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W 
tym wydaniu, gdzie nie spojrzeć, tam pojawia się temat związany z tworzeniem ze-
społów. Samo życie. Czegokolwiek się podejmiemy, gdziekolwiek pójdziemy, tam 
wokół nas obecni są inni ludzie, którzy wpływają na naszą codzienność. Wyjątkiem 

jest sytuacja, kiedy znajdujemy się na bezludnej wyspie. Chyba nie ma osoby, która choć raz 
o tym nie marzyła, prawda? Ale czy tak naprawdę byłoby nam dobrze w takim odosobnie-
niu? To zazwyczaj chwilowe pragnienie. Potrzebujemy obecności innych ludzi, tworzymy 
społeczności, żyjemy w nich i są nam one niezbędne do szeroko pojętego rozwoju. W szkole 
zespoły tworzą uczniowie, następnie uczniowie i nauczyciele, do nich dołączają inni pra-
cownicy szkoły czy rodzice… Każda z tych grup jest inna i nieustannie się zmienia. Czasami 
dostają Państwo przez to nieźle w kość: ekipa rodziców wciąż pytających o postępy dziecka, 
zamknięta grupa pewnych siebie nauczycieli z wieloletnim stażem, zbuntowany klan nasto-
latków popalający papierosy tuż przy szkolnej bramie… Ale równie często, o ile nie częściej, 
dzięki zespołom jesteśmy silni lub stajemy się silniejsi, możemy zmieniać na lepsze zarówno 
swoje życie, jak i najbliższe otoczenie.

O ogromnym wpływie i możliwościach, jakie ma grupa ludzi, prze-
konujemy się szczególnie wtedy, gdy trzeba się zmierzyć ze sporym 
problemem lub gdy pojawia się kryzys. Ten ostatni zapewne kojarzy 
się Państwu z głośnym tematem imigracji – tak, również o nim chce-
my wspomnieć w tym wydaniu, ale oczywiście w kontekście szko-
ły. Dlatego gorąco zachęcam do zapoznania się z artykułem Ten obcy 
(s. 7–10, 24–27) oraz rozmową z Mariną Hulią – byłą doradczynią MEN-u 
(s. 19–21). To materiały, w których poruszamy temat obecności dziec-
ka cudzoziemskiego w polskiej szkole – trudny, ale niezwykle ważny 
i wręcz obowiązkowy, ponieważ to głównie od Państwa zależy, czy klasa 
np. z uczniem-uchodźcą będzie tworzyć bezpieczną i zgraną grupę. 

O niezwykłej sile zespołu piszemy również w dziale Doskonalenie 
i rozwój. Nauczyciele są w dość specyficznej sytuacji. Z jednej strony 
pracują Państwo solo, z drugiej należą do tzw. ciała pedagogicznego, 
które jest dość wymagającą grupą. Jak odnaleźć się w tej plątaninie ocze-
kiwań? Jak rozwijać się i jednocześnie pozytywnie wpływać na rozwój 
szkoły? Szczegóły znajdą Państwo na s. 48–52. 
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Znajdą nas Państwo także na:

            facebook.com/magazynsygnal

Życzymy Państwu pięknej wiosny i niezwykłych świąt Wielkiej Nocy. Niech 
pojawiająca się wszędzie zieleń i coraz cieplejsze promienie słońca 
dodają Państwu energii, a świąteczny czas spędzony z najbliższymi będzie 
tego idealnym dopełnieniem. Wszystkiego dobrego! Redakcja Ofi cyny MM
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kalendarium 
marzec 2016

Data Zadanie nauczyciela Podstawa prawna

•	 Na początku marca Zapoznanie maturzystów swojej klasy z harmonogramem 
części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego

Dz.U. 2015 r.  
poz. 959

•	 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet

•	 10 marca Dzień Mężczyzn

•	 Np. 14 marca Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z rodzicami 
lub dnia otwartego dla rodziców

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

•	 15 marca Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsumenta

•	 20 marca Pierwszy dzień wiosny, Dzień Wagarowicza

•	 20 marca Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

•	 22 marca Światowy Dzień Wody

•	 22 marca Dzień Ochrony Bałtyku

•	 24–29 marca Wiosenna przerwa świąteczna Dz.U. z 2002 r.  
Nr 46 poz. 432  
ze zm.

•	 27 marca Zmiana czasu z zimowego na letni

•	 27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru 

•	 Do 31 marca Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego Dz.U. z 2013 r.  
poz. 1144
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Ocena lekcji WF-u
Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych dobrze oceniają zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego.

B adanie, na którego podstawie powstał raport Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli. Orga-
nizacja kształcenia, podstawa programowa i ocenianie uczniów w szkołach podstawowych, przeprowadzono na  
1212 nauczycielach reprezentujących 300 szkół. Okazało się, że oferta zajęć z wychowania fizycznego zależy przede 

wszystkim od infrastruktury szkoły. Zdecydowana większość szkół, w których przeprowadzono badanie, dysponuje salą 
gimnastyczną oraz boiskiem zewnętrznym do sportów zespołowych. Nieco ponad 1/3 szkół posiada instalacje zewnętrzne 
do treningu lekkoatletyki (np. piaskownicę do skoku w dal, bieżnię itp.). Jedynie 5 proc. badanych placówek posiada na 
swoim terenie basen. W części szczególnie małych szkół lekcje WF-u prowadzone są w holu, korytarzu lub sali lekcyjnej, 
która jest zaadaptowana do tego celu. 

Nauczyciele popierają zmianę, która pozwala uczniom na wybór zajęć, jednak wskazują na trudności w ich organizacji. 
Najczęściej są to: brak odpowiedniego zaplecza sportowego lub ograniczenia finansowe. Wymieniono także brak specjalisty, 
który mógłby prowadzić takie zajęcia. W małych szkołach organizacja lekcji wychowania fizycznego zgodnej z zaintereso-
waniami czy oczekiwaniami uczniów jest nierealna ze względu na niewielką liczbę uczniów. Wśród wymienianych proble-
mów znalazła się także kwestia organizacji i finansowania dojazdu dzieci do obiektów sportowych.

Ponad połowa nauczycieli WF-u zgodziła się ze stwierdzeniem, iż niewła-
ściwie prowadzone zajęcia na wcześniejszych etapach edukacyjnych skutkują 
większą liczbą zwolnień z lekcji WF-u na późniejszych etapach edukacyjnych. 
Połowa z tych nauczycieli wskazała brak infrastruktury sportowej w szkole jako 
najważniejszy czynnik utrudniający realizację zapisów podstawy programowej. 

Aż 97 proc. nauczycieli potwierdza, że uczniowie przebierają się w strój 
sportowy przed zajęciami. Niestety nadal istnieją szkoły, w których nie ma na 
to przystosowanego miejsca. W co dziesiątej szkole szatnie są koedukacyjne.

Zaledwie 1/3 nauczycieli stwierdziła, ze zdecydowana większość uczniów 
potrafi omówić sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia. Ocena zasad bez-
pieczeństwa podczas aktywności fizycznej nie koreluje z płcią, stopniem awan-
su zawodowego nauczycieli ani stażem pracy.

Źródło: IBE

Pensje nauczycieli z budżetu w formie dotacji
Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprezentował projekt nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Proponuje dotację celową na 
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach samorządowych, finansowaną w ca-
łości z budżetu państwa.

P ropozycja  polega na zmianie finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z subwencji oświatowej na dotację 
celową. Zdaniem ZNP takie rozwiązanie zdejmie z samorządów ciężar finansowania wynagrodzeń nauczyciel-
skich i w szerszej perspektywie zahamuje proces przekazywania publicznych samorządowych szkół podmiotom 

zewnętrznym. Według ZNP propozycja wypłacania pensji w ramach dotacji celowej z budżetu da jasną odpowiedź 
na pytanie, kto odpowiada za wysokość nauczycielskich wynagrodzeń – dyrektor, samorząd czy minister edukacji.  
8 lutego br. Związek zainaugurował prace Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ZNP. Musi zebrać min. 1000 podpisów 
niezbędnych do zarejestrowania Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, a następnie co najmniej 100 tys., by projekt trafił 
pod obrady Sejmu.

Źródło: ZNP

AKTUALNOŚCI
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Wiele przykładów pokazuje, że nie wszystkie szkoły są 
przygotowane na przyjęcie dzieci cudzoziemskich. Nie bra-
kuje jednak też takich, które świetnie sobie radzą. Choć Pol-
ska jest krajem dość homogenicznym etnicznie i kulturowo, 
to od lat w wielu szkołach pojawiają się dzieci imigranckie 
i uchodźcze. Przebywając w naszym kraju, są objęte obo-
wiązkiem szkolnym i mają prawo do edukacji. Naszym obo-
wiązkiem jest udzielenie im wsparcia w tym względzie oraz 
zadbanie o ich bezpieczeństwo.

Zadania do realizacji
Stoją przed nami dwa zasadnicze zadania. Pierwsze 

dotyczy bezpośrednio pracy z dziećmi uchodźczymi 
i imigranckimi, a przede wszystkim stworzenia im do-
brych warunków do nauki, zintegrowania, udzielenia 
adekwatnej pomocy, wsparcia, opieki. Drugie odnosi się 
do całej społeczności szkolnej i wymaga realizacji zało-
żeń edukacji antydyskryminacyjnej mającej na celu krze-
wienie otwartych, tolerancyjnych, akceptujących i em-
patycznych postaw uczniów, m.in. właśnie wobec dzieci 
cudzoziemskich.

W pracy z samymi dziećmi cudzoziemskimi ważne są 
w szczególności: nauka języka polskiego (często przez do-
datkowe zajęcia, na których język polski jest nauczany jak 
obcy) oraz pomoc psychologiczo-pedagogiczna nie tylko 
dla dzieci po doświadczeniu traumy, ale też ze względu 
na doświadczanie przez nie tzw. szoku kulturowego. Istot-
na jest też podstawowa edukacja obywatelska i kulturowa, 
która przybliży dzieciom Polskę, jej kulturę, ustrój, prawo. 
Równolegle powinna być prowadzona edukacja skiero-
wana do polskich uczniów, by poznali kraj pochodzenia 

nowych kolegów, ich kulturę, historię i zwyczaje. Ważne 
jest też, by zadbać tu o pewną równowagę: nawet jeśli 
dzieci cudzoziemskie są w mniejszości, to i tak obie strony 
powinny uczyć się siebie nawzajem. Nieporozumieniem 
i bezdusznością jest przerzucanie całej odpowiedzialno-
ści za jego adaptację na cudzoziemskiego ucznia, zwykle 
przeżywającego silny stres, zagubionego, wyobcowanego, 
nierzadko straumatyzowanego. Błędem jest nastawienie, 
że to on musi się dostosować, żeby poznać naszą kulturę, 
skoro chce u nas mieszkać. Tym bardziej że w zdecydowa-
nej większości dzieci te wcale nie chciały porzucać swego 
domu i przyjeżdżać do Polski, a już na pewno miały nie-
wielki wpływ na tę decyzję.

Wartość różnorodności
Sytuacja polityczno-społeczna na świecie sprawia, że do 

naszego kraju przybywa coraz więcej imigrantów, a nawet 
uchodźców wojennych. Do Polski wracają też po latach spę-
dzonych za granicą Polacy. Wszystkie te osoby często przy-
jeżdżają z dziećmi, a dzieci te, zgodnie z polskim prawem, 
muszą trafić do szkoły. Nierzadko różnią się one od naszych 
uczniów wyznaniem, pochodzeniem, kolorem skóry. Często 
nie znają języka polskiego.

Pojawienie się w szkole dzieci cudzoziemskich jest wy-
zwaniem dla całej szkolnej społeczności – nie tylko w sensie 
organizacyjnym, ale też na poziomie emocji i relacji spo-
łecznych. Wiele tych wyzwań dotyczy różnic kulturowych 
i trudności psychologicznych. Te ostatnie, choć mogą być 
udziałem obu stron, odnoszą się przede wszystkim do dzieci 
cudzoziemskich – to im szczególnie trudno jest zaadaptować 
się do nowego środowiska.

Ten obcy
Integrowanie uczniów, wśród których jest cudzoziemiec czy uchodźca, nie należy do łatwych zadań,  
szczególnie teraz, kiedy tak wielu z nas obawia się inności. Strach warto jednak zamienić na wiedzę  

i dla wszystkich uczynić szkołę miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

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

Ten obcy | TEMAT WYDANIA
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Różnorodność kulturowa i etniczna w szkole może po-
wodować nieporozumienia i tarcia, wytrąca nas też z co-
dziennej rutyny, bo wymaga od nas elastyczności i podno-
szenia kompetencji. Jednak różnorodność ta jest też sama 
w sobie wartością. Niejednorodne środowisko jest także bar-
dziej korzystne dla rozwoju dzieci i młodzieży – pozwala 
zdobyć więcej doświadczeń, poznać więcej punktów widze-
nia i kultur, ma większy potencjał rozwijania empatii, umie-
jętności interpersonalnych i rozumienia świata społecznego, 
pod warunkiem jednak, że zadbamy o to, by szkoła była dla 
wszystkich przyjazna i bezpieczna.

Polityka różnorodności
Zanim przystąpimy do wdrażania konkretnych rozwiązań, 

należy np. podczas posiedzenia rady pedagogicznej (warto 
na to spotkanie zaprosić eksperta z zakresu różnorodności 
w edukacji) ustalić wspólną dla całego grona filozofię czy 
też politykę, jaką wobec różnorodności przyjmiemy w naszej 
placówce. Powinien składać się na nią pewien zbiór podsta-
wowych przekonań na temat różnorodności (np. potrzeba 
równouprawnienia i akceptacji wszystkich uczniów) oraz wy-
nikające z nich cele do osiągnięcia. Dopiero na tej podstawie 
można wdrażać konkretne działania czy dobre praktyki.

Częścią tej polityki powinna być niezgoda na uprzedzenia 
i dyskryminację, rozumienie potrzeby prowadzenia w szkole 
edukacji antydyskryminacyjnej, a także edukacji włączającej, 
która polega nie tylko na tym, że dziecko cudzoziemskie (lub 

np. z niepełnosprawnością) jest włączane w życie szkoły, ale 
również na tym, że warunki w szkole (fizyczne, organizacyjne 
czy społeczne) są również, w miarę możliwości, dostosowy-
wane do jego potrzeb. Innymi słowy, nie wymaga się tylko od 
niego, by się dostosowało, lecz też wychodzi się mu naprze-
ciw. Na przykład organizuje się dla niego dodatkowe lekcje 
języka polskiego, ale też uczy polskich uczniów podstaw jego 
języka (choćby najprostszych zwrotów). Pozwala to zmniej-
szyć stres dziecka i przyspiesza jego adaptację.

Zrozumieć „innego”
Cudzoziemskie dzieci, szczególnie te, które mają do-

świadczenie wojny, głodu, prześladowania, są uchodźcami, 
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, związanej z dzia-
łaniem szeregu mechanizmów psychologicznych utrudniają-
cych im adaptację. Nie tylko mogą doświadczać wyklucze-
nia i dyskryminacji, ale narażone są również na tzw. szok 
kulturowy oraz psychologiczne skutki traumy wojennej.

Etapy szoku kulturowego szczegółowo opisuje Elżbieta 
Fiok (w publikacji bezpłatnie dostępnej w internecie), któ-
ra radzi też, jak można pomóc dziecku na każdym z nich. 
Szok kulturowy to poważne trudności adaptacyjne cudzo-
ziemskiego dziecka znajdującego się w nowych warunkach. 
U osób, które opuściły dom pod przymusem, szok kulturo-
wy może pojawić się od razu, zaś u tych, które przyjeżdżają 
dobrowolnie – dopiero po pewnym czasie, określanym jako 
etap „miodowego miesiąca”, kiedy to przybyszowi wszystko 

TEMAT WYDANIA | Ten obcy
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się podoba, okazuje on wielki entuzjazm i zainteresowanie 
otoczeniem. Ten stan dobrze jest znany osobom, które choć 
raz spędziły wakacje za granicą.

Po pewnym czasie przybysz zaczyna jednak coraz bardziej 
odczuwać barierę językową i kulturową; to, co wcześniej było 
interesujące, teraz jest frustrujące, przeszkadza i złości. Efektem 
może być wycofanie się z życia społecznego, nieufność, nie-
chęć, wrogość, a nawet agresja. Ludzie, którzy nie znają tego 
mechanizmu, myślą wówczas: „Niewdzięczni imigranci, my ich 
przyjęliśmy i im pomagamy, a oni w ogóle nie są wdzięczni”, 
a w rzeczywistości jednak chodzi tu o działanie bardzo silnego, 
chronicznego stresu na osobę, która nie potrafi się przystosować 
do nowej sytuacji. Dziecko imigranckie coraz bardziej zdaje so-
bie sprawę z różnic zwyczajów, norm, wartości i symboli, nie 
może ich jednak wszystkich przyswoić, czuje się przytłoczone. 
Efektem jest złość na samego siebie („Nie daję rady”, „Nie pasuję 
tu”), która później jest często (nie zawsze) kierowana na zewnątrz 
(„To oni mnie źle traktują”) w formie wrogości i agresji.

Szok kulturowy przeżywa zdecydowana większość osób 
adaptujących się do nowej kultury. Możemy więc w zasadzie 
założyć automatycznie, że dotyczy on też naszego cudzoziem-
skiego ucznia. Dziecko takie należy od samego początku wspie-
rać, pomagać mu w poznawaniu nowego świata – takiego, ja-
kim jest, urealniać go, objaśniać (bez idealizowania), wspierać 
je częstą rozmową i dbać o jego integrację z klasą, uczyć radze-
nia sobie z emocjami. W odniesieniu do różnic kulturowych 
warto wskazywać nie tylko różnice, ale przede wszystkim punk-
ty wspólne (często umykają one naszej uwadze). Cały czas na-
leży przy tym pozytywnie motywować dziecko i doceniać jego 
starania, postępy, pracę, każdy drobny sukces.

Konsekwencje traumy
Trauma to psychiczny, głęboki uraz wywołany nagłym, 

krytycznym zdarzeniem – może to być doświadczenie wojny, 
katastrofy naturalnej, zagrożenia życia własnego lub bliskiej 
osoby (bądź jej śmierć), zgwałcenia itp. Często w konsekwen-
cji traumy pojawiają się m.in. takie objawy, jak nawracające, 
uporczywe, bolesne wspomnienia, napady lęku, paniki, zło-
ści, koszmary senne, tworzenie „bariery ochronnej” w postaci 
odrętwienia, unikania kontaktów interpersonalnych, emocjo-
nalnego dystansowania się (która jednak nie poprawia stanu 
danej osoby), objawy psychosomatyczne (np. częste infekcje, 
bóle brzucha i głowy), niestabilność emocjonalna, silne oba-
wy o siebie i bliskich. Osoby, które przeżyły traumę i u których 
rozwinął się tzw. zespół stresu pourazowego, mogą doświad-
czać tych objawów przez wiele miesięcy, a nawet lat, zaś je-
dynym sposobem uporania się z nimi jest psychoterapia. Dla 
obserwatorów z zewnątrz, w tym polskich uczniów i nauczy-
cieli, reakcje i zachowania dziecka z doświadczeniem traumy 
mogą być przesadzone, nieuzasadnione lub nieadekwatne, co 
może potęgować trudności w relacji. Dlatego tak ważne jest, 
byśmy znali mechanizm traumy.

Postępowanie z dzieckiem o takich doświadczeniach 
warto każdorazowo indywidualnie omówić ze specjalistą 
(najlepiej psychoterapeutą), jednak podstawą powinna być 
przychylna postawa, życzliwość i spokój, okazywanie dziec-
ku akceptacji (nawet wtedy, gdy wybucha), łagodna perswa-
zja zamiast kar.

Poznaj kulturę ucznia
Bardzo ważne dla adaptacji dziecka jest jego indywidu-

alne traktowanie, które powinno obejmować również pozna-
nie kultury, z której się ono wywodzi. Różnice kulturowe są 
częstym źródłem nieporozumień i konfliktów między dzieć-
mi polskimi a cudzoziemskimi. Czasami pozornie neutralne 
zachowanie wobec dziecka może wywołać jego gwałtowną 
reakcję (istnieją kultury, w których chłopcy nie mogą siedzieć 
w ławce z dziewczętami, nie powinno się głaskać dzieci po 
głowie albo też polecać im rysowania psa, bo jest on zwie-
rzęciem nieczystym – takich przykładów w różnych kulturach 
i religiach jest bardzo wiele). Nawet dzieci z innych krajów 
europejskich mogą znacznie różnić się od nas kulturowo.

Pierwsze dni w szkole
Do przyjęcia nowego ucznia cudzoziemskiego w klasie 

można przygotować się, stosując algorytm ośmiu kroków  
(s. 24). Na pewno lepiej będzie, jeśli faktycznie przygotu-
jemy się wcześniej (o ile to możliwe), niż gdybyśmy szli na 
żywioł, licząc, że „jakoś to będzie”.

Pamiętajmy, że nowa szkoła oznacza stres nawet dla dzie-
ci, które urodziły się i wychowały w tym samym mieście – co 
dopiero dla dziecka z zagranicy, które nie zna języka i do-
datkowo doświadczyło wojennych prześladowań! Ta świa-
domość powinna skłonić nas do przyjęcia odpowiedniego 
nastawienia – przede wszystkim racjonalnie formułujmy ocze-
kiwania wobec siebie i wobec dziecka (oraz jego rodziców 
czy opiekunów). Nie uprzedzajmy się, ale też bądźmy przygo-
towani na różne trudności, również te, które mogą pojawić się 
z opóźnieniem (jeśli uczeń doświadcza wspomnianego „mio-
dowego miesiąca”, możemy być zaskoczeni i zawiedzeni jego 
zachowaniem, kiedy ten okres się skończy – nie obwiniajmy 
jednak za to ani jego, ani siebie). Poza już wymienionymi 
trudnościami, może zdarzyć się np. tak, że dziecko i jego ro-
dzice będą sprawiać wrażenie w ogóle niezainteresowanych 
jego edukacją. Może to jednak wynikać np. z ich założenia, 
że Polska jest tylko przystankiem w dalszej drodze, dlatego nie 
ma sensu za bardzo się angażować. W takiej sytuacji warto 
starać się zmotywować dziecko i jego rodziców pozytywnie – 
dziecko zainteresować nauką i nagradzać, rodzicom starać się 
wytłumaczyć korzyści płynące z edukacji. Pamiętajmy jednak, 
że to może się nie udać – niekoniecznie z naszej winy.

Należy od pierwszych dni zadbać o to, by dziecko czuło 
się w klasie bezpiecznie, jak najbardziej ograniczać działa-
nie czynników mogących wywołać jego stres. Nie chodzi tu 
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jednak o to, by traktować je wyraźnie ulgowo czy wyjątkowo 
– to może wzbudzić niechęć do niego u innych uczniów, 
a jemu samemu też wysyłać sygnały o jego wyraźnej „inno-
ści” (a tych sygnałów ma już dość). Lepiej starać się dobrze 
traktować dziecko, ale tak samo dobrze traktować też pozo-
stałych podopiecznych. Należy też zaakceptować początko-
wą „fazę niemówienia” u dziecka; w pierwszych tygodniach 
dziecko cudzoziemskie woli obserwować i słuchać, odzywa 
się dopiero później. Warto starać się je stopniowo włączać 
do komunikowania się z grupą, a później dawać mu też oka-
zję do przedstawienia kraju, z którego przyjechał (s. 25–27).

Czasami niezbędna okazuje się pomoc tłumacza (może 
to być znający język polski rodzic lub student odpowiedniej 
filologii), warto więc o nią zadbać. Dziecko powinno wie-
dzieć też, do kogo (życzliwego!) może zwrócić się w ramach 
jakichkolwiek problemów. I, co bardzo ważne, musimy re-
agować od razu na pierwsze przejawy dyskryminacji, wyklu-
czenia czy przemocy wobec dziecka, jeśli się takie pojawią. 
Im dłużej zwlekamy, tym trudniej będzie zaradzić sytuacji 
i większa szkoda będzie wyrządzona dziecku.

Bądźmy wyrozumiali – kiedy dziecko zaczyna mówić, 
ale robi to z błędami, nie przerywajmy i nie poprawiajmy. 
Jeśli nie mamy pewności, o co dziecku chodzi, parafrazujmy 
(„Masz na myśli, że…?”). Akceptujmy też niewłaściwe zwro-
ty grzecznościowe (np. mówienie na ty) – dziecko musi mieć 
czas, by tego się nauczyć. Dobrze jest też umożliwić dziec-
ku wyciszenie się po rozmowie, jeśli tego chce – rozmowa 
w obcym języku jest męcząca i stresująca. Upewnijmy się 
jednak, czy dziecko nadmiernie się nie izoluje.

