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P rzedstawię Państwu niezwykłe postaci. Takie, które nie boją się mówić, co myślą, re-
alizują swoje marzenia i robią, co w ich mocy, by szkoła każdego dnia stawała się jesz-
cze lepsza. Takich osób co miesiąc „ci u nas pod dostatkiem”, a od tego wydania do ich 

grona dołączyli kolejni trzej wyjątkowi autorzy. Zacznę od Pani Katarzyny Trojańskiej, którą 
poznałam na konferencji poświęconej akcji „Budząca się szkoła”. To nauczycielka, o której 
więcej przeczytacie na s. 22 – gdzie pracuje, czym wyróżnia się w swojej pracy zawodowej, 
jakie są jej marzenia. Tutaj chciałabym dodać, że dawno nie spotkałam tak optymistycznie 
nastawionej do życia pedagożki. Jej radość życia wyraża się nie tylko w słowach uznania 
na temat pracy czy rodziny, ale też w pozytywnej postawie wobec innych i podejmowa-
nych zadaniach. Drugą osobą jest Pani Magdalena Waleszczyńska, która od tego nume-
ru będzie dla Państwa pisać felietony  
(s. 55). Jeszcze częściej jej teksty moż-
na znaleźć na jej własnej stronie inter-
netowej. Kobiety mogą coraz więcej, 

ale mimo to trudno spotkać taką jak Pani Magdalena, która z natural-
ną pewnością siebie potrafi przekonująco przedstawić swoje zdanie, 
często wbrew większości i w związku z naprawdę gorącym tematem. 
I na koniec Pan Tomasz Tokarz. Jego pierwszy materiał w „Sygnale” 
znajdą Państwo na s. 42. Nie od dziś wiadomo, że szkoła jest kobie-
tą, ale Pan Tomasz udowadnia, że, choć mniejsze, to męskie grono 
działające na rzecz oświaty rośnie w siłę i jeszcze wiele nam pokaże!

Właśnie tak widzę tych trzech nauczycieli. A Państwo? Zachęcam 
do zapoznania się z ich lekkimi piórami, poglądami i zainteresowania-
mi. Podpatrywanie innych nie jest czymś złym, szczególnie w zawo-
dzie nauczyciela. Uczmy się od siebie nawzajem, by jeszcze lepiej 
uczyć dzieci – tak zapewne brzmiałoby hasło przewodnie naszej sygna-
łowej grupy dyskusyjnej. W nawiązaniu do głównego tematu wydania 
kwietniowego dodam jeszcze, że podpatrywanie nie dość, że nie jest 
czymś złym, to może uchronić od stagnacji czy frustracji, czyli proble-
mów, które prowadzą do zawodowego wypalenia.
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kalendarium 
kwiecień 2016

Data Zadanie nauczyciela Podstawa prawna

•	 1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków

•	 2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

•	 2 kwietnia Światowy Dzień Autyzmu

•	 Według 
kalendarium 
szkoły

Udział w szkoleniu członków zespołów nadzorujących t.j. Dz.U. z 2015 r.  
poz. 2156 ze zm.,
Dz.U. z 2015 r. poz. 959

•	 5 kwietnia Sprawdzian szóstoklasisty:
● część 1 – język polski i matematyka: godz. 9.00,
● część 2 – język obcy nowożytny: godz. 11.45 

t.j. Dz.U. z 2015 r.  
poz. 2156 ze zm.,
Dz.U. z 2015 r. poz. 959

•	 Ok. 7 kwietnia Podanie propozycji ocen końcowych w klasach 
programowo najwyższych

Dz.U. z 2015 r. poz. 843,
t.j. Dz.U. z 2015 r.  
poz. 2156 ze zm.

•	 8 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

•	 18–20 
kwietnia

Egzamin gimnazjalny:
● część humanistyczna – 18 kwietnia,
● część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia,
● język obcy nowożytny – 20 kwietnia

t.j. Dz.U. z 2015 r.  
poz. 2156 ze zm.,
Dz.U. z 2015 r. poz. 959

•	 18–20 
kwietnia

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach 
dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze 
jesiennym:

● część humanistyczna – 18 kwietnia,
● część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia,
● język obcy nowożytny – 20 kwietnia

t.j. Dz.U. z 2015 r.  
poz. 2156 ze zm.,
Dz.U. z 2015 r. poz. 959

•	 22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi

•	 23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

•	 29 kwietnia Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 
w szkołach ponadgimnazjalnych (sesja wiosenna)

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

•	 Do 30 
kwietnia

Przekazanie maturzystom:
● treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego 

materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich 
mogą korzystać w czasie części pisemnej egzaminu 
maturalnego, instrukcji dotyczącej przebiegu 
egzaminu, przeszkolenie ich z zasad kodowania 
arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi,

● informacji o zasadach postępowania w przypadku 
niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych 
i zdrowotnych oraz w przypadku niezdania jednego 
egzaminu maturalnego,

● informacji o terminie ogłoszenia wyników i odbioru 
świadectw dojrzałości

Dz.U. z 2015 r. poz. 959,
t.j. Dz.U. z 2015 r.  
poz. 2156 ze zm.

•	 Przed 
zakończeniem 
roku 
szkolnego 

Podpisanie świadectw, dyplomów, listów gratulacyjnych 
dla rodziców uczniów klas maturalnych

t.j. Dz.U. z 2014 r.  
poz. 893 ze zm.
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Edukacyjnie podzielona Polska
Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych przygotowali raport dotyczący zróżnicowania wojewódzkiego w zakre-
sie m.in. zajęć dodatkowych dla dzieci, korzystania z nowoczesnych technologii, prywatnych wydatków na edu-
kację czy wpływu poziomu wykształcenia w rodzinie na jej sytuację materialną.

P rawie 45 proc. dzieci i młodzieży uczących się w systemie formalnym jednocześnie bierze udział w zajęciach dodatko-
wych. Zróżnicowanie regionalne pod tym względem jest znaczne. Z jednej strony są takie województwa, jak opolskie, 
podlaskie i kujawsko-pomorskie, gdzie ponad 50 proc. dzieci i młodzieży angażuje się w zajęcia pozalekcyjne, a z dru-

giej – w województwach warmińsko-mazurskim, lubuskim i podkarpackim ponad 60 proc. dzieci i młodzieży nie uczestniczy 
w żadnych zajęciach. Przyczyną nieangażowania się w jakiekolwiek zajęcia dodatkowe jest najczęściej brak poczucia takiej 
potrzeby. Najpopularniejszym typem zajęć dodatkowych są zajęcia sportowe, w równym stopniu we wszystkich wojewódz-
twach. Drugim jest nauka języka obcego, ale w tym przypadku zróżnicowanie regionalne jest znaczne.

Nadal w ponad 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce nie ma komputera, a 22 proc. nie posiada dostępu do interne-
tu. Średnio w Polsce ponad 9 proc. dzieci do 15. roku życia nie korzysta w ogóle z komputera, a w przypadku osób powyżej 
tej granicy wiekowej odsetek ten wzrasta do 24 proc. (średnia krajów Unii Europejskiej dla całej populacji w 2014 r. wyniosła 
17 proc.). Około 24 proc. osób powyżej 15. roku życia jest zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, gdyż nie korzysta w ogóle 
z komputera. Dostęp do TIK w poszczególnych województwach jest zróżnicowany i zależy od zamożności mieszkańców 
województw. Polacy najchętniej korzystają z TIK dla rozrywki, wykonując proste czynności, takie jak przeszukiwanie inter-
netu czy czytanie wiadomości. Udostępnianie treści czy programowanie są zdecydowanie mniej popularne wśród użytkow-
ników nowoczesnych technologii.

Nauka dzieci i młodzieży w szkole to nakład nie tylko dla finansów publicznych, ale także dla rodzin. Odsetek gospo-
darstw ponoszących koszty edukacji różni się między województwami, ale wszędzie przekracza poziom 70 proc. Najwię-
cej gospodarstwa domowe wydają na edukację wyższą i przedszkolną, a najmniej na ponadgimnazjalną.

Źródło: IBE

AKTUALNOŚCI

Aktualności prawnooświatowe w skrócie:
● Po raz drugi przyznano Światową Nagrodę Nauczycielską (Global Teacher Prize). Nauczycielskiego 

Nobla otrzymała Hanan Al Hroub z Palestyny, której przyświeca hasło: „Nie dla przemocy”. Nagrodę 
finansową w wysokości miliona dolarów Hanan Al Hroub planuje przekazać na stypendia, które mają 
pomóc uzdolnionym uczniom rozpocząć karierę zawodową w szkolnictwie. Wśród finałowej 50 nomi-
nowanych nauczycieli znalazła się Polka – Jolanta Okuniewska z Olsztyna. 

● Rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasisty oraz dodatkowe prawa dla maturzystów i osób zdających 
egzaminy zawodowe to najważniejsze zmiany zawarte w projekcie Ustawy o systemie oświaty, skiero-
wanym 16 marca 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji zewnętrznych.

● Rzecznik Praw Dziecka (RPD) przekazał uwagi do rządowego projektu nowelizacji Karty nauczyciela. Projekt zakłada 
wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, w którym będą gromadzone informacje o nauczycielach 
prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi. Dostęp do tych informacji ma posiadać RPD. Dodatkowo rzecznik 
dyscyplinarny będzie miał obowiązek zawiadomienia RPD o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wobec nauczyciela 
o czyn naruszający prawa i dobro dziecka, a RPD prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscypli-
narnego w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego. Rzecznik Praw Dziecka ma jednak pewne wątpliwości: 
„Z jednej strony projekt daje Rzecznikowi Praw Dziecka ważne uprawnienia procesowe w postępowaniu dyscyplinarnym 
wobec nauczycieli w sprawach o czyny naruszające prawa i dobro dziecka, z drugiej zaś pozbawia go prawa udziału 
w czynnościach postępowania zarówno przed komisją dyscyplinarną pierwszej, jak i drugiej instancji” – zauważa Marek 
Michalak. Zwrócił on również uwagę na to, że w uregulowaniu przesłuchania małoletniego w postępowaniu dyscyplinar-
nym nie zawarto także wszystkich gwarancji ochrony małoletniego przesłuchiwanego w postępowaniu.

Źródła: Global Teacher Prize, MEN, RPD
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Różnica między zmęczeniem a przemęczeniem jest 
dość oczywista: zmęczenie pojawia się po fizycznym 
lub psychicznym wysiłku i ustępuje po odpoczynku. Jeśli 
tak się dzieje, raczej nie mamy czym się martwić, chy-
ba że poziom zmęczenia jest zbyt wysoki w stosunku do 
wysiłku, który je wywołał (może to świadczyć o gorszej 
kondycji organizmu i wymagać konsultacji z lekarzem). 
O przemęczeniu mówimy wówczas, kiedy wypoczynek, 
a nawet całonocny sen, nie niweluje uczucia zmęczenia; 
rano budzimy się bez energii i chęci do życia, a później, 
nawet po rozbudzeniu, uczucie to nie znika. Jeśli taki stan 
utrzymuje się dłuższy czas (kilka dni czy tygodni), mówi-
my o przemęczeniu.

Z przemęczeniem związane jest zjawisko stresu. U na-
uczycieli często jest to stres chroniczny i można nie zdawać 
sobie sprawy, że się go doświadcza – po prostu czujemy się 
słabo i źle, jesteśmy rozdrażnieni i słabiej zmotywowani. 
Taki stres może się rozwijać nie tylko pod wpływem nagro-
madzenia szczególnie stresujących wydarzeń, ale również 
w zwykłym dniu pracy, kiedy zaledwie lekko stresujące, 
„zwyczajne” czynniki nakładają się na siebie. Na przykład, 
jeśli rano budzimy się w ostatniej chwili, nie mamy cza-
su zjeść śniadania, kłócimy się z domownikami o dostęp 
do łazienki, wybiegamy z domu z obawą, że się spóźnimy 
i z tą samą obawą jak najszybciej docieramy na przystanek 
autobusowy, później wchodzimy do szkoły niemal równo 

z dzwonkiem i zziajani docieramy do klasy na lekcję, to 
jesteśmy zestresowani jeszcze zanim zaczniemy pracę. Na 
ten wyjściowy stres nałożą się wszystkie inne małe i więk-
sze „stresy” – niewłaściwe zachowania uczniów, hałas 
podczas przerw, nieoczekiwane problemy, nowe wymaga-
nia dyrekcji, rodzice przychodzący bez zapowiedzi. Jeśli 
nie uda się nam wyciszyć i uspokoić między jednym takim 
zdarzeniem a drugim, osiągniemy efekt kumulującego się 
stresu, który nie jest może szkodliwy po tygodniu, ale już 
w skali miesięcy może mieć wpływ i na nasze samopoczu-
cie, i na zdrowie.

Przemęczenie i chroniczny stres mogą skutkować przy-
krymi, niebezpiecznymi konsekwencjami dla zdrowia fi-
zycznego i psychicznego. O wywołanych przez nie choro-
bach mówimy, że są psychogenne i choć wynikają głównie 
z przyczyn związanych z psychiką, mogą realnie wpływać 
na nasze zdrowie fizyczne, powodując rozmaite bóle (gło-
wy, mięśni, brzucha, klatki piersiowej, pleców), a także cho-
roby układu pokarmowego czy krwionośnego, w tym serca. 
Powodują też kłopoty psychiczne: zaburzenia snu, jedzenia 
i funkcji seksualnych, zwiększoną drażliwość, wpływają na 
spadek motywacji do pracy i satysfakcji z życia, obniżenie 
możliwości intelektualnych i efektywności pracy, wywołują 
stany lękowe i depresyjne. Jedną z ważnych i niebezpiecz-
nych konsekwencji przemęczenia i stresu jest wypalenie 
zawodowe.

Zmęczenie? Wypalenie? 
Zwolnij!

zawód nauczyciela, choć zwykle daje wiele satysfakcji, jest jednym z tych,  
które szczególnie narażają na stres, przemęczenie i wypalenie. istnieje wiele obiektywnych powodów,  

które mogą być przyczyną tych problemów, dlatego nie należy robić sobie wyrzutów,  
kiedy nie dajemy rady. nasilające się i utrzymujące zmęczenie to ważny sygnał alarmowy.

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

Zmęczenie? Wypalenie? Zwolnij! | TEMAT WYDANIA
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Syndrom wypalenia zawodowego
Wypalenie zawodowe to stan fizycznego, emocjonal-

nego i psychicznego wyczerpania, spowodowanego przez 
długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające 
pod względem emocjonalnym. Bardziej narażone na wypa-
lenie są osoby silnie angażujące się w pracę emocjonalnie, 
a także cechujące się perfekcjonizmem i pracoholizmem, 
jednak zagrożona może być każda osoba, która w pracy do-
świadcza przedłużającego się silnego stresu.

Diagnozę wypalenia zawodowego powinien przepro-
wadzić specjalista – psycholog, lekarz medycyny pracy lub 
psychiatra. Można jednak wcześniej przyjrzeć się sobie, by 
ocenić, czy faktycznie problem może nas dotyczyć. Christina 
Maslach wyodrębnia trzy podstawowe składniki wypalenia. 
Nie muszą one występować naraz, aby można było mówić 
o wypaleniu, ale pojawiają się i nasilają w miarę rozwijania 
się syndromu. Są to:

● wyczerpanie emocjonalne – wrażenie opadania z sił 
i pustki wewnętrznej wywołane przez zbyt wysokie 
psychologiczne i emocjonalne wymagania stawiane 
nam (przez otoczenie lub samego siebie) w pracy,

● obniżenie satysfakcji z pracy i/lub spadek oceny wła-
snych dokonań – wrażenie braku lub niedostatku 
kompetencji, nieadekwatności lub marnowania czasu 
w pracy. Bywa odczuwane tylko subiektywnie, jednak 
może wynikać też z faktycznego obniżenia jakości wy-
konywanej pracy (które jest efektem właśnie przewle-
kłego stresu),

● depersonalizacja – wrażenie bezosobowości, spa-
dek poziomu empatii i wrażliwości, cynizm, emo-
cjonalny chłód i dystans, wycofywanie się z kontak-
tów z innymi, uprzedmiatawianie ich, rozdrażnienie 
i pretensje wobec innych, że „zawracają głowę” 
i trzeba się nimi zajmować. Depersonalizacja jest 
mechanizmem obronnym, który ma nam pomóc od-
separować się od źródeł stresu, zobojętnieć na nie. 
Niestety z boku taka osoba wydaje się bezduszna, 
a nawet nieludzka.

Syndrom ten rozwija się powoli, a symptomy narastają 
stopniowo przez miesiące, a nawet lata. Niestety w efekcie 
doznająca wypalenia osoba często tego nie zauważa i nie 
uświadamia sobie. Jeśli zauważa zmianę, to raczej myśli, 
że to ona się zmienia, to ona coraz mniej lubi swój zawód 
i swoich uczniów, to ona się nie nadaje. Skutkuje to nawet 
porzuceniem zawodu. Dlatego bardzo ważne jest, aby być 
czujnym i szukać fachowej pomocy.

W rozpoznaniu problemu może pomóc świadomość dy-
namiki rozwoju syndromu. Zazwyczaj rozwój ten przebiega 
następująco:

1. Najpierw, pod wpływem stresu, rozwija się faza emo-
cjonalnego wyczerpania, pojawiają się też typowe 
dla przewlekłego stresu dolegliwości somatyczne, 

w tym częste infekcje (stres obniża odporność organi-
zmu), a także zmniejsza się poziom motywacji, ener-
gii życiowej, dobrego nastroju.

