tylko dla 
cudzoziemców goszczących w Polsce, ale i dla osób, które 
mieszkają tu od lat, a nawet od pokoleń (w tym również dzie-
ci). Rozpowszechnianie się lęku przed „innym”, postaw kse-
nofobicznych i rasistowskich przekłada się też negatywnie 
na ogólny klimat relacji międzyludzkich. Zwiększa się nie-
ufność, do głosu dochodzą antagonizmy, słabnie empatia…

Z drugiej strony, choć zagrożenie terroryzmem w Polsce 
jest bardzo niewielkie, w obecnej sytuacji należy się z nim 
liczyć. Temat ten – choć może nie jako jeden z najważniej-
szych – może, a nawet powinien być podjęty w szkole. To, 
jak go poruszyć, by było to z jak największą korzyścią dla 
uczniów oraz całego społeczeństwa, wymaga już jednak 
głębszego zastanowienia.

Poza czernią i bielą
Nasz umysł w naturalny sposób działa tak, że w obli-

czu niebezpieczeństwa, pod wpływem silnego stresu, kon-
centruje naszą uwagę tylko na tych bodźcach, które mogą 
oznaczać zagrożenie bądź dostarczać nam informacji na 
jego temat. W takich chwilach nasze myślenie staje się 
czarno-białe: albo coś jest dobre, albo złe, albo bezpieczne, 
albo niebezpieczne. Jeśli na temat jakiegoś zjawiska bądź 
obiektu (w tym drugiego człowieka) mamy niewiele infor-
macji, nasz umysł będzie skłonny raczej uznać go za zagro-
żenie. Stres wymusza na nas szybsze wyciąganie wniosków 
i podejmowanie decyzji, ale jednocześnie ogranicza funk-
cje poznawcze, przez co nasze analizy i wnioski nie są tak 
trafne, jak byłyby w chwili emocjonalnej równowagi.

Do czarno-białego myślenia szczególną skłonność 
mają nastolatki, ale cechuje ono też wielu dorosłych. Tak 
naprawdę bardziej złożonego myślenia, uwzględniającego 
niuanse i skomplikowane (a nie tylko proste) związki przy-
czynowo-skutkowe, trzeba się po prostu nauczyć. To bar-
dzo ważna umiejętność, bo pozwala naprawdę, a nie tylko 
pozornie, zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Rze-
czywistość, w której rzadko kiedy coś jest jednoznacznie 
czarne lub białe.

TEMAT WYDANIA | Obcy nie znaczy zły



9sygnał  wrzesień 2016

Stereotypy i wyrastające z nich uprzedzenia są ty-
powymi przykładami czarno-białego, schematycznego, 
nadmiernie uproszczonego myślenia. Często prowadzą 
do błędnych czy wręcz szkodliwych wniosków. Niejed-
nokrotnie każą nam też nadmiernie uogólniać, patrzeć na 
innych ludzi przez pryzmat tylko jednej, najbardziej wy-
razistej cechy (np. koloru skóry), oceniać ich negatywnie 
i dowartościowywać się ich kosztem. Wychowawczym 
zadaniem szkoły jest zapobiegać takiemu sposobowi my-
ślenia, a także prowadzić skuteczną edukację antydyskry-
minacyjną, która będzie przeciwdziałała zarówno krzyw-
dzącym stereotypom, jak i wynikającej z nich nienawiści, 
dyskryminacji oraz przemocy.

Jak mówić o terroryzmie?
W czerwcu br. media opisywały przypadek Stacey Feeley 

z Michigan w USA, która opublikowała na Facebooku zdję-
cie przedstawiające jej trzyletnią córkę, jak stoi na muszli 
klozetowej, jedną ręką opierając się o ścianę, a drugą trzy-
mając na klatce piersiowej. Początkowo Feeley sądziła, że 
dziecko się bawi, ale córka wytłumaczyła jej, że tak nale-
ży postępować w wypadku, gdyby przedszkole zaatakował 
uzbrojony napastnik – w USA istnieje poważny problem 
masowych morderstw z użyciem broni palnej (nawiasem 
mówiąc, w niemal wszystkich przypadkach sprawcami są 
młodzi biali mężczyźni). Matka trzylatki była wstrząśnięta, 
bo zdała sobie sprawę z tego, że już przedszkolaki tracą po-
czucie bezpieczeństwa i muszą zmagać się ze świadomością 
zagrożenia życia.

Ten przypadek powinien dać nam do myślenia. Rozma-
wiając z dziećmi i młodzieżą na temat terroryzmu, wbrew 
pozorom nie powinniśmy wywoływać w nich zbyt wyso-
kiego poziomu lęku i poczucia zagrożenia – z co najmniej 
dwóch powodów. Po pierwsze, nasz mózg o wiele lepiej 
uczy się, kiedy nie doświadcza zbyt silnego stresu (stres upo-
śledza działanie pamięci i inne funkcje poznawcze). Jeśli 
więc chcemy, aby dzieci przyswoiły np. procedurę postępo-
wania w razie ataku, powinniśmy omówić ją i przećwiczyć 
„na spokojnie”, rzeczowo i konkretnie.

Po drugie, naszym zadaniem, jako odpowiedzialnych 
wychowawców, jest też właściwe szacowanie zagrożeń 
i zachowywanie pewnych proporcji. Wbrew, być może, 
kreowanym przez medialne przekazy pozorom, zagrożenie 
atakiem terrorystycznym w Polsce jest naprawdę bardzo 
małe. Zważywszy na statystyki, nasi podopieczni są o wiele 
bardziej narażeni na zaburzenia psychiczne – w tym lęko-
we czy depresyjne; te ostatnie zresztą mogą również wyni-
kać z zaburzeń lękowych. Zarówno zaburzenia depresyjne, 
jak i lękowe niosą z sobą znacznie podwyższone ryzyko 
samobójstwa, a jeśli nawet do próby samobójczej nie doj-
dzie, oznaczają one dla dotkniętych nimi osób znacznie 
obniżony komfort życia i wiele dotkliwych problemów 

w jego istotnych sferach. Oczywiście samo mówienie dzie-
ciom o terroryzmie nie musi bezpośrednio być przyczyną 
takich zaburzeń (choć może się tak stać, kiedy zbyt stresu-
jący przekaz trafi na dziecko bardziej wrażliwe i reaktywne 
emocjonalnie, a więc silniej reagujące na bodźce i stres, 
o niższej odporności psychicznej), ale może istotnie zwięk-
szyć to zagrożenie lub pogłębić już istniejące problemy. 
U dzieci szczególnie podatnych przy bardziej drastycznym 
czy silnie emocjonalnym przekazie możliwe jest nawet do-
świadczenie traumy.

Dla naszego zdrowia psychicznego bardzo ważne jest, 
byśmy nie żyli w poczuciu zagrożenia. Przekonanie, że świat 
jest wrogim, niebezpiecznym miejscem, stanowi istotny po-
znawczy komponent zaburzeń lękowych i depresyjnych, 
utrudnia patrzenie w przyszłość z nadzieją, nawiązywanie 
relacji z innymi czy też stawianie czoła wyzwaniom dnia 
codziennego. Podstawową zasadą powinno więc być to, że 
podczas rozmów z uczniami o terroryzmie będziemy ich rze-
czowo informować, mówić o faktach czy przydatnych pro-
cedurach, a nie straszyć.

W praktyce
Dla praktyki wychowawczej ważne są dwa obszary 

działania – odpowiednie przygotowanie uczniów do sta-
wienia czoła ewentualnemu niebezpieczeństwu oraz po-
maganie im w zrozumieniu świata społecznego – w tym 
przyczyn terroryzmu i tego, kto się go dopuszcza.

Dla pierwszej z tych sfer ważny jest konkretny, rze-
czowy, praktyczny przekaz. Cenne jest uczenie procedur 
– kiedy w sytuacji stresowej znamy procedurę postępo-
wania, mamy o wiele większą szansę, że będziemy po-
stępować właściwie, unikniemy paniki i w efekcie – nie-
bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest to, by taką procedurę 
faktycznie przećwiczyć „na żywo”, a nie tylko ją omówić 
i zapisać w zeszycie. W ten sposób o wiele łatwiej później 
będzie ją odtworzyć. Równolegle duże znaczenie mają 
wszelkie działania zmierzające do wzmocnienia odporno-
ści psychicznej uczniów, nauczenia ich konstruktywnych, 
skutecznych metod radzenia sobie ze stresem. Dzięki temu 
w trudnych momentach zachowają emocjonalną równo-
wagę i nie ulegną panice. Należy też udzielać zgodnych 
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czy przydatnych procedurach, 
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z rzeczywistą sytuacją informacji na temat zagrożenia. 
Dzieci i młodzież powinny otrzymać jasny przekaz, że ich 
życie (czy ich bliskich) nie jest i najprawdopodobniej nie 
będzie realnie zagrożone, ale warto, by miały te umiejęt-
ności na wszelki wypadek, bo mogą się im przydać, np. 
w dorosłym życiu.

Kwestia druga to edukacja dzieci i młodzieży doty-
cząca świata społecznego – tego, w którym żyją, a tak-
że w szerszym kontekście sytuacji i polityki światowej. 
Trzeba do niej zaliczyć również edukację antydyskrymi-
nacyjną (do której prowadzenia szkoły są zobowiązane). 
Oczywiście przekaz ten musi być dostosowany do wieku 
podopiecznych.

Dzieciom należy pomóc rozróżnić takie określe-
nia jak „imigrant”, „uchodźca” i „terrorysta”, jasno 
tłumacząc, że mają one zupełnie inne zakresy poję-
ciowe i nie można stawiać między nimi znaków rów-
ności. Imigrant to osoba, która opuszcza swój kraj 
i przybywa do innego z własnej woli i w jakimś celu 
(np. zarobkowania czy edukacji), uchodźca to czło-
wiek, który do opuszczenia ojczyzny został zmuszony  
– wojną lub prześladowaniami innego typu (np. politycz-
nymi). Wobec tych osób powinniśmy w uczniach rozwi-
jać raczej empatię, nie lęk czy niechęć. Z kolei terrorysta 
to ktoś, kto dopuszcza się ataku terrorystycznego, w tym 
zbrodni wobec innych ludzi. Owszem, istnieją terroryści 
islamscy, jednak większość osób wyznających islam po-
tępia terrorystyczne akty przemocy. Zagrożenie stanowi 
wąska grupa islamskich fundamentalistów, dla których 

zresztą religia jest jedynie pretekstem do dokonywania ak-
tów terroru. Warto pamiętać, że do tych aktów prowadzić 
może każdy radykalizm czy fundamentalizm – w historii 
istnieje na to wiele dowodów. Warto dać uczniom lekcję 
historii, choćby o tym, że my, Polacy i Polki, też byliśmy 
uchodźcami. W czasie II wojny światowej udzieliły nam 
pomocy i przyjmowały nas kraje na całym świecie, w tym 
również kraje islamskie, takie jak Iran (ok. 116 tys. pol-
skich uchodźców). Te przykłady można mnożyć, a płynie 
z nich jeden zasadniczy wniosek: nie wolno uogólniać, 
posługiwać się krzywdzącymi stereotypami, każdego czło-
wieka trzeba traktować indywidualnie. Tym bardziej, że 
w rzeczywistości, z psychologicznego punktu widzenia, 
z wszystkimi innymi ludźmi na ziemi o wiele więcej nas 
łączy, niż dzieli. Ludzie innych narodowości, wyznań czy 
kolorów skóry mają podobne potrzeby i marzenia. Z tej 
perspektywy obserwowane przez nas różnice kulturowe 
wcale nie są tak wielkie.

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
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Karta nauczyciela jasno wskazuje, że do podstawowych 
obowiązków  nauczyciela  należy  rzetelne  realizowanie 
m.in. zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom  w  czasie  zajęć  organizowanych  przez  szkołę. 
Z  mocy  tego  przepisu  nauczyciele  zostali  zatem  wpisani 
w  system  bezpieczeństwa  placówki,  będąc  jednocześnie  
– z racji pracy z uczniami – jego kluczową częścią.

W przepisach nie znajdziemy norm, które uszczegó-
ławiałyby zadania nauczyciela związane z działaniami 
antyterrorystycznymi w szkole. To dobrze, ponieważ kon-
kretne działania powinny być dostosowane do zmieniają-
cych się warunków, a także specyfiki placówki, co prze-
mawia za pozostawieniem tej sprawy w sferze regulacji 
wewnętrznych lub doraźnych poleceń wydawanych przez 
dyrektora szkoły. Nauczyciele powinni się im podporząd-

kować, pamiętając, że problem zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa uczniów nie może być traktowany jako drugorzędny 
wobec dydaktyki.

Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bez-
pieczeństwa uczniom w obliczu zagrożeń terrorystycznych 
można podzielić na dwie sfery działań: zewnętrzną oraz we-
wnętrzną.

Działania zewnętrzne to wszystkie te, które wynikają 
z interakcji szkoły z otoczeniem, których skutki mogą wy-
stępować na terenie placówki. Chodzi w uproszczeniu o to, 
by nauczyciele i inni pracownicy szkoły mieli „oczy i uszy 
szeroko otwarte”. Nauczyciele, w szczególności pełniący 
dyżury w wyznaczonych obszarach szkoły w czasie przerw, 
powinni więc zwracać uwagę na osoby obce obecne w bu-
dynku i na ich zachowanie, a także ewentualnie na przed-
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mioty pozostawione „bez opieki” w budynku szkoły. Wpraw-
dzie ciężar kontroli wstępu osób trzecich na teren placówki 
spoczywa zwykle na barkach woźnych czy portierów, ale na 
problem bezpieczeństwa trzeba zawsze patrzeć systemowo 
i w tym znaczeniu każdy z pracowników – mimo podziału 
zadań – nie powinien być obojętny na to, co się dzieje.

Sfera wewnętrzna związana jest ze społecznością szkoły 
i dotyczy rozpoznania potencjalnych zagrożeń wewnętrz-
nych oraz oddziaływania na świadomość uczniów oraz 
ewentualnie także rodziców.

Nie należy wykluczyć sytuacji, w której źródłem za-
grożenia będzie członek społeczności szkolnej. Niedawny 
przykład ataku w centrum handlowym w Monachium poka-
zuje, że na skutek zaburzeń psychicznych nastolatek, któ-
ry nie czuł się dobrze w swoim środowisku rówieśniczym, 
był zdolny zdobyć nielegalnie broń, a następnie w sposób 
planowy zamordować z zimną krwią przypadkowe osoby. 
Studium tego przypadku pokazuje, jak szczególną rolę od-
grywają nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, którzy mają 
częsty kontakt z uczniami. Jakkolwiek truizmem może się 
wydawać stwierdzenie, że otwartość i okazanie większego 
zainteresowania młodym ludziom, z ich rozterkami i troska-
mi, może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, z jakimi 
styka się młode pokolenie, to warto o tym przypomnieć.

Szczególna uwaga powinna koncentrować się na uczniach 
wykazujących nietypowe zainteresowania, ujawniających ra-
dykalne poglądy polityczne czy religijne, angażujących się 
w działalność organizacji propagujących przemoc oraz nie-
nawiść (np. organizacje neonazistowskie) albo manifestują-
cych sympatię do takich organizacji, jak również na uczniach, 
którzy, będąc wcześniej bardzo zaangażowani w życie religij-
ne, nagle zmieniają wyznanie. Tego rodzaju zachowania są 
charakterystyczne dla młodych osób angażujących się w dzia-
łalność religijnych ruchów fundamentalistycznych, co może 
zaowocować w skrajnym przypadku nawet nawiązaniem kon-
taktów z organizacjami terrorystycznymi.

Nie należy przesadzać z podejrzliwością wobec 
uczniów, a działania opisane powyżej prowadzić z dużym 
wyczuciem, ale w przypadku pojawienia się uzasadnionego 
podejrzenia, że któryś z uczniów może stwarzać zagrożenie, 
należy skontaktować się z policją.

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
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Lateralizacja polega na przewadze prawej lub lewej stro-
ny ciała (ręki, oka, ucha, nogi) podczas czynności rucho-
wych. Dominacja lewej półkuli mózgu sprawia, że „prze-
wagę” ma prawa strona ciała i odwrotnie – gdy dominuje 
prawa półkula, lewa strona ciała jest sprawniejsza. Procesy 
związane z lateralizacją zachodzą już w trakcie życia płodo-
wego i trwają do szóstego–siódmego roku życia, co zbiega 
się z wiekiem i okresem szkolnym.

Jak (się) uczyć?
Lateralizacja ma ogromne skutki dla ucznia i nauczycie-

la, ponieważ półkule mózgowe przystosowane są do wy-
konywania odmiennych czynności. Konsekwencją wyspe-
cjalizowania półkul mózgu jest to, że uczą się one inaczej 
(tabela poniżej1).

Lewa półkula Prawa półkula

● Pracuje w sposób ana-
lityczny, np. różnicuje 
litery, zauważa w nich 
„ogonki”, „kreski”, 
układa informacje se-
kwencyjnie – element 
po elemencie.

● Jest odpowiedzialna za 
odbiór czasu.

● Identyfikuje bodźce, 
kieruje się związkami 
logicznymi.

● Kieruje się pamięcią 
dotyczącą ogólnej wie-
dzy o świecie.

● Pracuje w sposób global-
ny, całościowy.

● Identyfikuje i różnicuje 
samogłoski.

● Kontroluje kierunek  
czytania.

● Kontroluje intonację, 
akcent i rytm mowy.

● Przetwarza nowe bodźce.
● Rozpoznając, kieruje się 

podobieństwem  
fizycznym całego  
bodźca, a nie jego  
elementów.

● Przetwarza znane  
bodźce. 

● Odbiera i rozpoznaje 
dźwięki mowy.

● Przepracowuje materiał 
związany z czytaniem.

● Rozpoznaje rymy.
● Dokonuje złożonych 

operacji werbalnych

● Jest odpowiedzialna 
za analizę bodźców 
przestrzennych, w tym za 
rozpoznawanie twarzy.

● Przetwarza i przechowuje 
informacje matematyczne 
i muzyczne.

● Rozpoznaje figury geo-
metryczne.

● Rozpoznaje podstawowe 
cechy bodźca – kontur 
i barwę.

● Przetwarza informacje 
związane z emocjami, 
m.in. mimikę twarzy, 
gesty.

● Pozwala rozumieć 
kontekst wypowiedzi 
i metafory

Większość ludzi cechuje prawostronność, czyli domi-
nacja prawej ręki, oka, ucha i nogi. Przekłada się ona na 
dominację lewej półkuli mózgu podczas procesów uczenia 
się. Warto pamiętać, że wyróżnia się aż sześć sposobów 
przetwarzania informacji. Każdy z nich jest inny w odnie-
sieniu do danej półkuli mózgowej (tabela poniżej2).

Sposób przetwarzania informacji przez

lewą półkulę prawą półkulę

Linearny: od części do 
całości, czyli indukcja 

Holistyczny: od całości do 
części, czyli dedukcja 

Lateralizacja
asymetria funkcjonalna, dominacja stronna, asymetria czynnościowa  

to naukowe synonimy terminu „lateralizacja”. na czym polega?  
dlaczego świadomość istnienia lateralizacji jest ważna dla uczniów i nauczycieli?

M o n i k a  G r y b o ś
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Sekwencyjny: zaplanowa-
ne, metodyczne działanie

Przypadkowy: przeskaki-
wanie od jednej rzeczy do 
kolejnej 

Symboliczny: przetwa-
rzanie liter, słów, znaków 
matematycznych

Konkretny: przetwarzanie 
konkretów, które można 
dotknąć, zobaczyć, po-
czuć, usłyszeć 

Logiczny: przetwarzanie 
liniowe i sekwencyjne

Intuicyjny: przetwarzanie 
kontekstu i znaczenia 

Werbalny: do werbalizacji 
nie jest konieczna pamięć 
wzrokowa

Niewerbalny: do werba-
lizacji używa się pamięci 
wzrokowej

Oparty na faktach: praca 
z rzeczami związanymi 
z rzeczywistością 

Zorientowany na fantazję: 
praca na abstraktach 

Coś dobrego dla każdego
Warto uzmysłowić sobie, że fakty zgromadzone w obu ta-

belach mają ogromny wpływ na to, jak uczą się uczniowie 
i jak przekazują informacje nauczyciele. Może okazać się, że 
dana metoda czy technika nauczania nie sprawdza się w przy-
padku danego ucznia, ponieważ jego mózg nie jest w stanie 
przetworzyć informacji w taki sposób, jaki mu się proponuje. 
Metodą prób i błędów warto dochodzić do rozwiązań dydak-
tycznych, które okażą się skuteczne i wartościowe.

Teorię dobrze jest przekuć w praktykę, tj. stosować takty-
ki, które będą sprzyjały pracy mózgów prawopółkulowców 
znajdujących się w mniejszości. Jeśli weźmie się pod uwagę, 
że myślą oni dedukcyjnie, tzn. od całości do części, można 
w prosty sposób ułatwić im pracę na lekcji, proponując naj-
pierw wgląd w całość materiału, który będzie przedmiotem za-
jęć. Mózg ucznia z dominującą prawą półkulą potrzebuje naj-
pierw rozeznać się w całości, z którą będzie miał do czynienia. 
Bombardowany pojęciami, datami i nazwiskami bez uprzed-
niego przygotowania, gubi się i ma trudności w przetworzeniu 
i przyswojeniu nowych wiadomości. Warto zadbać o to, aby 
uczniowie mieli dostęp do czegoś, co będzie pełniło funkcję 
wprowadzającą i podsumowującą. Nieważne, czy nazwiemy 
ten element planem zajęć czy konspektem, ważne, aby pojawił 
się na lekcji i stał się jej obligatoryjną, normalną częścią.

Zaburzenia lateralizacji
Lateralizacja nie jest zaburzeniem. Stanowi naturalny 

proces i jest częścią rozwoju ruchowego człowieka. Ponie-
waż kształtuje się już w okresie prenatalnym, do jej zaburze-
nia może dojść w okresie płodowym i w trakcie porodu, np. 
w wyniku uszkodzeń mózgu. Wśród przyczyn niewłaściwie 
postępującej lateralizacji wymienia się krwotoki i niedotle-
nienie mózgu, opóźniony rozwój lewej półkuli mózgowej 
w stosunku do prawidłowo rozwijającej się półkuli prawej, 
a także nadmiar testosteronu w macicy. Warto zaznaczyć, 
że model lateralizacji jest przekazywany genetycznie. Do 

jej zaburzeń zalicza się m.in. lewooczność (oczy częściej 
poruszają się z kierunku od prawej do lewej, co ma nega-
tywny wpływ m.in. na składanie historyjek obrazkowych), 
lewouszność (jej konsekwencją są zaburzenia w płynnym 
mówieniu), oburęczność i obuoczność (wywołują trudności 
w czytaniu i pisaniu), brak dominacji półkulowej (osoba ma 
trudności w rozpoznawaniu kierunków) oraz leworęczność.

Leworęczność 
Niestety otoczenie wokół nas w większości jest dostoso-

wane do osób praworęcznych – pismo, urządzenia codzien-
nego użytku czy techniczne. Osoby leworęczne znajdują się 
w trudniejszym położeniu i dużo więcej wysiłku muszą wło-
żyć w przystosowanie się do funkcjonowania na co dzień. 
Wiele osób zwraca uwagę na trudności, z jakimi musiały 
mierzyć się w szkole w trakcie nauki pisania, kiedy traktowa-
no ich mańkuctwo jako „skazę”. Jedna z internautek zwierza 
się, że przez trzy lata była zmuszana pod kierunkiem psycho-
loga do tego, aby oduczyć się pisania lewą ręką.

Najwięcej trudności leworęczni mają w zakresie nauki 
czytania i pisania, co może ogólnie rzutować na trudności 
w nauce, a także na poczucie własnej wartości. Leworęczność 
często wpływa na mniejszą sprawność rąk. Dziecko musi na-
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uczyć się pisma, które przystosowane jest do strony prawej, 
i zajmuje mu to więcej czasu. O komplikacjach związanych 
z uczeniem się pisania przez dziecko leworęczne pisze na-
uczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie, Irena Szy-
mankiewicz: „Ułożenie lewej ręki podczas pisania powoduje, 
że dziecko zamazuje i zasłania napisany tekst i nie może kon-
trolować tego, co pisze w sposób ciągły. Inne ułożenie dłoni 
jest powiązane z niefizjologicznym wygięciem w stawie nad-
garstkowym, co powoduje wzmożone napięcie mięśni i nad-
mierny ucisk przyboru do pisania. Pisanie lewą ręką ogranicza 
tempo czynności pisania i zmusza do większego wysiłku. Kie-
runek pisma od lewej do prawej powoduje niewłaściwy kąt 
ułożenia przyboru do powierzchni kartki i w efekcie przyczy-
nia się do niskiego poziomu graficznego pisma. Zdarza się, że 
dzieci leworęczne przyjmują niewłaściwe ułożenie ciała, co 
niestety sprzyja wadom postawy”3.