W pracy z dziećmi cudzoziemskimi, pochodzącymi z innych  
kręgów kulturowych i religijnych, warto pamiętać, by:

● włączać edukację antydyskryminacyjną do systemu 
kształcenia dzieci i młodzieży na wszystkich etapach,

● szkolić w tym obszarze koleżanki/kolegów z grona pe-
dagogicznego (pod kątem metod wychowawczych i dy-
daktycznych),

● opracować program antydyskryminacyjny oraz proce-
dury reagowania w razie zaobserwowania przejawów 
dyskryminacji w szkole,

● zapraszać do szkoły ekspertów zajmujących się różno-
rodnością i migracją,

● powołać w szkole pełnomocnika ds. przeciwdziałania 
dyskryminacji, który będzie m.in. monitorował sytuację 
i czuwał nad wdrażaniem stosownych rozwiązań, a tak-
że opiekuna dzieci cudzoziemskich,

● rozpoznawać specyficzne potrzeby i trudności edukacyj-
ne dzieci oraz starać się na nie odpowiadać,

● zainteresować się tutoringiem jako metodą pracy z dzieć-
mi cudzoziemskimi,

● angażować i edukować rodziców polskich uczniów (by 
odpowiednio wpływali na swoje dzieci w domu i popie-
rali politykę szkoły),

● dla dzieci słabo mówiących po polsku stworzyć oddziel-
ne grupy, w których zajęcia będą miały na celu przede 
wszystkim zwiększenie znajomości języka; grupy te nie 
powinny istnieć dłużej niż kilka miesięcy, by nie prowa-
dzić do izolacji uczniów,

● zapewnić dziecku kompleksową diagnozę nie tylko sta-
nu zdrowia czy psychologiczną, ale też ewentualnych 
problemów rozwojowych czy poznawczych (dzieci 
uchodźcze też mogą mieć dysleksję – nie tłumaczmy 
wszystkiego automatycznie nieznajomością języka),

● indywidualnie podchodzić do dziecka, poznać jego hi-
storię, nawiązywać z nim kontakt, zwłaszcza jeśli jest 
wycofane i pozornie niechętne,

● aranżować jak najwięcej sytuacji, w których dzieci pol-
skie i cudzoziemskie będą współpracować, razem się 
bawić czy jechać na wycieczkę.

Podstawa prawna:

•	 M. Budzyński, Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany eduka-

cyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009.

•	 E. Fiok, Osiem kroków, czyli kilka praktycznych rad, ORE, Warszawa 2014, 

www.bc.ore.edu.pl/Content/617/osiem++krokw+czyli+kilka+praktyczny-

ch+rad3.pdf.

•	 E. Januszewska, Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a do-

świadczeniem uchodźctwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

•	 N. Klorek, K. Kubin (red.), Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi 

cudzoziemskimi w  systemie edukacji. Przykłady praktyczne, Fundacja na 

rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa 2012, www.�rs.org.pl. 

•	 K. Koszewska, Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach, Wydaw-

nictwa CODN, Warszawa 2001.

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 są dodatkowe wskazówki (s. 24–27). 
Polecamy również wywiad (s. 19–21).
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Rosyjski system oświaty w dużej mierze przypomina nasz 
rodzimy. Edukacja jest obowiązkowa, powszechna i opłaca-
na z budżetu państwa. Finansowanie szkół oraz pensji na-
uczycieli jest w pewnym stopniu okrojone w wyniku zawiłej 
biurokracji. Uczniowie chodzą do szkoły pięć dni w tygo-
dniu, od września do maja, czerwiec jest natomiast mie-
siącem egzaminów. Podobnie jak w Polsce, w pierwszych 
trzech lub czterech klasach (tzw. poziom prymarny) obowią-
zuje nauczanie zintegrowane. Po ukończeniu tego poziomu 
uczeń idzie do szkoły ponadpodstawowej, w której jest po-
dział na poziom sekundarny I i II. Szkołę ponadpodstawową 
uczeń kończy w wieku 17–18 lat. 

Nauczyciel w Rosji, w zależności od poziomu, na któ-
rym uczy, zarabia od 6 000 do nieco ponad 30 000 rubli, 
czyli 300–1500 złotych miesięcznie, co jest powodem cy-
klicznych protestów. Niskie pensje dla nauczycieli odzwier-
ciedlają niski status tego zawodu. Jak mówi Alexei Semenov, 
dziekan Moskiewskiego Instytutu Otwartej Edukacji: – W la-
tach 90. nauczyciele zaczęli być gorzej opłacani, przez co 
zawód ten przestał być prestiżowy. Ta tendencja utrzymuje 
się do dzisiaj. Jednym z problemów jest jakość kształcenia 
przyszłych nauczycieli. Szkoły dla nauczycieli wybierane 
są głównie przez najsłabszych studentów. Alexei Semenov 
zauważa jednak zachodzące w rosyjskiej edukacji zmiany: 
– Nauczyciele powinni być dla uczniów partnerami w na-
uczaniu, częścią grupy, która pozyskuje nową wiedzę. To 

jest kluczowa zmiana, jaką dziś obserwujemy w Rosji. O po-
stępie może również świadczyć liczba powstających pry-
watnych placówek oświatowych. Szkoły te – mimo że na-
dal czerpią z tradycji sowieckich – dążą do wprowadzenia 
edukacji, w której uczeń jest w centrum uwagi, a nauczanie 
skupia się na rozwoju jego indywidualnych zdolności. 

Wędrujące szkoły 
Dla wielu z nas zaskakującym może wydać się fakt, że 

Rosja szczyci się najmniejszym odsetkiem analfabetów na 
całym świecie. Jak to możliwe, że na tak gigantycznym te-
rytorium, przy zróżnicowanym podziale administracyjnym 
i dużym rozproszeniu ludności, edukacja dociera do więk-
szości dzieci? Przede wszystkim znaczący jest minimalny 
czas trwania obowiązkowej edukacji: wynosi on dziewięć 
lat. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, dzieci zaczynają szko-
łę w wieku 6–7 lat, ale opcjonalnie, na wniosek rodziców, 
mogą pójść do szkoły o rok wcześniej. Dziewięć lat obo-
wiązku szkolnego nie byłoby niczym szczególnym na tle 
światowych standardów, gdyby nie fakt, że warunki klima-
tyczne syberyjskich wsi czy oddalenie wiosek od placówek 
szkolnych stanowią przeszkodę prawie nie do pokonania. 
Prawie – ponieważ edukacja w Rosji nie jest scentralizowa-
na, a więc jest bardzo elastyczna w swojej formie. Najlep-
szym przykładem są szkoły koczownicze, które „podążają” 
za przemieszczającymi się społecznościami tubylczymi. 

Sygnał ze świata
część IV 

Edukacja w Rosji

Chyba nie ma na świecie państwa, które w dziedzinie edukacji byłoby zróżnicowane bardziej 
niż Rosja. Przemierzając ponad 17 milionów km² powierzchni tego kraju, napotykamy na szkolnictwo 

we wszystkich możliwych formach. Począwszy od szkół koczowniczych, przez wysokiej klasy uniwersytety, 
a na światowej sławy szkołach baletowych kończąc. 

 P a u l i n a  W a r c h o ł
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W najmniej zaludnionych obszarach Rosji na jednego 
mieszkańca przypada około 50 km2 terenu. Tu jedną z moż-
liwości edukacji dla rdzennych mieszkańców jest zapisy-
wanie dzieci do szkół z internatem, a to oznacza, że uczeń 
wraca w rodzinne strony tylko na okres wakacji. Edukatorzy 
zauważyli, że taki tryb nauki jest często powodem kryzysu 
tożsamości u uczniów i prowadzi do dyskryminacji i poczu-
cia wykluczenia z grupy. Dlatego drugim, a według edukato-
rów lepszym sposobem na naukę, jest powrót do tworzenia 
szkół koczowniczych dla ludności tubylczych zamieszkują-
cych rozległe obszary Syberii. Pierwsze szkoły tego rodzaju 
były tworzone w Rosji już w latach 20., ale ponieważ Zwią-
zek Radziecki przez lata rusyfikował i dążył do asymilacji 
ludów tubylczych, zwyczaj tworzenia takich szkół został 
zaniechany. Mimo że dziś tradycje rdzennych mieszkańców 
Syberii zanikają, a większość z nich nie podąża już za pół-
dzikimi stadami reniferów, w ostatnich latach wraca się do 
modelu edukacji koczowniczej. Jest to spowodowane przede 
wszystkim zaangażowaniem się światowych organizacji, np.  
UNESCO, w rewitalizację osad oraz ochronę tradycji i języ-
ków poszczególnych narodowości, m.in. Nieńców, Ewen-
ków, Dołganów i Ewenów. Oddolną inicjatywę wykazują 
również samorządy lokalne oraz członkowie tych społecz-
ności – większość z nich świadomie dokonuje wyboru i ce-
lowo powraca do dawnych zwyczajów tubylczych. Nauczy-
cielami w szkołach koczowniczych są zwykle członkowie 
społeczności, ale wraz z zaangażowaniem się UNESCO 
w projekt ochrony mniejszości autochtonicznych do szkół 
sprowadza się bardziej wykwalifikowaną kadrę.

Tworzenie tego typu placówek jest niezwykle istotne 
dla przystosowania uczniów do życia we współczesnym 
świecie przy jednoczesnym zachowaniu rodzimych trady-
cji. Dodatkowo lekcje w takiej szkole przystosowane są do 
koczowniczego trybu życia – zarówno pod względem cza-
sowym, jak i programowym. Dzieci mają więc możliwość 
nauki w trybie, który współgra z ich naturalnym cyklem 
rozwojowym i warunkami, w jakich żyją (blisko społeczno-
ści, z którą mogą się identyfikować). Jest to metoda prosta 
i intuicyjna, znakomicie wpisująca się w zachodnie trendy 
w nauczaniu dostosowanym do indywidualnych potrzeb 
ucznia. Lekcje odbywają się w brezentowych namiotach 
lub drewnianych chatach. Ponieważ szkoły przemieszczają 
się wraz ze społecznością, nie ma miejsca na gromadzenie 
materiałów naukowych czy tworzenie bibliotek. Oprócz 

podstawowych przedmiotów uczniowie uczą się języka da-
nej społeczności, podstaw hodowli reniferów, pasterstwa, 
polowania czy obróbki zwierzyny łownej. Dwa ostatnie 
wymienione przedmioty mogą wydawać się dla nas szoku-
jące, zwłaszcza że w Polsce od lat prowadzona jest kam-
pania na rzecz zakazu uczestnictwa nieletnich w polowa-
niach. Na Syberii jednak nikt nie poluje na zwierzynę bez 
powodu – dzieci wychowywane są w szacunku do zwierząt 
i w pokorze wobec otaczającej ich natury.

Rosyjski rigor 
O ile szkoły koczownicze i autochtoniczne mniejszości 

narodowe Rosji nie są tematami szerzej badanymi przez 
polskich edukatorów, to z pewnością jednym z pierwszych 
skojarzeń na temat rosyjskiej edukacji są rygorystyczne 
metody nauczania. Część z tych skojarzeń od lat zakorze-
niona jest w pokoleniach, które obowiązkowo uczyły się 
języka rosyjskiego w szkołach i dziś wspominają lekcje 
rosyjskiego – delikatnie mówiąc – mało życzliwie. I choć 
faktycznie sowieckie tradycje edukacyjne przenikały do 
polskich szkół i odbijają się echem po dziś dzień, już daw-
no nie można mówić o rygorystycznym i twardym podej-
ściu do nauczania. W większości rosyjskich szkół takie 
metody są jednak nadal na porządku dziennym. Co więcej, 
niektóre szkoły – tak jak najsłynniejsze na świecie szkoły 
baletowe: Bolszoj i Akademia im. Agrippiny Waganowej 
– wręcz szczycą się twardymi zasadami obowiązującymi 
w placówce. Jak mówi nauczyciel ze szkoły baletowej przy 
teatrze Bolszoj: „Krew, pot i łzy – oto co czeka uczniów 
uczęszczających do tej szkoły”.  

Nie oznacza to jednak, że edukatorzy powszechnie 
popierają takie metody nauczania. Coraz częściej słychać 
słowa krytyki nie tylko w odniesieniu do szkół i uniwersy-
tetów, które do niedawna były najlepszą wizytówką rosyj-
skiej edukacji, ale też w stosunku do tradycyjnych metod na-
uczania. Nauczyciele często trzymają uczniów na dystans, 
nie uznając partnerstwa w edukacji. W rosyjskich szkołach 
często nie ma pomocy naukowych, jest tylko tablica, kreda 
i… surowa dyscyplina. Faktem jest, że brak obowiązków 
połączony z brakiem szacunku do nauczycieli skutkują gor-
szym przyswajaniem nauki – eksperci nie mają co do tego 
wątpliwości, dlatego wiele zachodnich szkół z zazdrością 
spogląda w stronę Rosji oraz innych państw znanych z bez-
kompromisowych metod nauczania, jak np. Chiny, Korea Po-
łudniowa i Japonia. Dyscyplina jest z pewnością kluczem do 
dotychczasowych sukcesów rosyjskiej edukacji, ale oprócz 
dyscypliny – dzięki której uczniowie opanowują materiał – 
potrzebny jest również nauczyciel-mentor, który wskaże, jak 
tę wiedzę wykorzystać. Rosyjskim nauczycielom brakuje ta-
kiego podejścia, dlatego ogromna liczba rosyjskich uczniów 
wybiera studia za granicą, gdzie mogą z powodzeniem wy-
korzystać teorię w praktyce i rozwinąć skrzydła. 

Rosja szczyci się najmniejszym 
odsetkiem analfabetów  
na całym świecie.
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Co warto wykorzystać? 
Nauczyciele w dzisiejszych czasach nie mają łatwo. 

Różnorodność metod nauczania, głosy ekspertów i coraz 
to nowe wyniki badań często utrudniają obiektywną ocenę 
systemów edukacji. Nauczyciele w Rosji w dużej mierze po-
legają na sprawdzonych, zachowawczych metodach, wypra-
cowanych jeszcze przed upadkiem Związku Radzieckiego, 
ale jednocześnie w bliskiej perspektywie będą zmuszeni do 
wprowadzania współczesnych trendów w edukacji do swo-
ich szkół. Warto obserwować rosyjską edukację choćby po 
to, aby przekonać się, czy rosyjscy edukatorzy będą potrafili 
pogodzić tradycję z nowoczesnością. Trzeba też podkreślić, 
że trudna sytuacja polityczna i propaganda nie sprzyjają roz-
wojowi nauki w Rosji, co będzie wpływało na kształtowanie 
młodych pokoleń. 

Mimo wszystko trzeba jednak przyznać, że Rosji udało 
się utworzyć przyzwoity system masowej edukacji. Świad-
czy o tym obszerne grono wybitnych naukowców, pisarzy, 
sportowców i artystów. Także elastyczność systemu edu-
kacji jest niebywałym osiągnięciem – szkoły docierają do 
najodleglejszych zakątków tego ogromnego kraju, a co 
więcej, dzięki swobodzie, jaką państwo daje placówkom 
w poszczególnych jednostkach administracyjnych, wielu 
uczniów otrzymuje edukację dostosowaną do warunków, 
w jakich dorasta. 

Jak pojechać? 
Ochłodzenie w stosunkach politycznych między Polską 

a Rosją w ostatnich latach wpływa niestety negatywnie na 
wymianę intelektualną i współpracę kulturalną. Wyjazdy do 
Rosji oferuje co jakiś czas Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji 
za Granicą. Warto również odwiedzać stronę rosyjskiej amba-
sady w Polsce i szukać informacji na stronach fundacji, które 
organizują wyjazdy do Rosji dla nauczycieli języka polskiego.
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Absolwentka japonistyki, tłumaczka, autorka publika-
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Od 9 sierpnia 2009 r. odpowiedzialności dyscyplinarnej 
podlegają nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowe-
go. Nie oznacza to jednak, że na podstawie Karty nauczyciela 
(KN), w obecnym stanie prawnym, mogą zostać pociągnięci 
do odpowiedzialności wszyscy nauczyciele. Z odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej wyłączeni są nauczyciele zatrudnieni 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowa-
dzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego, a także w przedszko-
lach i szkołach niepublicznych oraz w placówkach niepu-
blicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w przypadku, 
gdy są oni zatrudnieni w wymiarze niższym niż 1/2 obowiąz-
kowego wymiaru zajęć. Stan ten być może ulegnie niedługo 
zmianie – resort edukacji pracuje nad nowelizacją, która ma 
usprawnić postępowanie dyscyplinarne, w tym objąć powyż-
szą grupę nauczycieli jego rygorem.  

Większa liczba skarg nie musi jednak przekładać się na 
większą liczbę wszczętych postępowań dyscyplinarnych. 
Wspomniana liczba skarg w województwie mazowieckim 
zwiększyła się, ale liczba wszczętych na ich podstawie 
postępowań wyjaśniających utrzymała się na podobnym 
poziomie. Oznacza to, że jedynie ok. 10 proc. skarg powo-
duje wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a to dopiero 
przecież pierwszy etap postępowania dyscyplinarnego. Nie 
oznacza to jednak, że nauczyciele powinni całkowicie ba-
gatelizować możliwość wszczęcia przeciwko nim takiego 
postępowania, tym bardziej że orzeczenie poważniejszej 
z kar dyscyplinarnych może oznaczać konieczność zakoń-
czenia kariery nauczycielskiej. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 KN nauczyciele podlegają odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawo-
du nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 
KN. Pewne wątpliwości może budzić nieostre sformułowa-
nie pojęcia „godności zawodu nauczyciela”. W orzecznic-
twie sądowym przyjmuje się, że przypadki jej naruszenia 
powinny być rozstrzygane indywidualnie, z uwzględnie-
niem doświadczenia życiowego oceniających, praktyki 
zawodowej oraz zdrowego rozsądku. Do naruszenia obo-
wiązków nauczycielskich może dojść zarówno przez dzia-
łanie, jak i zaniechanie ze strony nauczyciela. Przykłado-
wo, nauczyciel może nie wypełnić zadania związanego 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom zarówno przez 
stosowanie wobec ucznia przemocy (działanie), jak i tole-
rowanie tego, że w trakcie lekcji jeden z uczniów bezkar-
nie stosuje przemoc wobec innych (zaniechanie). Wśród 
innych przypadków mogących spowodować wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego można wymienić m.in.: 
pozostawianie uczniów bez opieki, nieprawidłowe prowa-
dzenie dokumentacji szkolnej, fałszowanie dokumentów, 
naruszanie tajemnicy służbowej, nierealizowanie programu 
nauczania, niską kulturę osobistą w relacjach z uczniami. 
Powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego może 
być również toczące się przeciwko nauczycielowi (lub za-
kończone) postępowanie karne. 

Podstawowe zasady prowadzenia postępowania dyscy-
plinarnego zostały określone w rozdziale 10 KN, natomiast 
jego szczegółowe zasady określa Rozporządzenie w spra-
wie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postę-

Skargi na nauczycieli
Rośnie liczba skarg na nauczycieli. Składane są one głównie przez rodziców uczniów. 

Przykładowo, w województwie mazowieckim w 2013 roku było ich 338, 
a w 2015 -  ponad 500. Karta nauczyciela przewiduje w takich sytuacjach możliwość 

przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego względem nauczyciela. 
Co dokładnie na ten temat mówią przepisy?

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

Z KAŻDEJ STRONY | Skargi na nauczycieli
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powania dyscyplinarnego. Wnioski dotyczące wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom 
są w pierwszej kolejności kierowane do wojewodów, przy 
których działają właściwe komisje dyscyplinarne. Jest to 
pierwszy etap „filtrowania” zasadnych skarg. Jeżeli woje-
woda uzna, że skarga jest na tyle poważna, że może uza-
sadniać wszczęcie przeciwko nauczycielowi postępowania 
dyscyplinarnego, poleca przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego rzecznikowi dyscyplinarnemu. 

Postępowanie wyjaśniające 
Jeżeli rzecznik uzna, że informacje zawarte w skardze 

mogą wskazywać na naruszenie przez nauczyciela godności 
zawodu bądź obowiązków wskazanych w art. 6 KN, albo też 
zawierają informacje o toczącym się przeciwko nauczycie-
lowi lub zakończonym postępowaniu karnym, wszczyna po-
stępowanie wyjaśniające. O wszczęciu tego postępowania 
rzecznik zawiadamia wyłącznie osoby wskazane w § 18 ust. 2  
ww. Rozporządzenia, tj. obwinionego nauczyciela, dyrekto-
ra szkoły, w której jest on zatrudniony, a także właściwego 
wojewodę. Oznacza to, że rzecznik nie powinien przeka-
zywać informacji o toczącym się postępowaniu innym oso-
bom, w tym np. rodzicom uczniów. O terminie i miejscu 
przeprowadzania czynności wyjaśniających rzecznik powi-
nien zawiadomić m.in. obwinionego nauczyciela, a także 
jego obrońcę, jeżeli został on ustanowiony. 

Nauczyciel, począwszy od etapu postępowania wyja-
śniającego, ma prawo do ustanowienia obrońcy. Zgodnie 
z najważniejszymi przepisami:

● obrońca może zostać ustanowiony przez samego na-
uczyciela bądź z urzędu przez przewodniczącego ko-
misji dyscyplinarnej,

● obrońca z urzędu może być wyznaczony na wniosek 
obwinionego nauczyciela bądź z własnej inicjatywy 
przez przewodniczącego komisji,

● obrońcą nie może być członek komisji, przed którą to-
czy się sprawa,

● zawiadomienie o ustanowieniu obrońcy lub wniosek 
o wyznaczenie obrońcy z urzędu obwiniony nauczy-
ciel powinien nadesłać do komisji, przed którą toczy 
się postępowanie, nie później niż na siedem dni przed 
rozprawą (im wcześniej zostanie to uczynione, tym le-
piej, przy czym o ustanowieniu obrońcy w postępowa-
niu wyjaśniającym obwiniony nauczyciel zawiadamia 
rzecznika dyscyplinarnego). Po tym terminie przewod-
niczący komisji może (ale nie musi) wyznaczyć obroń-
cę z urzędu,

● obwiniony nauczyciel może mieć jednocześnie nie 
więcej niż dwóch obrońców,

● obrońca musi zachować w tajemnicy wszystko, o czym 
dowie się w związku z wykonywanymi przez siebie 
czynnościami. 

 Orzeczenie poważniejszej  
 z kar dyscyplinarnych  
 może oznaczać konieczność  
 zakończenia kariery  
 nauczycielskiej 



16 sygnał  marzec 2016

W trakcie postępowania wyjaśniającego rzecznik dys-
cyplinarny ma obowiązek przesłuchać obwinionego na-
uczyciela, a także umożliwić mu złożenie wyjaśnień, któ-
re mogą mieć znaczenie dla sprawy. Zarówno obwiniony 
nauczyciel, jak i jego obrońca mogą zgłaszać wnioski 
o przesłuchanie wskazanych przez nich świadków oraz 
o przeprowadzenie innych dowodów. Ponadto obwiniony 
nauczyciel ma prawo zapoznać się z materiałami zebrany-
mi w postępowaniu wyjaśniającym oraz złożyć dodatkowe 

wyjaśnienia w sprawie. Obwiniony ma także prawo odmó-
wić składania jakichkolwiek wyjaśnień. 

W przypadku gdy wyniki postępowania nie potwierdzą 
popełnienia przez nauczyciela zarzucanego mu przewinie-
nia, rzecznik umarza postępowanie wyjaśniające. Do umo-
rzenia postępowania wyjaśniającego powinno także dojść 
m.in. wtedy, gdy:

● za popełnione przewinienie nauczyciel został ukarany 
karą porządkową zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy,

● nastąpiło przedawnienie odpowiedzialności dyscypli-
narnej,

● właściwy publiczny zakład opieki zdrowotnej stwier-
dzi chorobę psychiczną nauczyciela w chwili popeł-
nienia przewinienia, która wykluczała lub ograniczała 
świadomość popełnienia lub ocenę czynu.

Zasady przedawniania się postępowania dyscyplinar-
nego reguluje art. 81 KN. Zgodnie z nim postępowanie 
dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie trzech 
miesięcy od dnia uzyskania przez wojewodę czynu uza-
sadniającego nałożenie kary i po upływie trzech lat od 
popełnienia tego czynu. Jeżeli zarzucany nauczycielowi 
czyn stanowi przestępstwo, okres przedawnienia nie może 
być jednak krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego 
przestępstwa.

W trakcie postępowania 
wyjaśniającego rzecznik 
dyscyplinarny ma obowiązek 
przesłuchać obwinionego 
nauczyciela, a także umożliwić 
mu złożenie wyjaśnień, które 
mogą mieć znaczenie dla sprawy.

Z KAŻDEJ STRONY | Skargi na nauczycieli
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Jeżeli rzecznik uzna, że wyniki postępowania wyja-
śniającego wskazują na to, że obwiniony uchybił godności 
zawodu lub obowiązkom nauczyciela, sporządzi wniosek 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a następnie 
skieruje go do komisji dyscyplinarnej działającej przy wła-
ściwym wojewodzie wraz z aktami sprawy i teczką akt oso-
bowych obwinionego nauczyciela. 