2. Podejmujemy próby radzenia sobie ze stresem – czę-
sto polegające na nieświadomej ucieczce przed sytu-
acjami wymagającymi zaangażowania, np. skracanie 
czasu na bliski kontakt z uczniami, dystansowanie 
się, nieangażowanie się w ich sprawy, rzadkie i tylko 
formalne kontakty z rodzicami, niechęć wobec zajęć 
pozalekcyjnych, stosowania kartkówek oraz jedno-
stronnych przekazów zamiast rozmowy i dyskusji.

3. Pojawiają się symptomy depersonalizacji, np. uprzed-
miatawianie, etykietowanie uczniów, zachowania 
upokarzające i cyniczne, spadek poczucia odpowie-
dzialności za własne działania.

4. Wreszcie wszystkie objawy nasilają się, co powodu-
je nie tylko pogarszanie się nastroju i stanu zdrowia, 
ale też coraz częstsze wypadanie z zawodowej roli 
i zmniejszenie się efektywności pracy, a także czę-
ste absencje wywołane np. chorobami. Pogłębiają się 
problemy psychiczne, pojawia się ryzyko uzależnień 
(np. od alkoholu) oraz porzucenia pracy.

Na wypalenie narażone są osoby o różnym stażu pracy, 
zarówno młodzi, jak i doświadczeni pracownicy. Kiedy syn-
drom ten zacznie się rozwijać, pomoc fachowca jest niezbęd-
na. W początkowych fazach wystarczyć może kilka spotkań, 
przy pełnoobjawowym wypaleniu potrzebna jest regularna 
psychoterapia, a niekiedy też wsparcie farmakologiczne. Nie 
należy próbować leczyć się na własną rękę.

Profilaktyka to podstawa
Należy nauczyć się właściwego gospodarowania czasem 

i energią, regenerowania sił i realistycznego oceniania swo-
ich możliwości (jedną z przyczyn przemęczenia i wypalenia 
jest branie na siebie zbyt wielu obowiązków). Zmiana stylu 
życia i zadbanie o siebie może skutecznie powstrzymać roz-
wój symptomów przemęczenia i chronicznego stresu, a na-
wet je odwrócić. Skuteczna profilaktyka dotyczy różnych 
obszarów:

1. Zdrowie i styl życia:
● dbanie o jakość snu (zaciemnione, ciche, wenty-

lowane pomieszczenie, odpowiednia temperatura, 
wygodne łóżko), długość (7–9 godzin) i regularność 
(stałe pory zasypiania i pobudki),

● zdrowe, regularne odżywianie się (w tym produkty 
zawierające wit. C, D, E i z grupy B, magnez, wapń, 
cynk, żelazo i potas), unikanie używek,

● regularny ruch (spacer, sport, taniec), najlepiej na 
świeżym powietrzu – choćby pół godziny dziennie,

● unikanie pośpiechu w codziennym życiu (lepiej 
wstać rano pół godziny wcześniej, niż spieszyć się 
do pracy i wychodzić bez śniadania),

TEMAT WYDANIA | Zmęczenie? Wypalenie? Zwolnij!
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● praca nad swoim dobrym nastawieniem, koncen-
trowanie się na pozytywach,

● samonagradzanie się, sprawianie sobie przyjem-
ności,

● stosowanie technik antystresowych i relaksacyj-
nych,

● poznanie samego siebie – swoich możliwości, po-
trzeb, konstrukcji psychicznej, siły i wrażliwości; 
umożliwia to trafne przewidywanie swoich możli-
wości podczas planowania obowiązków,

● regularne badania kontrolne (przyczyną przemę-
czenia i obniżenia nastroju mogą być też choroby 
somatyczne, np. anemia, niedobory pierwiastków 
i witamin, cukrzyca, choroby tarczycy lub układu 
krążenia i inne),

● w razie poważnych kłopotów zdrowotnych warto 
rozważyć skorzystanie z urlopu zdrowotnego.

2. Tryb i podejście do pracy:
● zachowywanie równowagi między pracą a życiem 

osobistym, czyli takie planowanie czasu, by zna-
leźć go też na wypoczynek, hobby, przyjemności, 
życie towarzyskie i rodzinne,

● nauczenie się odróżniania zadań, które sami so-
bie narzuciliśmy, od zleconych przez przełożo-
nych; pomaga to w ustalaniu priorytetów i unika-
niu przeciążenia – dzięki temu wiemy, z których 
zadań w razie przemęczenia możemy zrezygno-
wać,

● ustalanie racjonalnych oczekiwań względem sie-
bie i swojej pracy (nie wymagajmy od siebie wię-
cej, niż możemy osiągnąć bez nadmiernego forso-
wania się),

● proszenie o pomoc – jeśli nie możemy zrezygno-
wać z przeciążających nas obowiązków, zwróćmy 
się do współpracowników lub dyrektora z prośbą 
o wsparcie lub przedłużenie terminu,

● organizowanie pracy w taki sposób, by raz na ja-
kiś czas możliwe było znalezienie chwili spokoju, 
która pozwoli nam się zrelaksować i wyciszyć, 
i przerwie spiralę nagromadzania się stresu (można 
wtedy np. stosować ćwiczenia relaksacyjne),

● takie planowanie realizacji obowiązków, by nie ku-
mulowały się zanadto w czasie i byśmy mogli robić 
przerwy między jednym a drugim zadaniem,

Zmęczenie? Wypalenie? Zwolnij! | TEMAT WYDANIA

 Bardziej narażone na wypalenie  
 są osoby silnie angażujące się  
 w pracę emocjonalnie, a także  
 cechujące się perfekcjonizmem  
 i pracoholizmem 
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● wyrobienie w sobie tzw. zdrowego dystansu, czyli 
pracy z zaangażowaniem, ale nie przesadnym; bę-
dzie to również nieprzynoszenie problemów z pra-
cy do domu, poszukiwanie samorealizacji nie tylko 
w pracy, ale też w zajęciach poza nią (np. w hobby, 
prowadzeniu bloga, opiece nad dziećmi), 

● poszukiwanie metod pracy, które dają nam najwię-
cej satysfakcji i są przy tym efektywne,

● zwiększanie swoich kompetencji w zakresie ra-
dzenia sobie ze stresem oraz z problemami i kon-
fliktami w pracy, np. z trudnymi zachowaniami 
uczniów; kiedy wiemy, jak sobie z nimi poradzić, 
trudne sytuacje są dla nas mniej stresujące i obcią-
żające.

3. Relacje z innymi:
● pielęgnowanie relacji z ludźmi – współpracowni-

kami, przyjaciółmi, rodziną – daje cenne wsparcie 
emocjonalne,

● dbanie o dobrą atmosferę w pracy,
● rozwijanie asertywnej postawy – w tym przypadku, 

by umieć odmówić, kiedy ktoś chce nam przydzie-
lić kolejne zadanie, które może spowodować nasze 
przeciążenie,

● szczerość – kiedy sobie nie radzimy, przeżywa-
my trudności i doświadczamy spadku formy, nie 
ukrywajmy tego przed bliskimi (i tak wyczują, że 
coś się dzieje i będą tylko niepokoić się tym, że 
nie wiedzą, co), a w pracy – przed współpracow-
nikami (w miarę możliwości). Często boimy się 
odmówić prośbie koleżanki/kolegi czy dyrektora, 
jednak na dłuższą metę czasem lepiej asertywnie 
odpowiedzieć.

Doświadczając przemęczenia czy wypalenia, nie należy 
mieć do siebie pretensji – to zdarza się (i to wcale nierzadko!) 
nawet najlepszym, najbardziej kompetentnym i oddanym 
pracy nauczycielom. 
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Magdalena Goetz
Psycholożka i  psychoterapeutka zajmująca się terapią 
młodzieży i  dorosłych, prowadzi warsztaty psycho-
edukacyjne dla dzieci i  młodzieży oraz szkoli rady 
pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z pro-
mowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny 
dobrostan osób pracujących w  zawodach usług spo-
łecznych (przygotowuje się do obrony pracy doktor-
skiej na ten temat). Publikuje teksty dotyczące psycho-
logii, oświaty i kultury
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Skuteczność działań interwencyjnych zależy od kilku 
czynników: odpowiednio szybkiej reakcji, dostosowania re-
akcji do skali i charakteru zdarzenia, konsekwencji i sprawie-
dliwości (podobnego reagowania za każdym razem, kiedy 
ktoś dopuści się danego zachowania) oraz innych okoliczno-
ści, np. naszej mowy ciała, emocji czy sposobu mówienia.

Uniwersalna (?) reakcja
Można spotkać informacje o tym, jak powinna wyglądać 

uniwersalna reakcja na niewłaściwe zachowanie. Na przykład 
mówi się, że za każdym razem, kiedy uczeń zachowuje się 
nieodpowiednio, nauczyciel powinien zwrócić mu uwagę. 
I w wielu sytuacjach faktycznie tak jest, ale nie we wszystkich. 
Czy na przykład, jeśli podczas lekcji tłumaczymy coś ważne-
go klasie, a jednocześnie widzimy, że jeden z uczniów mówi 
szeptem do kolegi, powinniśmy przerwać wykład i zwrócić 
mu uwagę? Nie. Przerywając wykład i zwracając się do nie-
sfornego ucznia, kierujemy na niego uwagę całej klasy, sku-
pioną wcześniej na lekcji. Powrót do przerwanego wywodu 
będzie teraz utrudniony. Można powiedzieć, że to nie zacho-
wanie ucznia, lecz reakcja nauczyciela zaburzyła lekcję. Jest 
to przykład reakcji nieadekwatnej (zbyt silnej) wobec zacho-
wania, które ją wywołało. Ale gdyby już ten sam uczeń mówił 
do kolegi głośno i faktycznie utrudniał klasie odbiór naszych 
słów, bardziej zdecydowana interwencja z naszej strony była-
by już właściwa. Trzeba tu więc wyczucia.

To samo zachowanie ucznia może mieć różne przyczy-
ny i jeśli chcemy skutecznie zapobiegać mu w przyszłości, 
warto je poznać, a nie postępować rutynowo. Oto przykład 
sytuacji1:

Zachowanie: uczeń wulgarnie odzywa się do kolegi

Przyczyna Adekwatne działanie nauczyciela

Uczeń został 
wcześniej obrażony, 
wyśmiany przez 
kolegę

Zwrócenie uwagi wyrażającemu się wul-
garnie uczniowi, przywołanie przyjętych 
w klasie/szkole zasad (traktowania się 
z szacunkiem i dbałości o swój język), 
rozmowa z oboma chłopcami i próba 
doprowadzenia do porozumienia; reakcja 
nie skupia się tylko na chłopcu, który wul-
garnie się odezwał, ale też na niepożąda-
nym zachowaniu drugiego z nich, które tę 
reakcję wywołało (obrażanie i wyśmiewa-
nie również jako niezgodne z przyjętymi 
zasadami). Doprowadzenie do rozwiąza-
nia konfliktu; ewentualne konsekwencje 
są wyciągane wobec obu chłopców

W przekonaniu 
ucznia wulgarne 
słownictwo nie jest 
czymś niewłaści-
wym, ponieważ 
w jego domu wła-
śnie tak się mówi

Zwrócenie uwagi wyrażającemu się 
wulgarnie uczniowi, przywołanie przy-
jętych zasad, wyjaśnienie mu, dlaczego 
postąpił niewłaściwie, próba skłonienia 
go do przeproszenia kolegi. Później – 
rozmowa z rodzicami

Uczeń chciał zaim-
ponować kolegom 
wulgarnym zacho-
waniem, by zyskać 
akceptację

Zwrócenie uwagi wyrażającemu się 
wulgarnie uczniowi, przywołanie przy-
jętych zasad. Następnie indywidualna 
praca z uczniem (w zakresie jego umie-
jętności społecznych), działania zmie-
rzające do włączania go w życie klasy, 
rozmowa z klasą na temat atrakcyjności 
niewłaściwych zachowań w grupie

Młodzi i gniewni 
pod kontrolą

nauczyciele często doświadczają niepożądanych zachowań ze strony uczniów. nie zawsze wiadomo,  
jak najlepiej na nie zareagować, tym bardziej że decyzję trzeba podjąć tu i teraz. czego jednak warto spróbować?

P a u l i n a  W a r c h o ł

Młodzi i gniewni pod kontrolą | Z KAŻDEJ STRONY



12 sygnał  kwiecień 2016

Z KAŻDEJ STRONY | Młodzi i gniewni pod kontrolą

Podstawowe elementy skutecznej interwencji, które należy ela-
stycznie dopasowywać do konkretnej sytuacji:

● podjęcie działania mającego przerwać niewłaściwe 
zachowanie (np. zwrócenie uwagi, posłanie znaczą-
cego spojrzenia),

● odłączenie łamiącego zasady ucznia od reszty grupy 
(odprowadzenie go w inną część korytarza podczas 
przerwy, prośba o pozostanie w klasie po lekcji, roz-
mowa w gabinecie pedagoga itp.) – brak świadków 
ułatwia porozumienie i opanowanie emocji, jest też 
wyrazem szacunku dla intymności ucznia,

● próba zrozumienia przyczyn zachowania ucznia – 
wymaga uważnego słuchania, otwartości i zmysłu ob-
serwacyjnego; niełatwo jest dojść prawdziwych przy-
czyn, bo dzieci i młodzież czasem sami nie rozumieją 
swojego zachowania lub wstydzą się przyznać, że ktoś 
ich zranił, obraził czy przestraszył. Należy więc jak 
najmniej oceniać zachowanie ucznia, a jak najwięcej 
słuchać, obserwować, zadawać uzasadnione pytania 
pomocnicze i nie uprzedzać się (tzn. nie zakładać, że 
skoro uczeń źle się zachował, to jest zły),

● przypomnienie obowiązujących reguł, które zostały 
złamane, oraz ich sensu; rozmowa na ten temat, jeśli 
uczeń czegoś nie rozumie lub nie jest przekonany,

● zaplanowanie działań będących zadośćuczynieniem 
wyrządzonych przez ucznia szkód (np. przeprosin, 
zwrotu kosztów zniszczonej rzeczy) i/lub zaplano-
wanie poprawy zachowania ucznia: nauczyciel pyta 
ucznia, jak jego zdaniem powinien on się od teraz 
zachowywać; jeśli propozycja ucznia jest trafna, to 
się na nią umawiają, jeśli nie lub wymaga doprecyzo-
wania, nauczyciel proponuje swoje rozwiązanie i naj-
lepiej na drodze porozumienia (w miarę możliwości 
– nie przymusu) uczeń zobowiązuje się zmienić swoje 
zachowanie na właściwe,

● ewentualne udzielenie uczniowi wsparcia, jeśli mamy 
informacje, że uczeń może mieć trudności ze zmianą 
swego zachowania (np. doświadcza nadpobudliwo-
ści, trudnej sytuacji w domu, wykluczenia z grupy ko-
leżeńskiej, nie radzi sobie z emocjami itp.).

Ważne jest, byśmy panowali nad ekspresją emocji. 
Niepożądane zachowania uczniów mogą wywoływać 
w nas całą gamę niepożądanych uczuć (frustrację, znie-
cierpliwienie, nawet strach). Mamy do tych emocji prawo, 
jednak nie należy pozwalać, by przejmowały kontrolę nad 
naszym zachowaniem. Nie tylko osoby opanowane jawią 
się jako obdarzone większym autorytetem, ale też opano-
wanie może nas uchronić przed wchodzeniem w zbęd-
ne konfrontacje lub przed popełnieniem innych błędów. 

Zdarza się, że uczniowie celowo chcą nas zdenerwować. 
W takiej sytuacji reagowanie gniewem jest zgodne z ich 
„scenariuszem”, jest oddaniem im kontroli nad sytuacją. 
Jeśli nie damy się sprowokować i zachowamy spokój, 
zaskoczymy prowokatora i wytrącimy mu „broń” z ręki. 
Z drugiej strony często niewłaściwe zachowania uczniów 
wcale nie mają na celu nam dokuczyć (wynikają np. ze 
słabej samokontroli), więc reagowanie na nie jakby były 
złośliwością ze strony ucznia jest nie tylko krzywdzące 
(niesprawiedliwe), ale też niewychowawcze. Przyjrzyjmy 
się kilku przykładom.