Należy też brać pod uwagę to, że dzieci leworęczne mogą 
mieć trudności w rozróżnaniu liter o podobnym kształcie. Dla-
tego np. wyraz „drobny” może w zapisie leworęcznego ucznia 
wyglądać jak „brobny” lub „probny”. Dla ucznia leworęczne-
go litery „b”, „p” i „d” są podobne. Innym przejawem proble-
mów związanych z nauką pisania w przypadku dzieci z za-
burzoną lateralizacją jest opuszczanie, dodawanie liter, sylab 
i wyrazów, a także błędne odczytywanie i zapisywanie liter.

Nauczanie leworęcznego dziecka to dla nauczyciela 
i rodzica wyzwanie, którego nie wolno bagatelizować, ale 
i demonizować. Wiąże się ono z indywidualizmem małego 
człowieka, który w przyszłości stanie się leworęcznym doro-
słym – pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Oto 
wskazówki dla rodziców, nauczycieli i pedagogów pracują-
cych z dziećmi leworęcznymi, opracowane przez Irenę Szy-
mankiewicz:

● Kiedy dziecko rozpoczyna naukę pisania, należy za-
dbać o to, aby ćwiczyło na dużej powierzchni, np. 
tablicy. Umożliwi to uczniowi wykorzystanie większej 
siły mięśni ramion i palców.

● Dzieci leworęczne powinno się zachęcać do trzyma-
nia ołówka w trzech palcach (między kciukiem, pal-
cem wskazującym i środkowym), przynajmniej dwa 
centymetry powyżej grafitu, by mogły widzieć to, co 
piszą. Ułatwieniem będzie dla nich korzystanie ze spe-
cjalnych, nakładanych na ołówek uchwytów, które są 
tak uformowane, że pasują do kształtu kciuka i palca 
wskazującego. Pomagają one opanować prawidło-
wy sposób trzymania ołówka lub długopisu. Należy 
przypominać dziecku, by zbyt mocno nie przyciskało 
ołówka do kartki oraz nie ściskało go w palcach.

● Kiedy dziecko przystępuje do pisania, zeszyt czy kart-
kę papieru należy położyć po lewej stronie jego ciała 
i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara o około 
20–30 stopni. Pomoże to w osiągnięciu prawidłowej 
pozycji dłoni poniżej linii pisma. Są dzieci, które wolą 

nie obracać zeszytu w ten sposób. Jeśli dziecko widzi 
to, co pisze, nie należy korygować jego pozycji.

● Jeśli w szkole są dwuosobowe ławki, dzieci leworęcz-
ne powinny siedzieć po ich lewej stronie lub z lewo-
ręczną koleżanką/leworęcznym kolegą, aby zapobiec 
zderzaniu się łokciami z osobą praworęczną.

● W pracy z dzieckiem leworęcznym przydatne są ćwi-
czenia usprawniające motorykę ręki, ćwiczenia gra-
ficzne kształtujące koordynację wzrokowo–ruchową, 
których opis można znaleźć w wielu publikacjach.

Podsumowanie 
Przewaga jednej strony ciała nad drugą podczas pisania, 

biegania czy jedzenia jest naturalną predyspozycją organi-
zmu. Lateralizacja wiąże się ze specjalizacją półkul mózgu 
i z faktem, że lewopółkulowcy uczą się inaczej niż prawo-
półkulowcy. Świadomość tej prawidłowości i różnorodność 
dostępnych metod oraz technik edukacyjnych w pracy 
z uczniami pozwala na to, aby pozostający w mniejszości 
prawopółkulowcy mieli równe szanse, by przetwarzać infor-
macje i przyswajać wiedzę tak jak ich rówieśnicy, u których 
dominuje lewa półkula mózgu.

Lateralizacja nie jest zaburzeniem, ale mogą jej one to-
warzyszyć, np. wtedy, gdy prawa noga dominuje, a kończyna 
przeciwstawna nie współpracuje z nią. Opóźniona lateraliza-
cja, czyli taka, która nie zakończyła się wraz z ukończeniem 
siódmego roku życia, może mieć duże konsekwencje dla funk-
cjonowania ucznia w rzeczywistości szkolnej. Dzieci z zabu-
rzoną lateralizacją doświadczają często trudności w czytaniu 
i pisaniu, a to przekłada się na ostracyzm w środowisku rówie-
śniczym. Uczniów z zaburzoną lateralizacją należy traktować 
jako tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i otoczyć 
szczególną troską merytoryczną i emocjonalną.

Przypisy:
1 A. Kołodziej na podst. J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja te-

rapeutyczna, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2012 oraz M. Czarnow-
ska, Prawy but na lewą nogę – funkcje półkul mózgowych, www.pp9.edu.pl/
artykuly/lateralizacja.pdf.

2 E. Petlak, J. Zajackova, Rola mózgu w uczeniu się, Wydawnictwo Petrus, 
Kraków 2010.

3 I. Szymankiewicz, Lateralizacja i jej zaburzenia, Jarocin 2014, www.zssja-
rocin.pl/publikacje-pliki/Lateralizacja-i-jej-zaburzenia.pdf.

Monika Gryboś 

Polonistka, stypendystka MNiSW, absolwentka kur-
su 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 indywi-
dualne przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, 
testu predyspozycji językowych, egzaminu gimnazjal-
nego, egzaminu maturalnego. Lektor języka polskiego 
jako obcego
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Brytyjskie szkolnictwo kojarzy się zwykle z mundurkami 
szkolnymi, najlepszymi na świecie uniwersytetami, a fanom 
Harry’ego Pottera być może ze szkołą w Hogwarcie. Jednak 
przede wszystkim jest to szkolnictwo o bardzo bogatych 
tradycjach i różnorodnych formach nauki. Systemy eduka-
cji w państwach Wielkiej Brytanii (Anglia, Szkocja, Walia 
i Irlandia Północna) mają podobną strukturę, choć są indy-
widualnie administrowane przez poszczególne rządy lokal-
ne. W Anglii dzieci rozpoczynają naukę w wieku pięciu lat, 
podobnie w Walii i Szkocji. W Irlandii Północnej natomiast 
obowiązkowa edukacja rozpoczyna się najwcześniej w Eu-
ropie – dzieci, które ukończyły cztery lata przed 1 lipca, idą 
do szkoły już od września tego samego roku.

W całej Wielkiej Brytanii istnieją zarówno szkoły pry-
watne, jak i publiczne. We wszystkich placówkach obo-
wiązuje Rządowy Program Nauczania, według którego 
tworzone są plany zajęć lekcyjnych. Szkoły publiczne są 
bezpłatne. Oznacza to nie tylko możliwość darmowej na-
uki – szkoły powinny również zapewnić uczniom książki 
i inne materiały naukowe. Po stronie rodziców leży nato-
miast wyposażenie dzieci w podstawowe przybory szkolne, 
mundurek i strój na zajęcia WF-u. Wśród szkół prywatnych 
i publicznych istnieje wiele szkół wyznaniowych. Tego typu 
placówki cieszą się zwykle dobrą renomą ze względu na 
wyższy poziom nauczania i mniej liczne klasy. Ponieważ 
w Wielkiej Brytanii nie ma formalnego rozdziału Kościo-

ła od państwa, nie tylko szkoły wyznaniowe, ale wszyst-
kie szkoły publiczne mają obowiązek dbać o wychowanie 
uczniów zgodnie z zasadami religii chrześcijańskiej. Dzień 
szkolny zwykle rozpoczyna się więc apelem, w trakcie któ-
rego uczniowie często wspólnie się modlą lub śpiewają pie-
śni religijne. Jeżeli dziecko nie jest wyznania chrześcijań-
skiego, nie ma obowiązku uczestnictwa w porannym apelu. 
Wiele szkół rezygnuje z nauczania religijnego podczas ape-
lu na rzecz np. etyki.

Szkoła podstawowa trwa sześć lat, od 5. do 11. roku 
życia, i dzieli się na tzw. infant school i junior school. 
W ostatniej klasie szkoły podstawowej wszystkie dzieci 
przystępują do egzaminu, którego wyniki decydują o wy-
borze szkoły średniej, do której będą uczęszczać do 16. 
lub 18. roku życia. Po ukończeniu szkoły średniej odbywa 
się egzamin państwowy, tzw. General Certificate of Educa-
tion – odpowiednik polskiej matury. Zdanie egzaminu na 
poziomie zaawansowanym umożliwia kontynuację nauki 
w szkołach wyższych – koledżach, uniwersytetach lub po-
litechnikach. Przy wielu szkołach podstawowych działają 
klasy przedszkolne – zgodnie z brytyjskim prawem każde 
dziecko powyżej trzeciego roku życia musi mieć możli-
wość uczęszczania do darmowego przedszkola lub innego 
rodzaju placówki edukacyjno-opiekuńczej. Jednostki tego 
typu pracują zwykle na część etatu. Najdłużej pozostają 
otwarte prywatne przedszkola i żłobki.

Sygnał ze świata
część IX  

Edukacja w Wielkiej Brytanii

„wielka Brytania jest najlepszym na świecie miejscem dla naukowców pod kątem prowadzenia badań,  
innowacji i kreatywności” –  twierdzi brytyjska agencja British council.  

w wielkiej Brytanii „kreatywność” to słowo klucz. na europejskiej mapie właśnie ten kraj  
jest liderem w poszukiwaniu nowych, udoskonalonych form nauczania.

P a u l i n a  W a r c h o ł

Sygnał ze świata | Z KAŻDEJ STRONY
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Homeschooling 
W Wielkiej Brytanii istnieje bardzo wiele rodzajów szkół. 

Różnią się one między sobą głównie źródłem finansowania 
i specjalizacjami. Powstaje również wiele placówek eks-
perymentalnych. Coraz częściej jednak rodzice wybierają 
dla swoich dzieci alternatywny tok nauczania, tzw. home-
schooling, czyli edukację w domu. Obecnie szacuje się, że 
ponad 50 tys. małych Brytyjczyków uczy się w domu i licz-
ba ta gwałtownie wzrasta z roku na rok. Ponieważ nie ma 
prowadzonych rejestrów dzieci nauczanych w domach, nie 
sposób podać bardziej konkretnych danych. Mimo że taki 
system nauczania jest w Wielkiej Brytanii całkowicie legalny, 
nie jest on w żaden sposób regulowany. Rodzice nie muszą 
przestrzegać rządowego programu nauczania, nie mają obo-
wiązku egzaminowania dzieci czy zadawania prac domo-
wych. Może się zdarzyć, że za porozumieniem z rodzicami 
poziom edukacji dziecka zostanie sprawdzony podczas nie-
formalnych wizyt pracowników socjalnych. Rządy lokalne 
nie mają jednak ani obowiązku, ani prawa kontrolować po-
stępów najmłodszych, a rodzicom pozostawia się zupełną 
dowolność w tej kwestii.

Taki system nauczania ma 
wielu przeciwników – zdarza 
się, że edukacja w domu ozna-
cza zupełny brak edukacji. Jak 
wskazują statystyki sprzed kil-
ku lat, w niektórych regionach 
Wielkiej Brytanii prawie poło-
wa dzieci uczących się w domu 
nie otrzymywała edukacji na 
satysfakcjonującym poziomie 
lub nie otrzymywała jej wcale. 
Przeciwnicy homeschoolingu 
często obawiają się o umiejęt-
ności, których dziecko nabywa 
podczas socjalizacji z rówieśni-
kami. Kwestiami dyskusyjnymi są 
również kwalifikacje rodziców 
i wyższe koszty takiego trybu na-
uki. Zwolennicy natomiast pod-
kreślają zalety edukacji w domu, 
którą można łatwiej dostosować 

do tempa rozwoju dziecka i jego indywidualnych zaintereso-
wań. Homeschooling zapewnia również przyjazne środowi-
sko – wielu rodziców decyduje się na wypisanie dziecka ze 
szkoły przez atmosferę, jaka w niej panuje, rywalizację, stres 
czy znęcanie się nad słabszymi dziećmi.

Dla uważających wypisanie dziecka ze szkoły za zbyt 
ekstremalne rozwiązanie istnieje ciekawa alternatywa. Ro-
dzice, którzy preferują homeschooling, ale nadal chcieliby 
zapewnić dziecku kontakt z rówieśnikami, mogą we współ-
pracy z placówką stworzyć elastyczny harmonogram na-
uczania, tzw. flexi-schooling. Uczeń ma wtedy możliwość 
uczestnictwa tylko w części zajęć w wybranych dniach ty-
godnia. Jeżeli wychowawca zgodzi się na taki tryb nauki, 
dziecko może doświadczać zalet zarówno tradycyjnego 
systemu edukacji, jak i nauki w domu. Rodzic, który de-
cyduje się na samodzielne nauczanie, może zwrócić się 
o pomoc do lokalnych urzędów lub do licznych organizacji 
wspierających naukę w domu.

Szkoły eksperymentalne
W Wielkiej Brytanii z powodzeniem funkcjonują alter-

natywne formy nauczania, głównie szkoły Montessori, stei- 
nerowskie, demokratyczne czy nauczanie w nurcie tzw. 
unschoolingu. Szkoły te powstają w odpowiedzi na coraz 
bardziej rygorystyczny system edukacji, lub, jak twierdzą 
niektórzy, kryzys brytyjskiej edukacji. O brytyjskich szko-
łach alternatywnych zrobiło się głośno kilka lat temu za 
sprawą utworzonej w Szkocji Wyższej Szkoły Drumduan, 
której współzałożycielką jest aktorka Tilda Swinton. Pla-
cówka prowadzona jest w duchu pedagogiki steinerowskiej 

Z KAŻDEJ STRONY | Sygnał ze świata

Ponad 50 tys. małych 
Brytyjczyków uczy się w domu 
i liczba ta gwałtownie wzrasta 
z roku na rok.



17sygnał  wrzesień 2016

Sygnał ze świata | Z KAŻDEJ STRONY

(waldorfskiej). Jak mówi Krzysztof Zajączkowski, dyrektor 
szkoły: „Zadajemy sobie pytania o cel systemu edukacji. Po 
co siedzimy w szkolnych ławkach po kilka godzin dziennie 
przez 10 lat. Czy uczymy naszych uczniów umiejętności 
życiowych, których będą potrzebować? My, dorośli, jeste-
śmy produktem postindustrialnego modelu edukacji, więc 
trudno nam zmienić tę mentalność. W Drumduan żyjemy 
tymi pytaniami i odpowiadamy na nie z pasją”. 

Szkoła prowadzona metodą  steinerowską ma za zada-
nie stymulować naturalny proces edukacji w oparciu o indy-
widualne predyspozycje i chęci ucznia. Nauka odbywa się 
z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, dlatego w szkołach 
tego typu duży nacisk kładzie się na możliwość artystycz-
nej ekspresji poprzez śpiew, taniec, malarstwo i inne rodzaje 
sztuki. Tak jak w innych szkołach steinerowskich, nie ma tu 
podręczników ani ocen, pedagogika ta zakłada bowiem brak 
rywalizacji pomiędzy uczniami i edukację poprzez doświad-
czenia. Duża część nauki odbywa się poprzez obserwację 
otaczającego świata, a materiały naukowe są często pozyski-
wane z otoczenia – istotnym elementem wychowania dzieci 
jest troska o ekologię i życie w zgodzie z naturą, toteż za-
bawki i przybory są wykonywane własnoręcznie. Ważnym 
elementem pedagogiki steinerowskiej jest eurytmia – mowa 
ciała wyrażana jednocześnie za pośrednictwem ruchu, ge-
stów, słów i muzyki.

Szkoły steinerowskie, choć stosunkowo popularne 
w Wielkiej Brytanii, w Polsce spotykają się z dosyć mocną 
krytyką środowisk konserwatywnych. Nie ulega jednak wąt-
pliwości, że – podobnie jak wiele innych alternatywnych 
metod nauczania – kładą one nacisk na to, czego często bra-
kuje w tradycyjnych szkołach, a więc naukę wyrażania swo-
jej osobowości, pielęgnowanie talentów twórczych i umie-
jętności interpersonalnych, kooperację i kreatywność. Nie 
istnieje w nich rywalizacja – a przynajmniej nie taka, która 
wywołana jest zdobywaniem ocen i egzaminów. Ocena wy-
stawiana jest opisowo, a egzaminów nie ma w ogóle. Jeżeli 
uczeń decyduje się na studia wyższe, tak samo jak ucznio-
wie ze szkół tradycyjnych, musi przystąpić do egzaminów 
(jeżeli takowe są wymagane na danej uczelni).

Inną popularną koncepcją nauczania jest pedagogi-
ka  Aleksandra  Sutherlanda  Neilla. To właśnie w Anglii, 
w mieście Leiston, powstała w 1921 r. pierwsza na świecie 
szkoła demokratyczna – A.S. Neill Summerhill School. Tak 
naprawdę szkoły demokratyczne zaczęły być jednak popu-
larne dopiero 50 lat później. Szkoła Summerhill działa do 
dziś, ale jej zasady uległy sporej zmianie. Ideą wszystkich 
szkół demokratycznych jest utworzenie szkolnej społecz-
ności, w której uczniowie i nauczyciele są sobie równi. 
Dzieci mają prawo decydować o sobie i bronić własne-
go zdania. W Summerhill School obecność nie jest obo-
wiązkowa, a uczniowie nie muszą podporządkowywać się 
żadnym autorytetom. Mają być niezależni i przede wszyst-

kim – szczęśliwi. Brzmi zaskakująco, bo na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że w takiej szkole nie ma żadnych zasad. 
Okazuje się jednak, że w Summerhill panuje dosyć surowa 
dyscyplina. Inna jest natomiast forma egzekwowania zasad 
– uczeń, który zachowuje się niezgodnie z regulaminem, 
zostaje postawiony przed radą szkoły. Szkolna społeczność 
– w tym również uczniowie – wspólnie podejmuje decyzję 
o formie kary.

Warto zapamiętać 
Alternatywne metody nauczania, choć nadal traktowane 

w Polsce z dużą dozą nieufności, są warte uwagi i nie po-
winniśmy się ich bać. Z pewnością stanowią temat do dys-
kusji, z której edukatorzy mają szansę wyciągnąć ciekawe 
wnioski. W nauce ważne jest to, aby rozbudzić w dziecku 
wrodzoną pasję uczenia się i wspomagać naturalny proces 
rozwoju. Jak pokazują badania z dziedziny neurodydaktyki, 
w procesie uczenia się ogromną rolę odgrywa entuzjazm, 
radość z nauki. W takich warunkach dziecko ma szansę 
na pełne rozwijanie swojego potencjału i na kreatywność, 
a większość szkół eksperymentalnych właśnie do tego dąży. 
Mimo że placówki alternatywne od lat spotykają się w Wiel-
kiej Brytanii z dużą presją różnych środowisk, ich liczba 
stale rośnie. Rośnie również liczba rodziców niezadowolo-
nych z tradycyjnych modeli nauczania, któremu zarzuca się 
wymuszanie nauki na pamięć, stres związany z rywalizacją 
i ignorowanie indywidualnych predyspozycji. Dynamiczne 
zmiany społeczno-polityczne zachodzące w ostatnich la-
tach w Wielkiej Brytanii z pewnością będą miały odzwier-
ciedlenie w kondycji tamtejszej edukacji. Warto obserwo-
wać brytyjskie trendy edukacyjne – być może niektóre staną 
się inspiracją również dla naszego szkolnictwa.
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Agata  Blachowska  (A.B.):  Internet 
sprawił, że nie mówimy już o przemocy 
między dziećmi i młodzieżą. Powszech-
ny stał się hejt i hejting.

Michał  Żakowski:  To pojęcia nowe, 
choć zjawisko, które opisują, jest tak sta-
re jak ludzkość. Dzisiaj jednak przybiera 
ono rozmiary dotąd nieznane i dotyka 
coraz częściej zwykłych ludzi. Hejt to fo-
netyczna forma angielskiego określenia 
hate – nienawiść. Jest to synonim zjawi-
ska występującego w przestrzeni interne-

tu. Językoznawcy odnoszą to słowo do umieszczania agre-
sywnych, mocno krytycznych, często odwołujących się do 
argumentacji ad personam komentarzy w internecie. Zwykle 
takie wypowiedzi są anonimowe, ale, niestety, z naszych ob-
serwacji wynika, że hejting uprawiają również osoby publi-
kujące pod swoim nazwiskiem, często z profili, na których 
można znaleźć bardzo dużo informacji na ich temat. Ozna-
cza to, że hejtowanie nie jest dla nich niczym wstydliwym.

A.B.: W grupie rówieśniczej tym bardziej. Niestety, dla 
młodych ludzi to często wręcz powód do dumy!

Hejting w grupach rówieśniczych jest zjawiskiem szcze-
gólnie niebezpiecznym. O ile kiedyś przemoc kończyła się 
najczęściej z ostatnim dzwonkiem, a dzieci, które pada-
ły ofiarą agresji, miały czas na odpoczynek od tej sytuacji, 
dzisiaj napiętnowanie potrafi trwać przez całą dobę. Młodzi 

ludzie potrafią tworzyć obraźliwe treści na temat nielubia-
nych kolegów i koleżanek i umieszczać je w zamkniętych 
grupach, najczęściej poza wzrokiem nauczycieli i rodziców. 
Hejt to zatem zjawisko mające wiele przejawów, a ich ce-
chą wspólną jest agresja, stosowanie obraźliwych określeń, 
często również „uwzięcie” się na jakąś konkretną osobę. Nie 
zawsze główną przesłanką musi być nienawiść – niektórzy 
hejtują z nudy albo pod presją grupy – ale niewątpliwie hejty 
tworzą nienawistną atmosferę.

Katarzyna  Lewińska  (K.L.):  Kogo 
zwykle dotyczy hejting? 

Nie dysponujemy dokładnymi staty-
stykami na ten temat. Na pewno w 2015 r.  
widocznym problemem stała się mowa 
nienawiści wobec uchodźców i muzuł-
manów. Oczywiście nie oznacza to, że 
inne grupy nie doświadczały przestępstw 

z nienawiści. Często były to incydenty w żaden sposób nie-
zarejestrowane, dotyczące osób nieobjętych szczególną 
ochroną przez polskie prawo. Dotyczy to chociażby osób 
homoseksualnych i transpłciowych – w ich przypadku w ofi-
cjalnych statystykach odnotowywane są przypadki najbar-
dziej drastycznych przestępstw, jak pobicie czy zabójstwo. 
Istnieją również przesłanki zupełnie nieuwzględniane, na 
tle których dochodzi do przestępstw z nienawiści – jak płeć, 
wiek czy status ekonomiczny. Skalę tych problemów może-
my jedynie szacować, nie należy ich jednak bagatelizować.

Niezależnie od statystyk dotyczących osób, których 
dotyka hejt, powinniśmy przyjrzeć się osobom, które hejt 
stosują. To jest klucz do rozwiązania problemu. Osoba sto-

„Bierność prowadzi do rozzuchwalenia  
osób dopuszczających się przemocy”

o fali hejtingu wśród dzieci i młodzieży oraz postawie nas, dorosłych, wobec „inności” i obserwowanej 
przemocy rozmawiamy z Michałem żakowskim, przedstawicielem kampanii hejtstop.

A g a t a  B l a c h o w s k a  i  K a t a r z y n a  L e w i ń s k a
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sująca hejt wobec jednej grupy najprawdopodobniej stosu-
je go również wobec innej. Stereotypy i uprzedzenia mają 
w gruncie rzeczy podobne podłoże. Postawy wobec osób 
w trudnej sytuacji – bezdomnych czy uchodźców – biorą 
się z podobnych podstaw. Możemy odnosić się do nich ze 
współczuciem, zrozumieniem albo odrzucić jakąkolwiek 
odpowiedzialność, uznając, że sami sobie zasłużyli na taki 
los. Mechanizm ten został pokazany w bardzo ciekawym 
eksperymencie społecznym – część uczestników, na podsta-
wie losowania, dostała za wykonanie tego samego zadania 
wyższe wynagrodzenie, część niższe. Osoby uczestniczące 
w badaniu skłonne były obwiniać osoby dostające mniej, 
oceniać ich pracę jako mniej wartościową. Konfrontowanie 
się z naszym przywilejem i przyznanie, że nie wszystko jest 
naszą zasługą, a tym bardziej uznanie, że mamy wobec osób 
nieuprzywilejowanych jakieś powinności, może przycho-
dzić niektórym z ogromnym trudem. A każdy z nas ma przy-
wilej, np. mając zdrowy wzrok, jesteśmy uprzywilejowani 
wobec osób niewidomych, jako obywatele polscy jesteśmy 
uprzywilejowani wobec cudzoziemców, nasz status zdro-
wotny czy prawny nie determinuje bowiem naszego życia 
w takim samym stopniu jak w przypadku przedstawicieli gru-
py nieuprzywilejowanej.