Postępowanie dyscyplinarne 
Po złożeniu przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku 

o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rozpoczyna się 
etap właściwego postępowania, prowadzonego przez skład 
orzekający (rozdział 5 ww. Rozporządzenia). Jeżeli komi-
sja postanowi o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, 
obwiniony nauczyciel oraz jego obrońca powinni otrzymać 
odpis postanowienia o wszczęciu postępowania dyscypli-
narnego wraz ze wskazaniem terminu rozprawy, a także 
odpis wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie po-
stępowania. Obwiniony oraz jego obrońca mogą od tego 
momentu zgłaszać do komisji wnioski o dopuszczenie no-
wych dowodów lub powołanie biegłych. Wnioski mogą 
być zgłaszane do zamknięcia rozprawy. Należy przy tym 
pamiętać, że termin rozprawy powinien być tak wyznaczo-
ny, aby między doręczeniem obwinionemu wezwania na 
nią a dniem rozprawy upłynęło przynajmniej 14 dni. W ra-
zie niezachowania tego terminu nauczyciel może żądać 
odroczenia rozprawy (§ 26 ust. 3 ww. Rozporządzenia). Do 
odroczenia rozprawy powinno dojść także w razie uspra-
wiedliwionego niestawiennictwa obwinionego nauczycie-
la. Do czasu rozpoczęcia rozprawy obwiniony nauczyciel 
oraz jego obrońca mogą przeglądać akta sprawy oraz spo-
rządzać z nich wypisy i notatki. W trakcie trwania rozprawy 
obwiniony nauczyciel oraz jego obrońca mogą zadawać 
pytania świadkom oraz biegłym, a także wypowiadać się 
co do każdego zeznania świadka, opinii biegłego lub inne-
go dowodu. Po zakończeniu postępowania dowodowego 
przewodniczący składu orzekającego powinien udzielić 
głosu obwinionemu oraz jego obrońcy, po czym następuje 
narada składu orzekającego, w trakcie której odbywa się 
głosowanie co do rozstrzygnięcia sprawy. 

W efekcie przeprowadzonego postępowania komisja 
wydaje orzeczenie o ukaraniu nauczyciela jedną z kar 
przewidzianych w art. 76 KN, o jego uniewinnieniu bądź 
o umorzeniu postępowania (w przypadku gdy zachodzą 
okoliczności wskazane w § 4 ust. 1 pkt 2–7 ww. Rozpo-
rządzenia). Po naradzie przewodniczący ogłasza orzecze-
nie, przytaczając najważniejsze jego motywy, po czym 
(w terminie siedmiu dni od dnia jego ustnego ogłoszenia) 
orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem powinno być 
doręczone obwinionemu nauczycielowi oraz jego obrońcy. 
Doręczenie orzeczenia kończy postępowanie dyscyplinar-
ne pierwszej instancji.

Postępowanie odwoławcze 
Zgodnie z § 40 ust. 1 ww. Rozporządzenia zarówno 

rzecznik dyscyplinarny, jak i obwiniony nauczyciel oraz jego 
obrońca mają prawo do wniesienia odwołania od orzeczenia 
komisji dyscyplinarnej I instancji. Odwołanie powinno być 
wniesione na piśmie, w dwóch egzemplarzach, do komisji, 
która wydała orzeczenie w pierwszej instancji. W odwołaniu 
należy także wskazać, czy na rozprawę powinni zostać we-
zwani świadkowie, biegli, bądź czy powinny zostać dopusz-
czone inne dowody. Termin na wniesienie odwołania wynosi 
14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 

Następnie odwołanie jest przesyłane przez przewodni-
czącego komisji pierwszego stopnia do odwoławczej ko-
misji dyscyplinarnej, działającej przy właściwym ministrze. 
Istnieje możliwość cofnięcia odwołania, ale wyłącznie do 
rozpoczęcia rozprawy w postępowaniu odwoławczym. Bar-
dzo ważne jest dotrzymanie terminu wniesienia odwołania, 
ponieważ orzeczenie komisji pierwszej instancji, od którego 
nie zostało wniesione w terminie odwołanie, staje się pra-
womocne i podlega wykonaniu. Należy przy tym pamiętać, 
że przewodniczący komisji odwoławczej ma możliwość 
przywrócenia na wniosek nauczyciela terminu do wniesie-
nia odwołania, jeżeli uzna, że do uchybienia terminu doszło 
na skutek przeszkody przez niego niezawinionej. W takim 
przypadku wniosek o przywrócenie terminu powinien być 
złożony wraz z odwołaniem w terminie siedmiu dni od usta-
nia przeszkody. Na postanowienie przewodniczącego o od-
mowie przywrócenia terminu przysługuje nauczycielowi 
zażalenie, które powinien złożyć w ciągu siedmiu dni od do-
ręczenia postanowienia. Zażalenie to wnosi się do odwoław-
czej komisji dyscyplinarnej, która rozstrzyga w tym zakresie 
ostatecznym już postanowieniem. 

Rozprawa komisji odwoławczej przebiega podobnie 
jak komisji pierwszej instancji. W jej trakcie nauczyciel ma 
prawo składać wyjaśnienia, oświadczenia, a także wnioski 
ustnie lub na piśmie. Po przeprowadzeniu rozprawy komi-
sja odwoławcza może: utrzymać w mocy zaskarżone orze-
czenie, uchylić orzeczenie w całości lub w części i wydać 
nowe orzeczenie, przekazać sprawę komisji dyscyplinarnej 
I instancji do ponownego rozpoznania. Orzeczenie na nie-
korzyść nauczyciela może zostać wydane w trakcie postę-
powania odwoławczego wyłącznie wtedy, gdy odwołanie 
wniósł rzecznik dyscyplinarny (§ 45 ust. 2 ww. Rozporzą-
dzenia). Orzeczenie komisji odwoławczej jest prawomocne 
z chwilą jego ogłoszenia i podlega wykonaniu przez dyrek-
tora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

Nałożone na nauczyciela kary podlegają zatarciu po 
upływie terminów wskazanych w art. 82 KN. Z chwilą ich 
upływu odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt oso-
bowych nauczyciela ulega zniszczeniu, a karę uważa się za 
niebyłą. O zatarciu kary dyrektor powinien powiadomić na-
uczyciela.

Skargi na nauczycieli | Z KAŻDEJ STRONY
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Wydanie przez komisję odwoławczą prawomocnego 
orzeczenia nie zamyka jeszcze nauczycielowi drogi do 
dalszej walki. Od prawomocnego orzeczenia odwoław-
czej komisji dyscyplinarnej nauczycielowi przysługuje 
odwołanie do właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pra-
cy i ubezpieczeń społecznych, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnie-
niem (art. 77 ust. 5 KN).

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków
Istotną kwestią z punktu widzenia nauczyciela obwinio-

nego w postępowaniu dyscyplinarnym jest ryzyko zawie-
szenia go w pełnieniu obowiązków nauczyciela, co przewi-
duje art. 83 KN. W zależności od sytuacji dyrektor ma taką 
możliwość bądź obowiązek (jeżeli wszczęte postępowanie 
karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dys-
cyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka). 
Jeżeli nauczyciel nie zgadza się z decyzją dyrektora, po-
winien pamiętać o tym, że może od niej złożyć odwołanie. 

Organami właściwymi do rozpatrywania odwołań od 
decyzji dyrektorów o zawieszeniu w pełnieniu obowiąz-
ków nauczyciela są komisje dyscyplinarne, które działają 

w tym zakresie w trybie dwuinstancyjnym (§ 2 ust. 1, § 23 
i § 43 ust. 2 ww. Rozporządzenia).

Podstawa prawna:

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

poz. 191 ze zm.),

•	 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. 

w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dys-

cyplinarnego (Dz.U. z 1998 r. Nr 15 poz. 64 ze zm.),

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

poz. 1502 ze zm.).

Marcin Majchrzak

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

Załącznikami do artykułu są wzory dokumentów (s. 32–38).

Z KAŻDEJ STRONY | Skargi na nauczycieli

Świętuj z nami już od 1 marca!

Pobierz prezenty

Zaloguj się na www.oficynamm.pl 
do swojego panelu klienta,  
używając adresu e-mail 
wykorzystywanego do kontaktu 
z nami (jeśli nie masz jeszcze 
konta, wypełnij formularz 
rejestracyjny). 

Wejdź do zakładki „Prezenty 
świąteczne” (czerwone menu 
po prawej) i bezpłatnie pobierz 
świąteczne scenariusze lekcji  
oraz karty pracy. 

POLECAMY
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Agata Białachowska: Jest Pani kon-
sultantką MEN-u ds. integracji i pracy 
z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej 
szkole1. Jak doszło do tej współpracy?

Marina Hulia: To był przypadek. Or-
ganizowałam święto dla dzieci osób osa-
dzonych w areszcie śledczym. Było to 
kolejne rodzinne wydarzenie przygoto-
wane z rozmachem, w obecności wielu 
wolontariuszy i zespołu bębniarskiego. 
Zawsze na takie spotkania zapraszam 
np. Rzecznika Praw Dziecka, kogoś 

z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym razem zapro-
siłam Minister Edukacji Narodowej Joannę Kluzik-Rostkow-
ską, która przyjęła zaproszenie. Była oczarowana tym spo-
tkaniem, wspomniała, że czytała w „Polityce” wywiad o tym, 
jak uczyłam dziecko z chorobą afektywną dwubiegunową 
i zespołem stresu urazowego, dziecko uchodźcze, że czytała 
moją książkę i chciałaby ze mną współpracować. 

Czym więc dokładnie się Pani zajmowała?
Opracowane są już materiały szkoleniowe i informacyj-

ne dotyczące przyjmowania do szkoły dzieci cudzoziem-
skich i pracy dydaktycznej z nimi. Będą one dostępne na 
stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Są to rozmaite mate-
riały, od artykułu o glottodydaktyce, poprzez scenariusze 
pierwszych lekcji dla szkoły podstawowej i gimnazjum dla 

dzieci z krajów arabskojęzycznych, po uniwersalne powita-
nie przetłumaczone na język arabski. Zaproponowałam też, 
by klasy nie były oznaczone 1a czy 3b, lecz np. „Iluzja”, 
„Fantazja”. Szatnię czy stołówkę można również opatrzyć 
nazwami w języku arabskim. Uczeń, gdy to zobaczy, od 
razu poczuje się mniej zagubiony. Dla nauczycieli WOS-u, 
historii są piękne historyjki komiksowe napisane przez Ewę 
Wróbel, zatytułowane „Mały Polak w wielkim świecie”. To 
przykłady gościnności wobec Polaków – Nowa Zelandia, 
Afryka, Indie. Rysunki do tych historii przygotowała uczen-
nica liceum. Jest też przewodnik praktyczny dla nauczycieli, 
jak pracować z dzieckiem z Iraku, opracowała go dr Edyta 
Januszewska, która od dawna zajmuje się tematem migracji 
uchodźców. Nie brakuje też scenariuszy dotyczących in-
tegracji poprzez wspólne robienie prac plastycznych, np. 
bransoletek w barwach Syrii. Dostępny jest także artykuł 
pokazujący, że warto zapraszać do współpracy uczniów 
cudzoziemskich jako ekspertów podczas przygotowywania 
imprez wielokulturowych. Można w niezwykły sposób inte-
grować się, różniąc się.

Czy są też dostępne materiały dla nauczycieli najmłod-
szych klas?

Tak, są moje lekcje nagrane dla maluszków pt. „Kultu-
rynka”. To cykl zajęć, jakie poprowadziłam w Michałowi-
cach o Ukrainie, Iraku, Syrii, Czeczenii, Tybecie. Nagrali 
to panowie z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Generalnie ma-
teriałów jest naprawdę sporo i przygotowane są przez oso-
by, które mają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi 
cudzoziemskimi.

„Gdy masz wiedzę, to mniej się boisz  
i jesteś bardziej ciekawy «inności»”

Na temat dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach, o przygotowaniu placówki  
na ich przybycie i polskiej tolerancji rozmawiamy z Mariną Hulią –  laureatką Nagrody  

im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. 

A g a t a  B i a ł a c h o w s k a
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Opracowała Pani lekcje, ale także jeździ Pani po całej 
Polsce, odwiedzając szkoły.

Jeżdżę w celu przeprowadzenia zajęć, na zaproszenie 
gimnazjów i szkół podstawowych. Przeprowadzam zróżni-
cowane zajęcia, w przypadku małych uczniów z przebra-
niami, maskami, bajkami, a dla dzieci starszych z tańcami, 
moimi autorskimi zdjęciami z Czeczenii czy Ukrainy. Staram 
się wykorzystywać wszystko to, co uwiarygadnia.

Bardzo często brakuje dyrektorom i nauczycielom pew-
ności, obawiają się oni, że nie podołają faktowi pojawienia 
się w szkole, klasie ucznia cudzoziemskiego. A przecież są 
szkoły, które charakteryzuje miłe i ciepłe podejście – warto 
brać z nich przykład.

W Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu nagrała Pani 
krótki film Za co kocham moją szkołę. W przedsięwzięciu 
wzięła udział społeczność szkolna oraz m.in. solistka Lom-
bardu – absolwentka tej placówki. W listopadzie ubiegłego 
roku w „Gazecie Wyborczej” można było przeczytać arty-
kuł na temat 11-letniego Dymitra – ucznia tej szkoły, który 
przyjechał do Polski z rodzicami z ogarniętej wojną wschod-
niej Ukrainy. Chłopiec niestety był bity przez kolegów…

Niestety dziennikarz, który napisał ten artykuł, nie po-
rozmawiał ani z rodzicami ani z samym dzieckiem. Nie 
porozmawiał również z wychowawcą Dymitra, którego 

w artykule określił jako „wychowawczynię”. To materiał, 
który już był prostowany, jest niewiarygodny. Spotkałam się 
z rodzicami Dymitra, są rosyjskojęzyczni, więc rozmawiało 
nam się bardzo dobrze. W odpowiedzi na niedobrą robo-
tę, jaką tym razem zrobiła prasa, nakręciliśmy film, który 
nie nawiązuje do tego artykułu. Uczniowie dostali zadanie, 
aby przez tydzień pomyśleć, za co kochają swoją szkołę. 
Nikt im nie napisał tekstów, każde dziecko do kamery z gło-
wy mówiło, za co kocha swoja placówkę. Okazało się, że 
uczniowie mają wiele trafnych spostrzeżeń. Poza tym dla 
nauczycieli ten projekt był bardzo ważny, pozwolił im się 
podnieść i strzepać z siebie to błoto.  

Czego potrzebują dzieci cudzoziemskie w polskiej szko-
le? Jakie są ich główne potrzeby, o których uczniowie, dy-
rektor szkoły, nauczyciele i pozostali pracownicy powinni 
pamiętać?

Przede wszystkim język. Dymitr przyjechał ze znajomo-
ścią języka polskiego na poziomie A0. On powinien mieć 
o tyle łatwiej, że język ukraiński, podobnie jak polski, znaj-
duje się w grupie języków słowiańskich. Miał jednak ogrom-
ne problemy z porozumiewaniem się i rozumieniem komu-
nikatów. Dymitr ma więc pięć dodatkowych godzin języka 
polskiego oraz zajęć dotyczących historii i tradycji polskich.

Istotne jest też poczucie bezpieczeństwa, to, że ciebie tu-
taj chcą, nie jesteś kimś narzuconym, nie jesteś odrzucany, 
np. dlatego, że będziesz zaniżał wyniki szkoły. Ważne jest 
też odczuwanie, że ludzie chcą ci pomóc, nie tylko w kwe-
stii języka, ale też „nauczenia się Polski”. Języka polskiego 
nie da się nauczyć w szkole, najlepsze lekcje odbywają się 
w restauracjach, na poczcie, w codziennym życiu. Przy oka-
zji takich zajęć w plenerze dzieci poznają Polaków i ich tra-
dycje. Polska nie jest zakratowanym ośrodkiem dla uchodź-
ców, lecz pięknym i życzliwym krajem. 

Jakie więc dałaby Pani trzy, cztery najważniejsze wska-
zówki dla nauczycieli, w których klasie uczy się cudzozie-
miec?

Przede wszystkim nie należy się bać. Na początku warto 
podejść, przywitać się, najlepiej w języku polskim i w jego 
języku, uśmiechnąć się. Na pewno warto też przedtem po-
rozmawiać z dziećmi i rodzicami, żeby nie zgotować prze-
sadnego powitania. Warto przygotować szkołę, nazwać sale 
w różnych językach. W Szkole Podstawowej nr 66 w War-
szawie przy sztandarze szkoły powieszono zdjęcia dzieci 
różnych narodowości, które do niej chodzą. Ktoś, kto wcho-
dzi do tej placówki, od razu widzi, że jest wielokulturowa. 
Można tez przygotować specjalną imprezę, np. Dni Białoru-
si, Czeczenii. Wtedy cała szkoła bierze w tym udział, a głów-
nymi gospodarzami i ekspertami są dzieci pochodzące z tych 
krajów. W Gorzowie Wielkopolskim uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, wiedząc, 

 Marina Hulia w trakcie  
 uroczystości wręczenia  
 Nagrody im. Ireny Sendlerowej 
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że przyjadą dzieci z Syrii, zaprosili Syryjczyków z Berlina. 
Brałam udział w tym spotkaniu, spędziliśmy razem dwa dni 
i noc, spaliśmy w auli szkoły na materacach. Między innymi 
rozmawialiśmy, śpiewaliśmy, wspólnie gotowaliśmy – wtedy 
integracja jest najlepsza, niewymuszona. 

Polska szkoła ma ogromne doświadczenie, które tylko 
wystarczy zebrać. Mam nadzieję, że się do tego przyczyni-
łam. Warto korzystać z zebranych pomysłów, dopasować je 
do swojej placówki.

Czy o czymś szczególnie warto pamiętać przy okazji 
współpracy z rodzicami ucznia cudzoziemskiego? 

Trzeba zapoznać się tradycjami danego kraju, żeby nie za-
cząć np. od uścisku dłoni kobiecie z Czeczenii. Każdy kraj ma 
kilka swoich prostych zasad, które warto poznać, by nie popeł-
nić gafy. Warto też przygotować mały słowniczek, np. jedna ze 
szkół w Bytomiu przygotowała słowniczek dla rodziców dzieci 
z Czeczenii, a także regulamin szkoły w ich języku. Warto też 
zwrócić uwagę na jedzenie, np. nie karmić dzieci pochodzenia 
arabskiego wieprzowiną. To są drobiazgi, ale niedopracowane 
mogą od początku bardzo utrudnić współpracę.

Mieszka Pani w Polsce od ponad 20 lat. Jak Pani ocenia 
nas – Polaków w kwestii tolerancji? Czy coś się zmieniło 
przez ten czas?

Trudno jest mi to oceniać, ponieważ obracam się wśród 
cudownych, otwartych ludzi, którzy jak czegoś nie wiedzą, 
to pytają lub szukają, chodzą do teatru, czytają, piszą… 
Miałam szczęście trafić do środowiska otwartych intelek-
tualistów. Z tego, co jednak słyszę i widzę, zmieniło się na 
gorsze. Ostatnio, gdy rozmawiałam w Warszawie na stacji 
metra po rosyjsku, to usłyszałam przekleństwa skierowane 
w moją stronę. Gdy się odwróciłam, to zobaczyłam męż-
czyznę, który już miał podniesioną rękę, żeby mnie uderzyć 
i wykrzykiwał straszne rzeczy. Ratunek na szczęście znala-
złam u sprzątającego metro – przegonił tego mężczyznę, za-
dzwonił na policję. Spotkałam więc następnego człowieka 
dużego formatu, pracownika metra, który mnie przeprosił za 
zachowanie swojego rodaka. 

Niestety takie przykre sytuacje zdarzają się coraz częściej. 
Ostatnio np. pobito dziewczynkę czeczeńską, gdy wsiadała do 
tramwaju. To strach przed kobietą w chuście, przed obcym ję-
zykiem… Tak kiedyś nie było. Myślę, że dlatego musimy więcej 
poznawać. Gdy masz wiedzę, to mniej się boisz i jesteś bar-
dziej ciekawy „inności”. Polecam więc realizację atrakcyjnych 
dla dzieci zajęć, np. wspólne gotowanie. Ostatnio odbyłam ta-
kie zajęcia, było niesamowicie, unosiły się w powietrzu cudne 
zapachy, dużo rozmawialiśmy, poznawaliśmy się. Prowadzenie 
nudnych wykładów o innych krajach, zamykanie dzieci w kla-
sach nigdy nie przyniesie pożądanego efektu.

Jakie ma Pani marzenia na ten rok?
Mam ich sporo, ale najważniejsze dotyczy dzieci z Czecze-

nii. Poświęciłam im 12 lat życia, nie pracy zawodowej, lecz wo-
lontariatu. Nazywam siebie taką wielodzietną mamą, mam wiele 
dzieci i teraz już też wnuków. Bardzo bym chciała, by byli bez-
pieczni, nieważne, czy są w Paryżu, tak jak np. Sulejmana, czy 
w Norwegii, tak jak Abubakar. Chciałabym szybko nie chwytać 
za słuchawkę po kolejnym zamachu, żeby zapytać, czy są żywi. 

Trzymamy kciuki, by Pani marzenia się spełniły. Dzię-
kujemy za rozmowę, jesteśmy pewni, że czytelnicy znajdą 
w niej cenne wskazówki i wspólnie uda nam się tworzyć 
środowisko życzliwe wobec wspomnianej „inności”.

Ja również bardzo dziękuję. Na koniec chciałabym jeszcze 
wspomnieć o czymś bardzo ważnym. Otóż nigdy w swojej 
pracy nie czyniłam swoich podopiecznych osobami, którym 
wszystko się daje. Udało mi się wychować kilku wolontariu-
szy, opiekują się oni np. podopiecznymi domu spokojnej sta-
rości. Proszę sobie wyobrazić: polscy seniorzy spotykają się 
z cudzoziemskimi dziećmi, które dla nich śpiewają czy gotują. 
Ci starsi ludzie bardzo im dziękują, choć przez chwilę nie czu-
ją się niepotrzebni. Natomiast dzieci niejako oddają Polsce to, 
co dla nich dobrego robi. To wspaniałe.

Przypis:
1 Wywiad przeprowadzono w styczniu 2016 r. Obecnie Marina Hulia nie jest już 

konsultantką MEN-u. Resort nie planuje ponownego zatrudnienia specjalisty 
na tym stanowisku.

Rozmawiała Agata Białachowska

Fot. MSZ/M. Kosiński

Marina Hulia
Pisarka, poetka, działaczka społeczna i wolontariuszka. Przez 15 lat uczyła języka rosyj-
skiego w jednym z liceów w Warszawie. Wraz z Czeczenką Patimat Debirovą założyła 
dziecięcy zespół Nochci’o wykonujący tradycyjne tańce kaukaskie, pracowała jako ko-
ordynatorka wolontariatu więziennego w Polskim Stowarzyszeniu Edukacji Prawnej, 
założyła blog Draki-z-paki, który współtworzą m.in. osadzeni w Areszcie Śledczym na 
Rakowieckiej. Jest laureatką Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” 
(2013), Nagrody im. Sergio Vieira de Mello za zasługi dla pokojowego współistnienia 
i współdziałania społeczeństw, religii i kultur (2007) oraz Nagrody Specjalnej Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za nieocenione zasługi dla kultury polskiej, 
zwłaszcza edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także integracji społecznej (2005)



Ma Pani 35-letnie doświadczenie w pracy w szkole, od 
września 2013 roku jest Pani na emeryturze. Proszę opowie-
dzieć o swoim doświadczeniu i miłości do zawodu.

Choć kocham dzieci, to właśnie z młodzieżą z I LO im. 
Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz technikum w ZSE i ZSZ 
im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach czułam przysłowiową 
chemię, znajdywałam wspólny język, najlepiej rozumiałam 
jej sposób myślenia i sposób bycia. Szkoły, uczniowie, moja 
klasopracownia języka polskiego – to był mój świat, żywioł 
dodający mi energii do funkcjonowania w życiu zawodowym 
i rodzinnym. Codzienne przebywanie z młodymi ludźmi spra-
wiało, że i ja czułam się młodo. Uczyłam głównie młodzież 
męską, przyszłych ekonomistów, budowlańców i geodetów, 
więc żeby pozyskać ich zaufanie i sympatię, śledziłam aktual-
ne wydarzenia sportowe, na bieżąco znałam wyniki meczów, 
wiedziałam, kto wygrał np. zawody w skokach narciarskich. 
Takimi przerywnikami starałam się odprężyć „moich chłopa-
ków”, odejść na chwilę od mniej atrakcyjnych programowych 
zagadnień językowych z zakresu fleksji, składni, poetyki. 

Jaką więc była Pani nauczycielką?
Dla wychowanków byłam wymagającym polonistą, ale także 

wychowawcą, doradcą, konsultantem, przewodnikiem, czasami 
starszym mądrym przyjacielem. Nigdy jednak nie pozwoliłam 
sobie na spoufalenie. Z czasem, kiedy nabywałam doświadcze-
nia dydaktycznego, nauczyłam się dobrze pojętej tolerancji dla 
braku uczniowskiej subordynacji. Zrozumiałam, że uczeń ma 
niekiedy prawo nie przeczytać lektury, nie napisać wypracowa-
nia, nie rozwiązać testu w ramach czytania ze zrozumieniem. 
To z kolejnymi latami pracy nauczycielskiej przyszło godzenie 
wymagań, dyscypliny regulaminu szkolnego z szacunkiem dla 
niezależności współczesnej młodzieży. Z kolei do wypracowa-
nia przemyślanych i optymalnych metod nauczania motywo-
wała mnie zabawna historyjka, którą w pokoju nauczycielskim 
opowiadał mój pierwszy przełożony: „Tłumaczę im jeden raz, 
drugi, trzeci; za czwartym ja zrozumiałem, a oni jeszcze nie zro-
zumieli”.

Proszę sobie wyobrazić, że wygrała Pani milion złotych 
i może wydać te pieniądze na oświatę. Co Pani robi?