Przeszkadzanie podczas lekcji. Wyobraźmy sobie, 
że wyjaśniamy klasie ważne zagadnienie, a jedna z osób 
w tym czasie szepcze coś do koleżanki/kolegi, bawi się te-
lefonem czy buja na krześle. Jeśli nie zwracać głośno uwa-
gi, to jak postąpić? Skutecznym wyjściem z sytuacji mogą 
być odpowiednie sygnały niewerbalne. Często nie musimy 
nawet przerywać wykładu – wystarczy złapać z uczniem 
kontakt wzrokowy i spojrzeć na niego znacząco (ale nieko-
niecznie groźnie). Można też powoli, ale pewnym krokiem 
zbliżyć się do niego i chwilę postać, nawet oprzeć się ręką 
o brzeg blatu jego ławki. Z zasady uczniowie są tym spo-
kojniejsi, im są bliżej nauczyciela, dlatego w czasie lekcji 
warto od czasu do czasu przechadzać się między ławka-
mi spokojnym, swobodnym, zdradzającym pewność siebie 
krokiem. Jest to jeden z elementów mowy ciała budującej 
autorytet i sygnalizującej: „Jestem tutaj u siebie, klasa jest 
moim terytorium”. Sposobem skłonienia gadającego ucznia 
do zachowania ciszy jest mówienie coraz cichszym, ale 
spokojnym głosem, kiedy uczeń swój głos podnosi. Uczeń 
ten ucichnie, jeśli sam chce słyszeć, co mówimy, ale też 
kiedy zorientuje się, że to jego słychać w klasie (może się 
wówczas poczuć głupio); często też w takiej sytuacji inne 
osoby z klasy uciszają go. Komuś, kto nie skupia się na lek-
cji możemy zadać szybkie pytanie dotyczące tematu (ale 
takie, by nie było ani za łatwe, ani za trudne, a dotyczyło 
czegoś istotnego, o czym akurat mówimy). Celem nie jest 
tu ukaranie tej osoby, tylko zwrócenie jej uwagi na temat 
lekcji, dlatego jeśli odpowie właściwie, należy ją pochwa-
lić. Częściej jednak w takiej sytuacji uczniowie nie znają 
odpowiedzi – nie należy ich wówczas krytykować i oceniać 
(pamiętajmy, że trwa lekcja, a nam zależy na jak najszyb-
szym uporaniu się z powstałym zakłóceniem), lecz poprosić 
ucznia, by bardziej uważał i notował, bo może to być na 
sprawdzianie. Metody te oczywiście nie skutkują w każdej 
sytuacji i nie działają na każdego, warto ich jednak spró-
bować w pierwszej kolejności, bo pozwalają uniknąć nad-
miernego zamieszania w trakcie lekcji. Dopiero kiedy nie 
poskutkują, zwracamy uczniowi uwagę w tradycyjny, wer-
balny sposób. Oczywiście, jeśli zachowania te powtarzają 
się, możemy zastosować kolejne opisane wcześniej kroki 
interwencji (np. porozmawiać z uczniem na osobności). 
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Całkiem nieskuteczną strategią jest natomiast udawanie, że 
się nie zauważa niewłaściwych zachowań – dla uczniów 
to wręcz sygnał przyzwolenia i raczej wywoła nasilanie się 
tych zachowań niż ich wygaszenie. A kiedy już werbalnie 
zwracamy uczniom uwagę, lepiej komunikować się krót-
kimi, szczerymi komunikatami typu „ja”. Zamiast zwrotów 
w rodzaju: „Przeszkadzasz innym”, „Nie wolno tego ro-
bić”, „Przestań, bo pójdziesz do dyrektora”, lepiej mówić 
im o tym, co czujemy i jak odbieramy to zachowanie, np. 
„Słuchajcie, zależy mi na tym, żebyśmy dokończyli dziś ten 
materiał. Jeśli chcecie coś powiedzieć, podnieście rękę”.

Próba sił. Szczególnie na początku współpracy młodzież 
ma tendencję do badania nas i sprawdzania, na ile może so-
bie pozwolić. Zachowania te nie zawsze faktycznie mają nas 
sprawdzać (uczeń może mieć gorszy dzień), ale nie zmienia 
to faktu, że nasza reakcja jest oceniana przez całą klasę. Przy-
kłady takich zachowań to: ignorowanie poleceń, powtarza-
nie niewłaściwych zachowań (sprawdzanie, czy nauczyciel 
jest osobą konsekwentną), pokładanie się na ławce, wygłupy, 
rzucanie kulkami z papieru poza wzrokiem nauczyciela (by 
sprawdzić jego spostrzegawczość i gotowość do reagowa-
nia), złośliwe, lekceważące, „dowcipne” uwagi pod adresem 
nauczyciela (są testem naszej odwagi, elastyczności, podat-
ności na prowokację i asertywności), przykre uwagi i zacho-
wania wymierzone w inne osoby w klasie, robienie dygresji 
po wejściu w dyskusję z nauczycielem, zmienianie tematu, 
np. przez mnożenie pytań – to również test na asertywność 
(czy przywołamy rozmówcę do porządku i naprowadzimy 
rozmowę na odpowiednie tory). To ostatnie jest o tyle waż-
ne, że ten, kto kontroluje komunikację, kontroluje sytuację. 
Poza tradycyjnym zwróceniem uwagi czy wspomnianymi 
wcześniej metodami sygnałów niewerbalnych, w wielu sy-
tuacjach sprawdzić może się obrócenie zdarzenia w żart. 
Po pierwsze młodzież ceni poczucie humoru, po drugie hu-
mor pozwala rozładować napięcie po obu stronach. Trze-
ba tu jednak wyczucia, by nie przekroczyć granicy między 
oryginalnością a śmiesznością i by nie żartować z nikogo 
w sposób zagrażający jego samoocenie. W takich sytuacjach 
ważna jest gradacja naszej reakcji – możemy zacząć od cze-
goś subtelnego (np. sygnałów niewerbalnych), a jeśli to nie 
pomoże, spróbować humoru, a dopiero w trzeciej kolejności 
sięgnąć po „poważne” zwrócenie uwagi. Nie należy nigdy 
zaczynać od razu „z grubej rury”, chyba że faktycznie sytu-
acja jest poważna. Jak wspominałam, kluczem jest elastycz-
ność i adekwatność podejmowanych interwencji.

Negacja działań i pomysłów nauczyciela. Prowadzimy 
lekcję i właśnie poprosiliśmy klasę, by przeczytała w ci-
szy wiersz Słowackiego. W odpowiedzi nasz uczeń Michał 
głośno wyraża swoje niezadowolenie: „Znowu? Ale po co 
mamy to czytać? Nie ma sensu tracić czasu na tego Słowac-
kiego…”. Taka uwaga rzucona przy klasie wymaga od nas 
jakiejś reakcji. I tutaj sprawdzić może się reakcja humorem 

(np. jeśli uczniowie znają już Ferdydurke, możemy powie-
dzieć z udawaną powagą: „Słowacki wielkim poetą był!”) 
lub tzw. reakcja paradoksalna. Wprowadza ona element za-
skoczenia, a więc działa na naszą korzyść. W tym przypadku 
będzie polegała na przyznaniu uczniowi racji, ale jednocze-
śnie takim pokierowaniu nim, by zrobił to, czego chcemy. 
Zamiast więc upominać ucznia czy wchodzić z nim w dys-
kusję na temat wartości poezji, mówimy np. „Możliwe, że 
masz, Michale, rację, ale nie przekonamy się o tym, dopóki 
nie przeczytamy i nie omówimy tego wiersza. Więc czytajcie 
i zaraz się zastanowimy, czy ten wiersz ma jakiś sens”. W ten 
sposób przy okazji możemy pobudzić klasę do dyskusji nad 
treścią wiersza – zatem wygrywamy podwójnie.

Umiejętności zapobiegania, jak i reagowania na niepo-
żądane zachowania uczniów z powodzeniem można się 
nauczyć – podczas szkoleń, a nawet samemu, korzystając 
z fachowej literatury. Warto ćwiczyć też swoją asertywność, 
autoprezentację i zdolności komunikacyjne. W znacznym 
stopniu ułatwia to i uprzyjemnia pracę, a także pozwala osią-
gać lepsze jej efekty.

Przypisy:
1 A. Tulczyńska, Dyscyplina w szkole. 6 kroków skutecznej interwencji, War-

szawa 2012.
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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

Nieskuteczną strategią jest 
udawanie, że się nie zauważa  
niewłaściwych zachowań.
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Mobbing, nawet jeśli dotyka tylko jedną osobę, z czasem 
zatruwa atmosferę w całej placówce, utrudnia współpracę, 
jest źródłem napięć, braku zaufania i poczucia bezpieczeń-
stwa (obaw o to, czy stanie się następną ofiarą). Nie jesteśmy 
jednak wobec niego bezbronni i im wcześniej zauważymy 
problem, tym skuteczniej możemy mu przeciwdziałać.

Mobbing w świetle prawa
Mobbing to przemoc w środowisku pracy – zwykle psy-

chiczna, choć zdarza się, że dochodzi też do fizycznej. De-
finicję mobbingu podaje Kodeks pracy (k.p.): to działania lub 
zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciw-
ko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną oce-
nę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu 
poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wy-
eliminowanie z zespołu współpracowników. W art. 943 k.p.  
znajduje się również zapis o przeciwdziałaniu mobbin-
gowi jako obowiązku pracodawcy. Dla poszkodowanego 
mobbingiem nauczyciela to właśnie dyrektor jest osobą, do 
której należy zwracać się po formalną pomoc (chyba że to 
on jest sprawcą – wówczas warto skontaktować się z kura-
torium). Przepisy (art. 943 § 3–4 k.p.) pozwalają na to, by 
osoba, u której mobbing jest przyczyną rozstroju zdrowia, 
dochodziła od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego 
za doznaną krzywdę, a gdyby wskutek mobbingu rozwiązała 
umowę o pracę, ma prawo dochodzić odszkodowania.

Mobbing a zdrowie
Mobbing powoduje szereg bardzo niekorzystnych dla 

zdrowia konsekwencji. Mają one charakter psychosoma-
tyczny – cierpi nie tylko nasza psychika, ale też ciało. Po-

jawiają się rozmaite bóle (np. głowy, pleców, nerwobóle), 
zakłócenia pracy i choroby układu trawiennego (np. cho-
roba wrzodowa), zaburzenia pracy układu krążenia, cho-
roby serca, zaburzenia snu, jedzenia i życia seksualnego. 
W sferze psychiki mobbing powoduje znaczny spadek 
samooceny, poczucie winy i osamotnienia, stany lęko-
we, zwątpienia w swoje zawodowe kompetencje i war-
tość, znaczny spadek nastroju, smutek, nawet rozpacz. 
W efekcie mogą się rozwinąć poważne zaburzenia lęko-
we i depresja. Dzieje się tak, ponieważ trwający w czasie 
mobbing wywołuje silny, chroniczny stres i to on jest przy-
czyną dolegliwości.

Po czym poznać mobbing?
Mobbing niełatwo rozpoznać, ponieważ z początku 

sprawcy bardzo się starają, aby ich działanie nie było do-
strzegane przez otoczenie, wydawało się obserwatorom 
niegroźne („To tylko takie żarty”), wyjątkowe, odosobnio-
ne („Normalnie tak się nie zachowuję, poniosło mnie”) lub 
uzasadnione („Ktoś musi przemówić jej/mu do rozsądku”, 
„Nie mogę stać i patrzeć, jak ona/on działa na naszą szko-
dę”). Mobberzy są często wprawnymi manipulantami i po-
trafią przekonać otoczenie, że ich ofiara zasłużyła sobie na 
nieprzyjemności.

Mobbing jest również trudny do rozpoznania dlatego, że 
rozwija się stopniowo i zaczyna niewinnie od „zwykłych”, 
drobnych złośliwostek lub „nieporozumień” (np. „Nie dotar-
ła do ciebie ta informacja? Oj, jak to się mogło stać, przecież 
przekazałam/przekazałem ją wszystkim. Musiałaś/musiałeś 
to przeoczyć”). Przypomina to zjawisko kozła ofiarnego. 
Niszczycielska siła mobbingu polega na powtarzalności 
przemocowych zachowań – z czasem powoduje to, że ofiara 

Czy to już mobbing?
Mobbing to często przemoc w białych rękawiczkach –  nierzadko tak zawoalowana, że mało kto ją dostrzega, 
a jednak niszczy swoją ofiarę. od konfliktu odróżnia go brak równowagi sił. to mobber jest górą, np. z racji 

posiadania wyższego stanowiska bądź dzięki popierającej go grupie.
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nieustannie czuje się zagrożona i spodziewa się ataku. W ta-
kich warunkach trudno zachować zdrowie, a tym bardziej 
efektywnie pracować.

Mobbing oznacza też stałe wrogie nastawienie sprawcy 
i jego nieetyczne komunikowanie się z ofiarą (poprzez krzyk, 
obelgi, wyzwiska, pomówienia, oszczerstwa, złośliwości, 
aluzje, sarkazm). Działanie mobbera spycha jego ofiarę do 
pozycji uniemożliwiającej jej obronę. O mobbingu mówi-
my, kiedy działania takie zdarzają się często (co najmniej 
raz w tygodniu, chyba że ofiara rzadziej spotyka mobbera) 
i trwają dłuższy czas (kilka miesięcy). W praktyce jednak 
przyjmuje się, że długotrwałość mobbingu należy rozpatry-
wać indywidualnie. Czas trwania musi okazać się na tyle 
długi, by zaistniały jakieś szkodliwe skutki.

Zachowania mobbingowe to m.in.:
● utrudnianie/uniemożliwianie komunikacji, np. ogra-

niczanie możliwości zabierania głosu, częste przery-
wanie wypowiedzi, ignorowanie ich, zakrzykiwanie, 
ciągłe krytykowanie, słowne i pisemne zastraszanie,

● blokowanie dostępu do informacji bądź narzędzi nie-
zbędnych do realizacji zadań zawodowych,

● utrudnianie/ograniczanie kontaktów społecznych, np. 
unikanie rozmów z mobbingowaną osobą, sugero-
wanie/nakazywanie tego innym, niezauważanie jej, 
traktowanie jak powietrze, zmienianie miejsca pracy 
ofiary (np. biurka, sali) bez uzasadnienia lub groże-
nie taką zmianą (celem tych działań jest wykluczenie 
mobbingowanej osoby),

● podważanie autorytetu, np. kwestionowanie kom-
petencji i decyzji, ośmieszanie, plotkowanie, oczer-
nianie, zmuszanie do wykonywania działań naru-
szających godność lub seksualność mobbingowanej 
osoby,

● uderzenie w poczucie kompetencji, np. zlecanie za-
dań znacznie poniżej lub powyżej kwalifikacji/moż-
liwości, demonstrowanie nieprzydatności poprzez 
niedawanie żadnych zadań, wydawanie absurdalnych 
bądź sprzecznych poleceń, sabotowanie działań (pro-
wokowanie niepowodzeń), obwinianie za niepopeł-
nione błędy,

● szkodzenie zdrowiu mobbingowanej osoby, np. kie-
rowanie jej do zadań zagrażających jej zdrowiu lub 
życiu, grożenie użyciem siły fizycznej lub faktyczne 
użycie jej, stosowanie psychicznego nacisku, przecią-
żanie obowiązkami.

W zasadzie każdy może być mobberem (przełożony, 
współpracownik, a nawet podwładny, choć najczęściej są 
to osoby stojące wyżej w hierarchii bądź mające silną po-

zycję) i niemal każdy może stać się ofiarą. Ofiarami mob-
bingu mogą padać osoby niedoświadczone lub pod jakimś 
względem słabsze (np. mające trudną sytuację rodzinną, 
kłopoty ze zdrowiem), ponieważ są łatwym celem, ale też 
zdarza się, że przemoc dotyka osób o wysokim poziomie 
kompetencji i z dużym dorobkiem (bo mobber np. czuje się 
zagrożony przez te osoby lub chce podnieść poczucie wła-
snej wartości poprzez umniejszanie pozycji wartościowego 
pracownika).

Mobbing częściej pojawia się w środowiskach skonflikto-
wanych, rywalizacyjnych, tam, gdzie brakuje poczucia bez-
pieczeństwa zatrudnienia, a także tam, gdzie panuje auto-
rytarny styl zarządzania, cechujący się niejasnymi zasadami 
przyznawania zadań, nagród i kar.

Reaguj!
Każdy mobber stara się wytworzyć w osobie mobbingo-

wanej i w otoczeniu przekonanie, że to nie on, ale osoba, 
którą wziął na cel, jest winna tego, co ją spotyka. Jeśli mob-
ber zaczyna stosować mobbing, jest mało prawdopodobne, 
że mu się to znudzi i sam przestanie. Dlatego strategia igno-
rowania, niereagowania jest nieefektywna. Niezależnie od 
tego, czy doświadczasz mobbingu bezpośrednio, czy jesteś 
świadkiem – reaguj, zwracaj głośno uwagę, że takie zacho-
wanie jest niedopuszczalne. A jeśli się powtarza – zaanga-
żuj w sprawę przełożonych (lub ich przełożonych, jeśli to 
oni dopuszczają się mobbingu). Będąc świadkiem mobbin-
gu, wspieraj osobę, która go doświadcza; sytuacja jest dla 
niej prawdopodobnie znacznie trudniejsza, niż daje ona po 
sobie to poznać.

Najbardziej narażone na skutki mobbingu są osoby 
o zaniżonej samoocenie, wysokiej potrzebie uznania, sil-
nym zaangażowaniu w pracę, wysokich standardach reali-
zacji zadań, wysokiej wrażliwości emocjonalnej, ponie-
waż łatwiej jest uderzać w ich słabe punkty. W związku 
z tym:

● dbaj o swoją samoocenę i poczucie własnej wartości,
● nie daj się wpędzić w poczucie winy, staraj się racjo-

nalnie oceniać, na ile krytyka kierowana w twoją stro-
nę jest uzasadniona (nawet jeśli jest, mobber nie ma 
prawa artykułować jej w krzywdzący sposób),

● dystansuj się wobec opinii mobbera,
● wsłuchuj się w głos życzliwych ci osób – ich opinie 

mogą pomóc ci ocenić sprawę z dystansu.