K.L.: Jedną z częstych reakcji jest więc obwinianie przed-
stawicieli danej grupy i kierowanie wobec nich agresji…

Tak. Ale należy zaznaczyć, że nienawistne treści umiesz-
cza relatywnie niewielka część populacji. Jest to jednak 
jednocześnie grupa widoczna znacznie bardziej, niż by to 
wynikało ze statystyk. Jak informuje w swoim artykule dla 
„Focusa” Jan Stradowski, 90 proc. użytkowników internetu 
to „lurkerzy”, czyli osoby, które ograniczają się do biernego 
przeglądania treści. Z pozostałej części użytkowników rap-
tem 1 proc. regularnie umieszcza jakieś treści. Hejterzy sta-
nowią jedynie odsetek z tego jednego procenta.

A.B.: Jak to możliwe, że tak niewielka grupa jest w stanie 
przyczyniać się do tak ogromnego problemu?

Sprzyja temu specyfika komunikacji w internecie – kiedyś 
różne teksty mogliśmy rzucać pod nosem, np. oglądając tele-
wizję. Dzisiaj nasze przemyślenia mogą w ciągu minuty do-
trzeć do milionów osób. Internet sprzyja też eskalowaniu po-
glądów, które wcześniej były marginalizowane ze względu 
na swoją niedorzeczność. Wydaje się, że w internecie nad-
reprezentowani są wyznawcy wszelkich teorii spiskowych. 
Na pewno tej sytuacji sprzyja bezczynność administratorów. 
Mitem są informacje, jakoby każdy ruch, nawet w postaci 
hejterskich komentarzy, generował dla nich zyski. Admini-
stratorzy portali są świadomi, że napływ specyficznych użyt-
kowników oznacza również odpływ innych, stanowiących 
większość. Moderowanie dyskusji jest jednak procesem cza-
sochłonnym, dopiero teraz się tego uczymy. Przez wiele lat 

dominowało poza tym przekonanie, że internet powinien 
pozostać przestrzenią niekontrolowanej dyskusji. Dzisiaj 
jednak widzimy, że w praktyce wskutek takiej postawy re-
alizuje się zasada „gorszy pieniądz wypiera lepszy”. Inter-
nautom ten zalew bezwartościowych, nienawistnych treści 
zaczął przeszkadzać. Coraz więcej osób dostrzega potrzebę 
reagowania i podnoszenia jakości internetowych dyskusji.

K.L.: Jak powinniśmy reagować na hejt?
Oczywiście wiele zależy od indywidualnej sytuacji. Na 

pewno zadaniem nauczyciela jest kontrolowanie sytuacji 
w grupie i wychwytywanie sygnałów świadczących o tym, 
że coś może być nie w porządku. Absolutnie nie powinien 
przyzwalać na jakiekolwiek agresywne zachowania. Jeżeli 
dostrzeże pozornie „niegroźne” zachowania, np. wyzywanie 
się od „czarnuchów” czy „pedałów”, nie może tego baga-
telizować. Jego rolą jest wytłumaczenie szkodliwości uży-
wania takich słów jako wyzwisk. Ważniejsze od reagowania 
jest jednak przeciwdziałanie. Rolą szkoły – a zapewne już 
przedszkola – powinno być uczenie, na zasadzie dyskusji, 
a nie pogadanek i występów „mądrych głów”, jak ważna jest 
empatia, zrozumienie i otwarcie na drugiego człowieka.

Jak wspomniałem, mowę nienawiści stosuje relatywnie 
niewielki odsetek społeczności internautów. Jest to pewien 
uniwersalny schemat, adekwatny dla wszystkich form prze-
mocy. Reagowanie w sytuacji, gdy do niej dochodzi, jest 
konieczne, ale nie rozwiązuje całości problemu. Oprócz 
osoby czy grupy osób stosujących przemoc i osoby, do któ-
rej jest skierowana, mamy jeszcze większą grupę w postaci 
świadków.

Musimy pamiętać, że prawo 
rodziców do wychowywania dzieci 
w zgodzie ze swoim sumieniem 
nie musi oznaczać prawa do 
przekazywania dzieciom postaw 
aspołecznych. Nienawiść nie jest 
bowiem poglądem. 
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Istotne jest przekazanie dzieciom postawy aktywnego 
reagowania na przejawy przemocy w ich otoczeniu. Bier-
ność prowadzi do rozzuchwalenia osób dopuszczających 
się przemocy. Reagować można różnie – czasami wystarczy 
zwracanie uwagi, dawanie osobie stosującej przemoc do 
zrozumienia, że to, co robi, jest nieakceptowalne. Pewną 
rolę w wywieraniu presji odgrywają również rodzice – nie-
stety dzisiaj nadal popularna jest postawa, że jeżeli coś nie 
dotyczy mojego dziecka, nie jest to mój problem. Tymcza-
sem gnębione dziecko może czuć się przytłoczone, może 
nie chcieć rozmawiać o problemie z rodzicami, nie pójdzie 
też z tym do nauczyciela ze strachu przed oprawcami. Rolą 
innych dzieci jest w tym przypadku zapewnienie wsparcia. 
To wymaga jednak stworzenia solidnej podstawy, budowa-
nia świadomości już od najmłodszych lat. Jeżeli chcemy sku-
tecznie poradzić sobie z przemocą w placówkach oświato-
wych, niezbędne jest stworzenie kultury reagowania.

A.B.: A jeśli hejting ma miejsce w internecie?
Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Najprostsza 

odpowiedź brzmi: nie wchodzić w dyskusje z hejterami, 
pisać merytoryczne komentarze i stopniowo przepędzać 
hejterów na margines. Jak jednak wiemy, statystycznie jest 
to już margines. Można próbować wchodzić z hejterami 
w polemikę, pokazywać słabość w ich rozumowaniu. Dzia-
ła tu jednak anegdotyczne prawo o grze w szachy z gołę-
biem: nieważne, jak dobrze grasz, on przewróci pionki i bę-
dzie się cieszyć, że wygrał. Polemika z ludźmi głoszącymi 
agresywne poglądy jest zadaniem trudnym, również psy-

chicznie. Najboleśniej przekonały się o tym osoby próbują-
ce podejmować polemikę w dyskusjach o sytuacji uchodź-
ców. W sytuacji, gdy temat wzbudzał najgorętsze emocje, 
osoby takie spotykały się nie tylko z wyzwiskami na forum 
publicznym, ale również z nienawistnymi wiadomościami 
na swoich prywatnych profilach. Dlatego szczególna odpo-
wiedzialność spoczywa na administratorach treści. Zwykli 
ludzie mogą reagować na hejt, wysyłając zgłoszenie. Aby 
taki system działał, zgłoszenie musi być łatwe i przetwa-
rzane w sposób uczciwy. W zasadzie każdy większy portal 
powinien posiadać sztab ludzi zajmujących się ocenianiem 
treści. Powinni stosować się do jednolitych kryteriów i dzia-
łać szybko. Nic tak nie demotywuje do pisania hejtów jak 
świadomość, że nie zdołamy zdenerwować zbyt wielu lu-
dzi naszą aktywnością.

Jeżeli widzimy przejawy mowy nienawiści w internecie, 
możemy je zgłaszać na stronie www.hejtstop.pl. Gwarantu-
jemy aktywność stosowną do rangi problemu – od żądania 
usunięcia treści wysłanego do administratora po zawiado-
mienie o popełnieniu przestępstwa w przypadku stwierdze-
nia nawoływania do nienawiści na tle rasowym, narodowo-
ściowym, etnicznym czy wyznaniowym.

K.L.: Jak rozmawiać z rodzicami, których dziecko użyło 
lub używa określeń typu „pedał”, „uchodźca”, „czarnuch”?

W kontakcie z dzieckiem ważne jest dawanie przykładu 
i zdecydowana reakcja. Zapytajmy, czy wie, co oznacza to 
słowo. Wyjaśnijmy, dlaczego jest obraźliwe. Jeżeli mamy 
podejrzenia, że dziecko nauczyło się tego słowa w szko-

 Hejting w grupach rówieśniczych  
 jest zjawiskiem szczególnie  
 niebezpiecznym 
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le, porozmawiajmy z nauczycielem. Musimy wysłać jasny 
przekaz, że z naszej strony nie ma przyzwolenia na takie 
słownictwo. Możemy również wykorzystać tę okazję do po-
rozmawiania o tym, czym jest homoseksualność, jak żyją 
uchodźcy i dlaczego muszą uciekać ze swoich domów, 
dlaczego ludzie mają różne kolory skóry. Wraz ze zrozu-
mieniem tematu obniża się pokusa używania słów obraża-
jących dane osoby.

Jeżeli rodzic sam uczy dziecka nienawiści, należy z nim 
porozmawiać. Musimy pamiętać, że prawo rodziców do wy-
chowywania dzieci w zgodzie ze swoim sumieniem nie musi 
oznaczać prawa do przekazywania dzieciom postaw aspo-
łecznych. Nienawiść nie jest bowiem poglądem. W takich 
sytuacjach szczególnie istotna jest rola nauczyciela, mogą-
cego przekazać dziecku bardziej pozytywny przekaz. Nie są 
to na pewno sytuacje łatwe.

K.L.:  Dzieci  coraz  częściej  używają  słowa  „uchodźca” 
jako przezwiska. Jak powinien zareagować nauczyciel, któ-
ry jest świadkiem takiej sytuacji?

W takiej sytuacji należy wykorzystać dogodną oka-
zję do opowiedzenia, jak wygląda sytuacja uchodźców. 
W jakich warunkach żyją, dlaczego muszą uciekać. Moż-
na również powiedzieć, że jeszcze nie tak dawno Polacy 
również bywali uchodźcami w innych państwach. Warto tę 
rozmowę przeprowadzić na zasadach partnerskich. Przed 
przeprowadzeniem pogadanki warto zapytać dzieci, kim 
według nich jest uchodźca. Dobrze również przewidzieć 
czas na odniesienie się do ich wątpliwości. Przed takimi 
zajęciami można wypisać, jakie stereotypy się pojawia-
ją, oraz przygotować odpowiedź na te zarzuty. Pomogą 
w tym informacje zawarte na stronie www.uchodzcy.info. 
W przypadku najmłodszych dzieci podczas rozmowy na-
leży oczywiście unikać opisów szczególnie drastycznych 
sytuacji, z jakimi spotykali się uchodźcy. Można pokazy-
wać przykłady historii dzieci, które zostały zmuszone do 
ucieczki ze swojego kraju.

A.B.: Wspomniał Pan, że potrzebne jest uczenie od ma-
łego kultury reagowania. Na barkach szkół spoczywa więc 
spory obowiązek.

Na pewno szkoła ma do odegrania bardzo ważną rolę 
w zakresie edukowania o zjawiskach, jakie dzieją się wo-
kół nas. Dzieci uczą się nienawistnych postaw od rówieśni-
ków, a ich źródłem informacji często jest internet. Wystarczy 
przejrzeć popularne wśród młodzieży strony, aby zobaczyć, 
jak wiele uprzedzeń jest tam promowanych. Obowiązkiem 
nauczycieli powinno być monitorowanie stron odwiedza-
nych przez młodzież. Muszą wiedzieć, jaki obraz świata 
dzieci sobie przyswajają i przygotować coś, co z angielskie-
go nazywa się counter narrative, czyli opowiadać o tych sa-
mych tematach w sposób umożliwiający otwarte spojrzenie. 

Warto również uczyć, na zasadzie warsztatów, wyszukiwa-
nia i weryfikowania informacji w internecie. Podstawą nie-
nawistnych postaw są często informacje zmanipulowane lub 
zwyczajnie fałszywe. Najważniejszy jest więc dialog i mó-
wienie o kontrowersyjnych tematach. Należy również uczyć 
odpowiedniego reagowania.

A.B.:  Poruszył  Pan  ważną  kwestię:  gdzie  leży  granica 
między wolnością słowa, opinią a hejtingiem?

To jest temat na bardzo długie rozważania. Spróbuję to 
zilustrować na przykładzie poglądu, z którym się nie utoż-
samiam, wskazując, do jakiego stopnia jest to jeszcze opi-
nia (jakkolwiek bym nie uważał jej za krzywdzącą), a od 
którego momentu jest to już mowa nienawiści. „Napływ 
uchodźców wiąże się z wieloma problemami. Pamiętajmy, 
że są wśród nich terroryści, gwałciciele, osoby podszywają-
ce się pod uchodźców. Nie powinniśmy za bardzo otwierać 
im granic” – w moim osobistym odczuciu w tej wypowiedzi 
akcenty zostały rozłożone w sposób krzywdzący. Po pierw-
sze, Polska nie jest w takiej samej sytuacji jak np. Niemcy 
i nie zmagamy się z masowym napływem, co najwyżej z po-
stulatami przesiedlenia kilkunastu tysięcy zweryfikowanych 
osób przebywających w obozach. Oczywiście problem jest 
złożony i pytanie o weryfikację uchodźców jest zasadne. 
Pozostawiając zastrzeżenia do wyważenia akcentów, jest 
to wypowiedź odnosząca się do faktów i o ile rozmówca 
zachowuje kulturę wypowiedzi i szacunek dla drugiej oso-
by, jest tu przestrzeń do dialogu. Stwierdzanie tych faktów 
nie musi również wiązać się z nienawiścią. „Uchodźcy 
gwałcą” – to już jest typowy przykład stereotypu czy wręcz 
uprzedzenia. Działalność niewielkiej grupki osób (i, jak 
dziś wiemy, uchodźcy stanowią w niej mniejszość) utożsa-
miana jest z całą grupą. To tak, jakby na podstawie histo-
rii paru nieudanych integracji Polaków w Wielkiej Brytanii 
powiedzieć, że polska imigracja składa się z bezdomnych, 
złodziei i gwałcicieli. To jest już krzywdzące, generalizują-
ce i podpada pod mowę nienawiści. Jeżeli zostaną do tego 
dodane poniżające określenia, mamy tu już do czynienia 
z mową nienawiści.

Zawsze należy zbadać kontekst i intencje. Sankcje karne 
to ostateczność. Jeżeli ktoś powie coś niestosownego, warto 
zwrócić uwagę, wskazać, na czym polega problem. Wszy-
scy możemy czasem powiedzieć coś niewłaściwego, grunt 
to umieć się zreflektować i przyznać do błędu.

Rozmawiały Agata Blachowska (Białachowska) i Katarzyna Le-
wińska

Michał Żakowski
Specjalista ds. polityki społecznej. Pracownik kampanii HejtStop



Proszę dokończyć zdanie: Gdybym nie został nauczycie-
lem, najchętniej byłbym… 

Nauczycielem. Może jest to odpowiedź wymijająca, ale, 
szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie innego zajęcia. Na 
pewno każda praca jest potrzebna. Nieważne, co robimy, ale 
ważne jest, jak to robimy. W każdym zawodzie trzeba wy-
kazać zaangażowanie i wykonywać swoje zajęcie możliwie 
jak najlepiej. Myślę, że mógłbym pracować w prawie każdym 
zawodzie, bylebym go polubił, gdyż praca, której nie lubimy, 
jest mordęgą.

Na co wydałby Pan milion złotych, gdyby mógł wydać te 
pieniądze na oświatę?

Zainwestowałbym je w organizację wycieczek po kraju dla 
moich uczniów. Od 30 lat jestem opiekunem szkolnego koła 
krajoznawczo-turystycznego. Co roku udaje mi się zorganizo-
wać dla niewielkiej grupy uczniów kilkudniową wycieczkę. 
Aby minimalizować koszty, współpracuję z innymi szkołami 
w celu zapewnienia pełnej obsady uczestników, a wszystko 
organizuję samodzielnie. Widzę jednak, ile dzieci ma ochotę, 
a nie jedzie, bo rodziców po prostu nie stać.

Czy  poza  tym  jest  coś, 
co zmieniłby Pan w polskiej 
szkole?

Sporo. Przede wszystkim 
„odchudziłbym” program. 
Zakres wiedzy i umiejętności 
wymagany podstawą progra-
mową jest możliwy do peł-
nego zrealizowania jedynie 
z uczniami zdolnymi, chcą-
cymi się rozwijać i dopilno-
wanymi przez opiekunów. 
Jak pokazuje rzeczywistość, 
takie dzieci stanowią mniej-
szość. Nauczyciel „pędzi” 
z programem, a większość 
uczniów prawie nic z tego 
nie zapamięta. Dlatego war-

to uczyć mniej, ale dokładniej. Sam często się zastanawiam, 
jak uczniowie wykorzystają przekazywane przeze mnie infor-
macje i wypracowane umiejętności. Oprócz gruntownej, przy-
datnej w życiu niewielkiej ilości wiedzy powinniśmy przeka-
zywać dzieciom, jak mają się uczyć i rozwijać umiejętność 
samodzielnego zdobywania informacji. Po drugie, zmniejszył-
bym liczebność klas, gdyż praca z mniejszą grupą jest bardziej 
efektywna. Doposażyłbym również klasy w pomoce dydak-
tyczne, a przyszłych nauczycieli bardziej kształcił pod wzglę-
dem dydaktycznym, zaś aspekt merytoryczny zostawiłbym taki 
jak dotychczas.

Co więc radzi Pan młodym nauczycielom?
Być konsekwentnym. Uczniowie bardzo szybko orientu-

ją się, na co mogą sobie pozwolić z nowym nauczycielem 
i bez litości potrafią to wykorzystać. Dotyczy to szczególnie 
uczniów starszych, ale i małe dzieci to wyczuwają i wyko-
rzystują, jednak ze szkodą dla siebie. Dlatego rozpoczyna-
jący pracę nauczyciel powinien głęboko przemyśleć, czego 
będzie od uczniów wymagał i jak to będzie egzekwował. 
Następnie musi przekazać to wychowankom i nigdy nie ro-
bić żadnych odstępstw od ustalonych zasad. Takim zachowa-
niem zdobędzie szacunek, uczniowie będą liczyć się z jego 
zdaniem, a i efekty dydaktyczne jego pracy będą lepsze. 
W czasie kontaktów pozalekcyjnych starajcie się, młodzi na-
uczyciele, być przyjaciółmi swoich uczniów, traktujcie ich 
podmiotowo i szanujcie ich zdanie. Nie żartujcie z ich pro-
blemów i zachowujcie ich tajemnice. Bądźcie dla nich mą-
drymi, dorosłymi partnerami.

Jak radzi Pan sobie ze stresem?
W moim przypadku nie ma specjalnego sposobu. Za-

uważyłem, że im jestem starszy, tym bardziej się wszystkim 
przejmuję. Towarzyszący mi stres muszę zwyczajnie przeżyć, 
a sposobem jest zajęcie się czymś. Zauważam, że po pew-
nym czasie przestaje istnieć sytuacja stresowa, co samo w so-
bie eliminuje stres. Chyba jestem tzw. człowiekiem starej daty 
i staram się odczuwać empatię, a obecnie większość ludzi 
widzi tylko siebie i swoje interesy, co nazywa asertywnością. 
Nie potrafię się do tego przyzwyczaić i dlatego coraz częściej 
towarzyszy mi stres, denerwuję się i muszę z tym walczyć. 
Staram się znaleźć sposób na stres w dostępnych źródłach, 
czasami w książkach.

Krzysztof Kwiatkowski 
Pracę rozpoczął w 1985 r. w szkole podstawowej, w której pracuje do dziś. 
Uczy przyrody i matematyki. Dodatkowo pracuje w różnych szkołach Mławy 
i powiatu mławskiego jako nauczyciel geografii i matematyki. Odznaczony 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony dla Miasta 
Mława, Honorową Odznaką PCK III stopnia, nominowany do nagrody 
„Nauczyciel Roku 2015”

ŚWIAT
WYJĄTKOWYCH
NAUCZYCIELI
KRZYSZTOf KWIATKOWSKI
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teczka 
nauczyciela
Materiały przydatne we współpracy z uczniami,  

rodzicami, nauczycielami i dyrektorem

• dzień Postaci z Bajek

• Praca zespołowa

• Przemówienia

• wzmacnianie poczucia własnej wartości

Materiały dostępne również na stronie
www.oficynamm.pl
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Oryginał jest lepszy niż kopia, pozostań sobą
scenariusz lekcji np. na dzień Postaci z Bajek (5 września)

GRUPA WIEKOWA:
Szkoła podstawowa i gimnazjum.

CEL:
● uświadomienie uczniom faktu, że każdy z nas jest inny, ma inne zdolności i umiejętności,
● przekonanie ich, jak ważne jest, aby nie realizować scenariusza na życie, który nie jest nasz, 
● wskazanie na fakt, że nikt nie ma prawa wyśmiewać „inności”.

MATERIAŁY:
● kolorowe karteczki (dla każdego ucznia po dwie karteczki w dwóch kolorach),
● dwa duże arkusze szarego papieru,
● czarny i czerwony marker,
● tekst baśni H. Ch. Andersena Brzydkie kaczątko (załącznik 1),
● podkład muzyczny, np. www.youtube.com/watch?v=ss7EJ-PW2Uk.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część pierwsza

1. Nauczyciel przed lekcją przygotowuje salę. Na stoliku każdego ucznia kładzie dwie małe karteczki (np. niebieską i zie-
loną). Na tablicy wiesza szary papier, który podzielony jest na dwie nierówne części. Tę zdecydowanie mniejszą należy 
zasłonić (np. innym papierem), ponieważ widnieje na niej czerwony napis „Brzydkie kaczątko”.

2. Kiedy już uczniowie siedzą na swoich miejscach, prowadzący prosi, aby na niebieskich karteczkach zapisali, w czym 
czują się dobrzy, jaki talent posiadają w swojej ocenie, co potrafią robić lepiej niż inni (przy czym „inni” nie oznacza 
wszystkich ludzi na świecie). Muszą to zrobić w taki sposób, aby sąsiad z ławki nie widział, co zapisali.

3. Następnie nauczyciel prosi, aby na zielonych karteczkach każdy wypisał umiejętność czy cechę sąsiada z ławki, którą 
w nim ceni, aby napisał, w czym według niego koleżanka/kolega jest dobra/dobry.

4. Kolejnym etapem tego ćwiczenia jest weryfikacja. Każdy uczeń porównuje swoje zapiski i te, które otrzymał od koleżan-
ki/kolegi. Chętni uczniowie mogą publicznie ocenić, czy w ich przypadku oceny są spójne. Mogą też podzielić się swoją 
refleksją na temat tego, czy np. się z tym zgadzają, czy czują się zaskoczeni albo ewidentnie się nie zgadzają.

 Zadanie powinno być zakończone wnioskiem, że często bywa tak, iż ocena innych ludzi nie zgadza się z naszym wnę-
trzem. Inni ludzie nie znają nas tak dobrze jak my sami.
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Część druga

1. Nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli sobie wszystkie postaci z bajek, które pamiętają z dzieciństwa i które były 
albo nadal są dla nich ważne. Najlepiej, aby wymieniali takie, które chcą naśladować.

2. Burza mózgów: prowadzący wyznacza jednego ucznia na swojego asystenta, który pomoże mu przy kolejnym ćwiczeniu 
(lepiej, by nie był to tzw. lider klasowy). Będzie on zapisywał na szarym papierze wszystkich bohaterów z bajek, których 
wymieni klasa. 

3. Kolejnym krokiem jest podsumowanie tego ćwiczenia pod kątem wyłonienia cech wspólnych wymienionych bohaterów. 
Prawdopodobnie padną tutaj m.in. Superman, Batman. Są to typy liderów, gwiazd, idoli, których wszyscy chcą naśla-
dować. Nauczyciel prowadzi rozmowę z uczniami, pytając ich, czy warto marzyć o życiu innego człowieka, czy każdy 
ma predyspozycje do bycia takim właśnie bohaterem, czy każdy może spełnić się w tej roli. Pytania mogą pozostać bez 
odpowiedzi. Na tym etapie ważna jest zachęta do refleksji.

4. Nauczyciel odkrywa postać, która będzie bohaterem nr 1, a jest nim brzydkie kaczątko. Włącza podkład muzyczny i od-
czytuje baśń. 

5. Praca w grupach: prowadzący dzieli uczniów na cztery grupy. Każdej wręcza tekst baśni i polecenie do wykonania. Wy-
znacza też konkretny czas na jego realizację (np. maksymalnie 10 minut).

● I grupa: zaznacza w tekście opinie i fakty o brzydkim kaczątku, a następnie zastanawia się nad tym, jak pierwsze 
mają się do drugich.