Choć należę do starszej generacji nauczycieli, zainwe-
stowałabym je w zakup najnowocześniejszych pomocy dy-
daktycznych, np. zamiast tradycyjnych tablic szkolnych, za-
fundowałabym polskim szkołom tablice interaktywne. Jestem 
głęboko przeświadczona, że nowoczesne interaktywne pomo-
ce naukowe, dostępne równolegle z tradycyjnymi podręczni-
kami, są niezwykle ciekawym sposobem przekazywania wie-
dzy. Wspierane przez interaktywne oprogramowanie stają się 
one nowoczesną formą nauczania, przemawiającą szybciej 
i sprawniej do współczesnych uczniów. 

Jakie są Pani największe sukcesy w życiu?
Bez wahania odpowiem, że to moja upragniona, oczeki-

wana, ukochana córka. Macierzyństwo to powołanie i speł-
nienie kobiety. Drugim moim osiągnięciem, z którego jestem 
dumna, była praca po studiach we wspomnianym już renomo-
wanym kieleckim I LO. Pamiętam, jak po odbytej praktyce wi-
cedyrektor Maria Bełz zaproponowała mi pracę na stanowisku 
nauczyciela języka polskiego i z jaką radosną wiadomością 
wtedy przyszłam do rodzinnego domu.  

Co radzi Pani młodym nauczycielom, rozpoczynającym 
swoją przygodę z wychowaniem dzieci w szkole?

Pamiętać, że bycie nauczycielem to, jak w każdym zawo-
dzie, wykonywanie swoich obowiązków, ale to jednak praca, 
która musi być wykonywana z powołaniem. Nauczyciel sta-
le jest oceniany przez uczniów, rodziców, dyrekcję, metody-
ków, władzę oświatową, środowisko i dlatego musi zachować 
pewien poziom. Trzeba być twórczym, poszukującym, ak-
tywnym, otwartym na wszystko, co nowe. Uczymy uczniów 
w szkole, ale sami musimy permanentnie się dokształcać, aby 
sprostać wymaganiom współczesnego młodego człowieka. 
Wychowawca jest jak pewnego rodzaju siewca, który w swo-
ich wychowankach zasiewa wiedzę, ale i dobro, szacunek do 
ludzi, uczy odpowiedzialności, ubogaca intelektualnie i emo-
cjonalnie, wreszcie otwiera na dziedzictwo kulturalne małej 
i wielkiej ojczyzny. 

Grażyna Podolska–Gryboś
Polonistka. W 1979 roku ukończyła �lologię polską ze specjalnością nauczy-
cielską w WSP w Kielcach (obecnie Akademia Świętokrzyska im. Jana Kocha-
nowskiego). Nauczyciel dyplomowany z 35-letnim stażem. Pracowała w I LO 
im. S. Żeromskiego w Kielcach, w ZSE i w ZSZ im. K. Pułaskiego w Gorlicach. 
Od września 2013 roku jest na emeryturze. Od 2001 roku jest egzaminatorem 
egzaminu maturalnego z języka polskiego i uczestniczy w ocenianiu arkuszy eg-
zaminacyjnych w zespole egzaminacyjnym w Nowym Sączu oraz w Gorlicach. 
Od 2003 roku jako ekspert wchodzi w skład komisji kwali�kacyjnych lub eg-
zaminacyjnych dla nauczycieli języka polskiego ubiegających się o awans zawo-
dowy. Wyróżniona za pracę zawodową Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu, Nagrodą Starosty 
Powiatu Gorlickiego, listami gratulacyjnymi Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Gorlicach oraz licznymi nagrodami dyrektora

ŚWIAT
WYJĄTKOWYCH
NAUCZYCIELI
GRAŻYNA PODOLSKA-GRYbOŚ
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Osiem kroków 
według Elżbiety Fiok

Elżbieta Fiok proponuje wychowawcom, do których klasy dołączyło dziecko cudzoziemskie, podjęcie kolejno następują-
cych działań:

1. Sprawdź status prawny dziecka, jego stopień znajomości języka polskiego oraz poziom edukacji poświadczony świadec-
twami – od tego będzie zależało, czy dziecko będzie chodzić na zajęcia wyrównawcze, uczyć się dodatkowo języka pol-
skiego, czy przechodzić postępowanie klasyfikacyjne (jeśli uczeń nie dysponuje świadectwami szkolnymi, postępowanie 
to przeprowadza dyrektor szkoły).

2. Dowiedz się, z jakiego kraju pochodzi dziecko i postaraj się jak najwięcej dowiedzieć na temat tamtejszych zwyczajów, 
codziennego savoir-vivre’u i ważnych różnic kulturowych dotyczących ubioru, religii, poczucia czasu, ewentualnych 
różnic między sferą męską i kobiecą. Staraj się stopniowo i z wyczuciem oswajać ucznia z polskimi obyczajami, a jedno-
cześnie traktuj jego kulturę z szacunkiem i przybliżaj ją pozostałym uczniom.

3. Poszukaj informacji na temat systemu edukacyjnego w kraju, z którego pochodzi dziecko. W ten sposób dowiesz się, 
czego, w jaki sposób, na jakich zasadach i w jakich warunkach uczyło się do tej pory. Kiedy poznasz te różnice, łatwiej 
będzie Ci udzielić dziecku pomocy i wyjaśnić mu różnice między jego kulturą a polską.

4. Jak najwcześniej rozpocznij współpracę z pedagogiem/psychologiem szkolnym lub z poradni psychologiczno-pedago-
gicznej, by przygotować się na różne ewentualne utrudnienia, przeszkody czy nieoczekiwane sytuacje, a także, by móc 
konsultować się z fachowcem, kiedy takie sytuacje wystąpią.

5. Kontaktuj się i współpracuj z innymi nauczycielami, którzy będą uczyć w klasie, do której trafi cudzoziemski uczeń; 
zachęcaj ich i wspieraj w ich przygotowaniach, możecie też ustalić wspólne rozwiązania czy wstępne strategie pracy 
z uczniem. Jeśli różni nauczyciele będą mu proponować podobne zasady (a nie każdy inne), dziecko szybciej i łatwiej się 
zaadaptuje i zacznie ich przestrzegać.

6. Nawiąż kontakt z rodzicami dziecka, a jeśli trzeba – przy współpracy z tłumaczem. Zaproś ich do współpracy, 
zachęcaj do kontaktu z Tobą. Aby bardziej ich do tego zmotywować, postaraj się ich przekonać (przede wszyst-
kim – mówiąc to wprost), że zależy Ci, by ich dziecko dobrze i bezpiecznie czuło się w szkole i że będziesz robić 
wszystko, co w Twojej mocy, by mu to zapewnić. Spotkanie z rodzicami możesz też wykorzystać w celu zdobycia 
dodatkowych, cennych informacji o dziecku, jego upodobaniach, silnych i słabszych stronach, zainteresowaniach, 
trudnościach, problemach.

7. Przygotuj klasę na przyjęcie nowego ucznia. Podejmij działania integracyjne, a jeszcze wcześniej, przed pojawieniem się 
ucznia – antydyskryminacyjne (np. w formie warsztatów, które będą rozwijać wrażliwość, empatię, otwartość i tolerancję 
Twoich uczniów). Przybliż podopiecznym kulturę, z której pochodzi nowy uczeń, wskaż między tymi kulturami punkty 
wspólne i różnice (nie koncentruj się tylko na różnicach), wytłumacz najważniejsze panujące w niej zasady, szczególnie 
te dotyczące sytuacji codziennych. Jeśli uda Ci się (postaraj się) uzyskać na to zgodę nowego ucznia i jego rodziców, 
przedstaw też uczniom przyczyny, dla których rodzina ta przybyła do Polski. 

8. Przygotuj na przyjęcie nowego ucznia rodziców swoich dotychczasowych podopiecznych. Uwrażliwiaj ich i edu-
kuj, dołóż starań, by nie postrzegali cudzoziemskiego dziecka przez pryzmat stereotypów. Pamiętaj, że ich postawy 
będą miały wpływ na postawy i zachowanie ich dzieci. Możesz np. zorganizować spotkanie dla rodziców, na którym 
poinformujesz ich o przyjęciu nowego ucznia i o powodach, które sprawiły, że dołączył do klasy. Warto przy okazji 
przybliżyć rodzicom podstawowe zagadnienia związane z kulturą, z której pochodzi dziecko, czy też kwestie doty-
czące sytuacji uchodźców czy imigrantów (jeśli rodzina dziecka zalicza się do tej grupy). Można to zrobić w formie 
krótkiej prezentacji, po której będzie czas na zadawanie pytań, a na koniec dać jeszcze każdemu z rodziców ulotkę 
informacyjną, na której obok najważniejszych informacji znajdzie się też adres e-mail lub numer telefonu, pod który 
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można kierować dodatkowe pytania. Staraj się też przedstawić rodzicom przekonujące korzyści, jakie mogą płynąć 
dla ich dzieci z faktu dołączenia cudzoziemskiego ucznia do ich klasy, na wszelkie pytania odpowiadaj wyczerpująco 
i uspokajająco.

DZIAŁANIA W PRACY Z KLASĄ PRZED DOŁĄCZENIEM  
CUDZOZIEMSKIEGO UCZNIA

1. Poinformuj uczniów w swojej klasie o tym, że wkrótce dołączy do nich cudzoziemski uczeń.
2. Wskaż im korzyści, jakie mogą wiązać się z pojawieniem się w klasie tej osoby (np. poznanie odmiennej kultury i języka).
3. Poprowadź w klasie dyskusję, której celem będzie podanie przykładów i omówienie sytuacji łatwych oraz trudnych dla 

dziecka cudzoziemskiego, które trafia do nowego, nieznanego mu i odmiennego od dotychczasowego środowiska.
4. Zastanówcie się wspólnie z uczniami nad sposobami wsparcia tej nowej osoby (np. używanie prostego języka, nauczenie 

się prostych zwrotów w języku tej osoby, pomoc w lekcjach, różne formy wspólnego spędzania czasu po lekcjach).
5. Zorganizuj w klasie jedną, a najlepiej cykl lekcji wychowawczych poświęconych różnicom kulturowym, stereotypom 

i uprzedzeniom, dyskryminacji, imigrantom czy uchodźcom, a także rozwijaniu empatii oraz konkretnym zasadom 
postępowania z nowym uczniem. Staraj się te zajęcia dopasować do indywidualnego przypadku osoby, która ma do 
Was dołączyć. Szczególną uwagę zwróć na potrzebę wyjaśnienia klasie zasad grzeczności w kulturze, z której pocho-
dzi nowa osoba (aby jej czymś nieświadomie nie obrazili lub nie sprawili jej przykrości, za to wiedzieli, jak najlepiej 
okazać jej sympatię i szacunek).

6. Poproś rodziców nowego ucznia o listę podstawowych zwrotów w ich języku oraz wskazówki dotyczące wymowy.
7. Wspólnie z klasą nauczcie się tych słów i zwrotów, aby móc powitać nową osobę w jej ojczystym języku i w znany jej sposób.

Przykładowe ćwiczenia

1. Trudne/łatwe
 Dzielimy klasę na grupy po 4–5 osób. Każdej dajemy to samo zadanie: mają narysować tabelę i wypisać w lewej ko-

lumnie łatwe, a w prawej – trudne sytuacje i zadania, które mogą spotkać w szkole cudzoziemskiego ucznia. Prosimy, 
by uczniowie wypisali jak najwięcej propozycji. Następnie sami rysujemy na tablicy podobną tabelę i prosimy grupy, by 
kolejno odczytywały swoje propozycje. Zanim jednak je wpiszemy, każdą z nich dyskutujemy na forum klasy – czy na 
pewno jest łatwa/trudna? Dlaczego? Na czym ta trudność/łatwość polega?

 W drugiej części zadania w grupach lub całą klasą szukamy rozwiązań (tego, co my sami możemy zrobić), które mogłyby 
pomóc nowemu uczniowi w obliczu tych trudnych sytuacji. Propozycje te warto spisać, by uczniowie w przyszłości, 
w razie potrzeby, mogli do nich wrócić.

2. Stereotyp/uprzedzenie/dyskryminacja (łańcuch dyskryminacji)
 Na tablicy zapisujemy słowo „stereotyp”, prosimy uczniów o podanie przykładów i zachęcamy do wspólnego stworzenia 

definicji. Następnie poniżej zapisujemy słowo „uprzedzenie” i postępujemy tak samo. Wreszcie na samym dole zapisu-
jemy wyraz „dyskryminacja” i znów prosimy o przykłady i definicję. Następnie tłumaczymy uczniom zależności między 
tymi zjawiskami; ilustrujemy to strzałkami (stereotypy wywołują uprzedzenia, a uprzedzenia dyskryminację; możemy też 
spytać, do czego prowadzi dyskryminacja, np. do przemocy i pozbawiania praw). Pytamy uczniów, kto i dlaczego może 
być narażony na te zjawiska w naszym mieście i w szkole. Dyskutujemy o tym, czy stereotypy są trafne (i dlaczego nie), 
jak można się od nich uwolnić i na nie uodpornić. Jak reagować, kiedy ktoś kogoś dyskryminuje? Jak rozmawiać z kimś, 
kto jest uprzedzony? Warto porozmawiać też o tym, jak czują się osoby, które doświadczają stereotypowego traktowania, 
dyskryminacji i uprzedzeń – w taki sposób, by pobudzić empatię uczniów.
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3. Obraz fragmentaryczny
 Wybierz kilka obrazków, których fragmenty, po przecięciu obrazka na pół, „mówią” coś całkiem innego niż całość. Po-

każ dzieciom jeden fragment obrazka i poproś, by powiedziały, co o nim sądzą. Kiedy się wypowiedzą, pokaż obrazek 
w całości – co teraz o nim myślą? W kontekście stereotypów porozmawiaj z dziećmi o tym, że na podstawie niepełnych 
informacji można wyciągnąć pochopne, błędne wnioski – tak samo nie należy sądzić ludzi po pozorach.

4. Drama
 Przygotuj kilka niezbyt długich, pobudzających empatię opisów sytuacji dzieci w jakimś stopniu podobnych (i będących 

w podobnym położeniu) do ucznia, który ma dołączyć do klasy. Odczytaj je kolejno uczniom i po każdym z nich poroz-
mawiaj z nimi o tym, czego doświadczyła opisywana osoba, jakie są jej emocje, uczucia, czego może potrzebować, czy 
potrzebuje pomocy, a jeśli tak, to co moglibyśmy dla niej zrobić, gdyby była w naszej klasie. Spytaj też podopiecznych, 
jak sami czuli się, słuchając tych historii, co myślą na ich temat, co czułyby do opisanej osoby.

DZIAŁANIA W PRACY Z KLASĄ,
DO KTÓREJ WŁAŚNIE DOŁĄCZA CUDZOZIEMSKI UCZEŃ

1. Upewnij się, czy dysponujesz najważniejszymi informacjami dotyczącymi nowego ucznia (imię, nazwisko, adres, kontakt 
do rodziców/opiekunów, znajomość języków, stopień edukacji itp.).

2. Szczególnie, jeśli masz do czynienia z młodszym dzieckiem, przygotuj dla niego zestaw obrazków i innych pomocy 
językowych, które ułatwią mu komunikowanie jego potrzeb, samopoczucia i emocji (zimna i ciepła, głodu i pragnienia, 
radości, smutku, strachu, gniewu, zdziwienia, bólu i choroby, dobrego samopoczucia, potrzeby skorzystania z toalety – 
postaraj się, by te komunikaty nie były tylko negatywne!).

3. Jeszcze przed dołączeniem nowej osoby zorganizuj spotkanie z jej rodzicami, zapytaj o to, co uważasz za ważne i po-
proś, by powiedzieli Ci, co jest ważne ich zdaniem, a także oprowadź ich po szkole.

4. Pierwszego dnia w szkole powitaj nowego ucznia tuż po jego wejściu do szkoły. Odprowadź go do szatni, a później do 
klasy. Możesz zrobić to nawet jeśli masz do czynienia z nastolatkiem – traktuj go jednak wówczas bardziej po partnersku.

5. Zaproponuj któremuś z bardziej wrażliwych uczniów przyjęcie roli opiekuna i przewodnika nowego ucznia. Dokładnie 
objaśnij, czego oczekujesz i na czym rola ta miałaby polegać (m.in. zapewnienie towarzystwa na przerwach czy podczas 
obiadu, pomoc w odnajdywaniu drogi na szkolnych korytarzach czy w dopasowaniu się do rytmu dnia).

6. Zachęć grupę empatycznych uczniów, by poświęcili nowej osobie trochę swojego czasu czy współpracowali z nią w grupie.
7. Zwracaj uwagę na to, czy Twój nowy cudzoziemski uczeń bierze udział w aktywnościach i zadaniach, które realizuje kla-

sa, obserwuj go podczas pracy w grupach i na przerwach, upewnij się, żeby znalazł swoje miejsce w grupie. Zwracaj też 
uwagę na to, jak radzi sobie na przerwach, w stołówce, w relacjach z innymi. Jeśli zaobserwujesz jakieś trudności, reaguj. 
Możesz konsultować się z psychologiem/pedagogiem, specjalistami zewnętrznymi (np. zajmującymi się różnorodnością 
społeczną, imigrantami, uchodźcami) lub innymi nauczycielami.

8. Jeśli uczeń potrafi już czytać po polsku, postaraj się zapewnić mu dostęp do dwujęzycznego słownika i innych materia-
łów, które ułatwią mu naukę języka polskiego.

9. Jeżeli do szkoły uczęszcza też inna osoba z tego samego kraju lub mówiąca tym samym językiem, poznaj ją z Twoim 
nowym uczniem. Nie sadzaj ich jednak w jednej ławce – lepiej, żeby nie ograniczały kontaktów w szkole tylko do siebie, 
lecz miały okazję do integracji z polskimi dziećmi.

10. Pozwalaj na komunikację w rodzimym języku ucznia, ale zachęcaj do mówienia po polsku.
11. Chwal postępy i starania nowej osoby, motywuj ją pozytywnie, unikaj stosowania kar i niekonstruktywnej krytyki.
12. Regularnie porozumiewaj się z rodzicami/opiekunami ucznia, informuj ich o tym, jak mogą wspierać go w domu, oma-

wiaj jego integrację z klasą, samopoczucie, sukcesy i problemy. Pamiętaj o tym, by przekazywać rodzicom jak najwięcej 
pozytywnych informacji o uczniu i o tym, jak sobie radzi (to zmotywuje ich do współpracy i ułatwi zaufanie Ci), ale bądź 
przy tym szczera/szczery. Krytykę i negatywne informacje przekazuj z wyczuciem i zrozumieniem.

TECZKA NAUCZYCIELA | „Inny” w klasie
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Przykładowe ćwiczenia

1. Powitanie
 Uczniowie siedzą w kręgu. Każdy przedstawia się i mówi o sobie kilka słów prostym językiem: co lubi, co go intere-

suje, jakie ma plany na przyszłość itp. Jeśli nowy uczeń nie zna języka polskiego, trzeba zadbać o obecność tłumacza. 
W młodszych grupach wiekowych można też zachęcić wszystkie dzieci, by narysowały swoje ulubione zwierzę i kolejno 
pokazywały obrazek klasie, mówiąc przy tym o zwierzęciu i o sobie.

2. Łączą nas (nie tylko) pory roku
 Prosimy uczniów, by podzielili się na cztery grupy według pór roku, w których się urodzili. Następnie zachęcamy ich, aby 

w tych grupach opowiadali o sobie, np. jak lubią spędzać wolny czas, jakie lubią bajki, filmy czy książki, jakiej słuchają 
muzyki, jakich lubią aktorów itd. Proponujemy im, by szukali między sobą podobieństw, tego, co mają ze sobą wspólne, 
ale też tego, co ich różni.

 W innej wersji (dla nieco starszych uczniów i o ile uczeń cudzoziemski dość dobrze zna język polski) można zapropono-
wać grupom zadanie polegające na tym, by znalazły dla siebie pięć cech (lub upodobań czy zainteresowań) wspólnych 
i po jednej, która każde z nich wyróżnia.

3. Kto, tak jak ja… 
 Ustawiamy krzesła w kręgu. Wszyscy siedzą i po kolei jedna osoba wstaje i wypowiada zdanie zaczynające się od: „Kto, 

tak jak ja…”, po czym dodaje coś, co ją charakteryzuje, np. „lubi konie”, „ma psa”, „słucha hip-hopu”. Wstają wszystkie 
osoby, które „mają tak samo”, chwilkę stoją (żeby się sobie przyjrzeć) i siadają, po czym wstaje następna osoba – i tak do 
momentu, aż wypowiedzą się wszyscy w kręgu.

4. Co wspólnego w naszych kulturach?
 Celem tego działania jest wskazanie podobieństw między kulturą nowego ucznia a kulturą pozostałych uczniów. Sposób 

organizacji należy dostosować do wieku uczniów. Może to być np. multimedialna prezentacja, dzieciom można też 
rozdać do obejrzenia reprodukcje najważniejszych dzieł sztuki z kraju pochodzenia ucznia lub omówić jego zwyczaje, 
religię, historię. Powinno to być jednak jak najbardziej interesujące, by przykuło uwagę uczniów i wywołało w nich po-
zytywny odbiór. Jeśli nowy uczeń wystarczająco zna język polski i ma na to ochotę, możemy zaproponować mu współ-
pracę przy tworzeniu i przedstawieniu prezentacji, ale nie należy naciskać, jeśli odmówi. Podczas prezentacji należy 
też pokazać ciekawostki, które różnią obie kultury, ale ogólny przekaz powinien być taki, że mamy ze sobą sporo lub 
przynajmniej coś wspólnego.

5. Wirtualny spacer
 Niekoniecznie od razu, ale po jakimś czasie możemy zaproponować uczniowi, żeby zaprezentował klasie swój kraj 

(trzeba się jednak przy tym upewnić, że nie pobudzi to np. traumatycznych wspomnień). Może to zrobić w dowolnej 
formie: opowieści, prezentacji, samodzielnie wykonanego posteru, ale może też skorzystać z nowoczesnych techno-
logii i np. zaprosić koleżanki i kolegów na „wirtualny spacer” za pomocą usługi Google Street View, która umożliwia 
„spacer” ulicami wielu nawet małych miejscowości. Pamiętajmy, że uczniowi może być potrzebna merytoryczna po-
moc i emocjonalne wsparcie w związku z przygotowaniami. I znowu – róbmy to tylko wówczas, kiedy uczeń wyrazi 
chęć, nie wywierajmy presji.

Więcej interesujących pomysłów ćwiczeń znaleźć można w wielu specjalistycznych publikacjach, również dostępnych bez-
płatnie w internecie (np. „Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny” na www.ore.edu.pl czy „Kompas” oraz „Kompasik” na 
www.bc.ore.edu.pl).

„Inny” w klasie | TECZKA NAUCZYCIELA
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Jaka jest Twoja rola w zespole?
Psychozabawa

Przeczytaj poniższe pytania i zastanów się, w jakim stopniu pasuje do Ciebie każda z odpowiedzi. W każdym z pytań 
przyporządkuj odpowiedziom cyfrę od 9 do 1, gdzie 9 oznacza „najbardziej do mnie pasuje”, a 1 „najmniej do mnie 
pasuje”. Nie wpisuj w jednym pytaniu przy odpowiedziach dwa razy tej samej cyfry. Punkty umieść następnie w po-
niższej tabeli i zsumuj wyniki oddzielnie dla każdej roli. Im więcej punktów dla którejś z nich, tym prawdopodobnie 
bardziej ona do Ciebie pasuje.

Pamiętaj, że ludzie zwykle dobrze czują się w więcej niż jednej roli, nie musisz więc skupiać się tylko na tej, która domi-
nuje. Możliwe też, że w kilku rolach otrzymasz bardzo zbliżone wyniki – wówczas możesz uznać, że wszystkie one są 
dla Ciebie mniej więcej odpowiednie. Więcej takich ról oznacza, że łatwiej może Ci być odnaleźć się w większej liczbie 
różnych sytuacji.