Niszczycielska siła mobbingu 
polega na powtarzalności 
przemocowych zachowań.
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Radzenie sobie z mobbingiem obejmuje trzy obszary działań:
W relacji z mobberem (asertywna komunikacja, nie-

uleganie prowokacjom):
● unikaj spotkań sam na sam, staraj się mieć świad-

ków,
● staraj się dążyć do jak najbardziej formalnych kon-

taktów, zachowuj się neutralnie, bez okazywania 
wyższości, spokojnie używaj tylko niezbędnych 
słów (unikniesz łapania za słówka), możesz prosić 
o decyzje na piśmie,

● zachowuj się i komunikuj asertywnie (unikaj agresji 
i nadmiernej uległości), 

● zachowuj spokój, odgrywaj obojętność, ale bez 
okazywania wyższości,

● w zależności od sytuacji i swego usposobienia mo-
żesz reagować uśmiechem/humorem (ale bez ironii 
wymierzonej w mobbera),

● w odpowiedzi na niejasne aluzje lub ironię proś 
o sprecyzowanie, co dana osoba ma na myśli; nie 
dawaj się wciągać w grę półsłówek i domysłów,

● nie daj się prowokować, ale reaguj asertywnie na 
niewłaściwe zachowania; w ten sposób utrudniasz 
mobberowi zadanie – on spodziewa się, że dasz się 
sprowokować, a kiedy się nie dajesz, musi obmyślić 
nowy sposób. Im to będzie trudniejsze, tym większa 
szansa, że zniechęci go do kolejnych prób,

● unikaj tłumaczenia się (chyba że wymusi to sytuacja), 
bo daje to mobberowi okazję do czepiania się,

● notuj sytuacje wskazujące na mobbing: kiedy, gdzie, 
w jakich okolicznościach, czy byli świadkowie (na-
zwiska), co powiedział mobber, a co ty, jaka była 
twoja reakcja emocjonalna, konsekwencje związa-
ne z samopoczuciem – może się to przydać w roz-
mowie z przełożonym lub w sądzie pracy,

● nie dawaj okazji do zarzutów – wywiązuj się z obo-
wiązków na wymaganym poziomie (ale nie musisz 
robić tego lepiej niż trzeba, nie wymagaj od siebie 
zbyt wiele),

● chroń swoją prywatność (np. terminarz, konta 
w mediach społecznościowych, maile).

Początkowo zachowania agresywne mogą nasilać 
agresję mobbera, który nie spodziewa się tego typu opo-
ru z naszej strony, jednak warto to przetrwać; kiedy mob-
ber zrozumie, że jego agresja nie odnosi skutku, będzie 
ją stosował rzadziej – on też musi oszczędzać energię.

Szukanie wsparcia:
● rozmawiaj o tym, co cię spotyka z jak największą 

liczbą osób w pracy i poza nią,
● zacznij rozmawiać z innymi od samego początku; 

nie zwlekaj, milczenie działa na korzyść sprawcy,

● szukaj w pracy sojusznika cieszącego się autorytetem 
(przełożony, ktoś z kadr, uznany pracownik itp.),

● nie udawaj przed bliskimi, że wszystko w porządku 
– zbyt wiele bierzesz na siebie, a oni i tak wyczują, 
że coś jest nie tak. Lepiej, kiedy sytuacja jest jasna dla 
wszystkich – ty otrzymasz wsparcie, oni zaś rozumie-
ją, co się dzieje,

● pomocy udzielają również: Państwowa Inspekcja 
Pracy, stowarzyszenia antymobbingowe, ośrodki in-
terwencji kryzysowej, związki zawodowe.

Wzmacnianie siebie (trening asertywności, dbanie 
o samoocenę i samopoczucie, relaks, zdrowa dieta, 
sport, hobby, przyjemności):

● ucz się treningu relaksacyjnego, ćwiczeń antystreso-
wych i asertywnych reakcji na zaczepki czy krytykę,

● w trudnej sytuacji rozważ skorzystanie z możliwo-
ści mediacji,

● jeśli czujesz, że koszty mobbingu są zbyt wysokie, 
rozważ wizytę u lekarza lub psychologa,

● racjonalnie formułuj oczekiwania wobec sytuacji; nie 
oczekuj od siebie, że będziesz funkcjonować „nor-
malnie” lub „znakomicie”, nie nastawiaj się też, że 
„coś komuś udowodnisz” – w ten sposób tylko zbyt 
wysoko ustawiasz sobie poprzeczkę. Oczekuj, że bę-
dziesz w pracy funkcjonować dostatecznie dobrze 
– jeśli nauczysz się asertywności i radzenia sobie ze 
stresem, jest to oczekiwanie realne, choć trzeba się 
liczyć z tym, że może się nie udać,

● w szczególnie trudnej sytuacji rozważ kontakt z praw-
nikiem, pozew do sądu pracy i zmianę zatrudnienia.

W każdej szkole warto opracować procedurę antymob-
bingową – jeśli takiej nie ma, można podnieść ten temat na 
posiedzeniu rady pedagogicznej. Już samo istnienie proce-
dury antymobbingowej jest elementem profilaktyki.

Mobbing ma charakter cykliczny: na zmianę następują 
okresy nasilenia agresji i uspokojenia, jednak ma on też ten-
dencję do eskalacji – działania przeciw ofierze z każdym kolej-
nym cyklem są coraz bardziej dotkliwe, a mobber przekracza 
kolejne granice. Nie należy więc zwlekać z podejmowaniem 
działań, licząc, że problem sam się rozwiąże, tym bardziej że 
najłatwiej sobie z nim poradzić właśnie na wczesnym etapie.

Bibliogra�a:

•	 M.F. Hirigoyen, Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu co-

dziennym, W drodze, Poznań 2012.

•	 J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich na-

uczycieli, Impuls, Kraków 2010.

•	 B. Wojewódzka, Zatrzymać mobbing i inne formy przemocy, Parpamedia, 

Warszawa 2012.

Magdalena Goetz
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Meksyk przyciąga rzesze turystów swoją bogatą kultu-
rą, tajemniczą historią ludów prekolumbijskich i piękny-
mi kurortami. Zaraz obok tego magicznego turystycznego 
świata toczy się życie zwykłych Meksykanów – dla wielu 
z nich ubóstwo, przestępczość, żebractwo i brak poszano-

wania praw człowieka to codzienność. Nie najlepiej ma 
się również meksykańska edukacja. Tu największymi pro-
blemami są: korupcja, brak kontroli i wszechobecna prze-
stępczość. Dotyczy to m.in. placówek w miastach znaj-
dujących się tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. 
Jednym z takich miejsc jest położone we wschodniej czę-
ści Meksyku miasto Matamoros. W ciągu kilku ostatnich 
lat Matamoros ze spokojnego turystycznego miasta prze-
kształciło się w punkt przerzutu narkotyków i porachun-
ków pomiędzy gangami. 

Un lugar de castigo, czyli „miejsce kary” – tak lokalni 
mieszkańcy nazywają jedną ze szkół podstawowych w Ma-
tamoros. Być może dlatego, że placówka znajduje się nie-
opodal wysypiska śmieci, a może dlatego, że przez wiele lat 
mieszkańcy nie mieli nadziei, że szkoła w tej biednej i nie-
bezpiecznej dzielnicy miasta będzie w stanie zagwarantować 
podopiecznym przyzwoitą edukację. Jednak kilka lat temu 
wydarzyło się coś niezwykłego, dzięki czemu ta właśnie pla-

Sygnał ze świata
część V  

Edukacja w Meksyku

austriacki psycholog i edukator fritz redl zwykł mawiać, że „nuda jest największym wrogiem  
szkolnej edukacji”. jednak w wielu meksykańskich szkołach edukatorzy pewnie chcieliby,  

żeby to właśnie nuda była największym problemem ich szkół.

P a u l i n a  W a r c h o ł

Sygnał ze świata | Z KAŻDEJ STRONY

Innowacyjne nauczanie nie jest 
zarezerwowane wyłącznie dla 
państw o bogatych tradycjach 
edukacyjnych i naukowych.

 Według testów PISA  
 edukacja w Meksyku  
 jest na dość dobrym  
 poziomie w porównaniu  
 do innych państw  
 Ameryki Łacińskiej 
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cówka – José Urbina López z Matamoro – stała się obiektem 
zainteresowania edukatorów i mediów w całym Meksyku, 
a nawet w innych krajach. Powodem tej nagłej popularności 
stały się wyniki, jakie w 2012 r. uczniowie tej szkoły osią-
gnęli na ENLACE – ogólnokrajowym egzaminie dla szkół 
podstawowych przeprowadzanym w Meksyku co roku. Ku 
zaskoczeniu dyrekcji jedna z uczennic osiągnęła najlepszy 
w kraju wynik na egzaminie z matematyki, co więcej – reszta 
uczniów znacząco poprawiła wyniki z ostatnich lat. Okazało 
się, że nie było to dziełem przypadku, lecz innowacyjnych 
metod nauczania, jakie wprowadził w szkole młody nauczy-
ciel Juárez Correa. Do samych wyników egzaminu Correa 
odnosi się z dużą dawką sceptycyzmu: – Te egzaminy poka-
zują nauczycielom ich ograniczenia. Sprawdzają tylko, co 
uczniowie wiedzą, a nie co potrafią zrobić. Mnie bardziej 
interesuje właśnie to, co moi uczniowie potrafią – mówi 
Correa. Zanim Juárez Correa sięgnął po alternatywne meto-
dy nauczania, przez pięć lat pracował zgodnie z rządowymi 
wytycznymi. Uznał jednak, że taki rodzaj edukacji jest nud-
ny zarówno dla niego, jak i dla uczniów. Jak się później oka-
zało, gdy z klasy zniknęła nuda, wielu z jego podopiecznych 
zaczęło ujawniać swój niesamowity potencjał. 

Do eksperymentowania z metodami nauczania zainspi-
rował Correę profesor Sugata Mitra – wizjoner, autor eduka-
cyjnego projektu „The Hole in The Wall” i metodologii nie-
inwazyjnej edukacji. Sugata Mitra stworzył swój eksperyment, 
opierając się na metodologiach znanych ze szkoły sokratejskiej 
czy Montessori. Juárez Correa zapragnął więc wdrożyć me-
tody, które łączyły nowoczesne technologie, neurodydaktykę 
i psychologię z edukacją. Początki nie były łatwe. Correa nie 
miał obok siebie mentora lub autorytetu, który mógłby nim 
pokierować. Jednak wkrótce zaczął dostrzegać pozytywne 
zmiany. Początkowo tylko zadawał uczniom pytanie i zosta-
wiał ich samych z problemem, i mimo że często miał ochotę 
interweniować i poprawiać swoich podopiecznych, nie robił 
tego. Fascynujące było dla niego to, w jaki sposób uczniowie 
różnymi metodami docierają w końcu do rozwiązania. Dla 
niego najważniejszy stał się tok rozumowania uczniów, nie 
nauka na pamięć. Debatując między sobą, uczniowie radzą-
cy sobie lepiej z pewnymi zagadnieniami wyjaśniali grupie 
sposób rozwiązania problemu. Correa dodatkowo nieustannie 
przekonywał swoich uczniów o drzemiącym w nich potencja-
le i możliwościach, jakie na nich czekają. Metoda ta była kom-
pletnym przeciwieństwem sztywnych i nudnych lekcji, kiedy 

Z KAŻDEJ STRONY | Sygnał ze świata
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to nauczyciel ma głos i prezentuje uczniom jedyny słuszny 
sposób rozwiązania zadania. Kolejnym krokiem Correi było 
pokazanie klasie… komputera. Ponieważ zapewnienie szkole 
komputerów było niemożliwe z przyczyn finansowych, Correa 
stał się łączem pomiędzy klasą a internetem. Jeżeli podczas lek-
cji padały pytania spoza zakresu szkoły podstawowej, Correa 
wracał do domu i szukał dodatkowych informacji w sieci. Jego 
starania wkrótce zaowocowały świetnymi wynikami uczniów 
na ogólnokrajowym egzaminie. Wynik ten był o tyle zaskaku-
jący, że uczniowie potrafili odpowiedzieć na ustandaryzowane 
testy wyboru, ucząc się niestandardowo: grupowo i wyłącznie 
w środowisku, w którym sami byli dla siebie nauczycielami. 

Według testów PISA edukacja w Meksyku jest na dość do-
brym poziomie w porównaniu do innych państw Ameryki Ła-
cińskiej. Największe postępy widać w testach matematycznych, 
jednak mimo to wyniki te nadal nie są satysfakcjonujące – po-
ziom wiedzy meksykańskich uczniów z nauk matematycznych 
jest porównywalny z wynikami, jakie osiągnęła o wiele bied-
niejsza Tajlandia. Jest to tym bardziej zaskakujące, że Meksyk 
wydaje na edukację najwięcej spośród krajów OECD. Niestety 
sektor edukacyjny jest na tyle skorumpowany, że większość fun-
duszy przeznaczana jest na pensje dla nauczycieli, nierzadko 
osób fikcyjnych. Aż 13 proc. wszystkich zarejestrowanych na-
uczycieli nigdy nie stawiło się w szkole, są to tzw. nauczyciele 
fantomowi. Problem ten dotyczy nie tylko Meksyku, lecz rów-
nież wielu państw Ameryki Południowej.  

Nauczyciele
Choć dawniej zawód nauczyciela cieszył się w meksykań-

skich społecznościach dużym uznaniem, dziś nauczycieli ta-
kich jak Juárez Correa jest niewielu. Przyszli pedagodzy często 
nie są zmotywowani do pracy, co spowodowane jest centra-
lizacją edukacji, a także brakiem kontroli w tym sektorze – 
odnotowuje się przypadki pensji miesięcznych w wysokości 
kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Są to kwoty niewyobrażalnie 
duże, biorąc pod uwagę fakt, że wiele szkół dostaje granty 
w wysokości zaledwie kilku dolarów na ucznia w skali roku. 
Ogromne rozbieżności w wysokości pensji (od kilku tysięcy 
dolarów rocznie po wspomniane już dziesiątki tysięcy) z pew-
nością zniechęcają wielu młodych ludzi do wykonywania tego 
zawodu. Wielu nauczycieli po prostu „kupuje” posadę albo 
dziedziczy ją po kimś z rodziny lub znajomych. Nie pomaga 
również wysoka skala przestępczości – większość nauczycieli 
nie chce się przeprowadzać do bardziej niebezpiecznych re-
gionów. Największy problem z przyciągnięciem nauczycieli 
mają miasta położone przy granicy ze Stanami Zjednoczony-
mi, takie jak Matamoros, zdominowane przez gangi i kartele 
narkotykowe. Część uczniów zamieszkujących takie miasta 
jest więc zmuszona do uczęszczania do szkół znajdujących 
się tuż za granicą, na terenie USA – jest to dla nich jedyna 
szansa na otrzymanie przyzwoitej edukacji. 

Warto zapamiętać 
Dla nauczycieli takich jak Juárez Correa ze szkoły w Ma-

tamoros wiedza to nie jest coś, co płynie od nauczyciela, 
a od samego ucznia, z jego naturalnej potrzeby zaspokojenia 
ciekawości. Tym samym Correa udowadnia, że innowacyj-
ne nauczanie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla państw 
o bogatych tradycjach edukacyjnych i naukowych. Rewolu-
cyjne metodologie rodzą się nawet w miejscach takich jak 
Matamoros – zapomnianych, niebezpiecznych i biednych. 
Początkiem takiej rewolucji jest sam nauczyciel. 

Warto zgłębiać różne metody nauczania. Już najprostsze 
zaszczepienie w uczniach pewności siebie daje niesamowite 
efekty. Juárez Correa wykorzystał metodę rozwijania poten-
cjału uczenia się (tzw. Building Learning Power) i pokazał 
swoim podopiecznym, że są warci nie mniej niż dzieci – ge-
niusze uczące się w innych zakątkach świata.   

Nuda jest wrogiem skutecznej edukacji. O ile pozostawie-
nie uczniów samym sobie może przynieść efekt edukacyjny, 
to chroniczna nuda jest demotywująca nie tylko dla dzieci, ale 
również dla nauczycieli. Wszyscy kiedyś byliśmy uczniami 
i wielu z nas miało zapewne lekcje, które na zawsze zniechę-
ciły nas do danego przedmiotu. A przecież np. historia, fizyka 
czy matematyka to przedmioty pasjonujące, poszerzające ho-
ryzonty i dające niezliczone perspektywy. Warto zaszczepić 
w uczniach pasję odkrywania i warto szukać jej także w sobie. 
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Aż 13 proc. wszystkich 
zarejestrowanych nauczycieli 
nigdy nie stawiło się w szkole,  
są to tzw. nauczyciele fantomowi.

Zaloguj się na www.oficynamm.pl do swojego panelu klienta i skorzystaj z dodatkowych materiałów  
– wzorów przydatnych w trakcie planowania i rozliczania wycieczki szkolnej.

Jesteśmy z tobą także online!
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WYWIAD | Rozmowa z prof. Michaelem Schulte-Markwortem

Agnieszka Korcz: Panie Profesorze, 
miałam przyjemność spotkać Pana na 
konferencji dla nauczycieli w Lipsku. 
Byłam bardzo pozytywnie zaskoczo-
na przybyciem na konferencję ponad  
800 nauczycieli z całych Niemiec. W po-
równaniu z Polską – to wielki sukces or-
ganizatora. Pana wystąpienie w trakcie 

tego spotkania, dotyczące wypalenia zawodowego, było nie-
zwykle interesujące. Jak wygląda ten problem w Niemczech?

Prof. Michael Schulte-Markwort: 
Krajobraz edukacyjny w Niemczech jest 
bardzo różnorodny. Mamy wielu odda-
nych nauczycieli, ale są też ci przecią-
żeni i wypaleni. Ponieważ wiemy, jak 
bardzo sukces szkolny dziecka zależy od 
jego relacji z nauczycielem, oczywiste 
jest, że uczniowie pozostający w ścisłej 

relacji z takim nauczycielem również są wypaleni. Wypalo-
ny nauczyciel nigdy nie jest dobrym wzorem do naśladowa-
nia dla innych pedagogów.

 
Trudno uwierzyć, że wypalenie może dotyczyć także 

dzieci i młodzieży, i że stanowi tak duży problem. Kiedy od-
krył Pan, że również dzieci cierpią z powodu wypalenia? 
I jak dzisiaj wygląda skala tego problemu w Niemczech?   

Pięć lat temu zacząłem się zastanawiać, stając w obli-
czu coraz bardziej wyczerpanych dzieci w wieku szkolnym, 
czy kryteria związane z wypaleniem w dorosłym życiu nie 
mają zastosowań również do dzieciństwa. W Niemczech 

nie ma żadnych badań reprezentatywnych przeprowadzo-
nych na ten temat wśród dzieci. Na podstawie badań nad 
stresem w szkole, a także bazując na moim doświadczeniu 
klinicznym, sądzę, że wypalenie staje się poważnym pro-
blemem. Dotyczy już od 3 do 5 proc. dzieci.