● II grupa: zaznacza w tekście myśli brzydkiego kaczątka o sobie samym, a następnie zastanawia się, czym są one 
spowodowane, co je zainicjowało.

● III grupa: zaznacza w tekście oczekiwania innych wobec brzydkiego kaczątka, a następnie zastanawia się, dlaczego 
takie właśnie były.

● IV grupa: zaznacza w tekście przeczucia brzydkiego kaczątka o jego powołaniu, a następnie zastanawia się, czym 
jest powołanie, jak je rozpoznać, co się może wydarzyć, gdy je zbagatelizujemy, do czego było zdolne brzydkie 
kaczątko, aby iść za głosem serca.

6. Podsumowanie pracy w grupach: nauczyciel wskazuje uczniów z poszczególnych grup (którzy nie są liderami klasowy-
mi), aby przedstawili efekty swojej pracy. Asystent (który był już wybrany w pierwszej fazie lekcji) zapisuje wnioski na 
szarym papierze (propozycja zapisania notatki – załącznik 2).

Część trzecia

1. Wnioski: nauczyciel pyta uczniów:
● Jak kończy się baśń? (pozytywnie, brzydkie kaczątko poczuło się szczęśliwe jak nigdy dotąd).
● Jak do tego doszło? (brzydkie kaczątko zaryzykowało, przekroczyło granicę strachu).
● Co się dzieje, gdy przekroczymy swoją granicę komfortu? (dopiero wtedy następuje upragniona zmiana).
● Gdyby ktoś przeprowadził wywiad z brzydkim kaczątkiem, jakie przesłanie dla innych mógłby sformułować? (np. 

jako podsumowanie nauczyciel proponuje: Oryginał jest lepszy niż kopia, pozostań sobą).

2. Wspólne zredagowanie definicji bohatera, która zostaje zapisana na szarym papierze, pod wnioskami czterech grup. 
Przykład: Bohater nie jest kopią innych. Swoje życie buduje jako oryginalną, niepowtarzalną historię. Mierzy się ze swoim 
strachem i potrafi wychodzić poza strefę komfortu.

3. Ewaluacja: nauczyciel prosi, aby kilkoro uczniów podsumowało zajęcia. Pyta, czego się nauczyli i czy mają jakieś wnio-
ski, osobiste postanowienia.
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ZAŁąCZNIK 1
Brzydkie kaczątko, H. Ch. Andersen

WERSJA DLA NAUCZYCIELA:

Jakże pięknie było na wsi...! Pola złociły się dojrzałym zbożem i zieleniły młodym jeszcze owsem; na łąkach stogi siana, 
wśród których przechadzały się dostojnie klekoczące po egipsku bociany; wielkie, szumiące lasy, w nich spokojne, głębokie 
jeziora... Naprawdę latem na wsi było przepięknie. 

Przy jednym ze wzgórz stał okazały zamek, a dokoła niego rozciągał się wspaniały, chociaż nieco zdziczały ogród, pełen rozło-
żystych liści łopianu. Pod jednym z nich uwiła sobie gniazdo kaczka, która siedząc na jajkach okropnie się nudziła – inne kaczki 
już dawno doczekały się piskląt i chłodziły się wraz z nimi w falach przejrzystej wody, a ona ciągle siedziała i siedziała. W koń-
cu jednak jaja zaczęły pękać, jedno po drugim. Kaczęta piszczały radośnie, rozglądając się wokół siebie, zdziwione, że świat 
jest taki przestronny i zielony. Kaczka była dobrą matką. Chciała jak najwięcej nauczyć swoje dzieci, mówiła im więc poważnie: 
– Nie myślcie, że to jest cały świat! Świat jest ogromny, sięga nawet dalej niż ten ogród, aż za łąkę proboszcza! Ale nigdy tam 
nie byłam. Czy już wszystkie się wyklułyście? O, jeszcze nie wszystkie. 

Ostatnie jajko było nieco większe niż reszta i w ogóle nie pękało. W końcu kaczkę odwiedziła sąsiadka, zobaczyć, jak radzi 
sobie młoda matka. 
– O, widzę, że twoje pisklęta już się wykluły! No, pokaż te twoje maleństwa. 
– Wszystkie są zdrowe, żółciutkie i ruchliwe! Mam kłopot tylko z jednym jajkiem. Za nic nie chce się wykluć! Siedzę i siedzę, 
kaczęta chcą popływać, a nie mogę wstać, żeby iść z nimi nad staw. 
– Pokaż mi to jajko. O, to jest jajko indycze! Znam się na tym, kiedyś i mnie podrzucono takie jajko. To indyk, mówię ci. 
Zostaw go i idź z kaczętami nad wodę, z tego i tak nie będziesz miała pożytku. Boi się wody i jest strasznie brzydkie. 
– Posiedzę jeszcze trochę, jak tyle wytrzymałam, wytrzymam jeszcze te kilka dni. 
– Jak chcesz, ale ja cię ostrzegałam! – i sąsiadka poszła popływać z innymi kaczkami. 

Po niedługim czasie kłopotliwe jajko pękło i oczom kaczki ukazało się pisklę. Było znacznie większe niż pozostałe i bardzo 
brzydkie. Kaczka przyglądała mu się zdziwiona i myślała: „To chyba jednak nie jest indyk. Zresztą trzeba się przekonać, czy 
wejdzie do wody. Nauczy się pływać, choćbym miała je tam wepchnąć własnym dziobem!”
Następnego dnia pogoda była stworzona do kąpieli i kaczka wraz z pisklętami ruszyła nad wodę. Wszystkie jej dzieci, łącznie 
z tym dużym i brzydkim, ochoczo wskoczyły do stawu i pływały, aż miło było popatrzeć. „To nie indyk” – pomyślała kaczka. 
– „Nie dość, że umie pływać, to chyba najlepiej ze wszystkich!” I poczuła nawet dumę ze swojego dziecka. 

Po kąpieli przyszedł czas na naukę dobrych manier, więc kaczka zabrała swoje dzieci na podwórko. Tam jej brzydkie kacząt-
ko zostało dostrzeżone i od razu wszyscy zaczęli się z niego naśmiewać: 
– Co to? To ma być kaczątko? A fe, jakie brzydkie! Idź stąd, pokrako! 

Matka próbowała go bronić, tłumacząc, że przecież nikomu nie robi nic złego, jednak została zakrzyczana przez ptac-
two całego podwórka, które na dodatek zaczęło szczypać i popychać pisklę. Jego rodzeństwo było dobrze przyjęte 
przez ptasią społeczność, jednak odmieniec miał bardzo ciężkie życie. Wszyscy poza matką znęcali się nad nim, już 
nie tylko kaczki, ale nawet kury szczypały je i przepędzały. W końcu także matka, zmęczona ciągłą krytyką, zaczęła 
wstydzić się brzydkiego dziecka i odganiała je od siebie. Biedne pisklę uciekło zatem z podwórka przez płot i wylądo-
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wało w gęstych krzakach. Szelest przestraszył małe ptaszki siedzące na gałęziach i odfrunęły, a kaczątko pomyślało, że 
uciekły przez jego brzydotę. Pobiegło zatem dalej, aż nad staw, gdzie żyły dzikie kaczki. Tam spędziło noc, nazajutrz 
zaś dzikie kaczki zapytały je: 
– A coś ty za jeden? 

Ale kaczątko tylko kłaniało się pokornie na wszystkie strony. 
– Jesteś strasznie brzydki – orzekły dzikie kaczki. – Ale jak chcesz, możesz do nas dołączyć. Bylebyś tylko nie chciał się 
żenić z żadną z nas. 
O tym akurat kaczątko w ogóle nie myślało, więc kilka dni spokojnie spędziło wśród kaczek. Potem przyleciały nad staw dwa 
zarozumiałe gąsiory i jeden z nich powiedział: 
– Jesteś tak brzydki, że nie musimy się ciebie obawiać, możemy cię więc zabrać ze sobą nad nasze błoto, gdzie roi się od 
ślicznych białych, rozmownych gąsek. Kto wie, może jakiejś przypadniesz do gustu mimo swojej brzydoty? Na pewno się 
tam zakochasz, leć z nami nad nasze błoto. 

Drugi otworzył dziób, by coś dodać, ale nagle oba padły martwe od strzałów zadanych przez myśliwych i po chwili dwa 
psy myśliwskie przybiegły, by zebrać łup. Jeden z nich podszedł do brzydkiego kaczątka, po czym powąchał je i zostawił 
w spokoju. „Jestem tak brzydki, że nawet psy nie chcą mnie pożreć” – pomyślało kaczątko. Było jednak tak przerażone, że 
w ogóle nie mogło się ruszyć przez kilka godzin. W końcu ruszyło przed siebie, jednak zaskoczyła je potworna burza z pio-
runami. Zmęczone kaczątko usiłowało znaleźć jakieś schronienie i wtedy jego oczom ukazała się mała chatka. Ostatkiem sił 
podeszło do niej i wsunęło się przez uchylone drzwiczki, które wisiały na jednym tylko zawiasie. 

Okazało się, że w chatce mieszka stara kobieta z kurą i kotem o rozmaitych kocich zdolnościach. Rano wszyscy zauważyli 
obecność przybysza i staruszka odezwała się dość szorstko: 
– Co to ma być? 
Kaczątko skuliło się, bo było pewne, że zaraz zaczną je szczypać albo kopać, ale nic takiego się nie stało. Kobieta przyjrzała 
mu się, a ponieważ była stara i słabo widziała, pomyślała, że to kaczka, zagubiona podczas burzy, powiedziała więc: 
– To chyba kaczka! Wspaniale, bardzo lubię kacze jaja. Byle to tylko nie był kaczor. No, przekonamy się niebawem. 

Minęły jednak trzy tygodnie, a kaczych jaj nie jak nie było, tak nie ma. Bardzo rozgniewało to kurę, która była bezkrytycznie 
zapatrzona w swoją panią oraz kota, zapytała więc kaczątko: 
– Umiesz znosić jaja? 
– Nie. 
– To po co się odzywasz? 
Kot zapytał natomiast: 
– A czy umiesz mruczeć, wyginać grzbiet i sypać iskry? 
– Nie. 
– No to siedź cicho przy mądrzejszych od siebie. 

I kaczątko usiadło zawstydzone. Jednak po chwili wiatr przyniósł przez uchylone drzwi zapach stawu, tataraku i trzciny, 
a kaczątko poczuło tak nieodpartą ochotę popływać, że od razu powiedziało o tym kurze. 
– Co to za głupoty przychodzą ci do głowy? – odrzekła kura srogim tonem. – Nikt normalny nie wejdzie z własnej woli do 
wody! Brr! Zapytaj naszej pani albo kota! 
– Nie rozumiecie mnie... – szepnęło kaczątko. 
– Jeśli my ciebie nie rozumiemy, to kto cię rozumie? – spytał kot. – Pewnie wydaje ci się, że jesteś mądrzejszy od naszej pani, 
kury i mnie. Ale jesteś w błędzie. Zacznij znosić jaja, albo chociaż mruczeć i sypać iskry, to będziemy mieli o czym rozmawiać. 

Dzień Postaci z Bajek | TECZKA NAUCZYCIELA
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Kaczątko postanowiło, że pójdzie sobie w świat, bo w chatce także wszyscy tylko je upokarzali. Nikt go nie zatrzymywał, 
więc ruszyło przed siebie. I chociaż mogło pływać do woli wśród fal i tataraku, było bardzo samotne, ponieważ inne ptaki 
unikały go z powodu brzydoty. 

Tymczasem nadeszła jesień. Pewnego dnia podczas pływania, kaczątko zobaczyło wzbijające się pod niebo dwa wspaniałe, 
przepiękne ptaki. Były lśniąco białe, miały potężne skrzydła, długie, smukłe szyje i wołały do kaczątka: 
– Leć z nami...! 

Ale kaczątku aż mowę odjęło z zachwytu i wstydu, że tak piękne ptaki w ogóle spojrzały na niego – chodzącą brzydotę. 
Poczuło nieznaną sobie dotychczas tęsknotę, miało wrażenie, że coś łączy go z tymi ptakami, chociaż nie wiedziało, dokąd 
lecą i jak się nazywają. Wstyd jednak wygrał i kaczątko pozostało samo na opustoszałym stawie. Przyszła zima i wody zama-
rzały; zamarzł i staw, na którym żyło w samotności brzydkie kaczątko. Lód skuł go jak kleszcze i uwięził tak, że nieszczęsny 
ptak nie mógł się ruszyć. Kaczątko było pewne, że czeka je powolna śmierć, jednak nazajutrz jakiś wieśniak zauważył je, 
rozbił nogą lód i zabrał kaczątko do chaty. Było tam ciepło i jasno, ale strasznie gwarno. Dzieci wieśniaka bardzo chciały się 
z nim bawić, ono jednak bało się, że chcą zrobić mu krzywdę – zaczęło biegać i machać skrzydłami, aż wylało na podłogę 
wiadro z wodą. Gospodyni bardzo się zezłościła i zaczęła krzyczeć, na co dzieci rozbrykały się jeszcze bardziej i cały czas 
goniły kaczątko, które przerażone, uciekło wreszcie na zewnątrz i zaszyło się w szuwarach. Tam, przymierając głodem i wal-
cząc z okrutnym zimnem, przetrwało aż do wiosny. 

Słońce zaczęło przygrzewać coraz mocniej. Trawa zazieleniła się, przyroda przebudziła do życia. Również kaczątko odżyło 
i wypłynęło na swój ukochany staw. Wtem ujrzało nieopodal te królewskie ptaki, za którymi tak tęskniło i serce zabiło mu 
mocniej. Postanowiło do nich podpłynąć, nawet jeśli ptaki miałyby je zadziobać na śmierć. Ale jeśli już ktoś miałby je zabić, 
niech są to te majestatyczne istoty, nie kura, czy wrzeszcząca gospodyni... Kaczątko szepnęło do pięknych ptaków z pokorą: 
– Zabijcie mnie. Lepiej umrzeć niż żyć. 

Ale cóż to? Pochylając głowę, kaczątko zobaczyło na tafli stawu swoje odbicie! Z szarego, brzydkiego kaczątka, przeistoczy-
ło się w łabędzia. Młodego, przepięknego, białego łabędzia. 
Zauważyły go dzieci, które biegając wokół stawu, karmiły łabędzie okruchami chleba i zaczęły wołać: 
– Zobaczcie, nowy łabędź przybył! Jaki piękny, najpiękniejszy z nich wszystkich! 

A kaczątko zawstydziło się bardzo, ponieważ teraz to pozostałe łabędzie kłaniały mu się z uznaniem. Dzieci pobiegły po ro-
dziców, by i oni mogli zobaczyć niezwykle pięknego ptaka, który przybył na ich staw. On jednak trwał z głową schowaną pod 
skrzydłem ze wstydu i strachu, że to tylko sen i zaraz znowu obudzi się wśród szydzących kaczek, czy nieprzyjaznych kotów... 
– Nigdy nie marzyłem o takim szczęściu... Nigdy! – szeptał wzruszony.

Legenda:
Opinie innych i fakty o brzydkim kaczątku 
Myśli brzydkiego kaczątka o sobie samym
Oczekiwania innych wobec brzydkiego kaczątka
Przeczucia brzydkiego kaczątka o jego powołaniu

WERSJA DLA UCZNIA nie zawiera oznaczeń w tekście.
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ZAŁąCZNIK 2
PROPOZYCJA ZAPISANIA NOTATKI I WNIOSKóW Z LEKCJI

od BrzydkieGo kaczątka do Bohatera

Wyjdź poza ramy, które Cię ograniczają. Opuść ciasne pudełko komfortu i podążaj za głosem powołania. Pamiętaj, że 
oryginał jest zawsze lepszy niż kopia!

Opinia innych o brzydkim kaczątku była 
w sprzeczności z faktami, np. przepowia-
dany indyk okazał się kaczątkiem, mó-
wiono, że będzie się bał wody, a pływał 
najlepiej ze wszystkich

Kłamstwo powtarzane kilka razy odczy-
tujemy jako prawdę, zaczynamy w nie 
wierzyć. Przekonanie implikuje postawę, 
bo myśl jest ziarnem czynu

Powołanie to nieodparta chęć dokonania 
czegoś bez względu na niesprzyjające 
okoliczności. To głębokie przeczucie, 
którego nie da się wytłumaczyć w racjo-
nalny sposób, ponieważ często jest to dla 
otoczenia nielogiczne. Tak jak chęć pły-
wania, która pojawiła się w sercu brzyd-
kiego kaczątka, w oczach kury i kota była 
absolutnie niedorzeczna. Powołanie, 
szczególnie na samym początku, bywa 
też irracjonalne w oczach samego zain-
teresowanego, ponieważ nie da się go 
empirycznie wytłumaczyć

Kura chciała, aby kaczątko umiało znosić 
jaja, kot, aby potrafiło mruczeć, wyginać 
grzbiet i sypać iskry. Każde z tych zwie-
rząt wymagało od niego swoich umiejęt-
ności i zdolności. Dlaczego? Ponieważ 
innych nie znało. Takie działanie wynika 
z lęku przed innym. Kto sam jest ogra-
niczony i zamknięty w jakichś ramach, 
ogranicza innych
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Jak sprawdzasz się w pracy zespołowej?
Psychotest

Każdy z nas ma nieco inne umiejętności pracy w zespole, różnimy się też w zakresie motywacji do tej formy działania. Część 
z nas w zespole czuje się jak ryba w wodzie, część preferuje pracę w pojedynkę, jeszcze inni dobrze odnajdują się w obu 
tych sytuacjach. Nasza psychozabawa pomoże Ci ocenić, jak dobrze odnajdujesz się w pracy zespołowej i co, być może, 
warto w tym obszarze zmienić.

Pamiętaj, że test jest psychozabawą, a jego zadaniem jest jedynie dostarczać wskazówek. Nie jest narzędziem diagnostycz-
nym i nie może być używany do diagnozy.

Instrukcja: Przeczytaj uważnie każde pytanie i zaznacz odpowiedź na skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się 
nie zgadzam”, a 4 „zdecydowanie się zgadzam”. Następnie podlicz punkty i przeczytaj, o czym mogą świadczyć Twoje 
wyniki.

Znaczenie odpowiedzi:
1 – zdecydowanie się nie zgadzam
2 – raczej się nie zgadzam
3 – raczej się zgadzam
4 – zdecydowanie się zgadzam

1.  Tuż przed planowanym spotkaniem zespołu mam z reguły dobry nastrój.
 1  2  3  4

2.  Kiedy trafiam do zespołu, wolę swoje zadania wykonywać osobno, w swoim wolnym czasie, i tylko później przynosić 
efekty swojej pracy na kolejne spotkanie.

 1  2  3  4

3.  Preferuję pracę, w której często mam okazję spotykać się z innymi, rozmawiać, wymieniać myśli i pomysły.
 1  2  3  4

4.  Potrzebuję sporo czasu, by przyzwyczaić się do faktu, że będę pracować w zespole.
 1  2  3  4

5.  Uważam, że dzięki pracy zespołowej można osiągnąć lepsze wyniki, niż kiedy każdy pracuje w pojedynkę.
 1  2  3  4

6.  Kiedy dowiaduję się, że mam pracować w zespole, w pierwszym odruchu reaguję niechęcią, zniecierpliwieniem lub 
obawą (np. czy się sprawdzę).

 1  2  3  4

TECZKA NAUCZYCIELA | Praca zespołowa
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7.  Potrafię szybko dostosować się do sytuacji pracy w zespole.
 1  2  3  4

8.  Kiedy pracuję w zespole, często trudno jest mi ukryć moje negatywne emocje i nastawienie.
 1  2  3  4

9.  Uważam, że dzięki dotychczasowej pracy w zespołach z koleżankami i kolegami sporo się nauczyłam/nauczyłem.
 1  2  3  4

10. Praca w zespołach to zwykle strata czasu.
 1  2  3  4

11. Pracując w zespole, potrafię elastycznie dopasować się do wymagań sytuacji i zadania, niemal zawsze mam do zaofe-
rowania coś, co przyczynia się do osiągania dobrych rezultatów końcowych.

 1  2  3  4

12. Pracując w zespole, mam wrażenie, że obowiązki są bardzo nierównomiernie rozłożone – niektóre osoby są obarczone 
nadmiernie, inne prawie nic nie robią.

 1  2  3  4

13. Mam spore umiejętności rozwiązywania konfliktów pojawiających się w zespole, dzięki czemu łatwiej jest nam osiągać 
porozumienie i utrzymywać dobrą atmosferę pracy.

 1  2  3  4

14. Na samą myśl o tym, że mam iść na spotkanie zespołu, odechciewa mi się pracy, nawet jeśli nasze zadanie jest całkiem 
interesujące.

 1  2  3  4

15. Zwykle,  nawet mimo okazjonalnych  sprzeczek  czy nieporozumień w zespole,  potrafię  utrzymać dobre nastawienie 
wobec innych osób w grupie oraz samej pracy nad zadaniem.

 1  2  3  4

16. Tak długo, jak to możliwe, staram się unikać pracy w zespole.
 1  2  3  4

17. Praca w zespole stanowi dla mnie ciekawe urozmaicenie zawodowych obowiązków.
 1  2  3  4

18. Pracując w zespole, mam wrażenie, że poza mną nikt nie jest w nim zbyt wartościowym członkiem; innym osobom 
z reguły brakuje albo kompetencji, albo zaangażowania.

 1  2  3  4

19. Dostrzegam duży sens w pracy zespołowej – moje doświadczenie pokazuje, że realnie przyczynia się ona do rozwiązy-
wania istotnych problemów i wprowadzania ważnych usprawnień.

 1  2  3  4

20. Kiedy sprawy nie idą po mojej myśli, staram się za wszelką cenę przeforsować swoje rozwiązania.
 1  2  3  4
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PUNKTACJA:

Pytania nieparzyste Pytania parzyste

Odpowiedź Punkty Odpowiedź Punkty

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

Twoja suma punktów: …

WYNIKI:

20–38 punktów:
Preferujesz samodzielną pracę, a zespołowej starasz się unikać tak długo, jak to możliwe. Może to wynikać z Twojej oso-

bowości – część z nas jest po prostu bardziej introwertyczna i faktycznie może bardzo wydajnie pracować w pojedynkę. Ale 
bardzo możliwe też, że masz niezbyt dobre wcześniejsze doświadczenia z pracy zespołowej. Być może w przeszłości byłaś/
byłeś częścią zespołu, w którym rzeczywiście zabrakło efektywnej i dobrze zaplanowanej pracy bądź sprzyjającej atmosfery.

Praca w zespole jest jednak czymś, czego trudno unikać w nieskończoność, poza tym daje realne szanse osiągania war-
tościowych efektów. Warto więc postarać się zmienić nastawienie na bardziej pozytywne, otworzyć się na zespół i podjąć 
wyzwanie wspólnej pracy mimo różnic. Bardzo przydatne jest też ustawiczne doskonalenie się i podnoszenie swoich kom-
petencji interpersonalnych (takich jak komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów). Każdy zespół jest trochę inny, 
zatem złe wcześniejsze doświadczenia nie muszą oznaczać, że i tym razem będzie podobnie.

39–59 punktów:
Wiele wskazuje na to, że dobrze się czujesz, pracując w zespole, i osiągasz raczej satysfakcjonujące efekty. Nie masz 

może jednoznacznie pozytywnych doświadczeń i wiesz, co to konflikty, ale w pracy zespołowej dostrzegasz więcej plusów 
niż minusów. Potrafisz odnaleźć się w grupie zarówno w aspektach interpersonalnych (zwykle dobrze układają Ci się relacje 
z innymi osobami w grupie), jak i zadaniowych czy merytorycznych (pracujesz efektywnie i z właściwym skutkiem, co ma 
istotne znaczenie dla wyników całego zespołu). Wciąż jednak czujesz, że mogłoby być jeszcze lepiej.

Masz zatem predyspozycje, które już przynoszą realne efekty i czynią Cię wartościowym członkiem zespołu, a które 
możesz jeszcze rozwinąć – poszerzając zakres swoich kompetencji interpersonalnych czy pracując nad swoim pozytywnym 
nastawieniem. Pamiętaj o tym, by nie zrażać się w obliczu pojedynczych trudności czy niepowodzeń; czasem w grupie trud-
no ich uniknąć, ważne jednak, by umieć przezwyciężać chwilowe kryzysy i pomagać w tym innym osobom.

60–80 punktów:
Praca w zespole to Twój żywioł. Cenisz sobie możliwość kontaktu z ludźmi, wspólnego z nimi uczenia się i rozwijania 

swoich kompetencji, a także realnego wpływania na sytuację w szkole – właśnie poprzez pracę zespołu. Potrafisz odnaleźć sa-
tysfakcję w dzieleniu się z innymi swoimi pomysłami, opiniami i wiedzą, ale potrafisz też docenić ich kompetencje, inicjatywę 
i wkład pracy. Nie zawsze przyjmujesz rolę lidera, ale jeśli Ci ona przypadnie, dobrze się w niej sprawdzasz. Potrafisz też dobrze 
współpracować, kiedy liderem jest ktoś inny – pod warunkiem, że osoba ta faktycznie ma odpowiednie kompetencje.