1. W pracy zespołowej:

☐ mam tendencję do wnikliwego analizowania zagadnień i problemów oraz staram się szukać optymalnych rozwiązań (A)
☐ koncentruję się przede wszystkim na realizacji konkretnego zadania (F)
☐ poszukuję sposobów ułatwienia wszystkim pracy (B)
☐ koncentruję się przede wszystkim na celu, zdecydowanie motywuję pozostałych (D)
☐ staram się dbać o dobrą atmosferę, harmonijną i bezkonfliktową współpracę (E)
☐ koncentruję się na dopracowaniu szczegółów (G)
☐ pracuję przede wszystkim w dziedzinie, w której mam szczególne kompetencje (I)
☐ najczęściej wiem, jak należy pokierować realizacją zadania i potrafię trafnie rozdzielić obowiązki (C)
☐ dbam o jak najdoskonalszy efekt końcowy, nie toleruję „niedoróbek” (H)

2. Lubię zadania, w których mogę się wykazać:

☐ spostrzegawczością, dbałością o istotne detale i końcowy efekt, którego jakość czasami zależy od pozornie nieistot-
nych szczegółów (H)

☐ zdolnościami przywódczymi i organizacyjnymi (C)
☐ zdolnościami komunikacyjnymi oraz współpracy z innymi (E)
☐ zdolnościami analitycznymi i skutecznością realizacji (F)
☐ zaradnością i umiejętnością znajdowania prostych rozwiązań tam, gdzie inni się głowią (B)
☐ konkretnymi, dopracowanymi efektami (G)
☐ kreatywnością i twórczym podejściem (A)
☐ skutecznością i osiągnięciami (D)
☐ fachową wiedzą i kompetencjami (I)
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3. W pracy zespołowej najbardziej nie lubię:

☐ nieprzyjemnej atmosfery, tarć i konfliktów (E)
☐ braku sensu i logiki w podejmowaniu decyzji oraz nadmiernie emocjonalnego traktowania pracy nad zadaniami (F)
☐ odgórnych, narzuconych ustaleń dotyczących przydziału zadań i planu pracy (C)
☐ braku staranności, pośpiechu i wynikających z niego niedoróbek (H)
☐ nadmiaru innowacji, odrzucania sprawdzonych rozwiązań na rzecz „nowatorskich” (G)
☐ braku motywacji i zaangażowania w zespole, obojętności wobec wyniku (D)
☐ braku pewnej autonomii i swobody w pracy nad moją „działką” bądź wkraczania na nią przez osoby, które nie mają 

takich kompetencji jak ja (I)
☐ utrudniania sobie pracy bądź przedłużania jej zbędnymi rozważaniami (B)
☐ braku zrozumienia dla proponowanych przeze mnie rozwiązań i krytyki moich pomysłów (A)

4. Dobrze się czuję, kiedy moja praca polega na:

☐ wyszukiwaniu i wykorzystywaniu nadarzających się okazji czy sprawdzonych rozwiązań (B)
☐ poszukiwaniu nowatorskich, a nawet niekonwencjonalnych rozwiązań (A)
☐ dbaniu o szczegóły, kontrolowaniu jakości czy wprowadzaniu końcowych korekt (H)
☐ przewodzeniu innym i organizowaniu pracy zespołu (C)
☐ ulepszaniu i urealnianiu pomysłów, poszukiwaniu optymalnych rozwiązań (F)
☐ podejmowaniu wyzwań, wytyczaniu nowych obszarów działań, osiąganiu celów (D)
☐ satysfakcjonującej, przyjaznej i harmonijnej współpracy z innymi (E)
☐ rozwijaniu i wykorzystywaniu moich umiejętności i kompetencji w dziedzinie, która mnie interesuje (I)
☐ realizowaniu zadań w spokoju, z jasno określonymi wymaganiami i wytycznymi (G)

5. Gdy zespół staje przez trudnym, złożonym problemem, myślę:

☐ „Nie istnieją problemy, których nie można rozwiązać, może trzeba po prostu spojrzeć na to z innej strony” (A)
☐ „Bez sensu jest wyważać otwarte drzwi – na pewno ktoś przed nami znalazł już rozwiązanie tego problemu, trzeba 

go tylko poszukać” (B)
☐ „Ten problem może być poważniejszy, niż się zdaje, nie wiem, czy zdołamy to zrobić jak trzeba” (H)
☐ „Jeśli jest problem, to trzeba go rozwiązać, a nie rozwodzić się nad tym” (D)
☐ „Każdy problem można w końcu rozwiązać, jeśli poświęci mu się wystarczająco dużo czasu i skrupulatności” (G)
☐ „Na pewno rozwiązanie się znajdzie, jeśli dobrze rozdzielimy zadania” (C)
☐ „Przeanalizujmy sytuację, a z pewnością znajdziemy adekwatne rozwiązanie” (F)
☐ „Wierzę, że zdołamy pokonać trudności, musimy jednak trzymać się razem” (E)
☐ „Jeśli problem dotyczy mojej dziedziny, to rozwiązując go, chętnie się czegoś nauczę” (I)

6. Moją wadą bywa to, że:

☐ patrzę na sprawy z dużym dystansem, co może studzić nie tylko mój entuzjazm, ale również innych osób (F)
☐ czasami bywam niedelikatna/niedelikatny, a nawet autorytarna/autorytarny, bo uważam, że zadanie jest najważ-

niejsze (D)
☐ kiedy nie mogę wziąć na siebie funkcji choćby nieformalnego lidera, źle znoszę rolę szarego pracownika (C)
☐ zdarza się, że za dużo mówię w trakcie rozważania pomysłów i rozwiązań (B)
☐ niechętnie pracuję w grupie, najchętniej skupiam się tylko na swoim obszarze działania (I)
☐ jestem zbyt wrażliwa/wrażliwy na atmosferę w grupie, kiedy sytuacja staje się napięta, trudno mi pracować (E)
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☐ czasami zanadto koncentruję się na swoim świecie wewnętrznym, bywam „oderwana/oderwany od rzeczywistości” (A)
☐ aby spokojnie pracować, potrzebuję jasno określonych obowiązków i tego, że ktoś czuwa nad ich realizacją, brak 

organizacji wyprowadza mnie z równowagi (G)
☐ za bardzo martwię się drobiazgami i obawiam się niepowodzenia, inne osoby w zespole mają mi czasem za złe zwra-

canie uwagi na niedociągnięcia i braki, choć robię to w dobrej wierze (H)

7. Kiedy trzeba ustalać i „dopieszczać” szczegóły:

☐ nie zwracam na nie uwagi, jestem człowiekiem czynu, potrzebuję wyzwań, a szczegóły rzadko do nich należą (D)
☐ bardzo lubię pracę nad szczegółami, uważam, że zadania powinny być realizowane jak najlepiej na każdym po-

ziomie (G)
☐ trudno mi na nich skupić uwagę, wolę zajmować się ogólnymi rozwiązaniami, ideami, złożonymi problemami (A)
☐ szczegóły to nie moja bajka, raczej staram się znaleźć kogoś, komu takie zadanie bardziej odpowiada (C)
☐ bardziej koncentruję się na relacjach z innymi niż na konkretnych szczegółach wykonania zadań (E)
☐ dostrzegam wiele szczegółów, które wymagają poprawek, nawet wtedy, kiedy inni członkowie zespołu uważają za-

danie za zakończone (H)
☐ uważam szczegóły za ważne, jeśli trzeba się nimi zająć, to to robię, ale nie przyciągają one mojej uwagi bardziej niż 

inne aspekty zadania (F)
☐ nie lubię się rozdrabniać na szczegóły, konieczność zajmowania się nimi sprawia, że tracę entuzjazm (B)
☐ lubię pracę nad szczegółami, ale tylko tymi, które dotyczą zakresu mojej specjalizacji; jeśli się na czymś nie znam, 

wolę tego nie tykać (I)

8. Lubię, kiedy inni myślą o mnie, że jestem:

☐ sumienna/sumienny i uważna/uważny (G)
☐ entuzjastyczna/entuzjastyczny i kontaktowa/kontaktowy (B)
☐ samodzielna/samodzielny i kompetentna/kompetentny (I)
☐ dobrą liderką/dobrym liderem (C)
☐ twórcza/twórczy i postępowa/postępowy (A)
☐ odważna/odważny i zdeterminowana/zdeterminowany (D)
☐ godna/godny zaufania i przestrzegająca/przestrzegający zasad (F)
☐ wnikliwa/wnikliwy i rzeczowa/rzeczowy (H)
☐ przyjazna/przyjazny i łagodząca/łagodzący obyczaje (E)

9. W relacjach z innymi:

☐ bywam czasami zbyt gruboskórna/gruboskórny, bo uważam, że najważniejsza jest realizacja zadania; jesteśmy doro-
śli, nie ma się co roztkliwiać nad sobą, kiedy jest coś do zrobienia (D)

☐ relacje w zespole za bardzo mnie nie interesują, czasami pracuję jakby obok grupy, a to dlatego, że pochłania mnie 
przede wszystkim rozwiązywanie problemów i wyszukiwanie rozwiązań; jeśli uważam, że moje rozwiązanie jest 
lepsze niż inne propozycje, zdarza mi się wchodzić w spór (A)

☐ cenię relacje szacunku w zespole, staram się pracować nad „swoją działką” i nie wchodzić w paradę innym, ale też 
źle znoszę, kiedy ktoś wkracza na moje terytorium i próbuje mnie pouczać (I)

☐ nie czuję się komfortowo, współpracując z ludźmi głośnymi, dynamicznymi i niezbyt delikatnymi, którzy nie doce-
niają konstruktywnej krytyki (H)

☐ nie lubię konfliktów, cenię kompetentnych liderów, którzy przydzielają mi sensowne zadania; cenię osoby starannie 
wykonujące swoją pracę, natomiast nie przepadam za nadmiarem „pójścia na żywioł” (G)
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☐ lubię współpracować z osobami konkretnymi i wiedzącymi, czego chcą, źle funkcjonuję w konflikcie, potrzebuję 
spokoju do pracy (F)

☐ jestem osobą raczej towarzyską i tolerancyjną, potrafię dogadać się niemal z każdym i nie przejmuję się zanadto tar-
ciami w zespole (B)

☐ sprawnie radzę sobie w relacjach z innymi, potrafię „wykrywać” talenty współpracowników i docenić je, mam też coś 
w rodzaju charyzmy, która powoduje, że inni chętnie zgadzają się na moje propozycje (C)

☐ często słyszę, że dobrze się ze mną pracuje, relacje są dla mnie ważne i lubię o nie dbać; uważam się też za osobę, 
która potrafi łagodzić konflikty i napięcia (E)

A teraz sprawdź wyniki – im więcej punktów osiągnęłaś/osiągnąłeś dla danej roli, tym jest Ci ona bliższa (pamiętaj, że jedna 
osoba może dobrze sprawdzać się w kilku rolach).
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............................................................................ .................................., ........................
 (oznaczenie obwinionego nauczyciela)               (miejscowość, data)

      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
                  (dane komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie w I instancji1)

Odwołanie od orzeczenia  
komisji dyscyplinarnej I instancji

Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscypli-
narnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego wnoszę odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej  
I instancji .................................. z .......................... (data). Jednocześnie wnoszę o przeprowadzenie dowodu w postaci .......
............................ na okoliczność ...................................................

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

.....................................................................
                 (podpis obwinionego nauczyciela)

Załączniki:
1. Odpis odwołania.
2. ...

1 Odwołanie wnosi się na piśmie w dwóch egzemplarzach do komisji, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
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............................................................................ .................................., ........................
 (oznaczenie obwinionego nauczyciela)               (miejscowość, data)

      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
                      (dane komisji dyscyplinarnej, przed którą toczy się postępowanie)

Wniosek o przeprowadzenie  
dowodu w postępowaniu dyscyplinarnym

Na podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinar-
nych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego wnoszę o przeprowadzenie w trakcie postępowania dyscyplinar-
nego w I instancji dowodu w postaci .........................................., na okoliczność ................................................. Okolicz-
ność, której stwierdzeniu ma służyć powyższy dowód, może mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

.....................................................................
                 (podpis obwinionego nauczyciela)
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............................................................................ .................................., ........................
 (oznaczenie obwinionego nauczyciela)               (miejscowość, data)

      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
        (dane rzecznika dyscyplinarnego, przed którym toczy się postępowanie wyjaśniające)

Wniosek o przeprowadzenie dowodu  
w postępowaniu wyjaśniającym

Na podstawie § 18 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinar-
nych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego wnoszę o przeprowadzenie w trakcie postępowania wyjaśniają-
cego dowodu w postaci .........................................., na okoliczność .................................................

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................
                 (podpis obwinionego nauczyciela)
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........................................................................... .................................., ........................
 (oznaczenie obwinionego nauczyciela)               (miejscowość, data)

      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
          (dane przewodniczącego odwoławczej komisji dyscyplinarnej)

Wniosek o przywrócenie terminu  
do wniesienia odwołania od orzeczenia  

komisji dyscyplinarnej I instancji

Na podstawie § 42 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscypli-
narnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego wnoszę o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od 
orzeczenia komisji dyscyplinarnej I stopnia .................................. z  ................... (data). Uchybienie terminowi do wniesienia 
odwołania nastąpiło z powodu1 ....................................... i ustało ............................... (data)2.

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

.....................................................................
                 (podpis obwinionego nauczyciela)

1 Przewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej może przywrócić uchybiony termin do wniesienia odwołania na wniosek strony, jeżeli uzna, że uchy-
bienie nastąpiło na skutek przeszkody przez nią niezawinionej.

2 Wniosek o przywrócenie terminu składa się wraz z odwołaniem w trybie określonym w § 40 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych dla 
nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego w terminie siedmiu dni od ustania przeszkody, która spowodowała uchybienie terminowi do wniesienia 
odwołania.
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............................................................................ .................................., ........................
 (oznaczenie obwinionego nauczyciela)               (miejscowość, data)

      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
                 (dane odwoławczej komisji dyscyplinarnej)

Zażalenie na postanowienie przewodniczącego  
komisji dyscyplinarnej o odmowie przywrócenia terminu  

do wniesienia odwołania od orzeczenia  
komisji dyscyplinarnej I instancji1

Na podstawie § 42 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscypli-
narnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego wnoszę zażalenie na postanowienie przewodniczącego od-
woławczej komisji dyscyplinarnej z ........................... (data) o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od 
orzeczenia komisji dyscyplinarnej ............................. z ............... (data)2.

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

.....................................................................
                 (podpis obwinionego nauczyciela)

1 Przewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej może przywrócić uchybiony termin do wniesienia odwołania na wniosek strony, jeżeli uzna, że uchy-
bienie nastąpiło na skutek przeszkody przez nią niezawinionej.

2 Wniosek o przywrócenie terminu składa się wraz z odwołaniem w trybie określonym w § 40 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych dla 
nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego w terminie siedmiu dni od ustania przeszkody, która spowodowała uchybienie terminowi do wniesienia 
odwołania.
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............................................................................ .................................., ........................
 (oznaczenie obwinionego nauczyciela)               (miejscowość, data)

      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
       (dane komisji dyscyplinarnej, przed którą toczy się postępowanie)

Wniosek o wyznaczenie  
obrońcy z urzędu

Na podstawie § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinar-
nych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego wnoszę o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu.

.....................................................................
                 (podpis obwinionego nauczyciela)
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............................................................................ .................................., ........................
 (oznaczenie obwinionego nauczyciela)               (miejscowość, data)

      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
      ..........................................................................................................
                 (dane odwoławczej komisji dyscyplinarnej)

Zawiadomienie o ustanowieniu obrońcy

Na podstawie § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinar-
nych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego zawiadamiam o ustanowieniu obrońcy, Pani/Pana ....................
..........................., adres do doręczeń: ..........................................................................................., telefon kontaktowy: ........
..........................................

.....................................................................
                 (podpis obwinionego nauczyciela)
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Rola wychowawcy w kształtowaniu poczucia warto-
ści zwłaszcza młodszego dziecka jest nie do przecenienia, 
ponieważ w tym czasie dziecięcy obraz siebie jest jeszcze 
bardzo plastyczny i sposób jego ukształtowania może mieć 
pozytywny bądź negatywny wpływ na całe życie. 

Marysia
Marysia – obecnie uczennica I klasy szkoły podstawo-

wej – ma problemy z pęcherzem moczowym i nerkami, na 
skutek których zdarza jej się zmoczyć w ciągu dnia, również 
w szkole. Musi się wtedy przebrać. Dziewczynka od małe-
go była dzieckiem wrażliwym, jednak w grupie pięciolatków 
w przedszkolu jej funkcjonowanie wyraźnie się pogorszyło, 
stała się bardziej zalękniona i nieśmiała. W domu opowia-
dała, że inne dzieci jej nie lubią, nie chcą się z nią bawić, 
mówią, że śmierdzi. Mama zapytała wychowawczynię, czy 
zauważyła, że Marysia nie jest lubiana w grupie. Nauczyciel-
ka odpowiedziała, że to Marysia woli się bawić sama i nie 
dopuszcza innych dzieci do wspólnej zabawy. Mama dziew-
czynki zaobserwowała, że dzieci wytykają ją palcami, wysu-
wając przy tym języki. Powiedziała o tym wychowawczyni, 
która jednak nie dostrzegała takich zachowań. 

Po badaniach przeprowadzonych w poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej wydano opinię, na podstawie której 
został odroczony obowiązek szkolny. Specjaliści z poradni 
stwierdzili obniżoną dojrzałość emocjonalno-społeczną, 
mimo wysokiego potencjału intelektualnego. W związku 
z tym w wieku sześciu lat Marysia trafiła do przyszkol-
nej „zerówki” i na szczęście jej nowa grupa składała się 
w większości z dzieci, których wcześniej nie znała. 

Wiktor
Wiktor jest obecnie uczniem I klasy gimnazjum. Od ma-

łego był bardzo wrażliwym i ułożonym dzieckiem. Zawsze 
starał się zachowywać kulturalnie, chętnie pomagał innym, 
ustępował miejsca starszym, przepuszczał w drzwiach. Od 
początku dobrze się uczył.

Objawy syndromu Tourette’a pojawiły się, gdy miał pięć 
lat. To rzadka choroba neurologiczna, objawiającą się licz-
nymi tikami, nad którymi osoba chora nie ma kontroli. Tiki 
Wiktora mają zmienny charakter i nasilenie, może być to m.in. 
chrząkanie, gwizdanie, podrzucanie ramieniem, skręcanie 
szyi. Niektóre z nich sprawiają mu ból. W pewnym okresie tiki 
polegały na przeklinaniu, w innym – na pokazywaniu obsce-
nicznych gestów. Chłopiec pozostaje pod stałą opieką neuro-
loga. Jest leczony farmakologiczne, a zmiana leków w czasie 
nasilenia objawów pozwala na zmniejszenie częstotliwości i, 
w pewnym stopniu, na zmianę charakteru tików. 

W I klasie szkoły podstawowej Wiktor był nękany przez 
swoich kolegów z klasy. Wynikało to zarówno z jego wrażli-
wości i niechęci do chłopięcych wybryków, jak i z niezrozu-
miałych dla innych dzieci zachowań będących objawami cho-
roby. Chłopcy wyśmiewali się z niego, przedrzeźniali. Mama 
opowiadała o tego typu sytuacjach ówczesnej wychowawczyni 
Wiktora, ona jednak twierdziła, że nic takiego nie zauważyła.

Przemoc rówieśnicza
Przemoc rówieśnicza bywa określana również jako nęka-

nie albo bullying. Może mieć różny charakter. Mamy do czy-
nienia z przemocą fizyczną (najczęstszą wśród młodszych 
dzieci, zwłaszcza chłopców), werbalną i relacyjną. Bullying 

Problemy ze zdrowiem  
vs relacje z rówieśnikami

Dzieci z widocznymi problemami zdrowotnymi są bardziej narażone na wykluczenie.  
Zwłaszcza wtedy, gdy ich problemy wiążą się z występowaniem zachowań nieakceptowanych społecznie.  

Dlatego uczniowie z „innością” często potrzebują szczególnego wsparcia nauczyciela. 

A l e k s a n d r a  J a g ł a
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relacyjny jest często lekceważony, choć równie bolesny dla 
dotkniętych nim dzieci. Polega na odmawianiu relacji: nie 
lubimy go, nie bawimy się z nim, nie chcemy razem wykony-
wać zadań, nie powiemy, co jest zadane, nie damy ściągnąć. 
Ten rodzaj przemocy jest bardziej typowy dla dziewczynek. 
Ostatni typ bullyingu – cyberprzemoc – rzadko występuje 
wśród młodszych dzieci. 

Nie należy jednak mylić przemocy z konfliktami między 
dziećmi, nawet tymi rozwiązywanymi przy użyciu pięści. Ce-
chy bullyingu to jego długotrwałość oraz nierównowaga sił, 
gdy sprawca jest od ofiary silniejszy fizycznie, inteligentniej-
szy (potrafiący lepiej „dogryźć”) bądź też gdy sprawców jest 
więcej, tak jak w sytuacji, gdy cała bądź prawie cała klasa lub 
grupa obraca się przeciwko jednej osobie.

Nękanie nie pojawia się z dnia na dzień, to pewien 
proces. Najpierw dochodzi do pojedynczych konfrontacji. 
Kolejny etap to stygmatyzacja (naznaczenie) przez grupę 

i utrwalenie działań. Następny – ostatni – to wpisanie w rolę. 
Gdy bullying osiągnie ostatni etap, postawa grupy wobec 
„kozła ofiarnego” jest już bardzo trudna do zmiany, czasa-
mi wymaga lat pracy, a czasami najlepszym wyjściem może 
być zmiana grupy. Dlatego niezwykle ważne jest reagowanie 
już przy pojedynczych konfrontacjach, aby nie dopuścić do 
stygmatyzacji. Na początku procesu działania wychowaw-
cze mają też największą skuteczność. 

Jak widzimy z przykładów Marysi i Wiktora, również małe 
dzieci mogą doznawać przemocy rówieśniczej. W ich przy-
padku była to przemoc relacyjna i werbalna („Śmierdzisz”, 
„Jesteś głupi”). Również takie zachowania jak wytykanie 
palcami oraz pokazywanie języka są objawami przemocy. 
Działania te z punktu widzenia dorosłego mogą wydawać się 
stosunkowo błahe, jednak dla dzieci były źródłem cierpie-
nia i wpływały na ich funkcjonowanie. Marysia twierdzi, że 
gdy spotyka dzieci z grupy przedszkolnej na stołówce albo 
w świetlicy, to one nadal (po upływie dwóch lat) nie chcą 
się z nią bawić. Pokazuje to wielką siłę i trwałość wpisania 
w rolę (czyli trzeciego etapu nękania). Wiktor opowiada, że 
przestał zwracać uwagę na dokuczanie kolegów i ich rela-
cje z czasem układały się coraz lepiej. Prawdziwy przełom 
nastąpił jednak dopiero w V klasie, a więc musiało upłynąć 
dużo czasu – i potrzebne były właściwe działania.

Wychowawczyni Marysi
Przed początkiem roku szkolnego mama Marysi rozma-

wiała z nową wychowawczynią. Opowiedziała jej o pro-
blemach dziewczynki – zarówno tych zdrowotnych, jak 
i związanych z relacjami z innymi dziećmi. Nauczycielka 
stwierdziła wtedy z energią, pogodą i pewnością siebie, że 
akceptacja dziecka w grupie jest zadaniem wychowawcy. 
Mama Marysi ucieszyła się z tej reakcji, jednak zniechęco-
na przedszkolnymi doświadczeniami nie oczekiwała cudów. 
Była też już w tamtym czasie przeświadczona, że jej dziecko 
po prostu z natury jest zalęknione i wycofane. Niesłusznie. 

Wychowawczyni Marysi okazała się osobą wesołą 
i kontaktową. Chętnie chwaliła dzieci, skupiała się na ich 
mocnych stronach. Dostrzegła m.in. bogatą wiedzę Marysi 
i jej zdolności plastyczne. Jako dziecko z opinią z poradni, 
dziewczynka została zakwalifikowana na zajęcia dydaktycz-
no-wyrównawcze, co umożliwiło jej nawiązywanie relacji 
społecznych w mniejszej grupie. 

Przede wszystkim jednak wychowawczyni Marysi pod-
jęła bardzo proste działania zapobiegające stygmatyzacji. 
Po kolejnej wizycie lekarskiej mama dziewczynki ostrzegła 
wychowawczynię, że urolog zalecił stopniowe odstawienie 
leków, w związku z czym Marysia może częściej biegać do 
toalety i też częściej potrzebować się przebrać. I tak rzeczy-
wiście było. Wychowawczyni opowiedziała później mamie, 
że gdy tylko zauważyła, iż dzieci zaczynają się dziwić czę-
stym wycieczkom do ubikacji, oglądać za Marysią i komen-

 Nękanie nie pojawia się z dnia na dzień,  
 to pewien proces, który rozpoczyna się  
 od pojedynczych konfrontacji między uczniami 
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tować, oznajmiła wprost: „Marysia jest chora, może chodzić 
do toalety tak często jak tylko chce i nikomu nie wolno się 
z niej śmiać”. I dzieci się nie śmiały. I nie śmieją się do dziś.

Jak to możliwe? Po pierwsze wychowawczyni dostrzegła 
problem na samym początku etapu pojedynczych konfronta-
cji. Pomocna była współpraca z mamą i przekazywane przez 
nią otwarcie informacje o stanie zdrowia i leczeniu dziecka. 
Po drugie natychmiast zareagowała (najskuteczniejsze są wła-
śnie wczesne działania). Po trzecie dbała o pozycję Marysi 
w grupie, podkreślając jej mocne strony. Po czwarte nigdy nie 
sugerowała, że problemy dziewczynki są przez nią zawinione. 

Po kilku miesiącach zaszła ogromna zmiana w funk-
cjonowaniu dziecka. Obecnie, mimo utrzymujących się 
problemów zdrowotnych, Marysia jest dzieckiem wesołym 
i pełnym energii, a jej głośny śmiech słychać z daleka. Lubi 
chodzić do szkoły, chętnie wystąpiła w przedstawieniu ja-
sełkowym. Ma koleżanki, z którymi często się bawi. Dobrze 
się uczy. 

Wychowawczyni Wiktora
Od II klasy Wiktor miał na szczęście inną wychowawczy-

nię, która zapobiegła bardziej trwałemu wpisaniu chłopca 
w rolę ofiary. Dostrzegała niewłaściwe zachowania kolegów 
z klasy i na bieżąco na nie reagowała. 