Pana bestsellerowa książka Burnout-Kids: Wie das Prin-
zip Leistung unsere Kinder überfordert (Wypalenie dziecię-
ce. Jak nasze wymagania przeciążają dzieci – przyp. red.) 
jest wynikiem Pana badań i pracy z młodymi pacjentami. Co 
było szczególnie trudne podczas przygotowywania materia-
łu do książki?

Pisanie tej książki było dla mnie wielką ulgą. Wreszcie 
mogłem zebrać i opisać wszystkie swoje doświadczenia kli-
niczne i przemyślenia na ten temat. Duża gotowość moich 
pacjentów, którzy pozwolili mi umieścić anonimowo swoje 
przypadki w książce, bardzo mnie inspirowała. Trudne było 
jednak włączenie pisania książki do moich wielu codzien-
nych obowiązków.

Powiedział Pan, że wypalenie, a także różne rodzaje 
depresji dotykają w dzisiejszych czasach już 6–7-letnie 
dzieci. Trudno w to uwierzyć. Jakie przyczyny wypalenia 
Pan odkrył?

Nacisk, presja, aby osiągać dobre wyniki w nauce nie 
dotyczy tylko młodych ludzi, którzy są krótko przed ma-
turą. Również dzieci z IV klas szkoły podstawowej mówią 
mi czasem, że ich życie się „skończy”, jeśli nie zakwali-
fikują się do gimnazjum. W Bawarii, w której rodzice nie 
mogą zapisać swojego dziecka do następnej szkoły bez 
odpowiednich rekomendacji z poprzedniej placówki (pod-

„Wypalenie staję sie poważnym problemem. 
Dotyczy już od 3 do 5 proc. dzieci”

o wypaleniu u dzieci i o szkole przyszłości rozmawiamy z prof. Michaelem schulte-Markwortem  
–  lekarzem i autorem bestsellera o dziecięcym wypaleniu.

A g n i e s z k a  K o r c z
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stawowej – przyp. red.), stres dzieci od IV klas przechodzi 
również na ich matki, które czują się odpowiedzialne za 
sukces edukacyjny swoich dzieci.

Kiedy my – rodzice – powinniśmy zareagować? Co 
powinno nas w zachowaniu naszych dzieci zaniepokoić? 
Co robić, by nie przeoczyć pierwszych symptomów wy-
palenia?

Ważna jest świadomość rodziców. Pierwsze oznaki wy-
palenia u dzieci są często subiektywnie określane jako za-
burzenia koncentracji, których następstwem nierzadko jest 
pogorszenie się wyników w nauce. Jeśli dzieci nie mogą spać 
spokojnie, są ponad miarę czasowo i wewnętrznie zajęte 
szkołą, są to pierwsze oznaki, na które rodzic może i powi-
nien zareagować.

Polski i niemiecki system edukacji mają ze sobą wiele 
wspólnego i oba są dalekie od ideału. Słabości systemu upa-
truję również w braku dialogu z uczniami i w braku zrozu-
mienia ich słabych stron. W jakim kierunku, Pana zdaniem, 
powinny zmierzać zmiany w edukacji, aby pomóc naszym 
dzieciom?

Jednym z najważniejszych zagadnień dla nas – lekarzy – 
jest szacunek. Myślę, że sprawdza się to także w szkołach. 
Tylko wtedy, gdy traktujemy wszystkie dzieci i młodzież 
z szacunkiem, mogą istnieć warunki, dzięki którym dzieci 
mogą się rozwijać. Regularnie prowadzony w Niemczech 
system informacji zwrotnej zwany „Noten für die Lehrer” 
(Oceny dla nauczycieli – przyp. red.) może przyczynić 
się do poprawy dialogu między uczniami i nauczycielami 
w sensie pedagogiki partycypacyjnej.

Nauczyciele jako autorytety godne naśladowania – ma-
rzenie?

Nauczyciele będą uznawani przez swoich uczniów za 
autorytet tylko wtedy, gdy będą dla nich dobrych przykładem 
w sensie merytorycznym. Tylko wtedy, gdy pokażą, że sza-
nują dzieci, że się starają, angażują w ich sukces w szkole. 
Autorytarni nauczyciele walczą w przegranej bitwie kosztem 
uczniów.

Żeby zmienić system edukacji, należy zmienić m.in. 
nauczycieli. Sądzi Pan, że jest możliwa dogłębna zmiana 
mentalności „starych” nauczycieli? A może lepiej zacząć 
od studentów pedagogiki i zmienić ich edukację, tak aby 
o wiele lepiej pasowała do wymagań i potrzeb współcze-
snego świata?

W Niemczech dużym problemem jest dialog między 
rodzicami i nauczycielami, a właściwie jego brak. Istnieje 
pilna potrzeba naprawienia tego i rozwijania tak, aby na-
uczyciele mogli lepiej wykonywać zawód pod kątem po-
trzeb dzieci. Nie możemy czekać na to, aż do szkół przyjdą 

młodsi lub dopiero co wykształceni nauczyciele. Tylko dia-
log może nas i nasze dzieci zaprowadzić dalej!

W Niemczech działa stowarzyszenie Schule im Au-
fbruch (Budząca się szkoła – przyp. red.). Jego działal-
ność od około roku obserwujemy również w Polsce. My 
dopiero zaczęliśmy zmieniać system edukacyjny. Jak 
Pan sądzi, ile lat potrzebuje Europa, by poprawić system 
kształcenia, tak aby odpowiadał on potrzebom współ-
czesnego świata?

Zmiany systemu edukacyjnego potrzebują niestety 
wiele czasu. Najprawdopodobniej musimy dać mu mini-
mum 10 lat, aby dostosował się lepiej do naszych dzieci 
i zmian w systemie wartości. Również rodzice nie mogą 
się zniechęcać i powinni dokładać wszelkich starań, aby 
nawiązać z nauczycielami intensywny i konstruktywny 
dialog. Ponadto powinni zapewnić dobre i bezpieczne 
środowisko rodzinne, aby dzieci przynajmniej w domu 
mogły ładować akumulatory. Wygórowane oczekiwania 
w stosunku do dzieci nie pomagają, a wręcz przeciwnie 
– zniechęcają je.

Najlepszym systemem edukacyjnym pochwalić się mogą 
kraje skandynawskie, szczególnie Finlandia. Jak Pan sądzi, 
czy Niemcy i Polska mają szansę je dogonić? 

Nie da się dobrze porównać niemieckiego czy polskiego 
systemu edukacji z krajami skandynawskimi. Tam nauczycie-
le są postrzegani zupełnie inaczej, wymagania szkół np. co 
do wielkości klasy i poziomu hałasu też są nieporównywal-
ne. Na początek potrzebujemy publicznej dyskusji, debaty 
na temat tego, jacy naszym zdaniem powinni być nauczycie-
le i jakie szkolne klasy. W tym celu m.in. przygotowywałem 
swoją książkę.

Rozmawiała Agnieszka Korcz

Prof. dr med. Michael Schulte-Markwort
Studiował medycynę i �lozo�ę oraz psychiatrię dziecięcą. Tytuły naukowe otrzymał 
z zakresu psychoterapii skoncentrowanej na psychoanalizie i psychodramie. Lekarz na-
czelny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Lubece 
w latach 1992–1996. Profesor na Wydziale Psychiatrii dzieci i młodzieży Uniwersytetu 
w Hamburgu, do 2004 r. zastępca dyrektora na Wydziale Psychiatrii Dzieci i Młodzie-
ży i Psychoterapii  Uniwersytetu Medycznego Hamburg-Eppendorf Centrum (UKE). 
Od 2010 r. pełni funkcję dyrektora medycznego Wydziału Psychiatrii Dzieci i Mło-
dzieży oraz Wydziału Psychosomatyki w Altona Szpital Dziecięcy. Od 2014 r. dyrektor 
medyczny Centrum Medycyny Psychospołecznej UKE. Autor książek

„Autorytarni nauczyciele  
walczą w przegranej bitwie 
kosztem uczniów”.



Wyobraża sobie Pani siebie w innym zawodzie? 
Nie, ale kiedy byłam dzieckiem, byłam przekonana o tym, 

że w przyszłości zostanę lekarzem. Jeszcze idąc do liceum, 
trzymałam się takich planów. Ostatecznie wybrałam terapię 
pedagogiczną z oligofrenopedagogiką i pracę z dziećmi z nie-
pełnosprawnościami. Dopiero potem dodatkowo edukację 
wczesnoszkolną. Ale gdybym mogła być kimś innym tylko na 
jeden dzień, tak w ramach zdobywania nowych doświadczeń, 
chciałabym być fotografem. 

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

Kiedyś wracałam autobusem z wycieczki ze swoimi ucznia-
mi. Zaczepiła nas starsza pani, opowiadając o szkole swojego 
dzieciństwa. Kiedy już mieliśmy wysiadać, powiedziała: „To ja 
życzę pani, aby uczniowie byli grzeczni i zawsze pani słuchali”. 
Odpowiedziałam, że ja życzę sobie, abym to ja zawsze umia-
ła słuchać swoich uczniów, bo wtedy będę umiała mówić do 
nich w taki sposób, aby chcieli słuchać mnie. To właśnie moja 
rada. Słuchajcie swoich uczniów, ich potrzeb, marzeń, zaintere-
sowań, pasji, kłopotów. Jeśli będą się czuli zrozumiani, akcep-
towani, jeśli będą się czuli ważni dla was, z pewnością z chęcią 
wysłuchają wszystkiego, co macie im do powiedzenia. 

W co więc zainwestowałaby Pani milion złotych, gdyby 
miała Pani taką możliwość? 

W szkołę, w której wszystko wolno. Ostatnio zafascynował 
mnie muzealno-edukacyjny eksperyment Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, którego finałem jest wystawa „W Muzeum 
wszystko wolno”, przygotowana od początku do końca przez 
dzieci. Jeżeli grupa dzieci potrafiła przez pół roku przygotować 
fantastyczną, przemyślaną wystawę, to jestem pewna, że taka 
„grupa ekspertów” ze szkołą poradziłaby sobie równie dobrze. 
Szkoła jest dla dzieci. Któż więc lepiej może znać ich potrze-
by niż one same? Kto lepiej może wiedzieć, jak chcą pozna-
wać i odkrywać świat, jaki kolor mebli i ścian im się podoba, 
jak chciałyby spędzać czas? Myślę, że przeprowadzenie takie-
go eksperymentu zaowocowałoby stworzeniem dobrej szko-
ły, w której dzieci czułyby się bezpiecznie, w której mogłyby 

zdobywać wiedzę i umiejętności poprzez 
aktywności, jakie je fascynują, intrygują, ja-
kich same chcą. Taka szkoła szczęśliwych 
dzieci... Czego więcej można sobie życzyć?

Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Uciekać na wieś, do domu mojej przy-

jaciółki, gdzie w ciszy i spokoju oddycham 
świeżym powietrzem, zjadam pomidory 
prosto z krzaka i obserwuję bawiące się 
w ogrodzie dzieci. To moja oaza spokoju. 
Tam czas ma inny wymiar. Mam wrażenie, 
że w każdej godzinie jest jakby więcej mi-
nut. Odpoczywam i wracam później z naładowanymi akumu-
latorami do mojej miejskiej, pędzącej rzeczywistości.  

A stres? Czy jakoś dodatkowo sobie Pani z nim radzi?
Tak, poprzez aktywność fizyczną. Stres zdecydowanie 

muszę wypływać albo wyjeździć na rowerze. Odpowiednia 
dawka ruchu to doskonała fabryka endorfin. Po takim treningu 
czuję się zrelaksowana.  

Pani największy sukces w życiu to…
Zdecydowanie bycie mamą. Mam dwoje wspaniałych 

dzieci (15-letnią Kaję i 11-letniego Kacpra). To mój największy 
powód do dumy. Mamy doskonałe relacje, świetnie się rozu-
miemy, potrafimy śmiać się razem do łez. To one są pierw-
szymi krytykami moich nowych zawodowych pomysłów. One 
pierwsze czytają scenariusze wymyślanych przeze mnie przed-
stawień. Doskonale rozumieją, ile radości odnajduję w swojej 
pracy, ale też ciągle stawiają przede mną nowe wyzwania. 

Muszę więc jeszcze zapytać: o czym Pani marzy?
Mam mnóstwo marzeń. Kiedy byłam małą dziewczynką 

i zdmuchiwałam świeczki na torcie urodzinowym, mama mó-
wiła: „Pomyśl sobie życzenie. Tylko nikomu nie mów, bo się 
nie spełni”. Nie zdradzę więc swoich marzeń, ale kiedyś chęt-
nie podzielę się tymi, które uda mi się spełnić. 

Katarzyna Trojańska
Zawsze mówi, że jest przede wszystkim pedagogiem terapeutą, a dopiero póź-
niej nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. W 2015 r. ukończyła studia pody-
plomowe na kierunku Neurodydaktyka i to one stały się dla niej inspiracją do 
stworzenia klasy, w której dzieci (po dokonaniu przez nią diagnozy preferencji 
sensorycznych i dominacji półkul mózgowych) uczą się stosownie do swoich po-
trzeb, możliwości i zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Nie korzystają z pod-
ręczników ani ćwiczeń, a  jedynie z materiałów wybranych przez siebie i przy-
gotowanych przez nauczyciela z  troską o  indywidualizację procesu nauczania. 
Prowadzi w szkole grupę „Teatr 3A”, która ma na swoim koncie kilka sukcesów 
(m.in. pierwsze miejsce na III Festiwalu Teatrów Szkolnych Polski Południowej 
im. Felicjana Dulskiego w Krakowie za spektakl Wieża Babel, będący obrazkiem 
z życia autystycznego dziecka). W tym roku przygotowuje spektakl Obudź się na 
podstawie książki Jak kózka uczyła się pływać Nele Moost i Pietera Kunstreicha

ŚWIAT
WYJĄTKOWYCH
NAUCZYCIELI
KATARZYNA TROJAńSKA
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teczka 
nauczyciela
Materiały przydatne we współpracy z uczniami,  

rodzicami, nauczycielami i dyrektorem

• nauczyciel w kryzysie

• wycieczki szkolne
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Autorytet nauczyciela
a autoprezentacja

Na autorytet nauczyciela wpływ ma nie tylko jego faktyczne postępowanie, kompetencje czy talent dydaktyczny, lecz 
także sposób, w jaki jest postrzegany przez obserwatorów – uczniów, ich rodziców, koleżanki/kolegów z pracy. Istotna 
jest m.in. mowa ciała, komunikaty werbalne i niewerbalne. 

1. Komunikacja werbalna – to sposób, w jaki budujemy nasze wypowiedzi oraz ich treść. Warto zwracać uwagę na to, że:
● to, co mówimy, powinno być podporządkowane zasadzie szacunku do partnera interakcji oraz do samego 

siebie,
● zarówno treść, jak i formę wypowiedzi należy dostosowywać do poziomu i możliwości komunikacyjnych słu-

chacza czy rozmówcy,
● za dowód inteligencji uważa się nie używanie skomplikowanego słownictwa, lecz przeciwnie – umiejętność 

mówienia o trudnych czy złożonych sprawach prostym, zrozumiałym językiem,
● powinniśmy mówić o naszym przedmiocie jak najciekawiej i najbardziej przystępnie – nauczyciel, który „do-

brze uczy”, jest chętniej uznawany za autorytet,
● korzystne dla naszego wizerunku jest posługiwanie się inteligentnym humorem czy aluzją, trzeba tu jednak 

sporo wyczucia, a przede wszystkim nigdy nie należy żartować z samych uczniów w sposób, który mógłby 
zagrozić ich samoocenie.

2. Komunikacja niewerbalna – składa się na nią tzw. mowa ciała: mimika, gestykulacja, postawa, a także tzw. parajęzyk, 
czyli te elementy komunikacji głosowej, które nie zawierają się w słowach (a więc np. brzmienie i siła głosu, tempo 
i rytm mówienia, wysokość dźwięku, artykulacja). Wszystkie te elementy mogą zdradzać nasz nastrój, emocje, na-
stawienie wobec rozmówcy, niepewność lub pewność siebie. Szczególną uwagę warto zwrócić na:

● spójność mowy ciała – komunikaty werbalne powinny potwierdzać się w niewerbalnych, jeśli są sprzeczne, 
budzi to nieufność lub dezorientację rozmówcy,

● postawę ciała – wyprostowana, otwarta, z lekko uniesioną głową i lekko wypiętą klatką piersiową, „naturalna”– 
czyli taka, która nie zdradza zdenerwowania, lecz otwartość i pewność siebie,

● mimikę twarzy – częsty, szczery uśmiech, utrzymywanie kontaktu wzrokowego z różnymi (a nie stale tymi sa-
mymi) osobami w klasie, panowanie nad ekspresją dezaprobaty podczas rozmowy z uczniem czy jego ustnej 
odpowiedzi,

● ruchy głowy – lekkie potakiwanie jest oznaką zainteresowania i zachętą do kontynuowania wypowiedzi,
● gestykulację – naturalna, ale oszczędna, służąca do podkreślenia najważniejszych treści; należy unikać skuba-

nia brody, ust czy ubrania, częstego drapania się (np. po szyi) i dotykania twarzy (gesty te sygnalizują niepew-
ność),

● głos – mówienie płynnie, ale bez pośpiechu, pełnym, w miarę możliwości niższym głosem, odpowiednio 
akcentując i z dobrym tempem; unikać należy szybkiego, urywanego, cichego lub zbyt głośnego mówienia, 
drżącym czy wysokim głosem – to oznaki zdenerwowania,

● poruszanie się w przestrzeni – przechadzanie się po klasie spokojnym, swobodnym krokiem, choćby tylko od 
czasu do czasu, pozwala nam zasygnalizować, że klasa jest naszym „terytorium”, na którym czujemy się swo-
bodnie i pewnie.
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Czym warto się kierować,  
budując relacje z uczniami

1. Nie graj kogoś, kim nie jesteś, postaw na swoje prawdziwe cechy, kompetencje i zalety.

2. Bądź pewna/pewny siebie, ale nie autorytarna/autorytarny,

3. Od początku otocz klasę opieką i życzliwością.

4. Wypracuj w sobie akceptującą postawę wobec uczniów.

5. Pamiętaj, że nauka jest najbardziej efektywna, kiedy sprawia radość.

6. Wspólnie, najlepiej na początku roku, ustalcie zasady dotyczące nauki, egzekwowania wiedzy i relacji w klasie; Ty masz 

ostatnie słowo, ale uwzględnij propozycje i opinie podopiecznych.