Nad czym jeszcze możesz popracować? Jeśli jest taka sfera, prawdopodobnie sama/sam zdajesz sobie z tego sprawę i już 
nad nią pracujesz. W każdym razie zdecydowanie możesz uważać się za cennego członka zespołu.
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Przemówienie dyrektora 
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 

dla klas I

Kochani uczniowie!

Miło mi powitać was na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Przekroczyliście dziś próg naszej szkoły po raz pierw-
szy, stając się pełnoprawnymi członkami naszej małej szkolnej społeczności. To wielkie wydarzenie! Rozpoczynacie dziś 
pierwszą klasę.

Długo przygotowywaliście się do tej ważnej chwili. Razem z rodzicami kompletowaliście szkolną wyprawkę, wybierali-
ście książki i zeszyty, układaliście kredki i ołówki w swoich nowych piórnikach. I choć pożegnanie z przedszkolem, w którym 
przeżyliście tyle miłych chwil, na pewno nie było dla was łatwe, i pewnie tęsknicie trochę za paniami, które tak troskliwie 
o was dbały, jestem pewna/pewien, że wielu z was niecierpliwie odliczało już dni do 1 września.

Widzę po waszych twarzach, jak bardzo jesteście podekscytowani, ale również nieco zalęknieni. Zastanawiacie się, 
co was czeka, jak poradzicie sobie z nowymi obowiązkami, z wczesnym wstawaniem, odrabianiem zadań domowych, jak 
odnajdziecie się w nowej szkole. Mam nadzieję, że kiedy minie już pierwszy lęk i niepokój związany z tak wielką zmianą 
w waszym życiu, poczujecie się tu dobrze i bezpiecznie. Ja ze swojej strony mogę wam obiecać, że wraz z resztą nauczycieli 
dołożę wszelkich starań, aby pomóc wam oswoić się z nowym miejscem i sprawić, byście poczuli się tu jak w domu.

Muszę wam wyznać, że obserwowanie kolejnych roczników uczniów – przyglądanie się temu, jak się zmieniają, do-
rastają i stają się coraz dojrzalsi – uważam za jeden z najistotniejszych, a zarazem najprzyjemniejszych i najpiękniejszych 
elementów mojej pracy. Dlatego jestem szalenie ciekawa/ciekawy, jacy będziecie, kiedy spotkamy się tu za dziesięć miesięcy 
na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego i powitania wakacji – waszych pierwszych szkolnych wakacji. Jak 
będziecie wówczas wyglądać? Jak się zachowywać? Cóż, nie mam najmniejszych wątpliwości, że większość z was do tego 
czasu mocno się zmieni. Pewnie będziecie wyżsi, wasze twarze nabiorą dużo poważniejszego wyrazu. Będziecie wiedzieć 
więcej i umieć dużo więcej.

Oczywiście odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w czerwcu, ale mam przeczucie, że się nie mylę. Tymczasem 
jednak pozwólcie, że jeszcze raz serdecznie powitam was w murach naszej szkoły! Życzę wam, abyście jak najpełniej wy-
korzystali spędzony tutaj czas i nauczyli się jak najwięcej – nie tylko o świecie, ale także o sobie samych. Życzę wam wielu 
sukcesów, samych dobrych ocen oraz wielu miłych chwil spędzonych w gronie nowych koleżanek i kolegów. A przede 
wszystkim życzę zarówno wam, jak i sobie, abyśmy wszyscy w ciągu nadchodzących miesięcy zachowali ten zapał i ener-
gię do działania, które dziś nam towarzyszą. Mam nadzieję, że nadchodzący rok szkolny będzie dla nas wszystkich wielką, 
wspólną przygodą.

       Wszystkiego dobrego, kochani!
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Przemówienie dyrektora 
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 

dla klas IV

Kochani uczniowie!

Witam was wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym powitaniu nowego roku szkolnego. W powietrzu wciąż jeszcze 
pachnie latem, choć już niebawem liście zaczną stopniowo zmieniać swoją barwę i będą mienić się wszystkimi kolorami 
jesieni – żółtym, czerwonym, brązowym. Zanim to jednak nastąpi, czeka nas – a przynajmniej taką mam nadzieję – co naj-
mniej kilka dni pięknego babiego lata, kiedy cała przyroda wciąż jeszcze będzie kurczowo trzymać się letnich wspomnień, 
jakby nie mogąc się z nimi rozstać.

Dzisiejsza uroczystość jest dla was wszystkich bardzo szczególna. Nie jesteście już maluchami. To dla was wielki dzień. 
Zakończyliście pierwszy etap swojej edukacyjnej przygody i właśnie wkraczacie w następny. Czekają na was nowi nauczy-
ciele, zupełnie nowe przedmioty, być może nowe koleżanki i koledzy, nowe wiadomości i całkowicie nowe wymagania.

Pewnie wielu z was trochę się tego wszystkiego obawia. Zastanawiacie się, jak to będzie, czujecie się niepewnie, zaci-
skacie nerwowo dłonie, nie bardzo wiedząc, czego się spodziewać. Niektórzy z was pewnie najchętniej schowaliby się ze 
strachu w mysiej dziurze. Spokojnie! Nie musicie się tego wstydzić, to zupełnie naturalne. Ja na waszym miejscu czułabym/
czułbym się dokładnie tak samo. Pamiętajcie jednak, że boimy się tylko tego, czego nie znamy, a wy już niedługo oswoicie 
się z tymi wszystkimi zmianami. I mogę wam zaręczyć, że przestaną one wydawać się wam takie straszne. Przestaniecie się 
bać i nie mam wątpliwości, że wspaniale odnajdziecie się w tej nowej dla was sytuacji.

Wierzcie mi, że już niedługo nowe sale staną się znajome. Szkolne pomieszczenia i zakamarki przestaną być wam obce 
i przez kolejny rok będą rozbrzmiewać waszym śmiechem i gwarem wesołych, ożywionych rozmów. Korytarze będą tętnić 
życiem, wypełnione waszą obecnością, i muszę przyznać, że ta perspektywa bardzo mnie cieszy. Wszak to właśnie wy  
– uczniowie – tworzycie niepowtarzalną atmosferę naszej szkoły i jesteście jej nieodłączną częścią. Dlatego optymistycznie 
patrzę w przyszłość i mam nadzieję, że i wy już wkrótce zgodzicie się ze mną, że strach ma wielkie oczy i tak naprawdę nie 
było się czego bać.

Kochani! W rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym życzę wam zatem, aby wszystkie wasze dzisiejsze obawy za 
dziesięć miesięcy okazały się tylko bardzo odległym wspomnieniem. Niech wspaniała przygoda, którą zaczynacie dziś, 
trwała i była dla was źródłem samych sukcesów. Zdobywajcie wiedzę, poszerzajcie swoje horyzonty, nawiązujcie przyjaźnie 
i czerpcie pełnymi garściami z dni, które jeszcze przed wami! 

       Jesteście gotowi? 
       Nowy rok szkolny uważam za oficjalnie rozpoczęty!
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Przemówienie dyrektora 
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 

dla klas VI

Drodzy uczniowie! 

Z niekłamaną radością chciałabym/chciałbym powitać was na dzisiejszej wyjątkowej uroczystości. Jak łatwo się domy-
ślić, jej wyjątkowość wynika przede wszystkim z faktu, że widzimy się dzisiaj po raz pierwszy w nowym – oby lepszym i ob-
fitującym w jeszcze większe sukcesy niż lata ubiegłe – roku szkolnym 2016/2017. Mam wielką nadzieję, że te dwa miesiące 
upragnionych, długo wyczekiwanych wakacji upłynęły wam wszystkim pod znakiem beztroskiego lenistwa i spokoju. Mam 
nadzieję, że wypoczęliście, spędziliście miłe chwile, naładowaliście akumulatory i jesteście gotowi do tego, aby z zapałem 
i energią przystąpić do działania.

Wkraczamy właśnie w nowy rok szkolny. Jaki będzie? Oczywiście wszyscy życzylibyśmy sobie, aby był krótki, łatwy 
i przyjemny – zarówno dla was, uczniów, jak i nas, nauczycieli. Obawiam się jednak, że nie ominą nas także pewne wyzwa-
nia i obowiązki, bo one są nieodłączną częścią życia. Niewykluczone też, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy przyjdzie 
nam się zmierzyć z większymi lub mniejszymi trudnościami. Jak mówi jednak łacińskie przysłowie: Per aspera ad astra, moi 
mili. Przez trudy do gwiazd. Wierzę, że każdy z was jest w stanie tam dotrzeć, ponieważ należycie do tego wspaniałego 
pokolenia, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

Rozpoczynający się właśnie rok szkolny jest dla nas wszystkich wyjątkowy także z innego powodu. Otóż będzie on 
ostatnim, jaki spędzicie w murach naszej szkoły. Już za niecałe dziesięć miesięcy opuścicie znajome sale, pożegnacie się 
z nauczycielami, koleżankami i kolegami, a potem wyruszycie w nieznane. Wkroczycie na kolejny etap edukacji. Gra toczy 
się o naprawdę wysoką stawkę – chodzi nie tylko o dobre imię i wizerunek naszej szkoły, ale także – a właściwie przede 
wszystkim – o waszą przyszłość, kochani. Mam więc nadzieję, że dacie z siebie wszystko i że ta podróż w nieznane okaże 
się dla was fascynującą, niezapomnianą przygodą.

Pamiętajcie, że większość trudności i ograniczeń, które uważacie za nie do pokonania, istnieje tylko w waszych głowach 
i przy odrobinie wysiłku jesteście w stanie je przezwyciężyć. Nie zmarnujcie swojego potencjału i spożytkujcie go najlepiej, 
jak tylko umiecie. Odkrywajcie w sobie pasje, pielęgnujcie je, poszerzajcie swoje horyzonty i wytrwale dążcie do wytyczo-
nych celów. Mogę wam zagwarantować, że jeśli zastosujecie się do tych wskazówek, owoce waszej pracy niejednokrotnie 
zaskoczą nawet was samych.

       Dziękuję wam za udział w dzisiejszej uroczystości. 
       Rok szkolny 2016/2017 uważam za otwarty!
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Przemówienie dyrektora 
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 

dla klas I gimnazjum

Drodzy uczniowie!

1 września jest w naszym kalendarzu dniem szczególnym. Uczniowie i nauczyciele w całej Polsce gromadzą się na uro-
czystym apelu, aby wspólnie powitać nowy rok szkolny. Z drugiej jednak strony obchodzimy dziś również wyjątkowo ważną 
rocznicę w historii naszego kraju – rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Mimo że te dwa wydarzenia pozornie nie 
mają z sobą związku i z waszej perspektywy mogą wydawać się od siebie odległe o całe lata świetlne, między przeszłością 
a teraźniejszością istnieje nierozerwalny związek, o którym zawsze powinniśmy pamiętać.

77 lat temu młodzi ludzie – wasi rówieśnicy oraz chłopcy i dziewczęta niewiele starsi od was – w ciągu jednej chwili 
musieli porzucić całą swoją młodzieńczą beztroskę. Musieli błyskawicznie dojrzeć i wziąć na swoje barki niewyobrażalną 
odpowiedzialność – odpowiedzialność, z którą młodzież nie powinna się mierzyć tak wcześnie. W ogóle nie powinna się 
mierzyć. Tamten tragiczny wrześniowy poranek był pewnie całkiem podobny do dzisiejszego. „A lato” – jak pisał poeta – 
„było piękne tego roku”, mimo że świat w takim kształcie, w jakim znali go wasi rówieśnicy z tamtego okresu, w jednej chwili 
przestał istnieć.

Dlaczego wspominam o tym dzisiaj? Przede wszystkim po to, by uświadomić wam rzecz, z której pewnie nie do końca 
zdajecie sobie sprawę: jak ogromne macie szczęście, że urodziliście się w innych czasach, w zupełnie innym świecie. Dzisiaj 
Alek, Rudy, Zośka i inni bohaterowie tamtych dni, których sportretował na kartach Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński, są 
dla was pewnie takimi samymi postaciami literackimi jak Pan Tadeusz czy Zbyszko z Bogdańca. Doświadczenia tych młodych 
ludzi o gorących głowach, wielkich sercach i lwiej odwadze nie są waszymi doświadczeniami (i całe szczęście!), ale to właśnie 
dzięki nim możecie dziś mówić o sobie, że jesteście nie tylko obywatelami wolnej, demokratycznej Polski, ale i całej Europy.

Możecie się uczyć, rozwijać swoje pasje, pielęgnować zainteresowania. Możecie podróżować, z czego większość z was 
pewnie za kilka lat skorzysta. Możecie zwiedzać, poznawać, zdobywać szczyty – dosłownie i metaforycznie. Nie ma dla was 
barier, granic, rzeczy niemożliwych. Jak to mówią, sky is the limit. Wolność została wam dana, ale chciałabym/chciałbym, 
abyście nigdy nie zapominali, że to szczególny dar, o który musicie dbać. Nie wolno wam go nie doceniać, nie wolno wam 
go zmarnować.

I chociaż, kiedy tak przyglądam się obecnej sytuacji w systemie oświaty i wszystkim zmianom – zarówno tym planowanym, 
jak i już wprowadzanym – nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jedyne, co jest pewne, to właśnie zmiana, bez względu na to, co 
nas jeszcze czeka – nie tylko w tym roku szkolnym, ale także w nadchodzących latach – to od waszych starań i ambicji zależy, 
czego się nauczycie, jakich nabędziecie umiejętności, jak pokierujecie swoim rozwojem. Na tym polega dorosłość, moi mili.

       Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej uroczystości. 
       Wszystkiego dobrego!
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Przemówienie dyrektora 
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 

dla maturzystów

Moi drodzy!

Jak powiedział kiedyś Anthony Eden, brytyjski polityk i dyplomata: „Dobre przemówienie musi posiadać interesujący po-
czątek i ciekawe zakończenie. A przede wszystkim: zakończenie musi znajdować się jak najbliżej początku”. Chyba wszyscy 
zgodzicie się ze mną, że miał rację, prawda?

Nie będę wobec tego powtarzać słów, które pewnie doskonale znacie. Jestem w stu procentach przekonana/przekonany, 
że w ciągu tych wszystkich lat spędzonych w szkolnych murach – najpierw w szkole podstawowej, później w gimnazjum, 
aż wreszcie w szkole średniej – słyszeliście już całe mnóstwo najróżniejszych okolicznościowych przemówień, okraszonych 
zapewne mniej lub bardziej popularnymi cytatami wielkich ludzi, aforyzmami i sentencjami. A teraz przyznajcie szczerze, 
jak dużo z tego zapamiętaliście? Ile z nich bylibyście w stanie dziś powtórzyć?

Bez wahania jestem w stanie założyć się o każde pieniądze, że niewiele. W gruncie rzeczy wszystkie przemówienia, 
a zwłaszcza te inaugurujące nowy rok szkolny, są do siebie bardzo podobne – zawierają kilka ciepłych słów powitania, 
życzenia wszystkiego dobrego i samych sukcesów, wezwanie do działania oraz obietnicę nagrody, ponieważ za niecałe 
dziesięć miesięcy znów nadejdą upragnione wakacje. Zanim to jednak nastąpi, musicie oddać się wytężonej pracy, ponieważ 
właśnie tego od was oczekujemy. Jestem pewna/pewien, że słyszeliście to już wiele razy. Wiele razy doświadczyliście też na 
własnej skórze, że w tych słowach kryje się ziarno prawdy, bo sukces rzeczywiście okupiony jest ciężką pracą. Czy muszę 
przekonywać was o tym po raz kolejny?

Sami doskonale wiecie, że nadchodzący rok szkolny będzie dla was rokiem szczególnym. Zapewne czujecie już na 
karku ciężki oddech zbliżającego się widma matury. O czekającym was egzaminie dojrzałości przypominają wam rodzice 
i nauczyciele. Przypuszczam, że wielu z was na samą myśl o tym czuje, jak przechodzą go ciarki. Niektórzy – czego również 
jestem pewna/pewien – na razie starają się o tym jeszcze nie myśleć, wychodząc z założenia, że „jakoś to będzie”. I w pew-
nym sensie mają rację – jakoś będzie. Od was zależy jednak, jak to „jakoś” będzie wyglądać, czy będzie dla was źródłem 
radości, czy rozczarowania.

Zamiast powtarzać oklepane formułki i frazesy, życzę wam zatem po prostu, aby nadchodzący rok szkolny upłynął wam 
nie tylko na nerwowym odliczaniu dni do matury, ale także na przełamywaniu własnych słabości i stawaniu się coraz lep-
szym. Nie dla szkoły, rodziców, dla nauczycieli – dla siebie samych. Bo to wy jesteście przecież najważniejsi.

       Powodzenia w tegorocznych zmaganiach, kochani!
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Propozycje zabaw
wzmacniających poczucie własnej wartości

Uczucia
Przedstawiamy dzieciom obrazki, których bohaterowie przeżywają różne uczucia. Zachęcamy je do nazywania tych uczuć, 
opowiadania sytuacji zaprezentowanych w historyjkach, a także dzielenia się swoimi doświadczeniami: 

● Czy zdarza mi się tak czuć? W jakiej sytuacji? 
● Czy to jest miłe, czy nieprzyjemne? 
● Czy lubię ten stan? 
● Po czym mogę poznać, że to jest właśnie to uczucie? 
● Jak sobie radzę, gdy czuję coś nieprzyjemnego?

Pudło – straszydło
Dzieci na karteczkach piszą lub rysują to, czego najczęściej obawiają się w kontaktach z rówieśnikami. Nauczyciel odczytuje 
ich prace i omawia je z uczniami. Bardzo ważne jest, by podkreślać, że wiele osób ma podobne obawy. Warto też poprowa-
dzić dyskusję w kierunku sposobów radzenia sobie z tymi sytuacjami czy lękami.

Moje zalety
Dzieci podpisują kartki, które następnie krążą w grupie. Zadanie polega na tym, by każde z dzieci napisało choć jedną zaletę 
na kartce każdego z kolegów, koleżanek. Na koniec kartki wracają do właścicieli. Czytamy z uczniami wymienione zalety 
i omawiamy je:

● Czy coś nas zaskoczyło?
● Czy wiele osób zwróciło uwagę na jakąś cechę? 
● Co teraz wydaje mi się moją najmocniejszą stroną?

Moje zalety – ciąg dalszy
Dzieci mają za zadanie odrysować na arkuszach papieru swoje dłonie. Następnie wybierają pięć zalet, które są dla nich 
najważniejsze, najmilsze (spośród tych, które napisali im koleżanki i koledzy). Każdą z tych cech wypisują w przestrzeni 
jednego palca, mogą ją ozdobić rysunkami. Arkusze można podpisać i wywiesić na wystawie w klasie, często wracając do 
mocnych cech dzieci podczas innych zabaw i pracy szkolnej. Mają one służyć jako „ściąga” i przypomnienie uczniom o ich 
własnej wartości.

Herb
Pokazujemy dzieciom obrazek herbu średniowiecznego, tłumacząc, że w dawnych czasach rycerze na herbach mieli wyma-
lowane/wyszyte elementy opowiadające o nich lub o rodach, z których pochodzili.

Następnie dajemy dzieciom rysunki herbu podzielonego na cztery części i zachęcamy do narysowania (młodsze dzieci) 
lub wypisania:

● 1 – w czym jestem bardzo dobry,
● 2 – w czym chciałbym być lepszy,
● 3 – co jest dla mnie bardzo ważne,
● 4 – co chciałbym zrobić, gdybym miał nieograniczone (czarodziejskie) moce.
Omawiamy z dziećmi prace, dobrym pomysłem jest też zrobienie wystawy herbów w klasie.
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Współpraca z nieśmiałym uczniem to zadanie długoter-
minowe i przynoszące najlepsze rezultaty, gdy wychowawca 
ma szansę zaangażować do współpracy rodziców dziecka 
i wspólnie pracować nad jego oswajaniem się z rówieśnika-
mi i dynamiką relacji w grupie.

Każdy wiek ma swoje lęki, a wiek, w którym dzieci roz-
poczynają naukę w szkole, jest w ich rozwoju psychicznym 
naturalnym czasem natężenia stanów lękowych i obaw. 
Oznacza to, że nawet najbardziej śmiałe i przebojowe sze-
ścio- i siedmiolatki w tym okresie swojego życia mają pełne 
prawo reagować bardziej nasilonymi odczuciami lękowymi 
na różne bodźce niż na innych etapach swojego rozwoju. 
Kwestia nieśmiałości nie dotyczy tylko wychowanków klas 
na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Problemy z nią 
związane mogą pojawiać się lub nawracać na każdym etapie 
edukacji. Warto jednak pamiętać o roli pierwszego okresu 
kontaktu dziecka ze szkołą jako kształtującego jego później-
sze samopoczucie w klasie.

Czym jest nieśmiałość?
Jest to stan emocjonalny i wynikający z niego zestaw 

postaw i zachowań, u podłoża którego leżą wyobrażenia 
na swój własny temat (zaniżona samoocena, odczuwanie 
swojej niekompetencji, niemożności sprostania zadaniom) 
oraz myśli dotyczące faktu bycia ocenianą/ocenianym przez 
inne osoby. To stan bardzo powszechny i znany każdemu, 
bo chociaż nie wszyscy oceniają siebie jako nieśmiałych, to 
każdy w różnych momentach swojego życia doświadcza po-
wyższych uczuć i myśli na swój temat.

Dzieci nieśmiałe koncentrują się silnie na objawach 
fizjologicznych, które występują u nich w sytuacjach kon-

frontacji z grupą, takich jak drżenie głosu, czerwienienie się, 
potliwość rąk, ból brzucha itp., i najczęściej mają poczucie, 
że jest to przez innych zauważane i może być wyśmiane. 
Psychologowie badający przyczyny nieśmiałości zwraca-
ją uwagę na uwarunkowania związane z temperamentem, 
niezależne od środowiska, które kształtują dziecko. Osoby 
o cechach introwertycznych mają większe predyspozycje do 
odczuwania nieśmiałości, choć nie da się postawić znaku 
równości między tymi cechami. Duże znaczenie ma także 
wpływ postaw rodziców i najbliższego otoczenia w pierw-
szych latach życia dziecka. Mogą to być takie doświadczenia 
z dzieciństwa jak wygórowane oczekiwania, brak wsparcia, 
zawstydzanie, brak wystarczającej ilości kontaktów rówie-
śniczych, doświadczenie odmienności (np. ze względu na 
wygląd, mniejsze umiejętności).

Ważne jest, by pamiętać, że nieśmiałość, mimo że mie-
wa przyczyny temperamentalne, nie jest zdeterminowana 
genetycznie i może zostać wyuczona, a zatem można jej 
również oduczyć. Zdarza się, że dziecko niejako uczy się 
nieśmiałości w wyniku niepowodzeń w swoim rozwo-
ju. Szkoła jest tu niestety główną areną nabywania takich 
postaw, ponieważ to przede wszystkim w niej uczeń kon-
frontuje się ze swoimi niższymi kompetencjami w jakiejś 
dziedzinie. O ile może wycofać się np. z nieadekwatnie 
dobranych dla siebie treningów czy kółek zainteresowań, 
o tyle nie ma możliwości nie konfrontować się z tym, że 
jest widziany przez dzieci jako „oferma” na WF-ie albo 
słabo wypada w nauce na tle klasy. Takie dzieci wymagają 
uważności i wzmacniania mocnych stron, żeby zapobie-
gać utrwalaniu się u nich izolacji społecznej i nasilaniu 
cech lękowych.