O wychowawczyni z okresu klas IV–VI mama Wikto-
ra opowiada ze szczególną wdzięcznością. Podkreśla jej 
ogromne zainteresowanie chorobą Wiktora. Nauczyciel-
ka wielokrotnie rozmawiała z chłopcem i jego rodzicami, 
dzwoniła, gdy coś ją niepokoiło, informowała pozostałych 
nauczycieli o objawach choroby. Dopytywała, o czym po-
winna wiedzieć, jak reagować w okresach nasilenia tików, 
tak by pomóc Wiktorowi. Gdy mama zaproponowała, że 
może zwolnić syna na jakiś czas ze szkoły, jeśli jego tiki 
utrudniają prowadzenie lekcji, wychowawczyni zdecydo-
wanie się na to nie zgodziła, twierdząc, że da sobie radę, 
a chłopca nie należy izolować. 

Wychowawczyni pytała również, jak rozróżnić tiki od 
zachowań. Rozróżnienie to jest szczególnie ważne w przy-
padku zespołu Tourette’a. Nie należy bowiem karać dziecka 
za objawy choroby, ale jednocześnie we wszystkich innych 
przypadkach powinno być traktowane tak jak pozostałe 
dzieci. Wiktor jednak nie wykorzystywał swojej choroby, 
aby zamaskować niewłaściwe zachowanie, a jego mama na 
bieżąco informowała wychowawczynię, gdy pojawiały się 
nowe tiki, dzięki czemu nie dochodziło do nieporozumień. 

Wiktor był wzorowym uczniem, zawsze chętnym do nie-
sienia pomocy i kulturalnym, dlatego w V klasie wychowaw-
czyni nominowała go do przyznawanej w szkole rocznej 
nagrody w kategorii osobowość. Wtedy jednak rozwinęły się 
u niego tiki polegające na przeklinaniu i pokazywaniu ob-
scenicznych gestów, więc nominacja wywołała oburzenie 
klasy. Wiktor nie został jednak usunięty z listy nominowa-

nych, a wychowawczyni potrafiła wytłumaczyć pozostałym 
uczniom, że są to objawy choroby i nie zależą od woli chłop-
ca, wobec czego nie można traktować ich jako niewłaściwe-
go zachowania. Potem przez całą VI klasę wychowawczyni 
urządzała pogadanki na temat zespołu Tourette’a, akceptacji 
inności, tolerancji i dyskryminacji. Na bieżąco reagowała na 
zachowania uczniów. Również na lekcjach języka polskiego 
przemycała treści odnoszące się do sytuacji klasowej i pro-
blemu tolerancji. Niektóre pogadanki prowadził sam Wiktor, 
opowiadając, co się z nim dzieje. Wykonał ogromną pracę, 
otwierając się na kontakt z innymi i opowiadając o swojej 
chorobie (wcześniej starał się ją zataić). Nauczył się mówić: 
„Sorry, taki mam tik, ale nie przejmuj się, nic ci nie zrobię”. 
Obecnie koledzy wspólnie z Wiktorem śmieją się z tików, 
a Wiktor twierdzi nawet, że tiki to dobry sposób na podryw. 
Stał się pewnym siebie i wygadanym nastolatkiem. 

Historie Wiktora i Marysi są prawdziwe. Imię Marysi zo-
stało zmienione. Wiktor – podobnie jak jego mama – jest wo-
lontariuszem w Polskim Stowarzyszeniu Syndromu Tourette’a 
(www.youtube.com/watch?v=q5tdiD485HI).
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g=1&k=472&page_no=&t=1713.

•	 www.jacekpyzalski.pl.

•	 www.tourette.pl.

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

Problemy ze zdrowiem vs relacje z rówieśnikami | MAŁA SZKOŁA

Zaloguj się na 

www.ofi cynamm.pl 

do swojego panelu klienta i skorzystaj 
z dodatkowych materiałów 
na temat zespołu Tourette’a. 

Jesteśmy z Tobą także online!
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Nauczyciele starają się stworzyć uczniom jak najlepsze wa-
runki do uczenia się. Refleksyjny pedagog przewartościowuje 
swój warsztat metodyczny, podpatruje nowinki dydaktyczne, 
z otwartością i czujnością spogląda na wszechobecność inter-
netu. Młodzi (tzw. cyfrowi tubylcy) chętnie i swobodnie korzy-
stają z sieci, a „starzy” (tzw. cyfrowi imigranci) chcą (powinni) 
im stworzyć szkołę, w której będzie przestrzeń dla swobodnego 
korzystania z laptopa i tabletu. Jednak aby internet był mądrze 
wykorzystywany na lekcjach (w edukacji formalnej i nieformal-
nej), nie wystarczy zaufać technicznej intuicji i komputerowej 
biegłości młodych ludzi. Sprawne surfowanie po sieci nie jest 
jednoznaczne z tym, że nastolatki dobrze radzą sobie z kre-
atywnym wykorzystaniem internetu. 

Pokolenie kopiuj–wklej? 
Nauczyciel, który prosi uczniów np. o przygotowanie re-

feratu, niestety musi liczyć się z tym, że wielu młodych ludzi 
po prostu przepisze informacje zaczerpnięte z sieci. Zdarza 

się tak, że referat, który powinien być spójnym opracowa-
niem tematu, staje się kompilacją cytatów. Innym przykła-
dem uczniowskiej nieudolności jest przekopiowywanie tego, 
czego uczeń nie rozumie. Jakże często bywa, że nastolatki 
bezrefleksyjnie przepisują terminy i sformułowania, których 
nie rozumieją, i skróty, których nie potrafią wyjaśnić. Ich pra-
ca staje się zlepkiem skopiowanych i wklejonych (czasami 
odręcznie przepisanych) informacji, swobodnie ze sobą po-
wiązanych, chaotycznych, niezrozumiałych i „obcych” dla 
samego twórcy – odtwórcy. 

Po stronie nauczyciela pojawia się rozczarowanie, że 
realizacja tematu znacznie odbiega od jego oczekiwań. 
A może temat zadanej pracy był nudny, mało inspirujący 
i mało odkrywczy? A może zabrakło czasu na rozmowę 
i pokazanie, jak solidnie przygotować się do powierzonego 
zadania? Tak też mogło być. Wydaje się, że dzieciom i mło-
dzieży brakuje umiejętności produktywnego i przemyślane-
go korzystania z sieci. Skoro takie są realia, należy zadbać 
o stworzenie dużej liczby sytuacji dydaktycznych, w któ-
rych będą mogli nabyć i rozwinąć umiejętność krytycznej 
oceny informacji, porządkowania myśli, przekształcania, 
parafrazowania, łączenia wyimków tekstu w logiczną ca-
łość. Metodą, dzięki której dzieci i młodzież mają szansę 
mądrego wykorzystania zasobów informatycznych i infor-
macyjnych, jest WebQuest (WQ). 

Jak to zrobić
Metoda WebQuestu została opracowana przez Toma 

Marcha i Berniego Dodge’a z San Diego State University 
w USA w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Słowo webquest 
tłumaczy się jako „poszukiwania w sieci”, na razie nie ma 
ono polskiego odpowiednika. 

WebQuest
Gotowość do samodzielnego wyszukiwania, selekcjonowania i twórczego  

wykorzystywania informacji –  to umiejętności, które warto rozwijać z uczniami na różnych lekcjach. 
Podpowiadamy, jak ciekawie i nowocześnie zrealizować ten cel.

M o n i k a  G r y b o ś

Priorytetem WebQuestu  
jest wykształcenie kompetencji 
potrzebnych do życia  
w epoce cyfrowej, m.in. 
umiejętności łączenia wiedzy 
i oceniania przydatności 
informacji.

Z KAŻDEJ STRONY | WebQuest
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Lechosław Hojnacki definiuje WebQuest jako format 
zajęć edukacyjnych zorientowany na badania prowadzone 
przez ucznia, w których wyjściowym źródłem informacji jest 
internet. W WebQueście nauczyciel proponuje podopiecz-
nym problem badawczy. Zadaniem uczniów jest pozyskanie 
i zgromadzenie informacji przede wszystkim z internetu, ich 

opracowanie i zaprezentowanie za pomocą narzędzi elek-
tronicznych. Narzędziem może być serwis internetowy (np. 
Google Blogger), program do prezentacji (np. PowerPoint) 
lub nawet zwykły edytor tekstowy z osadzonymi ilustracja-
mi i linkami do źródeł. Wybór zależy od możliwości, formy 
i środowiska prezentacji końcowej. 

WebQuest | Z KAŻDEJ STRONY

Pomysłodawcy WebQuestu, T. March i B. Dodge, wyróżnili kilka etapów jego konstruowania:

Etap Nazwa etapu Czynności

1. Temat Nauczyciel określa temat pracy uczniów, który ma stanowić dla nich wyzwanie badawcze. Należy 
zadbać o to, aby temat nie był szablonowy, lecz zachęcał dzieci do zgłębiania wiedzy. Ważny jest 
atrakcyjny językowo sposób sformułowania tematu, doprecyzowanie zakresu tematycznego, ja-
sność przekazu. Warto pamiętać, że pierwsza część struktury WQ jest bardziej ogólna niż zadanie, 
czyli część trzecia

2. Wprowadzenie Wstęp powinien wprowadzać w zadanie, pełnić funkcję informacyjną. Należy wymienić umiejęt-
ności i zasoby, które będą uczniom potrzebne do wykonania projektu. Ważne jest, aby określić cel 
ogólny i doprecyzować cele szczegółowe, na których osiągnięciu nauczycielowi zależy. Dobrym 
pomysłem jest wyszczególnienie treści z podstawy programowej i/lub standardów wymagań 
egzaminacyjnych, które zostaną zrealizowane poprzez WebQuest. Opis powinien zawierać 
przewidywane efekty kształcenia. Nie można zapomnieć o atrakcyjnej formie przekazu słownego 
i graficznego, która nie tylko klarownie wprowadzi w problematykę projektu, lecz także zmotywu-
je i zaciekawi uczniów

3. Zadanie/zadania WebQuest ma być dla ucznia wyzwaniem intelektualnym, dlatego warto wymyślić zadanie, które 
będzie stanowiło problem do rozwiązania, zatem uruchamiało różne typy myślenia, np. porów-
nywanie, klasyfikowanie, indukowanie i dedukowanie. Zadanie ma być twórcze i skonstruowane 
w taki sposób, aby każdy wykonawca mógł wykazać się indywidualnością postrzegania. Tak jak 
w przypadku formułowania tematu i wprowadzenia, trzeba zadbać o intrygujące sformułowanie 
problemu do rozwiązania oraz o jasność przekazu. Jeśli do wykonania zadania potrzebne są 
narzędzia, takie jak np. wideo, dźwięk, czat, to trzeba to zaznaczyć

4. Proces Nauczyciel powinien przedstawić uczniom kroki, które ci muszą wykonać. Ważny jest sposób 
formułowania poleceń. Informacje warto zhierarchizować i wypunktować, zaznaczając to, co 
najważniejsze. Bardzo istotne jest to, że instrukcja ma być dla uczniów przejrzysta. Od jej jakości 
zależy w dużej mierze wartość wykonanej przez uczniów pracy. Na tym etapie nauczyciel powi-
nien określić:

● miejsce przedstawienia projektu (np. strona www, prezentacja PowerPoint),
● czas trwania: krótkoterminowy (np. kilka, kilkanaście lekcji) czy długoterminowy (np. kilka 

tygodni, semestr),
● czy projekt dotyczy jednej dziedziny (np. fizyki) czy jest międzyprzedmiotowy (np. cało-

ściowe ujmowanie wiedzy z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie),
● liczbę uczestników: projekt grupowy (jeśli tak, to ilu uczestników mają liczyć grupy) czy 

jednostkowy.
Warto, aby nauczyciel przewidywał trudności, z którymi uczniowie mogą się zetknąć. Dobrym 
pomysłem jest stworzenie ich katalogu wraz z podaniem możliwości zaradzenia im

5. Źródła, zasoby Trzeba wyróżnić źródła, które będą niezbędne w realizacji projektu. Należą do nich m.in.:
● adresy e-mailowe do uczniów i nauczycieli,
● programy komputerowe,
● odniesienie (odsyłacz) do materiałów klasowych lub materiałów ze szkolnej biblioteki,
● materiały multimedialne (np. wideo, materiały dźwiękowe),
● linki do stron internetowych, przydatnych w realizacji projektu

6. Ewaluacja Można ją stworzyć np. w formie tabeli z kryteriami oceny czy za pomocą wykresu

7. Konkluzja Ta część ma charakter refleksyjny. Warto wspólnie z uczniami podsumować zadanie i powymie-
niać się spostrzeżeniami
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Korzyści 
Korzyści, które niesie ze sobą realizowanie WebQuestów, 

są naprawdę duże. Uczniowie mają szansę rozwinąć kompe-
tencje w zakresie obsługi narzędzi cyfrowych i zdobyć nową 
wiedzę. WebQuest uczy zarówno uczniów, jak i nauczy-
cieli przyjmowania postawy aktywnej – do jego stworzenia 
potrzebne jest działanie obu stron. Tutaj może pojawić się 
wątpliwość związana z czasochłonnością i obciążeniem na-
uczyciela. To prawda – przygotowanie WebQuestu wymaga 
sporo czasu i wysiłku, szczególnie na początku, bo trzeba 
zorganizować i zaplanować związany z nim proces dydak-
tyczny. Jednak kiedy szlak zostanie przetarty, okaże się, że 
z powodzeniem można wykorzystać zastosowane schematy. 
W WQ chodzi o to, aby wysiłek intelektualny i interpersonal-
ny podjęli przede wszystkim uczniowie. 

Aktywność oznacza tutaj otwartość na zdobywanie no-
wych umiejętności technicznych, np. w zakresie obsługi 
komputera, programów graficznych i dźwiękowych. Doty-
czy to zarówno cyfrowych tubylców, świetnie obeznanych 
z technologią, jak i cyfrowych imigrantów, którzy często 
uczą się od tych pierwszych. 

Aktywność sprowadza się także do rozwijania umie-
jętności komunikacji z innymi. WebQuesty rozwijają 
umiejętność zarówno pracy samodzielnej, jak i zespoło-
wej. Dają uczniom możliwość trenowania zarządzania 
sobą w czasie (każda osoba pracuje we własnym tempie), 
w wyznaczaniu terminów i ich dotrzymywaniu. Uczą za-
tem solidności, odpowiedzialności (za siebie i za innych), 
dotrzymywania słowa, pracy w grupie. Trzeba pamiętać, 
że praca nad WebQuestem wiąże się z ryzykiem zaistnie-

nia trudnych sytuacji (np. konflikty między 
współtworzącymi projekt). Należy pamiętać, 
że przy powstawaniu internetowego produktu 
finalnego w postaci WebQuestu, uczniowie 
mogą doświadczyć stresujących czy niekom-
fortowych sytuacji. Choć pracują nad pro-
jektem w świecie wirtualnym, to stykają się 
z rzeczywistymi emocjami i trudnościami, 
przez co uczą się życia. 

WebQuest poszerza również horyzon-
ty, traktuje internet jako okno na świat, któ-
re można otworzyć i zamknąć w dowolnym 
momencie. Warto budować w uczniach prze-
konanie o tym, że mają wpływ na to, jaka 
wiedza, w jakiej ilości i jakości do nich tra-
fi. To człowiek rządzi internetem, a nie od-
wrotnie. Omawiana metoda nie ogranicza 
się do sprawnego wyszukiwania informacji. 
Priorytetem jest wykształcenie kompeten-
cji potrzebnych do życia w epoce cyfrowej, 
czyli umiejętności łączenia wiedzy, ocenia-
nia przydatności informacji, weryfikowania 
tego, co ktoś napisał i zrobił, krytycyzmu, 
twórczego myślenia, a nie tylko odwzorowy-
wania. WebQuest uczy analizowania i syn-
tezowania.  Zdaniem Piotra Peszko, autora 
bloga poświęconego m.in. edukacji: „We-
bQuesty pozwalają uczniom badać ważne 
kwestie i znajdować na nie własne odpo-
wiedzi. Szczególnie dotyczy to kwestii kon-
trowersyjnych, takich jak zanieczyszczenie 
środowiska, hazard czy nuklearne odpady, 
uczniowie muszą zrobić więcej, niż tylko za-
pamiętać informacje. Muszą je przetworzyć 
znaczeniowo i na podstawie faktów dojść do 
moralnych i etycznych wniosków. Wymiar 
adaptacyjny, zdolność wprowadzania popra-

 Dzięki WebQuestowi  
 uczniowie przekonują się,  
 że mają wpływ na to,  
 jaka wiedza, w jakiej ilości  
 i jakości do nich trafi.  
 Że to człowiek rządzi  
 internetem,  
 a nie odwrotnie 

Z KAŻDEJ STRONY | WebQuest
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wek do programów edukacyjnych w celu zaadaptowania 
wielorakich potrzeb edukacyjnych uczniów, jest również 
ważną cechą charakterystyczną WebQuestów”.

Nie do przecenienia jest również fakt, że dzięki WQ na-
uczyciel ma szansę zaktywizowania uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnospraw-
nościami. – Początkowo metoda nie wzbudziła mojego entu-
zjazmu. W teorii była dość skomplikowana. Okazało się jed-
nak, że to tylko pozory. Gdy zapoznałam się z jej praktyczną 
realizacją, od razu przypadła mi do gustu. Pozwala aktywi-
zować ucznia, sprawia, że jego działalność nie ogranicza 
się do biernego przyswajania suchych faktów. Jest doskonałą 
alternatywą dla lekcji podających, dominujących w polskim 
systemie szkolnictwa. Gdy zostanę nauczycielem, będę wy-
korzystywać w pracy metodę WQ. Mam nadzieję, że z cza-
sem inni nauczyciele – nie tylko młodzi – również się do niej 
przekonają – mówi Magdalena Wygoda, polonistka.

WebQuest w polskiej szkole 
Metoda zapoczątkowana w 1995 roku w Stanach Zjed-

noczonych przyjęła się także w Polsce. Nauczyciele wymy-
ślają uczniom bardzo ciekawe zadania, np.1:

● Szkoła podstawowa:
● „Celem Waszych działań będzie dowiedzieć się, 

jak wiele kobiet zasiadało na brytyjskim tronie. Po-
nadto będziecie mieli za zadanie dowiedzieć się 
ciekawych rzeczy dotyczących najważniejszych 
monarchii. A na koniec spróbujecie zdecydować, 
która z tych kobiet była najciekawszą postacią”. 

● „Waszym zadaniem będzie zorganizowanie i zapre-
zentować wystawę plastyczną lub wystawę fotogra-
ficzną, lub też prezentację w PowerPoincie pt. „Od 
ziarenka do bochenka” przedstawiającą kolejne eta-
py powstawania pieczywa (po wycieczce tematycz-
nej)”.

● „Zadanie polega na wyszukaniu informacji o zasto-
sowaniu matematyki w różnych aspektach naszego 
życia i otaczającego nas świata. Potrzebne dane 
zbierać można przy użyciu internetu oraz wyciecz-
ki w plener z aparatem fotograficznym lub kamerą. 
Zebrane i opracowane materiały należy przygoto-
wać w  formie  prezentacji multimedialnej w Po-
werPoincie, którą przedstawicie na forum klasy. 
Czas wykonania zadania to trzy tygodnie”.

● Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:
● „Waszym zadaniem będzie zrobienie przewodnika 

turystycznego w formie prezentacji multimedialnej 
lub strony internetowej (do wyboru). Ma ona za-
chęcić turystów do odwiedzenia Kuby”.

● „Waszym zadaniem będzie zebranie informacji na 
temat zagrożeń biologicznych wynikających z nie-
higienicznej obsługi klawiatury monitora kompu-

terowego. Będziecie pracować w dwóch grupach. 
Pracę końcową zademonstrujecie w formie multi-
medialnej, np. w programie PowerPoint”.

● „Waszym zadaniem będzie przygotowanie prezen-
tacji multimedialnej i przedstawienie jej na forum 
klasy. Pracować będziecie w grupach, każda opra-
cuje jeden z poniższych tematów: budowa pszczo-
ły, rodzina pszczela i rozmnażanie, produkty psz-
czele, pszczelarstwo i sprzęt pszczelarski, pszczoła 
w rolnictwie”.

● „Waszym zadaniem będzie zdobycie informacji na 
temat ciągów liczbowych, a następnie przygoto-
wanie w grupach banku zadań interaktywnych dla 
poziomu podstawowego, dla poziomu rozszerzo-
nego, gry edukacyjnej, teleturnieju, banku quizów, 
filmiku o procencie składanym oraz prezentacji 
multimedialnej w Prezi”.

Gdzie szukać informacji?  
Powstaje coraz więcej książkowych i internetowych 

opracowań na temat metody WQ. Dla nauczycieli i uczniów 
zaczynających z nimi przygodę bardzo cenne są przykła-
dy zrealizowanych projektów zamieszczane w sieci. Wielu 
twórców WQ zamieszcza w internecie praktyczne porady 
na temat wykonania internetowych projektów. Tytuły pozycji 
bibliograficznych i netograficznych można znaleźć w sieci 
albo… poprosić uczniów o przygotowanie WebQuestu na 
temat WebQuestu. 

Przypis:
1 www.doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm.

Monika Gryboś 

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

Zaloguj się na 

www.ofi cynamm.pl 
do swojego panelu klienta i skorzystaj 

z dodatkowych materiałów: 
– przykładowych zadań dla uczniów 

z wykorzystaniem metody WebQuestu,
– wielkanocnych scenariuszy lekcji. 

Jesteśmy z Tobą także online!

WebQuest | Z KAŻDEJ STRONY
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Tym razem przybliżymy tajniki planowania procesu 
zdobywania i przetwarzania wiedzy. Zacznijmy jednak 
od tego, co nas hamuje, czyli od prokrastynacji (odkła-
dania spraw na później), która powoduje nawarstwienie 
się dużych partii materiału, co w konsekwencji sprawia, 
że musimy opanować materiał szybko, pod presją czasu, 
a zatem niedokładnie, według zasady „zakuć, zdać, za-
pomnieć”. Poprzez tego typu zachowania nasz organizm 
zaczyna kojarzyć naukę z nudą, przemęczeniem, nad-
miernym wysiłkiem i włącza mechanizm obronny – pro-
krastynację właśnie, aby oddalić w czasie eksploatację 
intelektualną. Błędne koło się zamyka.

Na początek małe zadanie – krótki test na pamięć, 
opracowany na podstawie sugestii Tony'ego Buzana. Prze-
czytaj poniższą listę słów od góry do dołu, zaczynając od 
lewej kolumny. Nie używaj żadnej techniki pamięciowej, 
aby je utrwalić, po prostu przeczytaj, a następnie od razu 
zakryj kartką i wypisz wszystkie słowa, które udało Ci się 
zapamiętać, na miejscu, na którym się one znajdują.

Lejce Gdziekolwiek Muzyka

Sznurek Mówię Jak

Podłoga Zabawa Patrzę

Gdzie Kserkses Stoję

Balon Wspólnie Wyjście 

Idę Kto Gdzie

Powieść Gdzie I

Którędy Drogą Kto

Dlaczego Tam Zdjęcie

Spójrz, które słowa udało Ci się odtworzyć. Zdecydowa-
nie najczęstszym zjawiskiem jest zarejestrowanie pierwszych 
i ostatnich informacji, a także takich, które się znaczenie róż-
nią od reszty (np. Kserkses). Na pewno udało się też odtwo-
rzyć słowa „gdzie” i „kto”, ponieważ zostały one powtórzo-
ne. Jeśli z którymś słowem wiąże się szczególne prywatne 
skojarzenie, to na pewno też je dobrze zapamiętamy. Po-
wyższe ćwiczenie pokazuje zjawisko efektu pierwszeństwa 
i efektu świeżości, które oznaczają po prostu, że nasz mózg 
najlepiej zapamiętuje początek i koniec materiału. 

Efekt pierwszeństwa jest silny do tego stopnia, że wpły-
wa na nasze poglądy – kiedy usłyszymy logiczne argumenty 
w danej sprawie, odmienne informacje, jakie uda się nam 
usłyszeć, możemy uznać za fałsz i odrzucać je jako mało 
wiarygodne. Zarówno efekt pierwszeństwa, jak i efekt świe-
żości wykorzystuje się celowo podczas ważnych przemó-
wień, budując mocne wejście i efektownie kończąc, dając 
widzowi poczucie, że przemówienie było ciekawe. 

Najważniejszy dla nas wniosek jest taki, że przyswajamy 
najłatwiej treści z początku i końca procesu nauki. Co zatem 
dzieje się, kiedy uczymy się jedynie w ostatnią noc przed 
egzaminem nieprzerwanie przez pięć godzin? Zakładając, 
że największa zdolność do pracy intelektualnej to pierwsze  
20 minut, a także ostatnie 10–15 minut, pozostają ponad 
cztery godziny naszej ciężkiej pracy, która zupełnie nie przy-
nosi efektu. Zdarzyło Ci się kiedyś uczyć się bardzo długo 
i czuć, że informacje w ogóle nie są przyswajane? Można 
temu w łatwy sposób zaradzić, dzieląc naukę na bloki czaso-
we i dając sobie szansę na ugruntowanie wiedzy.  