7. Bądź konsekwentna/konsekwentny.

8. Jasno określ, czego oczekujesz i jakie stosujesz kryteria oceny.

9. Egzekwując reguły, staraj się łączyć stanowczość z życzliwością.

10. Zachowuj obiektywizm i sprawiedliwość w ocenie każdego ucznia.

11. Traktuj uczniów tak jak sama/sam chcesz być traktowana/traktowany.

12. „Zarażaj” uczniów optymizmem, pokaż, że w nich wierzysz.

13. Pokaż uczniom, że zależy Ci na ich wynikach w nauce i ich życiu, że wierzysz w nich i w sens swojej pracy.

14. Zachowuj otwartą postawę, nie uprzedzaj się, traktuj podopiecznych indywidualnie.

15. Dostarczaj podopiecznym takiego wsparcia, jakiego potrzebują w danej sytuacji (emocjonalnego, dobrej rady czy pomo-

cy instytucjonalnej).

16. Szukaj w uczniach talentów oraz sposobów motywowania ich, aby je rozwijali.

17. Jasno stawiaj sprawy, formułuj propozycje i oczekiwania.

18. Zachowuj się elastycznie, w sposób dopasowany do sytuacji.

19. Nie zwalczaj liderów w klasie, staraj się ich pozyskać do współpracy.

20. Angażuj wszystkich uczniów w różne działania.

21. Staraj się włączać „trudnych uczniów” w życie klasy i nie zrażaj się ich oporem.

22. Nie skreślaj uczniów, którzy źle się zachowują, ale też nie pobłażaj im.

23. Dbaj o to, by nie zawieść zaufania klasy.

24. Nie obrażaj się – ucz podopiecznych rozwiązywania konfliktów przez dialog.

25. Staraj się nadążać za młodzieżą, by być na bieżąco z ich problemami, zainteresowaniami, upodobaniami.

26. Nie obawiaj się powiedzieć „nie wiem” – umiejętność przyznania się do błędu jest oznaką siły, nie słabości.

27. Krytykuj tylko konstruktywnie.

28. Nie obwiniaj, nie wyśmiewaj, nie narzekaj, nie przymuszaj, nie szantażuj.

29. Przeanalizuj wcześniej popełniane błędy i zastanów się, jak ich w przyszłości uniknąć.

30. Pamiętaj, że dzieci i młodzież mają naturalną potrzebę posiadania mentora. 
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Przemęczenie, wypalenie
test

W zasadzie każdy z nas od czasu do czasu doświadcza spadku formy, stresu i zmęczenia. W zawodzie nauczyciela dodat-
kowo wskazać można pewne okresy w roku, które temu sprzyjają – szczególnie czas zbliżających się zakończeń semestrów 
czy egzaminów końcowych, czy też obfitujące w obowiązki rozpoczęcie roku. Odczuwanie przeciążenia w tym czasie jest 
w zasadzie naturalne. Ale zdarza się, że stres i zmęczenie przedłużają się, stopniowo, ale trwale obniżając nasz nastrój i osła-
biając siły życiowe. A to już może być powodem do niepokoju.

Przemęczenie, chroniczny stres oraz jedna z ich konsekwencji – wypalenie zawodowe – są bardzo trudne do zaobserwo-
wania dla osoby, której dotyczą. Rozwijają się na tyle powoli, że tego nie zauważamy. W efekcie osoby, które doświadczają 
wypalenia, często trafiają do specjalisty już w bardziej zaawansowanym stadium. I bardzo dobrze, że trafiają – skuteczna 
pomoc wciąż jest możliwa. Jednak im wcześniej skontaktujemy się ze specjalistą (zamiast liczyć na to, że dolegliwości same 
znikną), tym szybciej i łatwiej odzyskamy dobre samopoczucie.

Czy dotyczy Cię problem przemęczenia i/lub wypalenia? W ocenie sytuacji może pomóc Ci poniższy test. Pamiętaj jednak, 
że to tylko psychozabawa, a nie narzędzie diagnostyczne – wyniki są jedynie orientacyjne, dlatego potraktuj je jako wska-
zówkę. W pełni wiarygodnej oceny Twojego stanu dokonać może tylko specjalista. Jeśli więc podejrzewasz u siebie wypale-
nie lub poważne skutki przemęczenia i stresu, skontaktuj się z psychologiem, psychoterapeutą lub lekarzem medycyny pracy.

Przeczytaj uważnie poniższe pytania i zaznacz na skali od 1 do 4 tę odpowiedź, która Twoim zdaniem najlepiej do Ciebie 
pasuje. Weź pod uwagę dłuższy okres czasu (np. miesiąc lub dłużej), a nie tylko kilka ostatnich dni. Następnie podlicz 
i sprawdź wyniki.

Skala odpowiedzi:
1 – Nigdy lub rzadko
2 – Czasami
3 – Często
4 – Prawie zawsze albo zawsze

1. Czuje, że mam w sobie dużo energii do działania.

 1 – 2 – 3 – 4

2. Jest mi łatwo nawiązać kontakt i dojść do porozumienia z moimi uczniami.

 1 – 2 – 3 – 4
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3. W trudnych sytuacjach w pracy bez większego trudu potrafię zachować emocjonalny spokój.

 1 – 2 – 3 – 4

4. Sądzę, że osiągnęłam/osiągnąłem w swojej pracy sporo ważnych celów/sukcesów.

 1 – 2 – 3 – 4

5. Praca z uczniami jest dla mnie źródłem satysfakcji i pozytywnych emocji.

 1 – 2 – 3 – 4

6. Jest mi łatwo stworzyć w klasie przyjemną atmosferę.

 1 – 2 – 3 – 4

7. Czuję, że moja praca ma znaczenie dla moich uczniów i ich przyszłego życia.

 1 – 2 – 3 – 4

8. Potrafię skutecznie pomagać moim uczniom, kiedy zwracają się do mnie po pomoc.

 1 – 2 – 3 – 4

9. Mam wrażenie, że pracuję zbyt ciężko.

 1 – 2 – 3 – 4

10. Pod koniec dnia pracy często odczuwam znużenie.

 1 – 2 – 3 – 4

11. Mam wrażenie, że moja praca wyczerpuje mnie emocjonalnie.

 1 – 2 – 3 – 4

12. Kiedy wstaję rano, czuję się zmęczona/zmęczony na samą myśl o tym, że mam iść do pracy.

 1 – 2 – 3 – 4
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13. Mam wrażenie, że moja praca nie ma sensu.

 1 – 2 – 3 – 4

14. Jak tylko mogę, staram się unikać bezpośrednich kontaktów z uczniami oraz ich rodzicami.

 1 – 2 – 3 – 4

15. Odnoszę wrażenie, że już nic więcej nie osiągnę i/lub nie rozwinę się już bardziej jako nauczycielka/nauczyciel.

 1 – 2 – 3 – 4

16. Jestem mniej wrażliwa/wrażliwy na potrzeby i emocje moich uczniów niż kiedyś, nie mam ochoty się w to angażować.

 1 – 2 – 3 – 4

17. Mam wrażenie, że część uczniów (lub ich rodziców) sądzi, że z mojego sposobu pracy czy podejścia wynikają ich kło-
poty w nauce.

 1 – 2 – 3 – 4

18. Myślę, że jestem mniej empatyczna/empatyczny niż kiedyś.

 1 – 2 – 3 – 4

19. Nie czuję się odpowiedzialna/odpowiedzialny za to, co stanie się z moimi uczniami – to ich sprawa.

 1 – 2 – 3 – 4

20. Kiedy jestem w domu, nie potrafię się zrelaksować i/lub cieszyć wolnym czasem, kiedy już go mam.

 1 – 2 – 3 – 4

Punktacja:
Pytania 1–8: punktacja odwrócona (odp. 1 = 4 pkt, odp. 4 = 1 pkt itd.)
Pytania 9–20: punktacja normalna (odp. 1 = 1 pkt, odp. 2 = 2 pkt itd.)

Podlicz uzyskany przez siebie wynik i sprawdź, w którym przedziale się mieścisz.
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20–40 punktów

Wygląda na to, że jesteś w dobrej formie, a praca w zawodzie jest dla Ciebie raczej źródłem satysfakcji niż psychicznego 
czy fizycznego dyskomfortu. Umiesz dostrzec w swojej pracy sens. Potrafisz i chcesz się zaangażować, a jeśli doświadczasz 
stresu, zmęczenia czy zniechęcenia, to tylko sporadycznie. Masz dobre podejście i sporo pomysłów, potrafisz ze swojej pracy 
czerpać to, co najlepsze i cieszyć się tym, nawet jeśli nie zawsze wszystko idzie po Twojej myśli.

Rada: Staraj się zachowywać równowagę między zaangażowaniem a dystansem i rozwijaj swoje umiejętności z zakresu 
radzenia sobie ze stresem. Staraj się być świadoma/świadomy siebie, swoich uczuć i potrzeb; jeśli zauważysz oznaki prze-
męczenia, jak najszybciej staraj się im przeciwdziałać – dzięki temu zachowasz pasję do pracy.

41–60 punktów 

Najwyraźniej znasz już uczucie stresu i zmęczenia, doświadczasz też rosnących trudności w radzeniu sobie z nimi. Coraz 
częściej masz problem z efektywnym wypoczynkiem, zdarza się, że tracisz zaangażowanie i nie zawsze masz siłę na to, by 
dawać z siebie wszystko. Możesz też czuć się niedostatecznie doceniana/doceniany. Mimo tych trudności wciąż jednak sta-
rasz się pracować tak dobrze jak jesteś w stanie, zależy Ci na uczniach i na ich wynikach, nawet jeśli nie pochylasz się nad 
nimi z taką troską jak kiedyś. Nie musisz, ale możesz być zagrożona/zagrożony wypaleniem zawodowym.

Rada: Postaraj się jak najszybciej zastosować metody przeciwdziałania wypaleniu i szkodliwym skutkom stresu. Zdejmij 
z siebie część mniej ważnych obowiązków, poproś domowników, by odciążyli Cię w obowiązkach domowych, poszukaj 
wsparcia emocjonalnego, zadbaj o zdrowe i regularne odżywianie oraz sen, zastosuj metody redukowania stresu (niezbyt for-
sowny ruch na świeżym powietrzu, relaks, ćwiczenia antystresowe itp.), a jeśli to nie wystarczy, skonsultuj się ze specjalistą, 
który pomoże Ci znaleźć skuteczne sposoby odzyskania dobrego samopoczucia.

61–80 punktów

Twój wynik wskazuje, że już od dłuższego czasu doświadczasz przemęczenia i stresu, być może nawet wypalenia zawo-
dowego, choć tę diagnozę może postawić tylko specjalista w bezpośrednim kontakcie. Możliwe, że myślisz, że zawód 
nauczyciela nie jest dla Ciebie; być może zastanawiasz się, jak to się stało, że kiedyś tak lubiłaś/lubiłeś tę pracę, a teraz 
coraz bardziej Cię ona przerasta. Pamiętaj, że wcale nie musi tak być – to wrażenie może być efektem przedłużającego się 
przemęczenia i stresu i można je pokonać.

Rada: Przede wszystkim warto skontaktować się ze specjalistą – psychologiem, psychoterapeutą czy lekarzem medycyny 
pracy, a nawet z lekarzem rodzinnym, który doradzi Ci, co dalej. Ponadto postaraj się wprowadzić zdrowe zmiany w swoim 
trybie życia i sposobie odżywiania, zdejmij z siebie dodatkowe, nieobowiązkowe zadania i poświęcaj pracy tylko tyle czasu 
i energii, ile jest niezbędne. Postaraj się sprawiać sobie więcej przyjemności, ale uważaj na używki – wypalenie zawodowe 
zwiększa ryzyko uzależnień. Szukaj oparcia w bliskich osobach, nie ukrywaj przed nimi swojego problemu. Dzięki ich (oraz 
fachowemu) wsparciu masz duże szanse na odzyskanie dobrego samopoczucia i energii, a także odnalezienie na nowo sensu 
i możliwości spełniania się w swojej pracy.
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Ankieta dla uczniów

Imię i nazwisko nauczycielki/nauczyciela, której/którego dotyczy ankieta: …………………………………………………………

Dzięki tej ankiecie chcę poznać Wasze – moich uczniów – opinie na mój temat. To, jak mnie postrzegacie jest dla mnie bar-
dzo ważne. Chcę się dowiedzieć, co według Was jest dobre w naszej relacji, a co należałoby zmienić.

Ankieta jest całkowicie anonimowa! Nie podpisujcie się pod nią, a jedynie udzielcie odpowiedzi na pytania jak najbardziej 
szczerze. Przeczytajcie pytania i przy każdym z nich zaznaczcie tę odpowiedź, która Waszym zdaniem najbardziej pasuje. 

1. Czy lubisz przedmiot, którego Cię uczę?
☐ Zdecydowanie tak
☐ Raczej tak
☐ I tak, i nie (obojętnie)
☐ Raczej nie
☐ Zdecydowanie nie

2. Jak najczęściej czujesz się podczas lekcji ze mną?

B C F I J
3. Czy potrafię Cię zainteresować przedmiotem, którego uczę?

☐ Zdecydowanie tak
☐ Raczej tak
☐ I tak, i nie (obojętnie)
☐ Raczej nie
☐ Zdecydowanie nie

4. Czy jasno tłumaczę zagadnienia omawiane na lekcjach?
☐ Zdecydowanie tak
☐ Raczej tak
☐ I tak, i nie (obojętnie)
☐ Raczej nie
☐ Zdecydowanie nie
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5. Czy potrafię utrzymać dyscyplinę na lekcji?
☐ Zdecydowanie tak
☐ Raczej tak
☐ I tak, i nie (obojętnie)
☐ Raczej nie
☐ Zdecydowanie nie

6. Czy masz wrażenie, że możesz na mnie polegać?
☐ Zdecydowanie tak
☐ Raczej tak
☐ I tak, i nie (obojętnie)
☐ Raczej nie
☐ Zdecydowanie nie

7. Czy masz zaufanie do mojej wiedzy?
☐ Zdecydowanie tak
☐ Raczej tak
☐ I tak, i nie (obojętnie)
☐ Raczej nie
☐ Zdecydowanie nie

8. Jak sądzisz, czy lubię swój przedmiot?
☐ Zdecydowanie tak
☐ Raczej tak
☐ I tak, i nie (obojętnie)
☐ Raczej nie
☐ Zdecydowanie nie

9. Spośród poniższych określeń zaznacz maksymalnie siedem, które pasują do mnie najbardziej:
☐ Wymagająca/wymagający
☐ Pomocna/pomocny
☐ Sprawiedliwa/sprawiedliwy
☐ Niesprawiedliwa/niesprawiedliwy
☐ Motywująca/motywujący
☐ Profesjonalna/profesjonalny
☐ Nadmiernie krytyczna/nadmiernie krytyczny
☐ Zniechęcająca/zniechęcający
☐ Komunikatywna/komunikatywny
☐ Autorytet
☐ Mądra/mądry
☐ Nieprofesjonalna/nieprofesjonalny
☐ Nielogiczna/nielogiczny
☐ Zachęcająca/zachęcający
☐ Surowa/surowy
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10. Spośród poniższych określeń zaznacz maksymalnie siedem, które pasują do mnie najbardziej:
☐ Zaangażowana/zaangażowany
☐ Bierna/bierny
☐ Miła/miły
☐ Pewna/pewny siebie
☐ Niepewna/niepewny
☐ Optymistyczna/optymistyczny
☐ Przyjazna/przyjazny
☐ Zagubiona/zagubiony
☐ Troskliwa/troskliwy
☐ Z poczuciem humoru
☐ Ponura/ponury
☐ Nieśmiała/nieśmiały
☐ Odważna/odważny
☐ Taktowna/taktowny
☐ Niesympatyczna/niesympatyczny

W lekcjach prowadzonych przeze mnie podoba Ci się: 

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

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

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

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

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

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

W lekcjach prowadzonych przeze mnie nie podoba Ci się:  

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

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

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

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

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

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

Dodatkowe uwagi: 

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

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

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

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

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

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

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi!
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Program wycieczki
trójmiasto

GRUPA WIEKOWA:
Klasy VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

CZAS TRWANIA:
Trzy dni.

CEL:
● poznanie najważniejszych zabytków Trójmiasta,
● podróżowanie różnorodnymi środkami lokomocji, bezpieczne poruszanie się po mieście,
● upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
● integracja klasy.