Chcę do domu!
zapewne nie istnieje żadna grupa rówieśnicza, w której nie pojawiłoby się  

co najmniej jedno dziecko nieśmiałe, zalęknione i wycofujące się.  
rola wychowawcy w oswajaniu lęku jest bardzo ważna i może przynieść  

wymierne efekty w poprawie funkcjonowania ucznia.
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Trudne sytuacje
Nieśmiałe dzieci doświadczają trudności w byciu w sponta-

nicznej relacji z rówieśnikami, są zablokowane. Często ucznio-
wie ci niemal „przyklejają się” do nauczycieli, nie odstępując 
ich na krok, szukają przejawów wsparcia i bezpieczeństwa 
w postaci fizycznego kontaktu z opiekunem. Zwykle mówią 
cicho, czerwienią się, nie zabierają głosu. Dużym problemem 
na kolejnych etapach szkolnej edukacji jest to, że rezygnują 
z aktywności i zabierania głosu na forum klasy, nawet za cenę 
pogorszenia ocen. Bywa, że nieśmiały uczeń jest świetnie 
przygotowany, ale przeżywa tak paraliżujące uczucie wstydu, 
że zgłasza nieprzygotowanie lub milczy przy odpowiedzi, nie 
umiejąc się przełamać. Warto mieć tego świadomość i szukać 
sposobów wsparcia takiego dziecka. Pomocne może być np. 
doraźne rozwiązanie zastosowane przez nauczycielkę muzyki 
jednej ze szkół podstawowych, która, widząc paraliżujący lęk 
u uczennicy przed wystąpieniem na forum klasy, zapropono-
wała jej zaliczanie materiału, w tym utworów wokalnych, bez 
obecności pozostałych uczniów. Dziewczynka poprawiła w ten 
sposób oceny, okazało się, że znakomicie zna materiał, a także 
czysto gra i śpiewa, dzięki czemu uwierzyła w siebie. Efektem 
było przełamanie się i zgoda na wzięcie udziału w zajęciach 
chóru szkolnego, gdzie uczennica miała szansę poczuć się le-
piej, śmielej, uczestniczyć w nagradzanych występach z innymi 
dziećmi i uwierzyć w swoje kompetencje.

Nieśmiałe dzieci bardzo często nie sprawiają kłopotów 
wychowawczych, a ich trudności mogą długo pozostawać 
niezauważane, ignorowane. Z takim dzieckiem trzeba pra-
cować w sposób, który nie będzie go stygmatyzował. Należy 
unikać etykietek, nie koncentrować się nadmiernie na nie-
śmiałości. Warto zamiast tego zauważać i wypunktowywać 
mocne strony ucznia i czynione przez niego postępy, choćby 
drobne. Nieśmiałe dzieci nierzadko bywają wprost sparali-
żowane lękiem, czują się gorsze od rówieśników, bezradne 
i nie mają w sobie odwagi do podejmowania działań. Bywa-
ją uległe wobec innych, wycofane, bardzo dotkliwie przeży-
wają wszystkie niepowodzenia, nawet te niewielkie.

Oczywiście szczególnie trudnym momentem jest dla nich 
zetknięcie się z nowym środowiskiem, nowymi koleżankami/
kolegami, a więc przyjście do szkoły po raz pierwszy, zmia-
na szkoły lub klasy. Dla każdego ucznia są to wydarzenia 
stresujące, ale nieśmiałe dzieci cierpią wtedy szczególnie 
mocno. Dlatego tak ważna jest troska ze strony nauczyciela 
i okazywanie wyrozumiałości. Dziecko potrzebuje komuni-
katów werbalnych i niewerbalnych o tym, że jest rozumiane, 
akceptowane, że to, co czuje, jest normalne i że wiele osób 
czuje podobnie w takich sytuacjach. Odwoływanie się do 
własnych doświadczeń, np. „Wiem, co przeżywasz, pamię-
tam, jak sama bałam się, gdy poszłam do pierwszej klasy”, 
jest bardzo wzmacniającym komunikatem.

Lękliwego dziecka nie moż-
na „rzucać na głęboką wodę”, 
nie wolno stosować terapii 
szokowej, zmuszać do przeła-
mywania się. Przede wszystkim 
jest mu potrzebne zrozumienie, 
cierpliwość i czas. Pamiętajmy, 
że nieśmiałe dziecko naprawdę 
cierpi i potrzebuje opieki. Po-
nieważ postrzega ono innych 
ludzi jako zagrażających, trze-
ba je delikatnie i wytrwale za-
chęcać do wchodzenia w rela-
cje z rówieśnikami. Ważne jest 
też, by podkreślać pozytywne 
cechy kolegów i koleżanek, 
mając na uwadze, że dziecko 
po prostu nierzadko się ich boi. 
Stworzenie okazji do indywidu-
alizacji kontaktów, dostrzega-
nia odmienności innych dzieci, 
ich dobrych cech, doświadcza-
nia ich życzliwości pomaga bu-
dować bardziej realny i mniej 
lękowy obraz innych. Skutkuje 
to stopniowym przełamywa-
niem się w relacjach.

 Nieśmiałe dzieci  mają 
 problemy z rozpoznawaniem  
 uczuć i ich wyrażaniem, 
 dlatego bardzo przydaje się 
 im pomoc i nauka 
 w tym obszarze 
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Rodzice
Warto omówić z rodzicami ucznia jego wcześniejsze 

doświadczenia, dowiedzieć się, jak funkcjonuje w domu, 
wśród rówieśników na placu zabaw czy na podwórku, jak 
radził sobie w przedszkolu. Jeśli to możliwe, dobrze być na 
początku w stałym kontakcie z rodzicami, zamienić z nimi 
kilka słów, omówić postępy i trudności mniej więcej raz 
w tygodniu. Daje to obu stronom możliwość „bycia na bie-
żąco”. Warto też poznać nastawienie domu rodzinnego do 
problemów dziecka, omawiać możliwość udzielania mu 
wsparcia i umacniania go poza sytuacjami szkolnymi. To 
ważne, aby włączać rodzinę do wspólnego realizowania 
założonych celów i wspierać bliskich w wyrażaniu wobec 
dziecka konstruktywnych ocen. Często wobec rodziców, 
którzy mają z tym problem, wspaniale działa metoda mode-
lowania przez nauczyciela. Otrzymując dużo dobrych opinii 
o swoim dziecku, uczą się oni zmieniać spojrzenie na jego 
trudności i stosować wobec niego pozytywne wzmocnienia. 
Można podpowiedzieć rodzicom zapisanie dziecka na zaję-
cia sportowe lub przedsięwzięcia grupowe, takie jak taniec, 
kółko teatralne, drużyna harcerska, gdzie będzie miało moż-
liwość doświadczać swoich kompetencji (jeśli zajęcia będą 
trafnie dobrane do jego zainteresowań i potencjału) i uczyć 
się oswajania z rówieśnikami innymi niż tylko ci „szkolni”.

Pozostali uczniowie
Do działań wspierających nieśmiałego ucznia należy tak-

że włączać inne dzieci. Ogromny potencjał ma podkreślanie 
wartości współpracy i współdziałania. Zwróćmy uwagę, że 
jest to często treść wielu baśni zawierających przekaz, że 
w jedności siła, a z przyjaciółmi można przeżywać ciekawe 
i barwne przygody. Obok baśni ze wszystkich stron świata, 
w których znajdziemy takie wątki, możemy czytać dzieciom 
bajki terapeutyczne, opracowane pod kątem pomagania 
uczniom w radzeniu sobie z konkretnymi problemami, a na-
wet odwoływać się do współczesnych przekazów z filmów, 
kreskówek, gier. Świat fikcyjny sprawia, że dziecko przestaje 
odczuwać lęk, zaczyna utożsamiać się z bohaterami i budo-
wać w sobie poczucie siły i mocy do zmiany.

Pracując z dzieckiem nieśmiałym, trzeba tworzyć klimat 
zaufania i poczucia bezpieczeństwa, starać się odwracać jego 
uwagę od silnego koncentrowania się na sobie poprzez prze-
kierowywanie jej na inne dzieci i wydarzenia. Dobrze jest 
opracować paletę sytuacji, które pozwolą dziecku stopniowo 
gromadzić dobre doświadczenia i przeżywać choćby drobne 
sukcesy. Doskonale sprawdzą się też ćwiczenia wchodzenia 
w relacje z innymi, zwracanie uwagi na rolę uśmiechu, kon-
taktu wzrokowego, uczenie aktywnego inicjowania zabaw 
i rozmów, podkreślanie ważności udziału dziecka w aktyw-
nościach: „Bez ciebie nie będzie tak ciekawie. Kiedy bawisz 

się z nami, wszyscy czują się dobrze i radośnie”. Trzeba 
zwrócić też uwagę na dzieci dominujące, aby nie starały się 
podporządkować sobie nieśmiałego ucznia. Bardzo dobre 
efekty przynoszą zajęcia dotyczące emocji, mające na celu 
uczenie dzieci rozpoznawania i nazywania stanów emocjo-
nalnych, zachęcanie – także poprzez modelowanie – do ich 
konstruktywnego wyrażania. Nieśmiałe dzieci mają proble-
my z rozpoznawaniem uczuć i ich wyrażaniem, dlatego bar-
dzo przydaje się im pomoc i nauka w tym obszarze. Z reguły 
świetnie radzą sobie natomiast z rysowaniem różnych emocji 
i nastrojów – warto wykorzystać to w pracy z nimi. Jeśli zaś 
chodzi o różne prace plastyczne, to ogromne znaczenie dla 
wstydliwego dziecka, które nie wierzy w siebie, ma nagra-
dzanie go publicznie. Umieszczanie jego prac na wystawie, 
przyznawanie wyróżnień, dyplomów to bardzo skuteczne 
narzędzia budowania wiary w samego siebie. We wszystkich 
tych metodach pracy z uczniem wycofanym trzeba przyjąć 
zasadę dawania mu czasu i akceptacji, poczucia wsparcia, 
a jednocześnie nie stosować wobec niego taryfy ulgowej.

Może się zdarzyć, że w przypadku niektórych nieśmiałych 
dzieci nastąpią zmiany, lecz nie na taką skalę, jaką założył na-
uczyciel na początku pracy z nimi. Nie powinno się traktować 
tego jako porażki. Pamiętajmy, że część dzieci może mieć 
silne uwarunkowania temperamentalne, a ponadto ogromną 
wagę mają doświadczenia pozaszkolne – z domu rodzinnego, 
relacji pozalekcyjnych. Nie starajmy się osiągnąć sukcesu na 
siłę. Jeśli uczeń będzie sprawnie funkcjonował w szkolnej kla-
sie i czuł się tam komfortowo i bezpiecznie, będzie to wielkim 
krokiem naprzód, który należy docenić. Dodatkowo może 
on stanowić dla dziecka silny fundament do pracy nad sobą 
w późniejszych latach – w okresie adolescencji, a nawet w do-
rosłości. Wielu ludzi dopiero w wieku dojrzałym decyduje się 
na pełną konfrontację z problemem onieśmielenia i dopiero 
wtedy czuje się na siłach podjąć walkę z wynikającymi z tego 
trudnościami w życiu. Niemniej zawsze w takiej pracy bazuje 
się na dobrych (jeśli dana osoba takie zgromadziła) doświad-
czeniach z okresu szkoły. Pamiętajmy więc, że trud pracy 
z nieśmiałym malcem może w pełni zaowocować nawet po 
kilkunastu i więcej latach.

Ewa Alicja Wojciechowska
Psycholożka, socjolożka, psychoterapeutka. Prowadzi 
praktykę psychologiczną w Warszawie, pracuje indy-
widualnie z  dorosłymi i  młodzieżą, małżeństwami 
i  rodzinami. Specjalizuje się w  terapii systemowej, 
publikuje teksty na temat psychologii w szkole i ro-
dzinie

Załącznikiem do artykułu są propozycje zabaw (s. 38).

Chcę do domu! | MAŁA SZKOŁA

Zaloguj się na www.oficynamm.pl do swojego panelu klienta i skorzystaj  
z dodatkowych materiałów – wzorów wniosków o rozpoczęcie stażu zawodowego.

Jesteśmy z tobą także online!
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Niektórzy nauczyciele uważają, że same technologie to 
nie wszystko. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak mądrze ich uży-
wać. Technologie zazwyczaj kojarzone są z drogimi i skom-
plikowanymi szkoleniami –„Jeśli chcesz wiedzieć, jak wdro-
żyć technologie, musisz ukończyć specjalistyczny kurs”. 
Tymczasem można się do tego przygotować w zaciszu swe-
go domu, z użyciem dobrego, starego Google’a, lub w naj-
bardziej skomplikowanym wypadku: z pomocą uczniów. 
Z pewnością brzmi to mniej nużąco i zawile. Tym bardziej, 
że nowe kierunki polityki oświatowej mówią wyraźnie o roz-
wijaniu kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży.

Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do sali na lekcję przy-
rody, sprawdzamy obecność i zaczynamy opowieść o dorze-
czach Wisły. Zapewne część uczniów udaje, że słucha, część 
mruczy pod nosem do kolegów, część z tyłu ukradkiem prze-
gląda Facebooka w telefonie i tylko garstka słucha z uwagą 
(większą lub mniejszą). To dość specyficzny obrazek, znany 
wielu nauczycielom, bez względu na przedmiot. A teraz wy-
obraźmy sobie, że wchodzimy na tę samą lekcję przyrody, już 
od progu słysząc podekscytowanych uczniów, przekrzykują-
cych się i z niecierpliwością ustawiających się w kolejce z…. 
pendrive’ami. Wszystko dlatego, że tydzień temu, w ramach 
zadania domowego, poprosiliśmy pary uczniów o przygoto-
wanie krótkiej animacji na temat dorzeczy Wisły (materiał dla 
grup podzieliśmy tematycznie według podstawy programowej). 
Teraz uczniowie chcą pokazać efekty swojej pracy, a my bę-
dziemy jedynie słuchać, komentować i oceniać. Zrobienie pro-
stej animacji wymaga jedynie pół godziny pracy w programie, 
z którego można korzystać za darmo i na przeciętnej jakości 
komputerze. Potrzebny będzie jedynie internet i trochę chęci.

Animacje na lekcjach
Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie bardzo prostej 

aplikacji do wykonywania animacji z gotowych obrazków 
i ikon. Aby rozpocząć, należy założyć darmowe konto na 
stronie www.powtoon.com i zalogować się. Jedyną trud-
nością w używaniu PowToon może być znajomość języka 
angielskiego, choć tak naprawdę nie powinno to stanowić 
ogromnej przeszkody, ponieważ program jest intuicyjny. Po 
zalogowaniu do aplikacji należy stworzyć nową animację 
poprzez kliknięcie „Create” – zostaniemy przeniesieni do 
świata gotowych szablonów i layoutów.

Po wejściu do wybranego szablonu zobaczymy widok 
zbliżony do znanego programu PowerPoint, z tą różnicą, 
że po prawej stronie slajdu znajduje się dodatkowo bogate 
menu. Klikając na zawartość slajdu, zmieniamy jego treść 

Animacje, quizy  
i wirtualne pokoje

Mimo przeciwności i (często bezpodstawnej) niechęci warto zainteresować się trzema bardzo innowacyjnymi  
i praktycznymi obszarami z zakresu nowoczesnych technologii, które można wdrożyć w każdej szkole.  

wystarczy otwartość na eksperymentowanie i odrobina kreatywności.
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i dodajemy odpowiednie gadżety. Mamy możliwość dodania 
zdjęcia, tekstu lub rozmaitych obiektów (np. chmurek dialo-
gowych lub dodatkowych postaci). Oczywiście ostatecznie 
prezentacja będzie ruchoma. 

Po lewej stronie dostępna jest numeracja, możemy więc 
szybko edytować lub dodawać nowe slajdy. To bardzo uła-
twia pracę, szczególnie mniej zawansowanym użytkowni-
kom, widać bowiem, w którym momencie dodaliśmy np. 
napis, a w którym obrazek.

Poniżej listy wszystkich slajdów widnieje przycisk 
„Play”. Po jego kliknięciu zobaczymy efekt naszej pra-
cy. Jeśli nie zadowala nas tempo animacji, bez proble-
mu możemy je zwiększać lub rozciągać w czasie według 
potrzeby. Gotową animację zapisujemy i eksportujemy.  
Możemy zapisać ją na dysku lub podzielić się nią na kanale  
YouTube. Wygenerowany odnośnik możemy też od razu 

wysłać uczniom z prośbą o komentarz. Zapewne będą za-
chwyceni. Jeśli ktoś poczuje powołanie graficzne, może 
zakupić dostęp do bardziej zaawansowanych opcji i bawić 
się aplikacją do woli. Zaawansowany użytkownik w ciągu 
10 minut powinien być w stanie wykonać prostą i zabawną 
animację, a w ciągu 30 minut poradzi sobie z tym nieskom-
plikowanym narzędziem każdy edukator. Zamiast korzystać 
więc z gotowych ćwiczeń, warto stworzyć oryginalną, cie-
kawą animację i np. poprosić uczniów, aby na następne 
zajęcia sami przygotowali kolejną.

Quizy i zadania domowe online
Można również zaproponować uczniom turniej quizo-

wy – zamiast kartkówki lub sprawdzianu. W tym przypad-
ku także przyda się darmowa aplikacja, np. Kahoot, Qzzr 
lub Quizizz. Zrobienie krótkiego quizu wiedzowego zajmie 
pierwszy raz około 20 minut, później zaledwie 10. Najbar-
dziej znana jest aplikacja Kahoot. Klasę można podzielić na 
pięć grup, za każdą poprawną odpowiedź grupa dostawać 
będzie punkty. Uczniowie głosują za pomocą telefonów ko-
mórkowych z dostępem do sieci. Wystarczy jeden telefon na 
grupę. Oczywiście istnieją też odważni nauczyciele, którzy 
używają Kahoota bez podziału na grupy, ale wówczas każdy 
z uczniów musi mieć przy sobie telefon. Prostszą formą dla 
wielu szkół będzie zatem podział na grupy.

Animacje, quizy i wirtualne pokoje | SZKOŁA JUTRA
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W przypadku tej aplikacji zakładamy darmowe konto na 
stronie www.getkahoot.com i logujemy się. Nieznajomość 
języka angielskiego i tu nie powinna być problemem, po-
nieważ aplikacja jest prosta i intuicyjna. Klikamy w przycisk 
„Quiz” i przechodzimy do dodawania pytań oraz obrazków.

Kiedy zamieścimy już wszystkie pytania i zaznaczymy tę 
odpowiedź, która jest poprawna, ustalamy czas, jaki daje-
my uczniom na jej znalezienie (np. 10 sekund), i zapisujemy 
projekt. Następnie, już w klasie, uruchamiamy stronę, loguje-
my się i klikamy „Play” w przygotowanym quizie. Uczniowie 
na swoich telefonach również wchodzą na stronę aplikacji 
i wpisują unikalny pin, który pojawił się obok nazwy quizu. 
Po zalogowaniu można rozpocząć grę. Zabawa jest niesamo-
wicie ekscytująca zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

W zależności od stopnia trudności, quiz można potrakto-
wać jako sprawdzenie wiedzy z poprzednich lekcji lub pod-
sumowanie semestru. Warto również zadać uczniom w for-
mie zadania domowego przygotowanie takiego quizu online 
i przesłanie pinu do jego sprawdzenia.

Lekcje w wirtualnych pokojach
Jeżeli chcemy zaskoczyć uczniów i sami poćwiczyć 

bycie nauczycielem online, mamy taką możliwość dzięki 
aplikacji ClickMeeting. Należy się zarejestrować i zalo-
gować na www.clickmeeting.pl; wersja pokoju dla pięciu 
osób jest bezpłatna (wystarczy do testów i zapraszania 
pierwszych uczestników). Wyobraź sobie, że oferujesz 
uczniom możliwość wzięcia udziału w takiej wirtualnej 
lekcji, która będzie jednocześnie dodatkowym podsumo-
waniem działu, np. na temat dorzeczy Wisły. Podczas 
takiego spotkania uczniowie dowiedzą się ponadprogra-
mowych ciekawostek i tajemniczych historii. Dodatkowo 
będą mogli wykazać się swoimi pomysłami i zaangażowa-

niem. Co można im zaoferować w wirtualnym pokoju? Do 
dyspozycji są m.in.:

● czat dyskusyjny (dzięki niemu masz kontakt z uczniami),
● emisja głosu (słychać cię, mówisz przez mikrofon),
● emisja wideo (widać cię, co jest bardzo atrakcyjne dla 

uczniów),
● pokaz slajdów i prezentacji (treści przygotowane np. 

w programie PowerPoint),
● biała tablica (flipchart do rysowania i pisania dla wszyst-

kich),
● dzielenie pulpitu (pokazujesz to, co masz u siebie na 

komputerze, np. film czy zdjęcia),
● przeprowadzanie ankiet (sprawdzasz poziom wiedzy 

lub zbierasz opinie),
● odtwarzanie filmów (odtwarzasz je np. z YouTube),
● wchodzenie na strony WWW (możesz pokazywać 

uczniom ciekawe linki),
● przesyłanie plików (jeśli chcesz przekazać uczniom ja-

kieś ważne zasoby czy dokumenty, możesz je przesłać 
bezpośrednio w wirtualnym pokoju),

● narzędzia zewnętrzne (lekcję wirtualną możesz uatrak-
cyjnić cyfrowymi mapami myśli lub współdzieleniem 
dokumentów).

Co dalej? W panelu administracyjnym generujemy odnośnik 
do spotkania i rozsyłamy go uczniom. O umówionej godzinie 
rozpoczynamy spotkanie i wpuszczamy uczestników do wirtu-
alnego pokoju. Pracujemy na prezentacji, proponując dodatko-
we ćwiczenia z użyciem ww. funkcji. Całość spotkania można 
nagrać i wyeksportować do pliku .mp4. Nagranie można roze-
słać do uczniów, których zabrakło na spotkaniu, lub umieścić 
w serwisie YouTube. Uczniowie będą zachwyceni, ich zaan-
gażowanie zaprocentuje zaciekawieniem i zapamiętywaniem 
materiału. Nauczyciel – trener online, który mówi językiem 
młodych ludzi, będzie autorytetem, którego warto słuchać. 

Agnieszka Ciereszko
Pedagog, metodyk zdalnego nauczania, wykładowca 
akademicki, trener online. Współpracuje ze szkoła-
mi, pracując z grupami młodzieży, realizuje szkolenia 
dla nauczycieli w  zakresie metod nauczania. Prowa-
dzi Akademię Webinaru (www.akademiawebinaru.
pl) i organizuje kursy dla nauczycieli – trenerów on-
line oraz tematyczne szkolenia online dla nauczycieli 
w wirtualnych pokojach
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Dobry sposób nauki to taki, który najlepiej odpowiada 
naszemu poziomowi percepcji, a więc wykorzystuje nasze 
umiejętności jako słuchowca, kinestetyka czy wzrokowca. 
Notatki są wartościowym rozwiązaniem zarówno dla wzro-
kowca, jak i kinestetyka. Co składa się na dobrze zbudowaną 
notatkę?

● Zwięzłość.  W tradycyjnych notatkach zbyt wiele jest 
zbędnych, niczego niewnoszących słów, których zapi-
sanie zajmuje dużo czasu. Kiedy po jakimś czasie wra-
camy do przygotowanego tekstu zawierającego zbęd-
ne treści, często gubimy sens całej notatki i marnujemy 
czas na jego odnalezienie. Notatki to nie streszczenie 
czy przepisywanie tekstu – celem ich tworzenia jest 
przetwarzanie materiału tak, aby był dla nas jak naj-
bardziej przystępny, a przy tym jak najkrótszy.

● Myślenie. Notatki są sprawą wyjątkowo indywidualną 
z kilku powodów. Po pierwsze, dla każdego z nas co 
innego jest informacją ważną, po drugie, mamy różny 
poziom wiedzy na każdy temat, a po trzecie, nawet na 
ten sam temat tworzymy notatki w różnym celu. Jeżeli 
konstruując je, zmusimy się do wysiłku intelektualnego 
i wzbogacimy je naszymi skojarzeniami i prywatnymi 
odniesieniami, to staną się one dla nas bardziej przy-
stępne, jakby uszyte na naszą miarę.

● Wizualizacja.  Należy pobudzać wyobraźnię i budo-
wać skojarzenia, a następnie, aby ten zabieg przyniósł 
korzyść, trzeba je zamieścić w notatkach. Wizualizacja 
to także mówienie do siebie i interpretowanie przeczy-
tanych słów.

● Kolory. Do robienia zapisków warto używać różnych 
kolorów. W przypadku notatek na tekście i podkreśla-
nia najważniejszych słów najlepsze są kolory pomarań-
czowy i czerwony. Rysunki wykonujemy oczywiście 
w maksymalnie naturalnych kolorach, nie pozwalając 
na to, aby wszystko było narysowane jednym długopi-
sem. Jeśli notatki tworzymy zupełnie od początku, to 
różne kolory powinny być stosowane do różnego ro-

dzaju treści – możemy np. zmieniać kolor poszczegól-
nych słów lub każdą definicję pisać na zielono, nazwi-
ska na czerwono, a miejsca na fioletowo – ważne, by 
kolory pełniły funkcję znaków topograficznych na ma-
pie i miały jasno ustalone znaczenie, które, podobnie 
jak legendę mapy, można zapisać na dole pierwszej 
strony. Tego typu zapis sprawi, że nawet bez przeczy-
tania ani jednego słowa będziemy mieli pełną wiedzę, 
jakiego typu treści znajdują się na danej stronie.