Kiedy następnym razem siądziesz do nauki, skorzystaj 
z wygodnego systemu 30–5–30: pracuj przez 30 minut, a na-
stępnie zrób sobie 5–10 minut przerwy. W tym czasie zrób 
coś miłego dla siebie: włącz ulubioną muzykę, jeśli w czasie 
nauki cię ona rozprasza, zjedz lekki posiłek, po prostu się 
połóż lub porozciągaj, jeśli bolą Cię plecy, wyjdź na świeże 
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powietrze, wykonaj zaległy telefon czy wyślij mail, na który 
ktoś od dawna czeka. Załatwianie ważnych spraw w prze-
rwie dodatkowo da Ci energetyczny zastrzyk i zmobilizuje 
do pracy, ponieważ zyskasz poczucie, że panujesz nad swo-
imi sprawami i możesz spokojnie poświęcić czas na własny 
rozwój. 

Aby zwiększyć swoją efektywność, przed rozpoczęciem 
przerwy przewertuj dotychczas przerobiony materiał i wy-
powiedz na głos główne zagadnienia. Podczas przerwy nie 
powtarzaj, pozwól, aby Twój umysł odpoczął, miał siłę suk-
cesywnie przyswajać wiedzę, potraktuj go jak nogi podczas 
wycieczki w góry. Idąc bez ustanku, albo nie dojdziesz na 
szczyt w ogóle, albo dużo wolniej, bo mięśnie będą odma-
wiały posłuszeństwa.

Wiemy już, jak rozplanować pracę, ale co z jej rozpoczy-
naniem? Każdorazowo proces nauki powinien być poprze-
dzony etapem koncentracji, nietrwającym jednak dłużej niż 
dwie minuty, ponieważ przedłużając ćwiczenia, które mają 
nas ukierunkować na naukę, ponownie się zdekoncentruje-
my, zaczniemy się bawić ćwiczeniem, a nie taka jest ich rola. 

Przykładowe ćwiczenie na koncentrację
W obu rękach trzymaj przyrządy do pisania i przyłóż je 

w jednym, dowolnym miejscu na poniższej linii, którą po-
traktujemy jak lustro. Następnie rozpocznij pisanie swojego 
imienia w obie strony od linii, niech będzie ono lustrzanym 
odbiciem, rób to obydwiema rękami jednocześnie, nie patrz 
na boki, a wyłącznie na linię na środku kartki.

Aby to ćwiczenie trwało dwie minuty, możesz dodać 
ozdobniki do liter czy rysować oburącz mandale, dzięki 
temu nie tylko koncentracja będzie lepsza, ale i skoordyno-
wana zostanie praca obydwu półkul, co jest bardzo ważne 
dla efektywności nauki. 

Koncentrować się można na bardzo wiele sposobów, naj-
prostsze z nich to m.in.: rozwiązywanie sudoku, gra w bier-
ki, układanie tangramu, żonglerka, wyszukiwanie obrazu na 
stereogramach.

Sama koncentracja jednak nie wystarczy, ponieważ jeste-
śmy nieustannie rozpraszani przez niemalże wszystko. Pod-
świadomie tylko czekamy, aż wydarzy się coś, co zwolni nas 
z obowiązku nauki. Aby minimalizować dekoncentrację, 
stosuj się do kilku poniższych zasad:
1. Nie spoglądaj na zegarek, ustaw sobie stoper, zarówno 

na dwie minuty koncentracji, jak i 30 minut dla okresu 
nauki, ponieważ ciągłe liczenie w głowie czasu i wycze-
kiwanie na przerwę powoduje, że mózg nie ma już moż-
liwości na swobodne przyswajanie materiału. 

2. Nie ucz się do ostatniego momentu przed godziną emisji 
wyczekiwanego programu. Myśli będą wybiegały wy-
łącznie w przyszłość („Czy zdążę się nauczyć?”, „Czy 
zdążę zrobić sobie herbatę?”). Zaplanuj koniec nauki 
na 20 minut przed czasem, w którym faktycznie chcesz 
mieć już wolne.  

3. Siadaj do nauki z pełnym, ale nie z przepełnionym żo-
łądkiem. Nic tak nie rozprasza jak dyskomfort w żołądku, 
niezależnie od tego, czy z nadmiaru jedzenia czujemy 
się senni, czy też jesteśmy głodni.

4. Koniecznie zadbaj o napoje i przekąski w trakcie na-
uki, najlepiej w tym celu sprawdzają się orzechy bogate 
w lecytynę, która pobudza układ nerwowy, tym samym 
potęgując zdolności do zapamiętywania i ułatwiając 
myślenie.

Małgorzata Chełkowska-Dorna

Trener efektywnej nauki i szybkiego czytania
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Rola nauczyciela kojarzy się zwykle z występem solo, pod-
czas gdy „widownią” jest klasa. I faktycznie – większość zadań 
nauczyciela opiera się na indywidualnej pracy. Ale jednocze-
śnie nauczyciel należy do tzw. grona pedagogicznego i bywa 
też członkiem zespołów roboczych tworzonych w szkole.

Współpraca z innymi wymaga nieco innego zestawu 
kompetencji niż praca w pojedynkę. Do tego, jak wszyscy 
ludzie, nauczyciele różnią się między sobą temperamenta-
mi, osobowościami, predyspozycjami i upodobaniami, co 
w oczywisty sposób może wpływać na to, jak odnajdują się 
oni w roli nauczyciela, czy może raczej – w różnych rolach, 
które odgrywa nauczyciel. Cenną umiejętnością jest zdol-
ność odnalezienia się w tych rolach, a także elastyczność 
w korzystaniu z różnorodnych swoich predyspozycji i kom-
petencji w zależności od wymogów sytuacji. Ale ważna jest 
też zdolność do współpracy i kompromisu, kiedy soliście 
(którym jest na co dzień) przychodzi pracować w grupie. Nie 
wspominając już o tym, że odpowiednie podejście do tego 
typu zadań może bardzo korzystnie wpłynąć na nasze po-
czucie satysfakcji z pracy.

Wolisz solo czy w zespole?
To, czy lubimy bardziej pracować samodzielnie, czy 

w grupie, zależy w dużej mierze od naszych psychologicz-
nych predyspozycji, ale też od naszych doświadczeń. Pracę 
w pojedynkę preferują bardziej osoby introwertyczne, in-
dywidualistyczne i nonkonformistyczne, a więc takie, któ-
re lepiej czują się w mniejszych grupach ludzi, są bardziej 
nastawione na indywidualne cele i osiągnięcia oraz wolą 
same sterować swoim działaniem, niż iść za grupą. Z kolei 
pracując w zespołach, lepiej czują się osoby bardziej eks-
trawertyczne (towarzyskie, lubiące, kiedy dużo się dzieje) 

i nastawione bardziej kolektywnie (wspólnotowo) – lubiące 
współpracę, dzielenie się, chętnie słuchające innych i ma-
jące łatwość kompromisu.

Przyjęło się uważać, że ekstrawertycy mają większe pre-
dyspozycje do pracy w zespole niż introwertycy, jednak to 
spore uproszczenie. Owszem, ekstrawertyk lepiej od intro-
wertyka czuje się w grupie ludzi, łatwiej i chętniej nawią-
zuje kontakty, jednak nie są to jedyne predyspozycje, które 
decydują o sukcesie pracy w zespole. Introwertycy, ze swoją 
skłonnością do koncentrowania się bardziej na zadaniu niż 
relacjach w grupie, są również cenionymi członkami zespo-
łów. Tak naprawdę w zespole efektywna jest różnorodność 
kompetencji i predyspozycji – zespół złożony z samych in-
dywidualistów miałby kłopoty z porozumieniem czy podzia-
łem obowiązków (każdy chciałby być liderem), zespół osób 
kolektywistycznych i konformistycznych nie byłby decyzyj-
ny, zespół introwertyków mógłby zmienić się w grupę ludzi 
pracujących obok siebie zamiast wspólnie, a zespół ekstra-
wertyków – w kółko wzajemnej adoracji. Oczywiście jest to 
wyolbrzymienie, ale mające pokazać pewne tendencje. Nie 
znaczy to, że grupa złożona w całości z osób podobnego 
typu skazana jest na niepowodzenie, jednak lepiej, kiedy 
współpracujące osoby mają różne predyspozycje.

Z tego względu nie warto myśleć o sobie jako o kimś, kto 
„nie nadaje się do pracy w grupie”, ponieważ nadaje się do 
tego zdecydowana większość z nas. Owszem, możemy nie 
lubić pracy w zespole (ale możemy ją też polubić!), jednak 
„nie nadawać się” i „nie lubić” to zdecydowanie nie to samo.

W grupie czy w zespole?
Z perspektywy psychologii pracy działanie w grupie 

i w zespole nie oznacza tego samego. Przykładem grupy 
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W kontekście relacji społecznych rola zawodowa, jaką odgrywa nauczyciel, może diametralnie zmieniać się 

w zależności od sytuacji. Co więcej, wymaga ona różnorodnych kompetencji społecznych. Jak z jednej strony 
sprostać poczuciu indywidualizmu, a z drugiej –  wspólnotowości?
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współpracowników będzie bardziej rada pedagogiczna, 
a zespołu – zespół przedmiotowy czy specjalistyczny. Róż-
nice między grupą a zespołem przedstawia się następująco1:

Grupa  
współpracowników Zespół

● Silny, jasno określony lider,
● Odpowiedzialność indywi-

dualna
● Cel grupy jest tożsamy lub 

bardzo podobny do misji 
organizacji (szkoły)

● Produkty pracy są indywi-
dualne

● Podczas spotkań dyskutu-
je, decyduje i deleguje

● Rola lidera jest podzielona 
(nawet jeśli formalnie jest 
on wyodrębniony)

● Odpowiedzialność za-
równo indywidualna, jak 
i zbiorowa

● Cel jest specyficzny dla 
zespołu i w dużej mierze 
przez niego kreowany

● Produkty pracy są zespo-
łowe

● Podczas spotkań dyskutu-
je, decyduje i wykonuje 
faktyczną pracę

Jak widać, pracując w grupie, występujemy w bardziej 
indywidualnych rolach niż w zespole. Oba typy współpra-
cy mają plusy i minusy. W grupie ponosimy całą lub pra-
wie całą odpowiedzialność za efekty naszych działań, ale 
też sami zbieramy zasługi. Mamy też dość dużą swobodę 
działania. Ale to wymaga samodzielności i pewności siebie – 
jeśli nam ich brakuje, taka praca jest wyzwaniem. W zespole 

tymczasem odpowiedzialność bardziej się rozprasza, ale też 
mniej jesteśmy doceniani za indywidualny wkład. W pracy 
zespołowej trudno odnaleźć się osobom, które przywykły 
do „grania na siebie” i niechętnie przyjmują krytykę oraz su-
gestie od innych. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego 
niejedną osobę niepokoi pomysł pracy w grupie – to obawa 
przed zdradzeniem się brakiem kompetencji. Najczęściej 
jest jednak nieuzasadniona. 

Blaski i cienie pracy z innymi
Warto podkreślić, że praca wykonywana w zespołach 

jest bardzo cenna. Przede wszystkim umożliwia dzielenie 
się wiedzą i kompetencjami – członkowie zespołu uczą się 
od siebie wzajemnie, każdy z nich wnosi coś wartościowe-
go i przydatnego, dzięki czemu końcowy efekt jest lepszy, 
bogatszy, niż gdyby zadanie realizowała jedna osoba. To 
zjawisko, w którym końcowy efekt to coś więcej niż prosta 
suma części, a nazywa się synergią. Taka praca zespołowa 
może być niezwykle cennym doświadczeniem (zawodo-
wym i życiowym), przyczynia się do poszerzania się na-
szych kompetencji (również społecznych), ale też naszej 
perspektywy, ponieważ umożliwia nam spojrzenie na to 
samo zagadnienie z różnych punktów widzenia (bo każda 
z osób ma trochę inne podejście do problemu). Nie bez po-
wodu taka forma pracy warsztatowej jest zalecana również 
dla uczniów.
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Ale są i inne korzyści. Na przykład, kiedy mówimy o po-
trzebie wypracowania jakichś rozwiązań lub standardów do 
zastosowania przez wszystkich nauczycieli danego przed-
miotu w placówce, lepiej jest, kiedy pracuje nad nimi zespół 
tych nauczycieli (np. zespół przedmiotowy) niż jedna osoba. 
Pracując w zespole, każda z osób ma możliwość zgłosić swo-
je pomysły i zastrzeżenia, mieć wpływ na ostateczny kształt 
przyjętych rozwiązań. Dzięki temu później łatwiej i przyjem-
niej jest nam te rozwiązania wdrażać, bo mamy wrażenie, że 
są po części „nasze”, a nie że ktoś je nam narzucił. Ponadto, 
jeśli sami uczestniczyliśmy w wypracowaniu jakichś rozwią-
zań, znacznie łatwiej jest nam zrozumieć ich sens.

Jacek Pyżalski jako jedno z ważniejszych źródeł stresu 
zawodowego nauczycieli wymienia czynniki związane z rela-
cjami w gronie pedagogicznym: rywalizację ze współpracow-
nikami, brak wsparcia ze strony przełożonych i brak pomocy 
ze strony współpracowników. Z jego badań wynika też, że ok. 
60 proc. nauczycieli uważa, że w ich szkole są osoby, które 
nie angażują się w swoją pracę i wykonują tylko minimum 
swoich obowiązków lub nawet mniej, a 10 proc. nauczycieli 
jest zdania, że taką postawę prezentuje większość lub wszyst-
kie pracujące w szkole osoby. W takich warunkach oczywiście 
trudno jest wykrzesać z siebie motywację do pracy w zespole. 

Nie jesteśmy tu jednak całkiem bezradni. Po pierwsze 
do pewnego stopnia atmosfera w zespole zależy także od 
nas. Nie znaczy to oczywiście, że powinniśmy brać za nią 
całą odpowiedzialność – ta odpowiedzialność spoczywa 
po równo na każdej osobie w zespole. Możemy jednak kre-
ować przyjazną atmosferę (poprzez okazywanie życzliwości 
i entuzjazmu – zamiast marudzić, że znów trzeba coś ro-
bić), a także starać się motywować współpracowników, np. 
podkreślając sens i celowość zadania, które mamy wykonać, 
ale też komunikując im wprost (w sposób asertywny i taktow-
ny) nasze potrzeby, propozycje i oczekiwania (np. „Myślę, 
że dobrze byłoby teraz skupić się na … i na …, ale chcę, 
żebyśmy to zrobili razem, a nie żeby to spadało na barki 
jednej osoby. Poza tym razem będzie szybciej”). Okazując 
przychylność, życzliwość i zaangażowanie, możemy zmie-
nić nastawienie koleżanek i kolegów w zespole na bardziej 

pozytywne (bo entuzjazm ma potencjał udzielania się). A je-
śli to nie pomoże? Rola nadzorowania formalnie powołanych 
zespołów należy do dyrektora i do niego warto zwrócić się 
po pomoc w takiej sprawie.

Zespoły koleżeńskie
Rudolf Kretschmann zachęca nauczycieli, by tworzyli 

tzw. koleżeńskie zespoły robocze. Rozumie je jako niefor-
malne inicjatywy, które nie są nadzorowane przez nikogo, 
a służą wspólnemu dyskutowaniu i wypracowywaniu roz-
wiązań, które mogą przysłużyć się wszystkim zainteresowa-
nym, a przy okazji budują pozytywne relacje między zaanga-
żowanymi współpracownikami. Powołanie takiego zespołu 
i uczestnictwo w nim jest całkowicie dobrowolne, dzięki 
czemu jest pozbawione jakiejkolwiek presji i wynika z au-
tentycznych potrzeb nauczycieli. Spotkania takich zespo-
łów mogą mieć charakter półformalny, a nawet nieformalny. 
W ramach takiego zespołu można dyskutować pojawiające 
się na bieżąco tematy i problemy, omawiać ciekawe publi-
kacje branżowe czy pomoce dydaktyczne, wymieniać się 
pomysłami, opiniami i sprawdzonymi rozwiązaniami. Aby 
jednak idea spotkań nie upadła, warto na samym począt-
ku ustalić podstawowe zasady: terminy i częstość spotkań, 
wymóg regularnej obecności i uczestnictwa, realizowanie 
wspólnie (najlepiej jednogłośnie) powziętych planów i trzy-
manie się wytyczonych celów, wzajemne wsparcie i pomoc. 
Ustalenia te można zaprotokołować w formie krótkiej „umo-
wy”, pod którą wszyscy się podpiszą – oczywiście zobowią-
zanie to będzie miało tylko (i aż) honorowy charakter.

Inny pomysł proponowany przez tego autora to znalezie-
nie sobie partnera do współpracy – to rozwiązanie zwłasz-
cza dla tych, którzy mniej chętnie dołączają do grupy. Warto 
znaleźć kogoś, z kim może połączyć nas wspólny cel i z kim 
będziemy mogli go realizować (np. wspólnie poprowadzić 
warsztaty lub interdyscyplinarne zajęcia dla uczniów). Taka 
współpraca jest też bardzo cenna, kiedy wchodzi w nią po-
czątkujący nauczyciel z bardziej doświadczonym – choć 
ten pierwszy wymiernie zyska prawdopodobnie więcej, taka 
„mentorska” współpraca może być cenna dla obu osób.

Role w zespole
Psychologiczne różnice indywidualne między ludźmi 

powodują, że pracując w zespołach, wchodzą oni w różne 
role (społecznie określone wzorce zachowania). Popularną 
typologię tych ról zaproponował R. M. Belbin, twórca teorii 
ról zespołowych. Wyodrębnił on dziewięć ról, z ważnym za-
strzeżeniem, że jedna osoba może wejść jednocześnie (lub 
kolejno) w kilka z nich – w zależności od potrzeb sytuacji 
(np. kiedy brakuje w zespole osób do „obsadzenia” wszyst-
kich ról), a także swojej osobowości, kompetencji czy moty-
wacji. Każda rola ma swoje specyficzne zadania w procesie 
pracy grupowej, a także swoje silne i słabsze strony2.

Zdaniem Jacka Pyżalskiego 
jednym z ważniejszych 
źródeł stresu zawodowego 
nauczycieli są czynniki 
związane z relacjami w gronie 
pedagogicznym.

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Solo czy w zespole?
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Rola Zadania Zalety Słabości Możliwe błędy

Myśliciel Rozwiązywanie trudnych 
problemów, znajdowanie 
nowatorskich rozwiązań, 
generowanie nowych 
pomysłów

Kreatywność, postępowość, 
niekonwencjonalność, 
posiadanie wiedzy

Skłonność do pomijania 
szczegółów, trudno-
ści z komunikacją, 
zaniedbywanie kwestii 
praktycznych, nadwraż-
liwość na krytykę

Nieuzasadnione obsta-
wanie przy własnych 
pomysłach

Poszukiwacz 
źródeł

Badanie możliwości, 
nawiązywanie kontaktów, 
szukanie sprawdzonych 
rozwiązań

Entuzjazm, komunikatyw-
ność, towarzyskość, umie-
jętność pracy pod presją 
oraz dostrzegania okazji 
i szans

Nie zawsze realistyczny 
optymizm, łatwe trace-
nie entuzjazmu

Zapominanie o swoich 
obowiązkach (w efekcie 
czego nie zawsze są 
realizowane)

Koordynator Określanie celów, przydzie-
lanie zadań, zachęcanie 
do podejmowania decyzji, 
często też rola lidera

Dojrzałość, pewność siebie, 
zdolności organizacyjne, 
trafna ocena wartości, jaką 
wnoszą do pracy członko-
wie zespołu

Czasami postrzega-
ny jako manipulator, 
wyręczanie się innymi, 
przeciętna kreatywność

Oczekiwanie dla siebie 
uznania za pracę całego 
zespołu

Lokomotywa Stawianie wyzwań przed 
zespołem, motywowanie

Dynamizm, odwaga, deter-
minacja, rzeczowość

Potrzeba presji, może 
prowokować innych 
i ranić ich uczucia

Łatwe irytowanie się, 
nieumiejętność „rozbro-
jenia” trudnej sytuacji 
humorem lub przepro-
sinami

Dusza zespołu Kreowanie pozytywnej 
atmosfery, zapobieganie 
tarciom, negocjowanie

Współpraca, łagodność, dy-
plomacja, lojalność, uważ-
ność, wrażliwość, umiejęt-
ność słuchania innych

Niezdecydowanie 
w nieoczekiwanych 
sytuacjach, skłonność 
do ulegania wpływom

Unikanie podejmowa-
nia decyzji i wywierania 
nacisku na innych na-
wet, kiedy ma słuszność

Krytyk warto-
ściujący

Konstruktywna krytyka, pro-
ponowanie alternatywnych 
rozwiązań, obiektywna 
ocena

Wnikliwość, rzeczowość, 
obiektywizm, talent strate-
giczny, umiejętność dostrze-
gania różnych możliwości

Mało energiczny, 
niezbyt inspirujący, 
nadmiernie sceptyczny 
i krytyczny

Popadanie w nieuzasad-
niony cynizm

Realizator Przekształcanie pomysłów 
w działania, współorganizo-
wanie pracy

Dyscyplina, talenty orga-
nizacyjne, spolegliwość, 
praktyczność, wydajność, 
pracowitość

Nadmierny konser-
watyzm, mała ela-
styczność; w nowych 
sytuacjach reaguje 
z opóźnieniem

Utrudnianie zmian, ob-
stawanie przy rozwiąza-
niach tradycyjnych

Skrupulatny 
wykonawca

Realizowanie planów z jed-
noczesnym poszukiwaniem 
błędów; cenny szczególnie 
w ostatniej fazie pracy, dba 
o efekt końcowy

Sumienność, pracowitość, 
punktualność

Drobiazgowość, 
skłonność do niepoko-
ju i zamartwiania się, 
niechęć do dzielenia się 
zadaniami

Perfekcjonizm, pesy-
mizm

Specjalista Realizowanie zadań na ba-
zie swojej unikalnej wiedzy 
i doświadczenia, dzielenie 
się nimi z innymi

Wiedza i umiejętności, 
samodzielność, inicjatywa, 
zdolność do poświęceń, 
dążenie do celu

Koncentrowanie się na 
szczegółach; działanie 
w wąskim zakresie 
utrudnia mu dostrzega-
nie szerszego kontekstu

Ignorowanie istotnych 
kwestii znajdujących 
się poza obszarem jego 
zainteresowań

Praca w zespole
Czasami osobom o różnych charakterach i rolach zespo-

łowych trudno jest znaleźć wspólny język – obcesowość Lo-
komotywy może ranić Duszę zespołu, Specjalistę drażnić bę-
dzie podleganie Koordynatorowi, a pomysły Myśliciela mogą 
wydawać się Realizatorom zbyt „udziwnione”. Tarcia mogą 
szczególnie nasilać się w konfrontacji z poważnym proble-
mem lub presją czasu. Tych kłopotów można jednak uniknąć 
lub przynajmniej dobrze sobie z nimi poradzić, kiedy człon-

kowie zespołu będą starali się świadomie pracować nad dobrą 
atmosferą w zespole, np. koncentrując się na zaletach i talen-
tach współpracowników oraz interesujących i wartościowych 
aspektach realizowanego zadania. A zalety te wcale nie tak 
trudno znaleźć – ma je każda z ról. I nie ma co ich wartościo-
wać – choć żyjemy w świecie swoistego kultu kreatywności, 
to prawda jest taka, że bez nieco mniej kreatywnych, ale za to 
bardziej skrupulatnych czy krytycznych osób, żadne bardziej 
złożone zadanie nie byłoby naprawdę dobrze zrealizowane.

Solo czy w zespole? | DOSKONALENIE I ROZWÓJ

Typy społecznie określonych wzorców zachowania
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KRESKĄ ASI

Rysuje dla Państwa: 

Asia Marglarczyk – rysownik, gra� k, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Prowadzi blog ilustracyjny: www.kreskaasi.blogspot.com

Korzystając z tej wiedzy, warto też przemyśleć swoją rolę 
w zespole (tę, w którą najczęściej i najłatwiej wchodzimy), 
zastanowić się, jak najlepiej możemy wykorzystać swoje atu-
ty oraz jak uniknąć błędów, które mogą (ale przecież nie mu-
szą!) nam się przytrafić. Zrozumienie swoich słabszych stron 
pomoże też zrozumieć źródło ewentualnej krytyki.

Jest ważne, aby w pracy zespołowej nie pojawiała się nad-
reprezentacja którejś z ról, bo automatycznie oznacza to nie-
dobór pozostałych, a także tarcia wynikające z wchodzenia 
sobie nawzajem w kompetencje. Warto wówczas wykorzystać 
inne swoje talenty i wejść w jakąś „nieobsadzoną” jeszcze rolę, 
która również odpowiada naszym predyspozycjom i kompe-
tencjom. W ten sposób można nawet uratować projekt.

Zdolność współpracy jest nie tylko cenioną kompetencją 
społeczną, ale też talentem, który w wielu sytuacjach – rów-
nież czysto osobistych – może znacznie ułatwić nam życie. 
Warto więc ją ćwiczyć i rozwijać, a praca w zespołach jest 
znakomitym obszarem treningowym.

Przypisy:
1 M. Kossowska, Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Wydawnictwo 

Akade, Kraków 2001.
2 R.M. Belbin, Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk 2003.

Bibliogra� a:

•	 R.M. Belbin, Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-

giczne, Gdańsk 2003.

•	 M. Kossowska, Ocena i  rozwój umiejętności pracowniczych, Wydawnic-

two Akade, Kraków 2001.

•	 R. Kretschmann, Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2003.

•	 Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli, red. J. Pyżalski, 

D. Merecz, O� cyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

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. 28–31).

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Solo czy w zespole?