RAMOWY PLAN:
Dzień pierwszy

● zbiórka na dworcu PKP, przejazd pociągiem do Gdańska
● ok. 11.00: przyjazd do Gdańska
● 12.00: zakwaterowanie np. w szkolnym schronisku młodzieżowym
● 13.30: obiad
● 14.45: przejazd tramwajem do parku Oliwskiego, spacer po parku, zwiedzanie katedry (możliwość wysłuchania kon-

certu organowego) i Pałacu Opatów, Wystawa Współczesnej Rzeźby Gdańskiej, palmiarnia, „groty szeptów”, czas 
wolny

● 18.00: powrót do miejsca noclegu
● 18.30: kolacja
● 19.30: przejazd tramwajem na ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 – PGE Arena (stadion)
● 21.00: powrót do miejsca noclegu
● 22.00: cisza nocna

Dzień drugi
● 07.30: pobudka
● 08.30: śniadanie
● 09.30: przejazd tramwajem na dworzec PKP; przejazd kolejką SKM do Gdyni
● 11.00: przyjazd do Gdyni – spacer na skwer Kościuszki, zwiedzanie żaglowca „Dar Pomorza” (wstęp) i/lub okrętu 

wojennego ORP „Błyskawica” (wstęp), zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego (wstęp, możliwość wykupienia zajęć warsz-
tatowych); czas wolny

● 15.00: obiad
● 16.00: przejazd kolejką SKM do Sopotu; spacer ul. Bohaterów Monte Cassino w kierunku placu Zdrojowego i molo 

(wstęp); relaks na plaży – czas wolny
● 19.00: powrót kolejką SKM do Gdańska
● 20.00: kolacja w miejscu noclegu; zabawy integracyjne lub czas wolny
● 22.00: cisza nocna
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Dzień trzeci 
● 07.30: pobudka, pakowanie
● 08.30: śniadanie
● 09.45: przejazd tramwajem do Głównego Miasta
● 10.00: spacer i zwiedzanie zabytków Gdańska (w tym również czas wolny):

● Brama Wyżynna, Katownia, Złota Brama,
● ul. Długi Targ – Ratusz Głównego Miasta, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Zielona Brama,
● ul. Mariacka – pracownie bursztynu, kościół Najświętszej Marii Panny,
● Muzeum Bursztynu (wstęp),
● spacer brzegiem Motławy – Żuraw Gdański,
● Muzeum Poczty Polskiej (wstęp),
● kościół św. Katarzyny i św. Brygidy;

● 15.00: obiad
● 16.00: spacer – przejście na ul. Długi Targ pod Nowy Dom Ławy z panienką z okienka
● 17.00: powrót do miejsca noclegu (przygotowanie prowiantu, pakowanie, sprzątanie)
● 18.00: przejazd tramwajem na dworzec PKP; wyjazd do miejsca zamieszkania.

ZAKWATEROWANIE:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe – możliwe trzy lokalizacje (www.ssm.gda.pl):

● ul. Kartuska 245B,
● ul. Wałowa 21,
● al. Grunwaldzka 244.

OBIADY:
● Gdańsk: Bar „Turystyczny” – ul. Szeroka 8/10,
● Gdynia: „Bistro Kwadrans” – skwer Kościuszki 20.

INFORMACJE DODATKOWE:
Program wycieczki jest bogaty, ale jednocześnie skonstruowany w taki sposób, aby łatwo można było zmienić kolejność 

zwiedzanych obiektów i miast (np. w razie niepogody plażowanie można przełożyć na inny dzień).
Dużą atrakcją, szczególnie dla dzieci mieszkających w mniejszych miejscowościach, będzie podróżowanie różnorodny-

mi środkami transportu (pociąg, tramwaj, SKM). Jest to z pewnością o wiele tańsze rozwiązanie niż wynajęcie autokaru, opła-
cenie pobytu kierowcy oraz parkingów. Warto sprawdzić na stronach internetowych PKP, SKM oraz ZTM w Gdańsku, czy są 
możliwe promocje biletowe dla zorganizowanych grup. PKP często oferuje zniżkowe bilety grupowe (np. sześć przejazdów 
w cenie pięciu) lub bilety czasowe (np. weekendowe) – oczywiście ceny i promocje są uzależnione od liczby kilometrów 
do pokonania lub rodzaju pociągu (TLK, Intercity itp.). Planując częste podróże tramwajami i autobusami miejskimi, warto 
pomyśleć o biletach dobowych. Decydując się na taki sposób podróżowania – bez autokaru – musimy się liczyć z tym, że 
będziemy zależni od rozkładów jazdy. Musimy być zatem bardzo elastyczni i na bieżąco kontrolować, czy jesteśmy w stanie 
zobaczyć wszystkie miejsca w zaplanowanym czasie. 

INNE WARIANTY:
Program wycieczki można oczywiście dowolnie modyfikować. Przede wszystkim od zainteresowań uczniów zależy, 

jakie muzea odwiedzimy. Te uwzględnione w programie są najciekawszymi propozycjami, ale dla wielbicieli historii zwie-
dzanie Żurawia czy też wycieczka na Westerplatte mogą okazać się bardziej interesujące niż Akwarium. Fanów piłki nożnej 
z pewnością ucieszy możliwość zwiedzenia stadionu PGE Arena w Gdańsku (www.pgearena.gdansk.pl/zwiedzanie). Warto 
jednak zwrócić uwagę na odbywające się tam wydarzenia (mecze, koncerty), podczas których zwiedzanie nie jest możliwe.
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Regulamin wycieczki do Trójmiasta
............................................................. 

(termin wycieczki)

W trakcie wycieczki:

1. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i poleceń opiekunów.

2. Nie wolno bez wiedzy i pozwolenia opiekunów oddalać się od grupy.

3. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych, a także pasażerów komuni-
kacji masowej (w pociągu, tramwaju).

4. Należy przestrzegać zasad obowiązujących w …………………………….. (miejsce noclegu, np. szkolne schronisko mło-
dzieżowe), a także innych miejscach publicznych (w muzeach nie wolno dotykać eksponatów, należy kulturalnie zacho-
wywać się w restauracji, toaletach, komunikacji miejskiej itp.). Wszędzie należy pozostawić po sobie porządek.

5. Każdy fakt budzący niepokój, złe samopoczucie lub nieprawidłowość, a także niewłaściwe zachowanie innych uczestni-
ków wycieczki należy natychmiast zgłosić opiekunom.

6. Nie wolno rozmawiać z osobami nieznajomymi, zaczepiać obcych; należy zgłaszać obecność takich osób opiekunom.

7. W trakcie pobytu nad wodą należy zachować szczególną ostrożność, nie wchodzić do wody bez wiedzy opiekunów.

8. Należy zachowywać się kulturalnie, serdecznie i uprzejmie wobec innych osób, w tym uczestników wycieczki.

9. Zabronione jest posiadanie, spożywanie i kupowanie alkoholu, papierosów i innych środków odurzających.

10. Należy przekazać opiekunowi ważną szkolną legitymację – dokument uprawniający do przejazdów i wstępów ulgowych.

11. Należy punktualnie zgłaszać się na zbiórki.

12. Nie wolno zażywać żadnych leków bez wiedzy i zgody opiekunów. Uczniowie, którzy muszą zażywać leki, zobowiązani 
są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców, zawierającej nazwę leku, częstotliwość zażywania i dawkowanie.

Uczeń zachowuje się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych uczestników wycieczki. Złamanie zasad zawartych 
w regulaminie zostanie ukarane zgodnie z zapisami zawartymi w szkolnym systemie oceniania zachowania, a w wyjątko-
wych przypadkach wykluczeniem ucznia z dalszego udziału w wycieczce – wezwaniem rodzica i odesłaniem do domu na 
własny koszt.

Za wszystkie szkody materialne spowodowane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Opiekunowie nie biorą odpowiedzialności za urządzenia elektroniczne, które są własnością uczniów – m.in. aparaty foto-
graficzne, telefony komórkowe.



36 sygnał  kwiecień 2016

TECZKA NAUCZYCIELA | Wycieczki szkolne

Program wycieczki
kraków

GRUPA WIEKOWA:
Klasy VI szkoły podstawowej.

TERMIN:
Dwa dni (najlepiej maj–czerwiec).

CEL:
● poznanie najważniejszych zabytków Krakowa,
● upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
● integracja klasy.

RAMOWY PLAN:
Dzień pierwszy

● ok. 6.00: zbiórka przy szkole, przejazd do Krakowa
● ok. 11.00: przyjazd do Krakowa
● 12.00: zakwaterowanie np. w schronisku młodzieżowym
● 12.30: zwiedzanie ogrodu zoologicznego z przewodnikiem, czas wolny
● 16.00: spacer po krakowskich Błoniach (przejazd autobusem koło stadionu Cracovii)
● 17.00: obiadokolacja w schronisku
● 18.30: wieczorny spacer po Starym Mieście
● 20.30: powrót do miejsca noclegu
● 22.00: cisza nocna

Dzień drugi 
● 07.00: pobudka, pakowanie
● 08.00: śniadanie
● 09.30: zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu – lekcja muzealna, wzgórze wawelskie, katedra, Smocza Jama
● 12.00: zwiedzanie Starego Miasta: Sukiennice, kościół Mariacki, Jama Michalika, Restauracja Wierzynek, ul. Floriań-

ska, Brama Floriańska, Barbakan, Planty, czas wolny, zwiedzanie muzeum Podziemia Rynku
● 17.00: obiadokolacja w miejscu noclegu
● 18.00: wyjazd do miejsca zamieszkania

ZAKWATEROWANIE: 
Polecane schroniska młodzieżowe:

● PTSM Oleandry, ul. Oleandry 4
 www.smkrakow.pl
● SSM w Krakowie, ul. Sokolska 17 (w centrum), Grochowa 21 (dalej od centrum)
 www.ssm.com.pl/index.php?lan=pl&sec=lokalizacje&sub=

INFORMACJE DODATKOWE:
Wycieczka jest skierowana do uczniów klas VI szkoły podstawowej, ale z powodzeniem można ją zrealizować rów-

nież z młodszymi dziećmi. Program wycieczki jest skonstruowany w ten sposób, aby można było go swobodnie mody-
fikować. Przede wszystkim wiele zależy od zainteresowań uczniów. Propozycje uwzględnione w programie wydają się 
najciekawsze, ale dla wielbicieli filmów można dodać jeszcze seans kinowy, dla amatorów sportu – wizytę w aquaparku, 
dla ambitnych humanistów – wieczorny spektakl w teatrze itd. 
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Regulamin wycieczki do Krakowa
............................................................. 

(termin wycieczki)

W trakcie wycieczki:

1. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i poleceń opiekunów.

2. Nie wolno bez wiedzy i pozwolenia opiekunów oddalać się od grupy.

3. Powinno się bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych.

4. Należy przestrzegać zasad obowiązujących w miejscach publicznych (kulturalnie zachowywać się w restauracji, toale-
tach itp., w muzeum nie wolno dotykać eksponatów, w zoo nie można karmić zwierząt). Wszędzie trzeba pozostawić po 
sobie porządek.

5. Podczas zwiedzania restauracji należy zachowywać się kulturalnie i dyskretnie. Nie można zakłócać porządku, przeszka-
dzać klientom w spożywaniu posiłków ani utrudniać pracy obsłudze.

6. Powinno się przestrzegać zasad obowiązujących w …………………………………………….. (miejsce noclegu, np. schro-
nisko młodzieżowe).

7. Każdy fakt budzący niepokój, złe samopoczucie lub nieprawidłowość, a także niewłaściwe zachowanie innych uczestni-
ków wycieczki należy natychmiast zgłosić opiekunom.

8. Nie wolno rozmawiać z osobami nieznajomymi, zaczepiać obcych; należy zgłaszać obecność takich osób opiekunom.

9. Należy zachowywać się kulturalnie, serdecznie i uprzejmie wobec innych osób, w tym uczestników wycieczki.

10. Zabronione jest posiadanie, spożywanie i kupowanie alkoholu, papierosów i innych środków odurzających. 

11. Należy punktualnie zgłaszać się na zbiórki.

12. Nie wolno zażywać żadnych leków bez wiedzy i zgody opiekunów. Uczniowie, którzy muszą brać leki, zobowiązani są 
do przedstawienia pisemnej zgody rodziców, zawierającej nazwę leku, częstotliwość zażywania i dawkowanie.

Uczeń zachowuje się tak, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym uczestnikom wycieczki. Złamanie zasad zawartych 
w regulaminie zostanie ukarane zgodnie z zapisami zawartymi w szkolnym systemie oceniania zachowania, a w wyjątko-
wych przypadkach wykluczeniem ucznia z dalszego udziału w wycieczce – wezwaniem rodzica i odesłaniem do domu na 
własny koszt.

Za wszystkie szkody materialne spowodowane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Opiekunowie nie biorą odpowiedzialności za urządzenia elektroniczne, które są własnością uczniów – m.in. aparaty foto-
graficzne, telefony komórkowe.



38 sygnał  kwiecień 2016

TECZKA NAUCZYCIELA | Wycieczki szkolne

Harmonogram wycieczki

Data i godz. 
wyjazdu Liczba km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego 

i żywieniowego

.....................................................................
                 (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
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Nauczyciele, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfi-
kowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych, zobowiązani są do dostosowania wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Biorąc pod uwagę całe życie, człowiek o inteligencji od-
powiadającej niskiej normie jest w lepszej sytuacji niż ten 
z niepełnosprawnością intelektualną – ma większe szanse na 
zdobycie i wykonywanie zawodu oraz efektywne pełnienie 
innych ról życiowych. Natomiast w szkole często łatwiej jest 
dzieciom z niepełnosprawnością, o ile posiadają orzeczenie 
o kształceniu specjalnym. Najtrudniej bywa zaś uczniom 
z potencjałem określanym jako niższy niż przeciętny bądź 
odpowiadający pograniczu normy. Dzieciom tym nie przy-
sługuje orzeczenie o kształceniu specjalnym, a program 
szkoły ogólnodostępnej jest dla nich trudny.

Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna stanowią 
14 proc. populacji szkolnej, a więc statystycznie jest to aż 
3–4 uczniów w klasie. Uzyskują oni słabe wyniki w nauce, 
często pomimo dużego własnego nakładu pracy, a niekiedy 
nawet mimo intensywnej stymulacji rozwoju. Ich poziom 
intelektualny odpowiada wcześniejszej fazie rozwojowej. 
W małym stopniu potrafią generalizować wiedzę i wyko-
rzystywać ją w różnych sytuacjach. Dlatego mają trudności 
z porządkowaniem nowych informacji i zapamiętywaniem 
ich na dłużej. W przypadku tych dzieci konieczne jest do-
stosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści wymagań. 
Możemy zatem mówić o obniżeniu wymagań, choć obniże-
nie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy 
programowej. Konieczne jest więc zastosowanie wobec tych 
dzieci metod ułatwiających opanowanie materiału. 

Jak pracować z uczniem o niższych możliwościach umysłowych 
Konkretne sposoby dostosowania wymagań edukacyj-

nych należy dobierać indywidualnie i w zależności od moc-
niejszych i słabszych stron ucznia. 

Jeśli dziecko ma trudności z koncentracją i rozumieniem 
wypowiedzi, należy podawać polecenia w prostszej formie 
i upewnić się, czy zrozumiało, co ma zrobić. Warto przy tym 
unikać trudnych czy abstrakcyjnych pojęć. Często konieczne 
jest odwoływanie się do konkretów i przykładów znanych 
dziecku z codziennego życia. Istotny jest indywidualny kon-
takt, a więc częste podchodzenie w celu udzielania dodatko-
wej pomocy, wyjaśnień.

Jeśli dziecko pracuje w wolnym tempie, konieczne jest 
zadawanie mniejszej liczby zadań zarówno na lekcji, jak 
i do domu. Niedopuszczalne jest, by dziecko w klasach I–III 
spędzało przy odrabianiu lekcji więcej niż godzinę dziennie, 
ponieważ powinno mieć ono czas również na zabawę, roz-
wijanie zainteresowań i kompetencji społecznych oraz życie 
rodzinne. 

Uczniowie o niższym intelekcie powinni być obję-
ci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie spe-
cjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz 
zespołu dydaktyczno-wyrównawczego. Szczególnie 
u młodszych dzieci należy, oprócz wyjaśniania bieżących 
zagadnień programowych, usprawniać funkcje poznaw-
cze. W zależności od indywidualnych potrzeb warto sty-
mulować:

● funkcje słuchowo-językowe (np. poprzez zabawy 
w sklep – zapamiętywanie listy zakupów, liczenie 
pieniędzy, naukę wyliczanek połączonych z wystuki-
waniem rytmu lub odtwarzaniem określonych gestów, 
zabawę w głuchy telefon),

Słabszy uczeń
jak dostosowywać wymagania edukacyjne do możliwości słabszych uczniów?  

czy równowaga między potrzebami uczniów a oczekiwaniami stawianymi nauczycielom  
i szkole jest możliwa? kiedy warto, by uczeń powtarzał klasę? 

A l e k s a n d r a  J a g ł a
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● funkcje wzrokowo-przestrzenne (np. przez składanie 
i rozkładanie papieru jak w przypadku origami, budo-
wanie z klocków, puzzle, układanki, porównywanie 
obrazków pozornie identycznych, ale również przez 
zabawy ruchowe z wykorzystaniem pojęć dotyczących 
przestrzeni – można zbudować tor przeszkód, który 
dziecko pokonuje z zawiązanymi oczami, wypełnia-
jąc komendy: „Skręć w prawo/lewo”, „Cofnij się/idź do 
przodu”, „Schyl się i przeczołgaj”),

● koordynację wzrokowo-ruchową (np. poprzez szycie, 
wycinanie, malowanie, tworzenie z różnych materia-
łów, takich jak: plastelina, masa solna, włóczka, tkani-
ny, a także przez zabawy ruchowe). 