Robiąc notatki, powinniśmy zatem unikać: obszerności, 
kopiowania treści, używania jednego koloru, jedynie prze-
pisywania słów i definicji bez nadawania im indywidualne-
go przekazu. Wszystko to składa się na marnowanie czasu, 
a czas to najcenniejsze, co mamy. Co więcej, poczucie bra-
ku sensu swoich działań skutecznie może nas zniechęcić do 
dalszej nauki.

Pole widzenia
Regularne ćwiczenie poszerzania pola widzenia pozwoli 

nam na przyspieszanie tempa czytania. To z kolei spowoduje 
wzrost rozumienia tekstu, który czytamy. Na pewno każdy 
z nas doświadczył sytuacji, kiedy podczas czytania zupeł-
nie nie przyswajał treści, a jedynie mimowolnie przesuwał 
oczami po tekście. Zdarza się, że jesteśmy tak rozkojarzeni 
myśleniem o niewykonanym zadaniu, planach na jutro czy 
analizą sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się w ciągu dnia, że nie 
jesteśmy w stanie streścić, a nawet wskazać ogólnego sensu 
czytanego tekstu. Dzieje się tak, ponieważ mózg „nudzi się” 
i szuka sobie nowych, trudniejszych zadań. Dlatego czytając 
szybko, paradoksalnie rozumiemy więcej.

Ćwiczenie 1
Przeczytaj poniższy tekst bez zastanowienia, jak najszybciej:

Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na 
bytyrijskch uweniretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier 
przy zpiasie dengao solwa. Nwajzanszyeim jest, aby priesz-
wa i otatsnia lteria byla na siwom mijsecu, ptzosałoe mgoą 

Trenuj z głową
Część VIII

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Trenuj z głową



47sygnał  wrzesień 2016

Trenuj z głową | DOSKONALENIE I ROZWÓJ

być w niaedziłe i w dszalym cąigu nie pwinono to sawrztać 
polbemórw ze zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak datgelo, ze 
nie czamyty wyszistkch lteir w sołwie, ale cłae sołwa od rzau.

Kiedy już zdamy sobie sprawę, że potrafimy czytać intu-
icyjnie, warto poszerzyć trening do kilku słów, zdań, a nawet 
całej linijki tekstu. W tym celu trzeba przełamać wyuczony 
sposób patrzenia na tekst, zawężający widzenie do tunelu 
o szerokości około 2–5 cm. Ułatwią to poniższe ćwiczenia.

Ćwiczenie 2
Skup wzrok na czerwonej piątce na środku tabelki. Na-

stępnie, nie odrywając od niej wzroku, spróbuj zobaczyć jak 
najwięcej cyfr dookoła. Sprawdź, czy widzisz je wszystkie, 
nie odrywając wzroku od piątki. Zaobserwuj, po jakim cza-
sie zaczniesz odczuwać dyskomfort związany z pracą gałek 
ocznych. Podczas wykonywania ćwiczenia kartkę trzymaj 
w naturalnej odległości do czytania.

1 33 40 6 55

44 9 16 28 68

12 61 5 30 50

21 22 20 10 13

17 18 11 51 4

Więcej różnorodnych i inateraktywnych tablic do ćwiczeń 
można znaleźć w internecie, szukając tzw. tablic Schultza.

Ćwiczenie 3
Zakryj poniższy graf kartką tak, aby na wierzchu pozosta-

ły widoczne dwie pierwsze liczby: 23 i 18. Następnie powoli 
przeciągaj kartkę w dół, odsłaniając kolejne pary liczb, ale 
skup wzrok na strzałce pomiędzy liczbami. Nie pozwól, aby 
wygrała pokusa spojrzenia w lewo lub w prawo. Zobacz, jak 
daleko możesz przesunąć kartkę w dół, ciągle odczytując 
liczby po obu stronach strzałki.

23       18
14              71

92                    83
65                         49

27                                 53
82                                        25

36                                               63
76                                                      11

30                                                              58
79                                                                    B9

41                                                                            85
34                                                                                    93

Opanowawszy sprawne robienie notatek, a następnie 
szybkie omiatanie ich wzrokiem i wyłapywanie z nich jak 
najwięcej treści, otrzymamy efekt nauki niemal bezwiednej, 
a więc łatwej, produktywnej i przyjemnej, zachęcającej nas 
do dalszego poszerzania horyzontów.

Małgorzata Chełkowska-Dorna
Trener efektywnej nauki, magister coachingu i  doradztwa zawodowego 
w procesie akredytacji International Coach Federation

REKLAMA
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Według specjalistów OECD wśród ważnych kompetencji 
nauczycieli znajdują się też zdolności organizacyjne i współ-
praca: „profesjonalizm nauczyciela nie może być dłużej 
uważany za zindywidualizowany zestaw kompetencji, ale 
powinien funkcjonować jako część «organizacji szkolnej». 
Zdolność i gotowość do uczenia się od innych nauczycieli 
oraz uczenia innych nauczycieli jest być może najważniej-
szym aspektem tej cechy nauczyciela”.

Korzyści
Słowo klucz to „synergia”. Kiedy mamy do czynienia 

z dobrze dobranymi i zmotywowanymi zespołami, możemy 
liczyć na efekt synergii, czyli na to, że końcowy efekt ich pra-
cy będzie lepszy, niż gdyby każda z osób działała oddziel-
nie. Praca zespołowa umożliwia podział obowiązków w taki 
sposób, by każdy pracował nad tym, nad czym chce i potrafi. 
W efekcie członkowie grupy są bardziej zmotywowani do 
wykonywania swoich zadań i osiągają dużo lepsze rezultaty.

Zespół daje też większe możliwości wyłapywania błę-
dów i braków oraz proponowania i wprowadzania modyfi-
kacji czy uzupełnień. Kiedy sami oceniamy swoją pracę, mo-
żemy przeoczyć niektóre niedociągnięcia. W zespole szansa 
na wyłapanie braków rośnie – nie tylko jest więcej par oczu, 
ale też każda z osób ma nieco inny punkt widzenia, odmien-
ną perspektywę.

Praca w grupie ma również dużą wartość dla każdego 
z członków zespołu. Pozwala na swobodny przepływ spo-
strzeżeń, pomysłów, wiedzy i doświadczenia. Nauczyciele 
korzystają na niej tak samo jak pracujący tą metodą ucznio-
wie – poszerzają fachową wiedzę w praktyce. Praca w ze-
spole stawia przed nami nowe wyzwania, które wymagają 
poszukiwania rozwiązań, a to rozwija i wzbogaca. Możemy 

uczyć się od siebie nawzajem, zdobywać i utrwalać zawodo-
we kompetencje. Nauczyciele zyskują też sposobność bez-
pośredniego wpływania na sytuację w placówce i kierunek 
zachodzących w niej zmian. To cenna możliwość, zwłasz-
cza kiedy dotyczy zespołów przedmiotowych, bo podjęte 
w ich ramach ustalenia będą miały znaczenie dla naszej 
całorocznej pracy. Ponadto praca w grupie zbliża, sprzyja 
lepszym relacjom i atmosferze w gronie pedagogicznym.

Oczywiście ma ona również swoje minusy, przeszkody 
te można jednak pokonać, a efekty, zarówno krótko-, jak 
i długofalowe, warte są podjęcia wyzwania.

Odnaleźć się w zespole
Warto skupić się na pozytywach i wykrzesać z siebie 

motywację, pamiętając o korzyściach, jakie można osiągnąć 
ze współpracy. Dzięki takiemu podejściu nie tylko więcej 
zyskamy, ale i odczujemy większą satysfakcję z pracy. Na 
przynależności do zespołu szczególnie skorzystają mniej do-
świadczeni nauczyciele oraz ci, którzy dopiero od niedawna 
pracują w danej placówce. Jest to dla nich szczególna okazja 
do podnoszenia kompetencji i zacieśniania relacji z nowymi 
koleżankami i kolegami.

Wchodząc do zespołu, jeszcze przed pierwszym spotka-
niem warto zastanowić się nad tym, co można mu zapro-
ponować (jakie mamy kompetencje, wiedzę, umiejętności 
przydatne w realizacji wspólnych zadań), a także nad tym, 
co sami chcielibyśmy w ramach zespołu osiągnąć (jakie są 
nasze indywidualne cele dotyczące np. rozwoju zawodo-
wego czy relacji z innymi osobami w grupie, jakich zadań 
chcielibyśmy się podjąć, a jakich niekoniecznie). Jeśli wcze-
śniej odpowiemy sobie na te pytania, większa będzie szansa 
na to, że zostaną nam przydzielone takie zadania, które nam 

Witaj w grupie!
w szkolnej klasie nauczyciel jest solistą. jego zawód zresztą kojarzy się raczej z indywidualizmem.  

Mimo to choćby rada pedagogiczna jest zespołem, a zdolność współpracy nauczycieli,  
którzy go tworzą, ma wielki wpływ na funkcjonowanie całej placówki.

M a g d a l e n a  G o e t z

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Witaj w grupie!
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w większym stopniu odpowiadają. Istotna będzie też nasza 
asertywność. Kiedy ktoś nalega, byśmy wzięli na siebie obo-
wiązki, których nie chcemy, mamy prawo powiedzieć „nie” 
bądź negocjować korzystne dla nas warunki. Ważne, by ro-
bić to zdecydowanie, konkretnie, broniąc swoich granic, ale 
jednocześnie taktownie i z poszanowaniem praw i granic 
pozostałych osób w zespole.

Bywa czasem tak, że do pewnych obowiązków braku-
je chętnych, ponieważ jednak ktoś musi wziąć je na siebie, 
w toku dyskusji znajduje się w końcu jakaś heroiczna osoba, 
która przełamuje swoją niechęć i podejmuje się je wypełnić. 
To bardzo cenna postawa, którą reszta grupy powinna doce-
nić. Ważne jest jednak, by tego rodzaju „poświęcenia” roz-
kładały się mniej więcej równomiernie w danym zespole czy 
w gronie pedagogicznym, a niewdzięcznymi zadaniami nie 
były obarczane zawsze te same osoby. Branie na siebie zbyt 
wiele – zwłaszcza niechcianych, nielubianych obowiązków 
– może prowadzić do przeciążenia, spadku motywacji, stre-
su, a w efekcie nawet do wypalenia zawodowego. W ramach 
zespołu warto więc szukać kompromisów, a osobom, które 
podejmują się trudnych zadań, rekompensować to w jakiś 
sposób, np. odciążając je na innym polu czy też pozwalając 
im wybrać kolejne zadania wedle własnych preferencji. Na-
turalnie jedna osoba może przynależeć do wielu zespołów, 
ale i w tym wypadku trzeba pamiętać o tym, by nie wziąć na 
siebie zbyt wielu zobowiązań.

Dla udanej pracy w grupie ważne są oczywiście podsta-
wowe umiejętności społeczne, takie jak komunikacja, em-
patia, negocjacje czy rozwiązywanie konfliktów, a także od-
powiednie nastawienie – otwartość, życzliwość, szacunek, 
gotowość do dialogu i doskonalenia (uczenia) się, wybacza-
nia koleżankom i kolegom drobnych błędów czy nieporozu-
mień. Liczy się też umiejętność pójścia na kompromis oraz 
odróżniania spraw, w których można „odpuścić”, od tych, 
w których nie należy tego robić. Jeśli jesteśmy przekonani 
co do słuszności jakiegoś postępowania czy rozwiązania 
i potrzeby jego wdrożenia, powinniśmy asertywnie przedys-
kutować swoje stanowisko z pozostałymi osobami, starając 
się przekonać je za pomocą konkretnych, racjonalnych argu-
mentów. W przypadku powstania konfliktu nie zrażajmy się 
– konflikty są naturalnym elementem procesów grupowych. 
Nie chodzi o to, by ich unikać, lecz o to, by umieć je kon-
struktywnie, spokojnie rozwiązywać.

Kiedy grupa jest zespołem
Grupa ludzi staje się zespołem, kiedy połączy ją wspól-

ny cel. Cennym spoiwem są też podobne wartości, zbliżona 
wizja (pracy zespołu oraz szerzej – szkoły) oraz odpowiedni 
poziom motywacji, czyli chęci do współpracy. Osoba, której 
tej motywacji brakuje, może bardzo niekorzystnie wpływać 
na pracę całego zespołu, który powinien starać się pomóc jej 
odzyskać chęć współdziałania.
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Na samym początku zespół powinien wspólnie wypra-
cować zasady współpracy i odpowiedzieć sobie na pytania 
o to, jaki jest jego cel (główny oraz cele cząstkowe, które do 
niego doprowadzą), jakie informacje i materiały będą nie-
zbędne do pracy i podejmowania decyzji, kto jaką będzie 
miał rolę. Ważne są też kwestie organizacyjne: ustalenie czę-
stotliwości spotkań, ich miejsca i terminu, sposoby określania 
harmonogramu spotkań, ich prowadzenia i protokołowania.

Pracą zespołu nauczycielskiego najczęściej kieruje prze-
wodniczący powołany na wniosek zespołu przez dyrektora 
szkoły – warto więc zastanowić się, kogo widzielibyśmy 
w tej roli (a jeśli siebie, to jakie przemawiają za tym argu-
menty). Przewodniczący powinien jednak pamiętać, by nie 
forsować zbyt natarczywie swoich „jedynie najlepszych” 
pomysłów czy poleceń, ale zostawić pozostałym członkom 
pewną autonomię i możliwość wpływania na pracę zespołu.

Pokonywanie trudności i przeszkód
Praca zespołowa, mimo wielu zalet, może wiązać się tak-

że z pewnymi trudnościami. Im bardziej jesteśmy ich świa-
domi, tym łatwiej będzie nam im przeciwdziałać bądź na nie 
reagować. Warto tu wymienić:

● Niechęć do zmian i rezygnacji z rutyny – np. nauczy-
ciele tworzący zespoły przedmiotowe mogą być nie-
chętni wprowadzaniu nowych rozwiązań, ponieważ 
dobrze opanowali dotychczasowe i uważają, że osią-
gają dzięki nim zadowalające efekty. Każda zmiana 
przyzwyczajeń wymaga od nas dodatkowego wysiłku 
i dlatego może wywo-
ływać opór. W jego 
przełamaniu pomóc 
może skupienie się 
na korzyściach, które 
przyniesie zmiana. 
Warto sobie uświado-
mić, że w dzisiejszym 
świecie regularne 
wprowadzanie zmian 
i ulepszeń w meto-
dach pracy jest po 
prostu konieczne.

● Niechęć do podejmo-
wania dodatkowych 
wysiłków i poświęca-
nia dodatkowego cza-
su – konieczność pra-
cy w zespole, która 
jest postrzegana jako 
„praca dodatkowa”, 
może być w istocie 
zniechęcająca. Warto 
jednak myśleć o dłu-

gofalowych efektach – wprowadzone usprawnienia 
w dłuższej perspektywie ułatwią nam pracę, zatem za-
inwestowany wysiłek nam się zwróci.

● Złe doświadczenia – negatywne wspomnienia z wcze-
śniejszej pracy w zespole mogą skutkować niechęcią 
i uprzedzeniami wobec pracy w obecnej grupie. W ta-
kim wypadku warto zdać sobie sprawę, że nie tylko 
nie możemy, ale i nie powinniśmy unikać pracy ze-
społowej. Powinniśmy natomiast wyciągnąć wnioski 
z dotychczasowych doświadczeń i starać się nie po-
wielać dawnych błędów lub przeciwdziałać błędom 
popełnianym przez resztę zespołu poprzez dzielenie 
się swoim doświadczeniem („nie róbmy tego tak, bo 
z doświadczenia wiem, że to się nie sprawdza”).

● Nieatrakcyjna forma pracy – warto starać się organi-
zować pracę zespołu nie tylko w efektywny, ale też 
atrakcyjny sposób, by uniknąć nudy i schematyczno-
ści. Jeśli czujemy, że dopada nas rutyna, lub obserwu-
jemy, że dotyka ona innych, możemy zaproponować 
jakąś odmianę – zmianę trybu czy porządku pracy 
(choćby tylko na najbliższym spotkaniu), nową me-
todę działania czy też inne, bardziej nieszablonowe 
miejsce spotkania.

● Obawa przed ujawnieniem niekompetencji – nauczy-
ciele mają naturalną potrzebę uchodzenia za autorytet 
w swojej dziedzinie, stąd częsta obawa przed popeł-
nieniem błędu na oczach koleżanek i kolegów. W rze-
czywistości jednak nikt nie jest alfą i omegą, a pamię-

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Witaj w grupie!

 Praca w grupie zbliża,  
 sprzyja lepszym relacjom  
 i atmosferze w gronie  
 pedagogicznym 



51sygnał  wrzesień 2016

tając o tym, że jednym z najważniejszych walorów 
pracy zespołowej jest możliwość uczenia się od siebie 
nawzajem, powinniśmy przyznawać sobie prawo do 
pewnych błędów czy niewiedzy i to samo prawo przy-
znać innym. Warto wspierać się nawzajem, a sobie sa-
memu racjonalnie ustawiać poprzeczkę.

● Przeciążenie – kiedy zauważamy u siebie (lub u innej 
osoby z zespołu) symptomy przemęczenia i stresu, to 
sygnał, że czas zmniejszyć obciążenie obowiązkami, 
aż do czasu, kiedy uda się odzyskać równowagę. W ta-
kim wypadku należy ponadto zastosować metody pro-
filaktyki stresu i wypalenia zawodowego.

● Samozwańczy liderzy – osoby mające silną skłonność 
do dominacji i narzucania innym swoich pomysłów 
mogą demotywować pozostałych do pracy i wywoły-
wać napiętą atmosferę. Przyda się tutaj asertywność, 
dzięki której taktownie, empatycznie, ale i stanowczo 
zwrócimy się do takich samozwańczych liderów z su-
gestią, by decyzje w zespole podejmować demokra-
tycznie, z uwzględnieniem opinii i potrzeb wszystkich 
członków. A jeśli to my sami jesteśmy takimi liderami? 
Pamiętajmy, że praca w grupie wymaga wysłuchania 
argumentów każdej ze stron i rozpatrzenia wszystkich 
„za” i „przeciw” zgłaszanych przez wszystkie osoby 
działające w zespole.

● Konflikty – ich rozmiary mogą być mniejsze, kiedy dba-
my o przyjazną atmosferę, jednak warto pamiętać, że 
są one naturalnym elementem pracy w grupie i od cza-
su do czasu będą się pojawiać. Ważne jest, by w ich 
obliczu zachowywać spokój i wzajemny szacunek, 
dyskutować merytorycznie i poszukiwać konkretnych 
rozwiązań bez uciekania się do personalnych ataków 
i erystycznych chwytów.

● Rozproszenie odpowiedzialności – zdarza się, że pra-
cujące w zespole osoby nie chcą przyjmować na siebie 
niektórych zobowiązań, licząc, że zrobi to ktoś inny. 
W efekcie może się zdarzyć, że nie zrobi tego nikt lub że 
wszyscy będą zwlekać z realizacją swoich zadań, przez 
co praca całej grupy będzie się niepotrzebnie przedłu-
żać. Aby temu przeciwdziałać, należy regularnie moni-
torować pracę zespołu, pilnować realizacji harmonogra-
mu, wzajemnie się motywować i doradzać sobie oraz 
dbać o to, by zadania były rozdzielane sprawiedliwie. 
Jeśli zauważymy, że ten problem dotyka nasz zespół, 
możemy poruszyć tę sprawę w rozmowie i zauważyć 
„Coś mi się zdaje, że dopada nas rozproszenie odpowie-
dzialności, powinniśmy się lepiej zorganizować”.

Etapy pracy zespołu
Zespół nie zawsze pracuje z taką samą efektywnością 

i motywacją – okresy bardziej wydajnej pracy przeplatają 
się z momentami trudności i spadku motywacji. Warto być 

przygotowanym na te fluktuacje i nie zniechęcać się, kiedy 
obserwujemy wydajnościowy „dołek”. R. Szczepanik cha-
rakteryzuje dynamikę pracy zespołu jako „cykl życia” złożo-
ny z kilku etapów:
1. Budowa i  integracja – czyli dobór osób do zespołu, in-

tegracja, nawiązanie relacji i zbudowanie wzajemnego 
zaufania, sprecyzowanie zasad i celów współpracy. Po-
wodzenie tego etapu istotnie wpływa na dalszą skutecz-
ność pracy, dlatego wszystkie osoby od samego początku 
powinny zaangażować się w nawiązanie współpracy.

2. Docieranie się – ujawnianie się pierwszych różnic, ocze-
kiwań, wartości, wizji czy charakterów, które mogą pro-
wadzić do konfliktów. Większość z nich zespół jest jed-
nak w stanie samodzielnie rozwiązać.

3. Tworzenie synergii – etap największej efektywności i naj-
wyższej motywacji do pracy. Po pokonaniu początkowych 
trudności nastroje są już dobre, a praca nad odpowiednio 
rozdzielonymi zadaniami przebiega bez zakłóceń. Na tym 
etapie przewodniczący zespołu powinien wspierać pozo-
stałych członków grupy merytorycznie, motywować ich, 
ale jednocześnie okazywać im zaufanie i dawać większą 
autonomię, dyskretnie monitorując pracę zespołu, by wy-
chwycić sygnały zbliżania się kolejnej, kryzysowej fazy.

4. „Kryzys wieku średniego” – spadek motywacji i efektyw-
ności, znudzenie i zmęczenie związane ze świadomością 
długiej pracy nad danym zagadnieniem, gdy nie widać 
jeszcze realnych efektów. Zespół w tej fazie potrzebu-
je zwiększonej motywacji ze strony przewodniczącego, 
ale też sami członkowie mogą się motywować i wspierać 
nawzajem – koncentrując się na celu i uświadamiając so-
bie, że kryzys, który przeżywają, jest naturalny na tym 
etapie. Od tego, czy grupa wyjdzie z tej fazy zwycięsko, 
zależy kolejny etap.

5. Odnowa i reintegracja lub „równia pochyła” – jeśli uda 
się pokonać kryzys, nastąpi etap odnowy i reintegracji 
oznaczający powrót do synergii i efektywnej pracy. Moż-
na to osiągnąć dzięki działaniom urozmaicającym rutynę, 
a także przez zwracanie uwagi na dotychczasowe osią-
gnięcia. Zadania te należą przede wszystkim do lidera ze-
społu. Jeśli natomiast nie uda się pokonać kryzysu, to w fa-
zie „równi pochyłej” wszystkie dotychczasowe negatywne 
zjawiska będą ulegały pogłębieniu (spadek efektywności 
i motywacji, znudzenie, przemęczenie, konflikty itd.). 
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Może to prowadzić do mniej satysfakcjonujących efektów 
pracy (a nawet do jej fiaska) – dlatego tak ważne jest prze-
ciwdziałanie takiemu „nieszczęśliwemu zakończeniu”.

Z ręką na pulsie
Samą ocenę skuteczności pracy zespołu (ewaluację) 

można przeprowadzić dopiero po jej zakończeniu i zawsze 
w porównaniu z diagnozą sytuacji wyjściowej. Zadanie to 
najczęściej należy do dyrektora szkoły. Dla członków zespo-
łu wyniki ewaluacji będą miały duże znaczenie, bo mogą 
stanowić cenną informację zwrotną na temat tego, co zostało 
zrobione dobrze, a nad czym trzeba jeszcze popracować.

Bibliografia: 

•	 K. Farber, W. Armaline, Zespoły nauczycieli jako zasadniczy element 

demokratycznej szkoły, w: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji: 

różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2012.

•	 J.M. Fischer, J. Taylor, Tworzenie zespołów nauczycieli i  podejmowa-

nie decyzji w  oparciu o  dane, SEO, 2011, www.npseo.pl/data/docu-

ments/2/139/139.pdf.

•	 J. Kołodziejczak, Zespoły wielodyscyplinarne w zarządzaniu oświatą. „Za-

rządzanie Publiczne”, nr 2(6)/2009, www.ejournals.eu/sj/index.php/ZP/

article/viewFile/1293/1284.

•	 R. Szczepanik, Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń outdoor i wypraw 

incentive. Poradnik dla menedżera personalnego, Helion, Gliwice 2005. 

•	 S. Wlazło, Działanie zespołowe nauczycieli i  kształtowanie kompetencji 

uczniów w działaniu zespołowym, w: G. Mazurkiewicz (red.) Jakość edu-

kacji: różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, Kraków 2012.

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

Załącznikiem do artykułu jest test (s. 30).

KRESKĄ ASI
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Testocentryzm
w dziejach kultury rozwijały się różne centryzmy. o edukacji ostatnich dekad mówi się,  

że jest testocentyczna. jak to się stało, że testy osiągnięć szkolnych i egzaminy zajęły centralne miejsce  
w szkolnictwie? czy ich status jest zasłużony, czy może przyszedł czas na zmiany?