53sygnał  marzec 2016

Techno-mózg | NEURODYDAKTYKA

Techno-mózg
Dzieci i młodzież tworzą dziś społeczeństwo informacyjne, dla którego technologia 

jest chlebem powszednim. Ten chleb spożywa się także w szkole. W jaki sposób twórczo wykorzystywać 
media i technologie informacyjno-komunikacyjne, aby nie popaść w rutynowe i odtwórcze „kopiuj–wklej”? 

M o n i k a  G r y b o ś

Marc Prensky – amerykański pisarz zainteresowany pro-
blematyką edukacji, nazwał dzieci i nastolatków wycho-
wanych w świecie ogólnodostępnej telewizji i internetu 4G 
cyfrowymi tubylcami. W 2001 roku ukazał się jego artykuł, 
w którym dokonał rozgraniczenia na cyfrowych tubylców 
i cyfrowych imigrantów. Ci ostatni to pokolenie, które za-
adaptowało się i wciąż adaptuje do realiów wszechobec-
nych nowych technologii. Idąc dalej metaforycznym tokiem 
myślenia amerykańskiego autora, na dwóch krańcach tej sa-
mej osi stoją dwa różne pokolenia, które mają odmiennie 
ustrukturyzowane mózgi, inaczej postrzegają świat i w inny 
sposób przetwarzają informacje.

Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci spotykają się na co 
dzień, wchodząc w różne role społeczne i funkcjonując 
w różnych relacjach: domowych, prywatnych i zawodo-
wych. Spotkania cyfrowego tubylcy z cyfrowym imigran-
tem mają miejsce także w szkole, kiedy uczniowie stykają 
się z nauczycielami w wieku swoich starszych sióstr, braci, 
matek, ojców, dziadków, babć. I tu pojawia się dysonans. 
Błędem jest nieprzyjmowanie do wiadomości różnic między 
pokoleniem obeznanym z cyfrowymi gadżetami a tymi, któ-
rzy dopiero dorastają do warunków cyfrowej rewolucji. Aby 
nauczyciel nie narażał się na pedagogiczną porażkę i roz-
czarowanie, warto, żeby zdał sobie sprawę, że cyfrowi tubyl-
cy inaczej odbierają i przetwarzają informacje, a więc uczą 
się inaczej niż… oni sami.

Gary Small i Gigi Vorgan dla opisu mózgu cyfrowych tu-
bylców stosują termin „techno-mózg”1. Właścicielem tech-
no-mózgu jest przedstawiciel generacji, dla którego codzien-
nością są wielofunkcyjne i łatwo dostępne sprzęty cyfrowe. 
Niestety długotrwały kontakt z komputerem i innymi cyfrowy-
mi narzędziami ma dla ludzkiego mózgu poważne skutki. Jak 
pisze dr Marzena Żylińska, „prowadzi to do rozwoju jedynie 

wybranych struktur mózgowych. Jeśli czas spędzony przed 
komputerem nie jest zbyt długi, a dziecko poza tym bawi się 
z rówieśnikami i ma intensywne kontakty z rodziną, to ogra-
niczona i kontrolowana aktywność związana z mediami nie 
musi mieć negatywnego wpływu na rozwój mózgu”.

Ujemnym skutkiem tkwienia w cyfrowej monotonii 
jest ustabilizowanie się innych połączeń neuronalnych niż 
w przypadku dzieci, które miały systematyczny i bezpośredni, 
a nie tylko wirtualny kontakt z innymi. Doświadczenia, takie 
jak np. zabawa z rówieśnikami na podwórku, są niezbędne, 
aby mózg młodego człowieka mógł wytworzyć odpowiednie 
struktury neuronalne, w tym także neurony lustrzane, które od-
powiadają za jakość kontaktów międzyludzkich. 

Naukowcy wciąż szukają odpowiedzi na pytanie, kiedy 
mózg dziecka jest na tyle ukształtowany, że kontakt z cyfro-
wą technologią nie stanowi dla niego brzemiennego w skut-
kach zagrożenia. Ciekawym przykładem jest eksperyment 
bawarskich naukowców, w którym wzięli udział przedszko-
laki i uczniowie II klasy szkoły podstawowej (330 dzieci). 
Postawiono sobie za cel sprawdzenie wpływu oglądania te-
lewizji na kompetencje językowe, sprawność czytania, po-
ziom inteligencji i zdolności koncentracji. Autorzy badania 
twierdzą, że istnieje korelacja między czasem spędzanym 
w dzieciństwie przed telewizorem a trudnościami w czyta-
niu. Zdaniem naukowców z Würzburga dzieci narażone na 
długotrwały kontakt z telewizją są w grupie ryzyka wystąpie-
nia dysleksji i dysgrafii. 

Bezsporna wydaje się więc teza o ambiwalencji nowych 
technologii. Komputery, telefony, internetowe portale spo-
łecznościowe i gry komputerowe są mieczem obosiecz-
nym, bo umiejętnie wykorzystane mogą przynieść wiele 
pożytku, a stosowane zbyt wcześnie i zbyt intensywnie – 
wiele szkody.  



54 sygnał  marzec 2016

Multitaskingowcy 
Należy pamiętać, że oprócz techno-mózgu, czyli mózgu 

narażonego na zubożenie struktur neuronalnych z racji nad-
miernej ekspozycji na zdobycze cyfrowej rewolucji, cyfro-
wego tubylca cechuje też wielozadaniowość. Multitasking 
oznacza zdolność do jednoczesnego wykonywania kilku 
czynności. Uczniowie, korzystając z nowych technologii, 
napotykają przeróżne bodźce. Ich nagromadzenie upośledza 
zdolność do koncentrowania się na jednej czynności. Multi-
taskingowcy przyzwyczajeni są do jednoczesnego odbiera-
nia wielu bodźców i ich równoległego przetwarzania. 

Wielozadaniowość jest sposobem funkcjonowania 
współczesnych uczniów w szkole i poza nią. Nie jest od-
osobnionym przypadkiem, że nastolatek odrabia pracę do-
mową, oglądając jednocześnie serial, jedząc kanapkę i mo-
nitorując stan skrzynki mailingowej na smartfonie. „Dzięki 
multitaskingowi cyfrowi tubylcy mogą też natychmiast robić 
to, co łączy się z przyjemnością, a to oznacza, że uaktyw-
niony zostaje układ nagrody powodujący wydzielanie dopa-
miny. (…) Tak ważna w życiu zdolność odkładania nagrody 
nie jest silną stroną tej generacji, ponieważ na co dzień nie 
muszą tego robić” – wyjaśnia Marzena Żylińska.

Uczniom przejawiającym multitasking trudno jest się 
skupić na jednym zadaniu przez dłuższą chwilę. Powinno 
się mieć tego świadomość, planując lekcję i wybierając me-
todę pracy. W rzeczywistości, w której pokolenia cyfrowych 
tubylców zastępują cyfrowych imigrantów, warto spojrzeć 
na cele edukacyjne, metody i narzędzia pracy nie tylko 
z perspektywy własnych doświadczeń, ale przede wszystkim 
bazując na oczekiwaniach uczniów. 

Nowa kultura edukacyjna, która mogłaby tworzyć pod-
waliny porozumienia między dwiema różniącymi się genera-
cjami, zakłada, że aby dziś efektywnie uczyć, należy: 

● korzystać z nowych technologii w rozsądny sposób, 
mając świadomość pozytywów i negatywów, 

● mieć świadomość tego, czym jest multitasking i jak 
funkcjonują uczniowie wielozadaniowcy, 

● wysądować, które metody nauczania są dla uczniów 
atrakcyjne, 

● zadbać o urozmaicanie lekcji: stosować różne metody 
i narzędzia pracy, ciekawe przerwy w nauce, 

● zminimalizować zadania, które ograniczają się do 
recepcji i reprodukcji, tzn. ograniczyć ewaluację na 
rzecz edukacji, 

● proponować twórcze sposoby pracy, które polegają na 
samodzielnym wyszukiwaniu i przetwarzaniu informa-
cji, np. WebQuesty (s. 42–45 – przyp. red.), 

● uczyć twórczego wykorzystania internetu, a nie spro-
wadzać go do skarbnicy cytatów, 

● nie ignorować wiedzy, m.in. technicznej, którą mają 
uczniowie, korzystać z niej, nie wstydzić się prosić ich 
o pomoc,

● dbać o rozwój kompetencji medialnej uczniów nie tyl-
ko na lekcjach informatyki.

Aby nauczyciel mógł swobodnie orientować się w me-
diach i technologii informacyjno-cyfrowej, znać ich specyfikę 
i uwarunkowania, warto zadbać o rozwój umiejętności w tym 
zakresie. Na rynku edukacyjnym znajduje się bogata oferta 
szkoleń, są dostępne także książki i opracowania przybliżają-
ce tę problematykę. Jest również możliwość wyboru różnorod-
nych studiów (np. edukacja medialna, pedagogika medialna, 
nowoczesne technologie w edukacji). Także surfując po sieci, 
można znaleźć ciekawe i przydatne materiały, również autor-
stwa nauczycieli, którzy w swojej pracy wykorzystują techno-
logię medialną. W przypadku (samo)kształcenia się nauczy-
cieli w zakresie kompetencji medialnych przysłowie „Czego 
Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” nie ma racji bytu. 

Nieobowiązkowe zadanie domowe: 

1. Zastanów się, w jaki sposób Twoi uczniowie mogą ćwi-
czyć wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, i na 
ich podstawie tworzyć spójną i logiczną treści. Zaplanuj 
konkretne zadanie, w którym razem z uczniami będziesz 
doskonaliła/doskonalił umiejętności w tym zakresie.

2. Jeśli korzystasz z zadań zamieszczonych w podręczni-
kach, na kartach pracy czy w ćwiczeniach, to wybierz 
jedno z nich. Zastanów się, dlaczego wstawianie słów 
w luki czy reprodukowanie treści jest tylko pozorną 
nauką. Przeformułuj polecenie tak, aby maksymalnie 
aktywizowało Twoich uczniów i wymagało głębokie-
go przetwarzania informacji. 

3. Poproś uczniów, aby przynieśli na lekcję zdobycze 
technologii, którymi dysponują (tablety, iPhony, gło-
śniki itp.). Zrób to samo. Wspólnie zastanówcie się, 
jak można je twórczo wykorzystać na lekcji, realizując 
cele dydaktyczne. 

Przypis:
1 G. Small, G. Vorgan, iBrain. Wie die neue Medienwelt die Stele und das Ge-

hirn unserer Kindern verändert, Kreuz Verlag, Stuttgart 2009.

Monika Gryboś 

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

NEURODYDAKTYKA | Techno-mózg
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Skargi

S ą sytuacje w mojej pracy, których szczerze nienawidzę. 
Myślę np. o zebraniu z rodzicami, podczas którego je-
den z rodziców nie wytrzymuje i zaczyna skarżyć się na 

jakiegoś nauczyciela. Nie mija chwila i dołączają do niego 
inni, zaczynają sobie potakiwać, rośnie liczba przytaczanych 
przykładów, kiedy to były łamane prawa ucznia, pani nie była 
sprawiedliwa lub „czepiała się”. Stoję na środku klasy i naj-
chętniej wypowiedziałabym czarodziejskie zaklęcie i… znik-
nęła. Czuję się bardzo niezręcznie, rozmawiając o pracy swo-
jej koleżanki/swojego kolegi z pracy. Powinnam jej/go bronić? 
A co, jeśli rodzice mają rację, jeśli nauczyciel nadużywa swo-
jej władzy, traktuje uczniów przedmiotowo albo  robi coś jesz-
cze gorszego…? Jeśli rodzice przyszli do mnie ze skargą, to 
znaczy, że dzieje się coś niedobrego i powinnam zareagować. 
Porozmawiać z nauczycielem? Zgłosić sprawę dyrekcji? 

Oczywiście wiele zależy od tego, jakiego kalibru są to 
skargi. Ale nawet gdy chodzi o błahostki, to czy jeśli sytu-
acja się powtarza, powinnam porozmawiać z dyrekcją? No 
i pytanie podstawowe: kto ma rozsądzić, czy chodzi o „bła-
hostki”? Może to, co mnie wydaje się błahostką, doprowadza 
jakieś dziecko do fobii szkolnej? Kilka siwych włosów i (żeby 
nie kilkanaście!) nieprzespanych nocy gwarantowane! 

Większość nauczycieli twierdzi, że rodzice są w ostat-
nich latach coraz bardziej roszczeniowi, robią problemy 
z niczego, nie szanują nas, podburzają nasz autorytet u swo-
ich dzieci. Jest w tym stwierdzeniu trochę prawdy. W swojej 
w zasadzie dość krótkiej karierze nauczycielskiej już kilka 
razy miałam nieprzyjemność wysłuchiwać skarg na innych 
nauczycieli, a nawet na dyrektora. Zazwyczaj próbowałam 
postawić się w sytuacji rodziców i dochodziłam do wniosku, 
że pewnie też bym interweniowała. Bywało różnie – czasami 
sprawę łagodziła moja rozmowa z nauczycielem i ucznia-
mi, czasami to rodzice próbowali interweniować, a bywało 
i tak, że wszyscy lądowaliśmy w gabinecie dyrektora. Cza-
sami konflikty faktycznie były rozwiązywane, a czasami, 
pomimo obietnic i przeprosin, realnie nic się nie zmieniało. 
Jeden skutek był jednak zawsze taki sam: u wszystkich za-
mieszanych w sprawę osób na długo pozostawał niesmak, 
żal i zniechęcenie do szkoły.

N auczyciel to ma klawe życie! Wiadomo: dużo wolne-
go i niewiele pracy. Mało kto jednak pamięta o stresie 
związanym ze współpracą z ok. 170 osobami dziennie 

(cztery klasy po 30 osób, plus ok. 20 nauczycieli). Podane 
liczby należałoby jeszcze powiększyć o rodziców. Każda 
z tych osób danego dnia inaczej się czuje, ma inne potrzeby, 
różne zdolności, emocje. Nawigowanie w takiej złożoności 
jest karkołomnym zadaniem, a jeśli dodamy, że każda z tych 
osób nas ocenia przez pryzmat własnych odczuć i doświad-
czeń, mamy pełniejszy obraz wielowymiarowości codzien-
nej pracy nauczyciela. Wobec tak dużej liczby czynników 
ludzkich nie dziwi to, że nie wszystkim wszystko się podoba 
i że czasem zdarzają się skargi na sposób pracy nauczyciela.

Wielkość zarzutów bywa zaskakująco różna, a nega-
tywna ocena pracy nauczyciela prowadzi często do sytuacji 
konfliktowej, a te do przyjemnych nie należą. Trzeba dużej 
siły psychicznej, by nie dać się zwariować, by nie uwierzyć, 
że wszyscy są przeciwko nam, by dojrzeć w konflikcie po-
tencjał. Konflikt jest okazją, by przyjrzeć się emocjom i po-
trzebom obu stron, by ocenić, co jest priorytetem i dlacze-
go. Taka wiedza pomaga szukać rozwiązań, które będą do 
zaakceptowania przez wszystkich zainteresowanych. Warto 
jednak pamiętać, że przy tak licznych grupach rozwiązania, 
które znajdą akceptacje jednych, inni będą kategorycznie 
odrzucać.

Miałam ostatnio pogadankę z jedną z klas o motywacji. 
Wyszło, że co jednych motywuje, innych totalnie zniechęca. 
Przy obecnym rozplanowaniu materiału trudno jest znaleźć 
czas, aby od uczniów usłyszeć, jak lubią pracować i jak ich 
wspierać, by nauka była przyjemnością, a nie narzuconym 
obowiązkiem. Dlatego po każdym semestrze przeprowa-
dzam wśród uczniów anonimową ankietę ewaluacyjną. Chcę 
wiedzieć z pierwszej ręki, co myślą, czują i czy dostrzegają 
przyrost wiedzy z przedmiotu. Wyniki zazwyczaj brzmią po-
dobnie, chociaż zdarzają się zaskakująco skrajne wypowie-
dzi. W takiej sytuacji rozważam za i przeciw i wprowadzam 
ewentualne zmiany, pamiętając słowa Katarzyny Nosow-
skiej: „Za gruba dla chudych, a dla grubych zbyt chuda, za 
brzydka dla pięknych, a dla brzydkich zbyt piękna”.

Agata Fowles

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

Małgorzata Wylegała

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

FELIETON
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Ćwicz kreatywność
Jak stać się bardziej twórczym? Po pierwsze obudź w sobie ciekawość świata. Po dru-

gie stawiaj sobie zaskakujące pytania, np. „Jak pogłaskać po głowie żyrafę?” lub „Czym 
zajmuje się MacGyver na doktoracie?”. Po trzecie myśl nieszablonowo – przestań kur-
czowo trzymać się norm i zasad. Po czwarte eksploruj, kojarz, przekształcaj, zmieniaj. Po 
piąte odpuść sobie krytykę własnych pomysłów i twórz z radości samego tworzenia – nie 
oczekuj nagrody.

Poradnik Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie (Agnieszka Biela, Ed-
gard, Warszawa 2015) zawiera wskazówki, jak ww. zasady wdrożyć do swojego życia. 
Co więcej, można również skorzystać z zestawu ponad 130 ćwiczeń, które inspirują, 
zaskakują, denerwują i zmuszają do porzucenia strefy komfortu. Kreatywność nie jest 
wrodzonym talentem, który samoistnie się przebudza. Autorka wyjaśnia, że twórcze my-
ślenie to ciężka praca, otwarty umysł, ciekawość i uważność. Żeby być kreatywnym, 
trzeba zacząć widzieć świat w innym wymiarze.

„Jest to książka świetnie napisana: klarowna, jasna, z bardzo przejrzystą strukturą i świetnie pogodzoną proporcją pomię-
dzy wiedzą naukową o kreatywności a przystępnymi ćwiczeniami twórczymi. [...] Gratulując autorce świetnego podręcznika, 
umieszczam go na półce z najlepszymi publikacjami tego typu i szczerze polecam naszym poszukującym inspiracji człon-
kom PSK (Polskie Stowarzyszenie Kreatywności – przyp. red)” – pisze prof. Krzysztof J. Szmidt, członek zarządu PSK.

RECENZJA

Stop dyskryminacji
Prawidłowo funkcjonująca szkoła to taka, w której każdy uczeń czuje się bezpiecz-

nie, chodzi do niej z przyjemnością i bez obawy, że spotka się z przemocą lub dys-
kryminacją. Publikacja Lekcja równości. Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne 
w szkołach (Kampania Przeciw Homofobii, red. Jan Świerszcz) zawiera zbiór wskazówek 
pozwalających osiągnąć ten stan. Oprócz cennych porad adresowanych do pedagogów 
znaleźć w niej można także m.in. opis sprawdzonych rozwiązań w zakresie planowania 
i realizacji działań antydyskryminacyjnych oraz prowadzenia edukacji antydyskrymina-
cyjnej. Rekomendacje uwzględniają zarówno potrzeby szkół, jak i ich zobowiązania wy-
nikające z Ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicz-
nego. W Lekcji równości znajdują się również opisy działań zrealizowanych w szkołach 
w Gdańsku, Górze, Piątkowisku i Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu „Równa 
szkoła – bez dyskryminacji i przemocy”. Ich treść uzupełniono opiniami kadry nauczy-
cielskiej i kierującej oraz trenerów Kampanii Przeciw Homofobii. Nie zabrakło również 
najważniejszego głosu, czyli opinii uczniów, którzy wzięli udział w projekcie. „Jeśli uda nam się przekonać choćby jedną 
osobę do akceptacji lub tolerancji, bez względu na przekonania, orientację psychoseksualną czy wyznanie, to jest to ogrom-
ny sukces. Razem mamy siłę!” – mówi Miłosz, uczeń III klasy gimnazjum w Piątkowisku.

Ten projekt dużo wniósł do mojego świata. Ludzka godność i jego prawa stoją 
w nim na wysokim miejscu. Każdemu z nas należy się szacunek i zrozumienie, bez 
względu na to kim jesteśmy i czego chcemy. Uważam pomaganie innym za mój 
społeczny obowiązek, który chcę wypełniać do końca życia, bo nigdy nie będzie mi 
dość. Tego chcę – pomagać innym i walczyć o ich prawa mimo tego, co reszta może 
o tym pomyśleć. Tym, którzy chcą iść za nami, chcę powiedzieć, że to, co zrobili-
śmy nie było łatwe. Nasza droga nie była usłana różami. Były chwile głębokiego 
zwątpienia, ale mimo wszystko udało się. I wiecie co? Naprawdę było warto! Chcę 
podziękować Kampanii Przeciw Homofobii za ten wspaniały projekt oraz moim 
kochanym przyjaciołom, z którym tak świetnie mi się pracowało, z którymi tak 
wiele osiągnąłem. (…) Jeśli uda nam się przekonać choćby jedną osobę do akcep-
tacji lub tolerancji, bez względu na przekonania, orientację psychoseksualną czy 
wyznanie, to jest to ogromny sukces. Razem mamy siłę!

Miłosz, 
uczeń trzeciej klasy gimnazjum w Piątkowisku  

o realizacji projektu antydyskryminacyjnego

ISBN 978-83-924950-1-7

www.kph.org.pl

 PUBLIKACJA POLECANA PRZEZ: »  

Kto jest autorem słów: „Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, 
bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. 
Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym”?
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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Uchodźcy na świecie
Jak podają raporty University of New Hampshire Co-

operative Extension, liczba uchodźców na świecie, która na 
koniec 2014 roku wyniosła 19,5 miliona, w połowie roku 
2015, po raz pierwszy od 23 lat, przekroczyła barierę 20 mi-
lionów. O 78% zwiększyła się liczba składanych wniosków 
o nadanie statutu uchodźcy i wyniosła prawie million. 

Okres od stycznia do czerwca 2015 roku to czas wzro-
stu wszystkich wskaźników w trzech najważniejszych 
kategoriach: uchodźcy, ubiegający się o nadanie statusu 
uchodźcy i wewnętrzni przesiedleńcy. Raport Mid-Year 
Trends 2015 ujawnia też, że na najniższym poziomie od 
30 lat jest wskaźnik dotyczący liczby osób, które dobro-
wolnie powróciły do swoich krajów pochodzenia. 84 tys. 
dobrowolnych powrotów zarejestrowano w pierwszym 
półroczu 2015 roku, w tym samym czasie w 2014 roku 
było ich 107 tys.

Źródło: www.unhcr-centraleurope.org

Raport  
specjalny 
Sygnału

Uchodźcy w Polsce
1. Najwięcej wniosków o ochronę składają w Polsce obywatele Rosji (39,3 tys. osób w ciągu ostatnich sześciu lat – 64% 

wszystkich wniosków). Zdecydowana większość z nich deklaruje narodowość czeczeńską. Kolejne państwa pochodzenia 
ze znaczącą liczbą potencjalnych uchodźców to:  Gruzja – 12,4 tys. (20%), Ukraina – 3,6 tys. (6%), Armenia – 1,3 tys.  
(2%) oraz Syria – 0,5 tys. (2%).

2. Wejście w życie nowej Ustawy o cudzoziemcach zdecydowanie wpłynęło na wzrost imigracji do Polski.  W 2014 r. wy-
dano 42,5 tys. zezwoleń na pobyt czasowy. To o 10 tys. więcej niż rok wcześniej.

3. W ciągu ostatnich sześciu lat wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej objętych zostało blisko 61 tys. cudzo-
ziemców. W porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej Polska zajmuje zwykle 10–13 pozycję w Europie pod 
względem liczby wnioskodawców.

4. Charakterystyczną cechą populacji cudzoziemców ubiegających się o ochronę w Polsce jest najwyższy w Europie odse-
tek kobiet (47–50%) i dzieci (41–45%).

Źródła: www.forummigracyjne.org.pl, www.udsc.gov.pl

Edukacja cudzoziemców 
O kształceniu cudzoziemców w Polsce mówią przepisy 

zawarte w Ustawie o systemie oświaty oraz Rozporządze-
nie w sprawie warunków i trybu przyjmowania do pu-
blicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących 
obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy 
pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 
oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej 
nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównaw-
czych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia. Cu-
dzoziemcy mają prawo m.in. do dodatkowej, bezpłatnej 
nauki języka polskiego, którą organizuje organ prowadzący 
szkołę, na wniosek dyrekcji.

Czy wiesz, że...
Migroteka to inicjatywa Polskiego Forum Migracyjnego 

na rzecz poprawy wiedzy Polaków o migrantach i uchodź-
cach. Polega ona na wyposażeniu wybranych bibliotek w Pol-
sce w fachową literaturę na temat tych grup cudzoziemców. 
Wyszukiwarka pozwala na przejrzenie listy tytułów oraz 
sprawdzenie, jakie pozycje są dostępne w bibliotekach uczest-
niczących w projekcie.

Zbiory Migroteki znajdują się w bibliotekach w całej Pol-
sce – ich spis znajduje się na stronie: www.forummigracyjne.
org/pl/migroteka.php.

Opracowała: Agnieszka Korcz
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W następnym numerze miesięcznika 

Rozmowa z prof. Michaelem Schulte-Markwortem
o wpływie szkoły na dziecięce wypalenie, 
depresje i fobie 

Trudności w nauce 
u najmłodszych uczniów 

Nauczyciel w kryzysie: 
• Wypalenie zawodowe 
• Trudne sytuacje 
• Mobbing 
• brak autorytetu
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