M o n i k a  G r y b o ś

Ludzki umysł przystosowany jest do tego, by poznawać 
świat. Człowiek rodzi się po to, aby eksplorować otaczają-
cą rzeczywistość i poszerzać horyzonty, a naturalnym spo-
sobem poznawania świata jest zadawanie pytań. Swoboda 
wymiany myśli i pytania skierowane do samego siebie oraz 
innych – oto warunki, w których rodzi się wiedza, potrzeba 
badania świata i weryfikowania rzeczywistości. Świadomość 
bezcennej wartości, jaką niosą w sobie pytania, mają filozo-
fowie i naukowcy. Dają oni sobie czas na wymianę poglą-
dów i nie liczą, że osiągną natychmiastowe efekty. Pytania, 
które stawia człowiek, świadczą o chęci zrozumienia świata 
i o podążaniu za ciekawością poznawczą. Te ostatnie są im-
manentną cechą młodych umysłów, które pytają np. o to, jak 
poci się pies, i dlaczego mamy w polszczyźnie „u” i „ó”.

Pytania są dowodem na to, że w człowieku tkwi poten-
cjał poznawczy, który uaktywnia się spontanicznie i który 
domaga się, aby zaspokoić głód wiedzy. Umysł chłonie wia-
domości, które uznaje za istotne, ma ogromny apetyt na wie-
dzę (choć oczywiście jego pojemność jest ograniczona wy-
dolnością pamięci operacyjnej). Wszystko toczy się zgodnie 
z naturalnym rytmem, aż tu nagle w szkolnej rzeczywistości 
pojawia się… test. I nie byłoby w tym nic niepokojącego, 
gdyby pojawiał się w roli gościa, od czasu do czasu. Nieste-
ty, test zaczyna zajmować w szkolnym środowisku poczesne 
miejsce. Rozwiązywanie testów, wypełnianie zeszytów ćwi-
czeń i uzupełnianie kart pracy sprowadza się bardzo często 
do zaznaczenia jednej „właściwej” odpowiedzi, przykleje-
nia naklejki, połączenia elementów, uzupełnienia tabeli wy-
razami podanymi ponad nią, wpisania w luki wyrazów czy 
wyboru najlepszej odpowiedzi. W przypadku testu odwró-
cony zostaje porządek, w którym to człowiek, kierując się 
poznawczym instynktem, zadaje pytania. Uczeń oceniany 
jest za to, czy i jak poprawnie rozwiązał zadanie. O jako-

ści wykonania testu decyduje nauczyciel lub autor klucza 
odpowiedzi. Ten ostatni zerka na ucznia z okładki książki, 
na której podano kilka mniej lub bardziej suchych faktów 
z jego życia zawodowego lub prywatnego. Wydaje się, że na 
zawsze pozostanie dla ucznia obcy i daleki.

Jaką wartość – dla ucznia  i dla nauczyciela – mają za-
dania testowe, które młodzi  ludzie rozwiązują na lekcjach 
i w ramach prac domowych? To pytanie ma ogromne zna-
czenie z punktu widzenia wiedzy o tym, jak uczy się mózg. 
Warto pamiętać, że skutkiem wykonywania określonych 
czynności są nowe połączenia neuronalne. Jakie połączenia 
między neuronami mają szansę wytworzyć się w mózgach 
dzieci i nastolatków, którzy kilka, a czasem kilkanaście 
razy w tygodniu rozwiązują testy na czas? W uczeniu i na-
uczaniu przyjaznym mózgowi liczy się to, aby nauczyciel 
zapewnił uczniowi środowisko edukacyjne, treści, metody 
oraz techniki dydaktyczne, które pozwolą na głębokie prze-
twarzanie informacji. Testy gwarantują jedynie ćwiczenia 
prostych kompetencji myślowych. A przecież, jak podkreśla  
dr Marzena Żylińska, „nasze mózgi nie są przystosowane do 
zapisywania pochodzących z zewnątrz informacji, zostały 
stworzone do ich przetwarzania i tworzenia reguł na podsta-
wie obserwowanych zjawisk z otaczającego świata”. Trudno 
mówić o przetwarzaniu informacji czy samodzielnym two-
rzeniu reguł, kiedy tak często przydziela się uczniom rolę 
odpowiadających, a nie pytających…

Innym aspektem funkcjonowania systemu testocentrycz-
nego w edukacji jest spojrzenie na typ zadań i aktywności we-
ryfikowanych w teście z perspektywy kształcenia sprawności 
posługiwania się językiem ojczystym. Rodzice uczniów bardzo 
często skarżą się, że testy odbierają ich dzieciom możliwość 
posługiwania się ładną polszczyzną. Aby rozwiązać test (rów-
nież w przypadku przedmiotów humanistycznych), wystarczy 

Testocentryzm | NEURODYDAKTYKA
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często uzupełnienie tekstu podanymi wyrazami lub udzielenie 
odpowiedzi na pytanie jednokrotnego lub wielokrotnego wy-
boru. W testach pojawiają się także pytania wymagające dłuż-
szej odpowiedzi. Te ostatnie polecenia, jak twierdzą naukow-
cy z zespołu prof. Haliny Sowińskiej, „wymagające twórczego 
i niestereotypowego używania języka wywołują u uczniów 
poczucie zagubienia i na przykład rezygnację z działania” 
(Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty 
obraz edukacji elementarnej, red. H. Sowińska, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2011). Wydaje się, że permanentne 
testowanie przyczynia się do zubożenia spektrum działań, 
a tym samym umiejętności językowych uczniów. Tę hipotezę 
można także odnieść do umiejętności w zakresie języka mó-
wionego – okazuje się, że uczniowie często debiutują w roli 
mówców dopiero na ustnych egzaminach maturalnych z języ-
ka polskiego i nowożytnego języka obcego. Na lekcjach, na 
których chodzi o to, aby „przerobić” materiał i sprawdzić wie-
dzę uczniów za pomocą testów, brakuje czasu na improwiza-
cję, ćwiczenia w wystąpieniach publicznych i pokonywanie 
strachu przed nimi.

Ewaluacja zamiast edukacji 
Niestety wyniki testów traktowane są jako miernik jakości 

placówki oświatowej. Szkołę, której uczniowie zdobywają 
wysokie wyniki w testach i egzaminach końcowych, traktuje 
się jako przepustkę do dobrych studiów i sukcesów w pracy. 
Wyniki testów i tworzone na ich podstawie rankingi stały się 
miarą oceny pracy nauczycieli i miernikiem atrakcyjności 
szkoły. Czy edukacji nie zastępuje dziś ewaluacja? Czy nie 
mamy do czynienia z przeracjonalizowanym i zbiurokraty-
zowanym podejściem do nauczania? Czy nauczyciela, który 
winien dbać o indywidualny rozwój każdego ucznia, nie za-
stępuje zbyt często ktoś zupełnie inny? Obalenie testocen-
tryzmu nie oznacza wyrugowania testów. Chodzi o to, aby 
nie traktować ich jako narzędzi nauczania, lecz pozwolić 
odgrywać pierwotną rolę pomiaru dydaktycznego. Ciągłe 
testowanie, egzaminowanie i kontrolowanie nie wpisuje się 
w model edukacji przyjaznej mózgowi.

Skutki rewolucji 
Aby rewolucja, która obali testocentryzm, doszła do 

skutku, potrzebna jest świadomość tego, że „od mierzenia 
jeszcze nikt nie urósł”. Testowanie stawia ucznia w roli 

biernego odtwórcy i narzuca mu takie same wymagania. 
A przecież każdy uczeń jest inny i każdy przetwarza in-
formacje we właściwy dla siebie sposób. Każdy ma też 
swoje zainteresowania i mocne strony, których nie może 
wykazać na teście. Warto, aby nauczyciel, zamiast kon-
centrować się na punktach i procentach, przeanalizował 
to, w jaki sposób wprowadza nowy materiał, jakie me-
tody i techniki nauczania stosuje i jakie relacje w klasie 
panują między nim a uczniami. Należy zadbać o to, aby 
strach przed testem lub beznamiętne tkwienie w testowej 
codzienności nie przysłoniły uczniom wrodzonej chęci 
poznawania świata.

Nieobowiązkowe zadanie domowe:
1. Zastanów się, jakie korzyści i straty z nadmiernego 

korzystania z testów płyną dla członków szkolnej spo-
łeczności. Refleksje zapisz w tabeli: 

Korzyści Straty

Uczeń

Nauczyciel

Dyrekcja

2. Z pewnością dobrze ułożony test, tj. bogaty w zadania 
umiejętnościowe, ciekawy i związany z życiem, może 
posłużyć jako narzędzie ewaluacji. Jakie cechy musi 
mieć dobry test, aby był wartościowym narzędziem 
pomiaru?

3. Niech uczniowie na lekcjach stworzą i sprawdzą testy 
(dotyczące przedmiotu nauczania oraz ich zaintereso-
wań), które będą narzędziem ewaluacji dla ich kole-
gów, koleżanek i Ciebie, nauczycielu.

4. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności – za czy prze-
ciw? Jakie są alternatywne możliwości? Zastanów się. 
Zaproponuj dyskusję i podejmij działania w gronie 
uczniów i innych nauczycieli.

Monika Gryboś 

Polonistka, stypendystka MNiSW, absolwentka kur-
su 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 indywi-
dualne przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, 
testu predyspozycji językowych, egzaminu gimnazjal-
nego, egzaminu maturalnego. Lektor języka polskiego 
jako obcego

NEURODYDAKTYKA | Testocentryzm
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Słowa

P ewnego dnia, pełniąc dyżur w czasie długiej przerwy, za-
uważyłam samotnie siedzącą na ławce szóstoklasistkę. 
Zaskoczyło mnie, że ta zwykle otoczona koleżankami 

dziewczyna siedzi sama. Nie spodziewając się niczego złego, 
podeszłam do niej i rozpoczęłam rozmowę. Myślałam, że może 
źle się czuje lub po raz kolejny pokłóciła się z przyjaciółkami 
o jakieś głupstwo. Uczennica nie chciała jednak ze mną rozma-
wiać, wyraźnie unikała mojego wzroku i odpowiadała zdawko-
wo. Sprawiała wrażenie przerażająco smutnej. Nie naciskałam, 
ale w ciągu kolejnych dni „miałam na nią oko”.

Mniej więcej po tygodniu, kiedy znów spróbowałam z nią 
porozmawiać, nie wytrzymała i, płacząc mi w rękaw, opo-
wiedziała, co ją trapi. Okazało się, że po kolejnej sprzeczce 
z koleżankami jedna z nich umieściła na znanym portalu spo-
łecznościowym bardzo obraźliwe wypowiedzi na jej temat. 
Po tym pojedynczym wpisie ruszyła cała lawina, delikatnie 
rzecz ujmując, niezbyt pochlebnych wypowiedzi na temat 
zapłakanej uczennicy. Kolejni uczniowie, zachęceni pozor-
ną anonimowością portalu, umieszczali na nim upokarzają-
ce komentarze. Pomimo prób pogodzenia się z koleżankami 
dziewczynie nie udało się nawiązać z nimi kontaktu. Obra-
żana i potępiana w sieci, stała się zupełnie inną osobą w tzw. 
realu. Wycofała się z życia szkoły, przestała się angażować 
na lekcjach, starała się omijać dotychczasowych znajomych 
szerokim łukiem, próbowała stać się niewidoczną. Sądziła, że 
w ten sposób rówieśnicy nie będą mieli podstaw do czepiania 
się. Ale w hejcie przecież nie chodzi o to, by mieć podstawy 
do czegokolwiek. Chodzi o to, by upokarzać, siać nienawiść 
i zniszczenie. Dzieciaki bardzo skutecznie opanowały sztukę 
hejtowania. W ciągu zaledwie kilku dni potrafiły doprowadzić 
koleżankę do czarnej rozpaczy i niemal depresji.

Oczywiście po naszej rozmowie zostały uruchomione 
wszelkie procedury mające na celu rozwiązanie problemu. Naj-
smutniejsze w tej całej historii jest chyba to, że do tej pory każ-
demu z nas wydawało się, że hejt dotyczy tylko gwiazd i polity-
ków… Tymczasem nie ominął nawet naszej maleńkiej wiejskiej 
szkółki. Szkoły, w której wszyscy wszystkich znają i czują się jak 
w rodzinie. Czy aby na pewno?

U żywając obcojęzycznego nazewnictwa, często obo-
jętniejemy na zjawiska negatywne czy wręcz patolo-
giczne. Gdybyśmy chcieli je opisać w języku ojczy-

stym, nie byłyby one przez nas tolerowane, a być może 
byłyby nawet piętnowane. Przykładowo, lepiej rozmawia 
nam się o sponsoringu niż o nastolatkach czy studentkach, 
które są seksualnymi utrzymankami bądź prostytutkami na 
wyłączność. Podobnie ładniej brzmi stwierdzenie, że ktoś 
hejtuje, niż wykazuje zachowania antyspołeczne, niena-
widzi i zachęca do nienawiści innych. Ciekawe jest to, że 
nasza obojętność na zło, a także przesunięcie granic sto-
sowanych przez nas norm moralnych jest uzależnione od 
języka i nazewnictwa, jakim się posługujemy.

Coraz częściej w internecie, szczególnie na różnych 
portalach społecznościowych, można doświadczyć hej-
tingu. Czy nie lepiej i prościej byłoby nazwać to zjawisko 
nienawiścią, a hejtera po prostu podłym człowiekiem? 
Bycie hejterem może niektórych napawać dumą, ale 
bycie chamem powinno już zostać potraktowane jako 
obelga. Dlaczego boimy się używać polskich określeń na 
niechlubne czy wręcz naganne – a niekiedy karalne – za-
chowania internautów? Dlaczego stronimy od nazywania 
zła złem? Może obawiamy się, by kogoś nie urazić? Ale 
kogo lub czego się boimy? Mamy respekt przed chama-
mi, mącicielami, łgarzami i agresorami?

Oczywiście nie zachęcam do odwetu. Warto jednak 
zastanowić się, czy zbyt pochopnie nie zapożyczamy 
słów z języków obcych. Kalki językowe i przywłaszcze-
nia często nie wzbogacają naszego języka ojczystego, 
a wręcz przeciwnie – przyczyniają się do jego zuboże-
nia. Powodują one również zmianę w naszym myśleniu 
i postrzeganiu rzeczywistości.

Czy hejting jest nowym zjawiskiem? Czy chamów 
i ludzi siejących nienawiść do tej pory nie było wokół 
nas? Byli, są i będą. Czy możemy zatem ustrzec się przed 
dehumanizacją w internecie i relatywizmem moralnym? 
Możemy, jeśli będziemy nazywać rzeczy po imieniu i bę-
dziemy pamiętać, że wszystko zaczyna się od słowa.

Magdalena Waleszczyńska

Nauczycielka języka polskiego i etyki, oligofrenopedagog, egzaminator 
maturalny. Zafascynowana alternatywnymi metodami nauczania. Pro-
wadzi stronę poświęconą edukacji i wychowaniu www.waleszczynska.pl

Małgorzata Wylegała

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

fELIETON
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W poprzednim, sierpniowym 
wydaniu „Sygnału” 

opublikowaliśmy opinie 
nauczycieli i ekspertów na temat 

planowanych zmian w oświacie. 
Teraz oddajemy głos młodym 

w sprawie jednego z najbardziej 
burzliwych tematów  

– likwidacji gimnazjów. 

Jakie jest zdanie Państwa uczniów?  
Czy dyskutujecie na ten temat? 

Czekamy na listy:  
sygnal@oficynamm.pl oraz  
wiadomości i komentarze: 

facebook.com/magazynsygnal.

N ie jestem za likwidacją gimnazjów, bo wiązało-
by się to z utratą wielu miejsc pracy dla nauczy-
cieli oraz z przymusem wprowadzenia nowej 

podstawy programowej, na którą trzeba by było wy-
dać kolejne pieniądze ze Skarbu Państwa.

Nie zgadzam się z opinią, że gimnazjum 
demoralizuje nastolatków, problem nie tkwi 
w zmianie szkoły, a najzwyczajniej w wycho-
waniu dziecka. Ja mam 13 lat i niektórzy z mo-

ich rówieśników już sięgają po używki. Moim 
zdaniem spowodowane jest to wyłącznie 

przez rodziców, którzy przez nadmier-
ną pracę zaniedbują dzieci, a „dziurę” 

w wychowywaniu zalepiają pieniędz-
mi. Nie uważam, że trzeba być nado-

piekuńczym rodzicem, tylko trzeba 
poświęcać dziecku trochę czasu 

i chociażby interesować się tym, 
co się u niego dzieje.

Zuzanna Oświecińska, 
uczennica II klasy  

gimnazjum
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N ie jestem za likwidacją gimnazjów, ponieważ spowoduje to przewrót w systemie edukacji, zmiany podręcz-
ników, których nie będzie można potem odsprzedać. Nie jest to również korzystne, gdyż wielu nauczycieli 
straci pracę. Gdybym mogła wybierać, to wybrałabym gimnazjum, ponieważ lubię obracać się w różnym śro-

dowisku, poznawać nowych ludzi, zbierać nowe doświadczenia. Wybór między szkołą podstawową a gimnazjum 
jest, moim zdaniem, sprawą indywidualną, zależy od charakteru danej osoby.

Martyna Chmielowiec, uczennica II klasy gimnazjum

P rzejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum było dla mnie szokiem. Mnóstwo przedmiotów, wiele zadań 
domowych, kartkówki. Wystarczyło jednak parę tygodni, żeby przywyknąć i polubić bardziej wymagający, ale 
w gruncie rzeczy również bardziej rozwijający i aktywny tryb życia. Moim zdaniem plusem gimnazjum jest 

selekcja uczniów. Brzmi to brutalnie, ale ta selekcja przynosi korzyść nie tylko lepszym, ale też słabszym uczniom. 
Z reguły kryterium wyboru szkoły podstawowej jest odległość od domu. Gdy dziecko ma siedem lat, niewiele myśli 
się o jego zdolnościach czy zainteresowaniach, po prostu szuka się szkoły w najbliższym otoczeniu. Po sześciu la-
tach nauki w szkole podstawowej część uczniów dalej chodzi do szkół rejonowych, ale ci bardziej ambitni czasem 
wybierają szkoły, które bardziej odpowiadają ich wymogom dotyczącym np. zaplecza sportowego. To sprawia, że 
mogą sami pokierować swoim życiem, nie kisząc się osiem lat w jednej klasie.

Minusy gimnazjum? Zbyt szybko się kończy. Poznałam w mojej szkole najwspanialszych ludzi, jakich dotych-
czas spotkałam, i żałuję, że muszę zostawić ich za sobą.

Marta Szpytko, tegoroczna absolwentka gimnazjum

W iększy problem z przemocą wśród uczniów jest 
w gimnazjum, jednak już od szkoły podstawowej, 
a nawet przedszkola, zaczyna się walka o swoje 

i oddawanie drugiej osobie. Jest to spowodowane okre-
sem dojrzewania. Faktem jest, że młodzież w gimnazjum 
jest traktowana jak osoby dojrzalsze i doroślejsze. Jest to 
dobre, chociaż niewielu potrafi odróżnić te dwa pojęcia. 
Osoba dorosła to taka, która ukończyła 18 lat i zaczyna 
odpowiadać za siebie, a osoba dojrzała lub dojrzalsza to 
osoba, która przekroczyła następny etap w swoim życiu 
i rozwinęła się emocjonalnie oraz zaczęła być odpowie-
dzialna. Uczniom w gimnazjum wydaje się, że są już 
dorośli, i zaczynają sięgać po różnego rodzaju używki. 
Moim zdaniem ważne jest nie to, jak nazwiemy miejsce, 
gdzie będziemy się uczyć, lecz to, ile nam ta nauka da.

Gdybym miała wybierać miedzy pójściem jeszcze raz 
do gimnazjum lub zostaniem w szkole podstawowej, to 
zostałabym w gimnazjum, ponieważ jest to swego rodza-
ju zmiana – środowiska i otoczenia. Powinniśmy już od 
momentu, kiedy wkraczamy w ten „doroślejszy” wiek, 
uczyć się przyzwyczajać do zmian oraz akceptować je 
dlatego, że później będzie ich jeszcze więcej.

Dorota Gubała, uczennica II klasy gimnazjum

M yślę, że największym problemem gim-
nazjum jest system oceniania. Gdy  
w II klasie nie miałem żadnej motywacji 

do nauki, odpuściłem sobie. Po co się uczyć, 
jeśli oceny z II klasy nie są brane pod uwagę 
w rekrutacji do liceum? A właśnie wtedy, gdy 
nie trzeba się uczyć, robi się głupie rzeczy. 
Na dłuższą metę widzę mało plusów istnienia 
gimnazjum. Zdobyta wiedza? Kojarzy mi się 
z ogromnym wysiłkiem i nie ma zbyt dużej 
wartości. Trzeba lecieć cały czas z materiałem, 
zdobywać oceny, które stają się ważniejsze 
niż zdobywanie doświadczeń. Myślę jednak, 
że gimnazjum powolutku zaczyna iść w dobrą 
stronę. Ocenianie opisowe, nowe, nowoczesne 
metody nauczania... Szkoda by było to popsuć. 

Mimo wszystko nie jestem za likwidacją 
gimnazjów, bo niewiele by to zmieniło. Czy je-
śli wprowadzona zostanie ośmioklasowa szkoła 
podstawowa, to młodzież od razu rzuci alkohol, 
papierosy i inne używki? Nie wydaje mi się. To 
nie gimnazjum wpływa na uczniów, tylko doj-
rzewanie.

Jędrzej Wołodko, tegoroczny absolwent 
gimnazjum
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Wewnętrzna siła
Motywacja wewnętrzna nie jest czymś stałym i nie można z niej zrobić zapasu. Rozpoczyna 

się w momencie, gdy uświadamiamy sobie potrzebę zmiany w życiu – powstrzymania się przed 
czymś (np. rzucenie palenia) albo podjęcia jakiejś nowej inicjatywy (bieganie, nauczenie się 
obcego języka, zmiana diety). Po radości z podjętej decyzji następuje żmudny proces przygo-
towań, wprowadzania zmian i wreszcie utrwalania nowych nawyków i przekonań. Brak wiary 
w możliwość zmiany sprawia, że brakuje motywacji, by zacząć pracę nad sobą lub wystar-
czająco długo ją kontynuować. Właśnie to, jak myślimy o sobie, swojej skuteczności i swoich 
wartościach, a także indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem i formułowania celów, 
wpływają bezpośrednio na umiejętności efektywnego wykorzystania czasu i energii. Przekonują 
o tym psycholożki Marzena Jankowska i Beata Wolfigiel, autorki książki Automotywacja (Edgard, 
seria „Samo Sedno”, Warszawa 2015).

Automotywacja to kompleksowy przewodnik zawierający m.in. test oceniający poziom moty-
wacji wewnętrznej i gotowości na zmiany oraz praktyczne narzędzia, które pomogą odkryć źródła 
swojej siły wewnętrznej, właściwie formułować cele oraz skutecznie radzić sobie z trudnościami i rozwijać twardość psy-
chiczną. Z poradnikiem odkryjesz źródła swojej siły wewnętrznej, ocenisz poziom automotywacji oraz gotowość do zmia-
ny, dowiesz się, jak radzić sobie z przeszkodami, osiągniesz przepływ (flow), który pomoże skoncentrować się na zadaniu 
i odczuwać przyjemność z wykonywania danej czynności. Porady zawarte w książce mogą być przydatne także w pracy 
z uczniami: „warto motywować zewnętrznie, gdy zadanie jest rutynowe, nudne i trudno je urozmaicić lub powiązać z wyż-
szym celem” – radzą autorki przewodnika. Zaletą Automotywacji są nie tylko liczne ćwiczenia i przykłady, lecz także jej 
poręczny format, przyjazna dla oka czcionka oraz podsumowania pojawiające się na końcu każdego rozdziału.

RECENZJA

Kto jest autorem słów: „Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, 
że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś”?
Swoją odpowiedź prześlij na adres: sygnal@oficynamm.pl. 
Pierwsze 5 osób, które prześlą prawidłową odpowiedź, nagrodzimy bestsellerową publikacją  
Wydawnictwa EDGARD, z serii „Samo Sedno”.  
Szczegóły konkursu na: www.sygnal.oficynamm.pl/konkursy
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Idole, czyli autorytety współczesnych uczniów
Co o nich wiesz?

Diagnoza na starcie
Preferencje sensoryczne i style uczenia się

Szkoła jak żywy organizm
Turkusowy model organizacji

10 podstawowych zasad
mowy ciała dla nauczycieli

POLECAMY

0

5

25

75

95

100

prenumerata-1-2str-sygnał-2016

środa, 16 marca 2016 13:44:34