Szczególnie istotne u wszystkich dzieci o niższych moż-
liwościach umysłowych jest rozwijanie myślenia logicznego. 
Warto zwrócić uwagę na naukę klasyfikowania. Do tego typu 
zajęć bardzo dobrze nadają się np. guziki, które można gru-
pować, biorąc pod uwagę wiele różnych kryteriów, np. kolor, 
wielkość, kształt, liczbę dziurek. Można również grupować 
obrazki, układając osobno najpierw zwierzęta i ubrania, na-
stępnie zwierzęta domowe i dzikie oraz ubrania letnie i zimo-
we. Dzieci lubią zabawę w zgadywanki, np. takie, gdy jedna 
osoba pyta: „Co mam na myśli?”, a kolejne zadają pytania 
o poszczególne cechy, np. „Czy to jest czerwone?”, „Czy to 
jest duże?” itp. Myślenie przyczynowo-skutkowe usprawnia-
ne może być np. poprzez układanie historyjek obrazkowych. 

Wszystkie dzieci potrzebują osadzania wiedzy w rzeczy-
wistości, we własnych doświadczeniach, zaś dla dzieci o obni-
żonych możliwościach umysłowych jest to jeszcze ważniejsze. 

Przy utrwalaniu nazw miesięcy warto więc pytać o to, które 
miesiące są wakacyjne, w którym zaczyna się rok szkolny, 
w którym jest Boże Narodzenie, w którym dziecko ma urodziny 
itp. Omawiając kierunki świata, można zachęcić rodziców, by 
obejrzeli z dzieckiem zachód słońca, następnie wytłumaczyć, 
że słońce zachodzi na zachodzie, a wschodzi na wschodzie. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce
Nauczyciele powinni dostosowywać wymagania edu-

kacyjne do możliwości psychofizycznych wszystkich dzieci 
z trudnościami w nauce. Jeśli dzieci te nie były diagnozo-
wane w poradni i w związku z tym nie otrzymały opinii ani 
orzeczenia, dostosowanie wymagań powinno odbywać się 
na podstawie własnej diagnozy nauczycieli, opartej na ob-
serwacji ucznia. W praktyce jednak nauczyciele niechętnie 
dostosowują wymagania do możliwości uczniów o niższym 
intelekcie. Dlaczego? Ponieważ – jak sami twierdzą – ucznio-
wie ci nie mają zapewnionych warunków na sprawdzianach 
zewnętrznych, w przeciwieństwie do dzieci z orzeczeniami 
bądź z opinią o dysleksji. A sprawdziany te, podobnie zresztą 
jak diagnozy umiejętności przeprowadzane m.in. w klasie III, 
traktowane są jako forma oceny pracy nauczycieli.

Polski system szkolnictwa jest bardzo mocno skoncentro-
wany na ocenianiu. Oceniani są oczywiście przede wszyst-
kim uczniowie, jednak ocenie podlegają również nauczycie-
le i szkoły. Ocen domagają się także rodzice, którzy już na 
zebraniu w I klasie pytają nieraz, jak wypadła klasa ich dzieci 
w diagnozie na tle innych klas, i są niezadowoleni, gdy wy-
niki są słabe. 
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W przyszłym roku szkolnym nie będzie już przeprowa-
dzany sprawdzian szóstoklasisty. Jednak Minister Edukacji 
Narodowej Anna Zalewska proponuje, by uczniowie pisali 
test sprawdzający poziom wiedzy na początku I klasy gimna-
zjum. Test ten, podobnie jak sprawdzian, byłby traktowany 
jako narzędzie oceny pracy szkół podstawowych. 

Tworząc rankingi szkół na podstawie wyników testów, na 
barki nauczycieli kładzie się odpowiedzialność nie tylko za 
metody pracy, jakie stosują, ale również za uzyskiwany efekt, 
który zależy nie tylko od nich. Jeśli nauczycielowi trafi się 
słabsza pod różnymi względami klasa, to martwi się on, że 
uczniowie gorzej zdadzą egzamin, a on nauczyciel będzie 
z tego rozliczany. Efektem jest niestety nacisk wywierany na 
dzieci i ich rodziców, by więcej pracowali w domu, a tak-
że niechęć do dostosowywania wymagań do możliwości 
uczniów o niższym intelekcie. 

Natalia i Krzysztof Minge w książce Jak wspierać rozwój 
dziecka w wieku 6–13 lat? piszą, że oceniając dzieci, warto 
brać pod uwagę postępy, jakie robią, a nie tylko obecne umie-
jętności. Czyli warto porównywać dziecko nie do innych dzieci 
z tej samej klasy, ale do tego samego dziecka sprzed kilku mie-
sięcy. Jeśli na początku roku szkolnego uczeń umiał dodawać 
w zakresie liczby 10, a w drugim semestrze zaczyna dodawać 
i odejmować z przekroczeniem progu dziesiętnego, należy to 
potraktować jako sukces, nawet jeśli inne dzieci z klasy mają 
wyższe umiejętności. Takie ocenianie może sprawić, że dziec-
ko będzie chciało więcej się uczyć i dalej rozwijać.

Gdyby w rankingach brany był pod uwagę również po-
stęp uczniów, byłoby to bardziej sprawiedliwe także wo-
bec nauczycieli. Jeśli dziecko ze słabą diagnozą wstępną 
z początku nauki w szkole podstawowej osiągnie słaby 
wynik na diagnozie przeprowadzanej pod koniec III klasy, 
to nie ma w tym nic dziwnego. Podobnie, jeśli dziecko 
z bardzo dobrą diagnozą wstępną osiągnie bardzo dobry 
wynik trzy lata później. Zapewne jedno i drugie uczęsz-
czało do szkoły o przyzwoitym poziomie nauczania. Jeśli 
natomiast znajdzie się grupa uczniów, która przy słabym 
wyniku diagnozy wstępnej osiągnie średni wynik w teście 
kończącym dany etap edukacyjny – można to uznać za 
sukces. Niestety niewidoczny przy obecnym systemie oce-
niania pracy nauczycieli.

Oczywiście, niezależnie od panujących przepisów, war-
to, by nauczyciele kierowali się zdrowym rozsądkiem i cały 
czas brali pod uwagę dobro uczniów.

Powtarzanie klasy
Warto sugerować rodzicom odroczenie obowiązku szkol-

nego, jeśli nauczyciel w zerówce widzi, że dziecko nie osiągnę-
ło gotowości do podjęcia nauki w I klasie. Jednak o ile rodzice 
sześciolatków często bywają zainteresowani odroczeniem, to 
rodzice siedmiolatków rzadko podejmują taką decyzję. 

W przypadku dzieci o niższych możliwościach intelek-
tualnych korzystne bywa powtarzanie klasy, przy czym naj-
lepiej, jeśli jest to I klasa. Umożliwia to utrwalenie podstaw 
niezbędnych do osiągania sukcesów w następnych latach. 
Przez ten rok mogą też w naturalny sposób dojrzewać funkcje 
poznawcze. Przed podjęciem decyzji o pozostawieniu ucznia 
w I klasie dobrze jest jednak uzyskać diagnozę poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, aby mieć pewność, że faktycz-
nie mamy do czynienia z uczniem o obniżonym intelekcie, 
a nie np. z dzieckiem z ryzykiem dysleksji rozwojowej. Dzieci 
z dysleksją mają na ogół zdecydowanie większą szansę na 
nadrobienie braków dzięki kompensowaniu trudności mocny-
mi stronami, takimi jak np. sprawne myślenie logiczne. 

Ważne jest, aby powtarzanie klasy traktować jako sposób 
pomocy w pokonaniu trudności, a nie jako karę. Dziecko nie 
powinno być więc straszone, że jeśli się nie postara, to nie zda 
do następnej klasy. Trzeba pamiętać, że w przypadku małych 
dzieci nie można upatrywać ich winy w niepowodzeniach 
szkolnych. Wynikają one zawsze z niskich możliwości umy-
słowych bądź dysfunkcji poznawczych niezależnych od woli 
dziecka i/lub małego wsparcia najbliższego otoczenia. O takim 
podejściu do powtarzania klasy warto informować rodziców 
już na pierwszym zebraniu. Dobrze byłoby podkreślić, że nie-
które dzieci potrzebują więcej czasu na opanowanie podstaw. 

Rozmawiając z rodzicami ucznia z trudnościami, warto 
tłumaczyć, że jeśli dziecko np. nie pamięta wszystkich liter, 
będzie mu bardzo trudno w wyższych klasach. Dlatego ko-
rzystniej byłoby dla niego, aby powtórzyło I klasę. Nie ozna-
cza to jednak, że jest to jego porażka, ponieważ przez ten 
rok poczyniło postępy (warto szczegółowo je wymienić).

W przypadku dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjal-
nym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną możliwe 
jest wydłużenie etapu edukacyjnego, co w praktyce niczym 
nie różni się od braku promocji, jednak ma inny wydźwięk. 
Warto więc zmieniać ogólny wymiar powtarzania klasy 
i traktować je jako formę pomocy, a nie kary. 
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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

Słabszy uczeń | MAŁA SZKOŁA

Zaloguj się na www.oficynamm.pl do swojego panelu klienta i skorzystaj z dodatkowych materiałów  
– narzędzi przydatnych w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

Jesteśmy z tobą także online!
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W największym skrócie coaching to niedyrektywna 
forma pracy z drugim człowiekiem, polegająca na towa-
rzyszeniu mu w rozwoju, w procesie poznawania samego 
siebie, odkrywania własnego potencjału oraz wykorzysty-
wania zdobytej wiedzy dla wyznaczania celów, projek-
towania sposobów ich osiągania oraz skutecznego reali-
zowania. Coaching to sztuka słuchania i słyszenia tego, 
co komunikuje odbiorca. Praca coacha polega przede 
wszystkim na zadawaniu wartościowych, eksplorujących, 
otwierających pytań. 

Źródeł coachingu szukać można m.in. w psychologii 
humanistycznej, chociażby w założeniach psychoterapii 
Carla Rogersa, osadzonej na niedyrektywnym podejściu 
do pacjenta, na wspieraniu go w tworzeniu własnej nar-
racji o sobie samym i otaczającym świecie. Samo poję-
cie coachingu w zakresie używanym obecnie pojawiło 
się w latach 70. Dokonało się to m.in. za sprawą Timo-
thy Gallweya, który w książce The Inner Game of Tennis 
przedstawił nową koncepcję pracy w sporcie: pozbawioną 
krytyki, ocen i osądów. Okazała się ona na tyle skuteczna, 
że szybko znalazła zastosowanie w innych sferach życia 
społecznego. 

Istotę coachingu stanowi przekonanie, że każdy człowiek 
jest niepowtarzalną jednostką z własnymi specyficznymi po-
trzebami i możliwościami. W związku z tym trudno podpo-
rządkować go schematom, jednolitym programom rozwojo-
wym, zuniformizowanym skryptom. Sam zna siebie najlepiej 
i potrzebuje przede wszystkim wysłuchania. 

W coachingu drugi człowiek postrzegany jest jako auto-
nomiczny twórca własnego życia, odpowiedzialny za jego 
bieg jako podmiot, który posiada wrodzone zasoby, ale czę-
sto nie jest świadomy ich istnienia albo nie potrafi ich od-
powiednio wykorzystać. Dlatego potrzebuje u swego boku 
doświadczonej osoby, która dostarczy mu narzędzi do roz-
poznania własnych możliwości, która wsłucha się w jego 
potrzeby i pozwoli mu je rozpoznać. Coach nie jest dorad-
cą sugerującym jednoznaczne rozwiązania. Nie jest eksper-
tem, który wie, czego potrzebuje odbiorca (lepiej niż on 
sam), nie przekazuje mu gotowej wiedzy, zapełniając umysł 
zestawem faktów i umiejętności. On tworzy przestrzeń dla 
rozwoju, organizuje warunki, w których drugi człowiek od-
krywa tkwiące w nim możliwości, lepiej rozumie sytuację, 
w której się znajduje i jest w stanie zaprojektować swoje 
działania. Coach pomaga wykreować nowe rozwiązania, 
ale to od konkretnej osoby zależy, w jakim kierunku osta-
tecznie podąży. 

Coaching a szkoła
Niewątpliwie dużym wyzwaniem jest realizowanie takie-

go sposobu pracy w szkole. Wymaga to porzucenia klasycz-
nego modelu edukacji, opierającego się na przekonaniu, że 
młody człowiek jako istota niedoskonała, niedojrzała wyma-
ga uszlachetniającej obróbki, wdrożenia do ugruntowanego 
systemu wartości i norm, ukształtowania w odpowiednio 

Coaching w szkole
coraz większą popularnością cieszą się teorie pedagogiczne oparte na idei upodmiotowienia ucznia,  

zbudowania nowej kultury relacji opartej na akceptacji i wysłuchaniu jego potrzeb. 

d r  T o m a s z  T o k a r z

„Podejmowania decyzji  
możemy nauczyć się tylko  
przez podejmowanie decyzji,  
nie przez słuchanie poleceń”.
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zorganizowanej przestrzeni – w szkole traktującej ucznia 
jako obiekt odgórnych oddziaływań, pomijającej jego pod-
miotowość i niezależność. 

Oczywiście na przestrzeni lat w podejściu do ucznia 
zaszło wiele zmian, bowiem sama szkoła się zmienia. Jed-
nak w dalszym ciągu fundamentem założeń oświatowych 
określających edukacyjną praktykę jest przekonanie o nie-
równorzędnej pozycji ucznia i nauczyciela. Ten ostatni 
traktowany jest jako zarządca procesu uczenia się, specja-
lista wyznaczony do sterowania rozwojem ucznia, zobo-
wiązany do wyposażenia młodego człowieka w określone 
odgórnie treści, zbiory informacji, umiejętności i wartości. 
Nauczyciel występuje w roli eksperta, mistrza wprowadza-
jącego ucznia w świat tradycji, kulturowych kodów, pojęć 
i znaczeń. Cele te realizuje głównie za pomocą metod po-
dawczo-formujących i jednoznacznie panuje nad proce-
sem komunikacji. Zadawane przez nauczyciela pytania nie 
służą zazwyczaj temu, by dowiedzieć się czegoś nowego 
od ucznia, by poznać jego interpretacje, opinie, poglądy, 
świat jego wartości, jego aspiracje, marzenia, cele, bloka-
dy. Pytania wykorzystywane są przede wszystkim po to, by 
zweryfikować stopień przyswojenia materiału. Kontrastuje 
to mocno z zasadami coachingu, gdzie jedno z podstawo-
wych haseł brzmi: „Pytanie nie jest pytaniem, jeśli znasz 
odpowiedź.” 

Oparcie pracy nauczyciela na modelu coachingowym 
wymaga więc diametralnej zmiany podejścia do ucznia – na-
leży zmierzać do uznania jego pełnej podmiotowości. Wiąże 
się to z likwidacją ugruntowanej hierarchii, zniesieniem do-
minacji, pozbyciem się stosunku władza vs wykonawca po-
leceń i zastąpienia ich relacjami opartymi na współdziałaniu, 
wzajemnym szacunku, zaufaniu i akceptacji. W takim ujęciu 
rola nauczyciela pozostaje kluczowa, ale nie jako uprawo-
mocnionego zewnętrznie decydenta rozwoju ucznia, lecz 
jako organizatora procesu kształcenia, odpowiedzialnego 
za jego przebieg i strukturę (w mniejszym stopniu za efekty), 
projektanta środowiska rozwojowego, samodzielnie wybra-
nego przez ucznia! 

Zbudowanie relacji szkolnych na założeniach coachingu 
wiąże się z uznaniem faktu, że każdy uczeń jest wyjątkowy, 
co pozwala odejść od pracy na deficytach na rzecz zaakcen-
towania mocnych stron ucznia, prowadzi do autentycznego 
zainteresowania światem dziecka, jego zainteresowaniami 
i aspiracjami, a także wiąże się z odrzuceniem krytyki i na-
gany na rzecz szukania pozytywnych intencji. Wdrożenie 
takiego modelu pracy niewątpliwie prowadzi do zwiększe-
nia poczucia odpowiedzialności młodych ludzi za własne 
wybory. Jak pisał Alfie Kohn, „podejmowania decyzji może-
my nauczyć się tylko przez podejmowanie decyzji, nie przez 
słuchanie poleceń”. Coaching sprzyja rozwijaniu umiejętno-
ści samodzielnego myślenia i radzenia sobie z wyzwaniami, 
jakie niesie ze sobą życie. 

Realizacja podejścia coachingowego oznacza ko-
nieczność przemiany samego nauczyciela. Porzucenia 
roli formalnego autorytetu, by od nowa i w autorski 
sposób budować pozycję wobec ucznia. Wejście w ko-
stium coacha wymaga przestawienia się:
● z podejścia ustandaryzowanego na spersonalizowa-

ne (dostrzeżenia w uczniu człowieka z określonymi 
niepowtarzalnymi zasobami, talentami, możliwo-
ściami),

● z traktowania ucznia jako naczynia do wypełnienia 
wiedzą na postrzeganie go jako podmiotu, który roz-
wija się swoim rytmem,

● z mówienia na słuchanie (i usłyszenie tego, co uczeń 
czuje, myśli, co sądzi o otaczającym świecie), 

● z nauczania (rozumianego jako przekaz treści) na 
tworzenie przestrzeni do samodzielnego uczenia się 
(rozwijania potencjału, szukania odpowiedzi w so-
bie),

● z tendencji do zadawania pytań zamkniętych (z jed-
ną odpowiedzią) na zadawanie pytań otwartych, 
eksplorujących, które skłaniają o myślenia, skonfron-
towania się z samym sobą i posiadaną wiedzą,

● z oceniania i osądzania na informowanie o postę-
pach (na życzenie ucznia). 

Wątpliwości
Można sobie w takich okolicznościach zadać pytanie 

o realność wprowadzania coachingu do szkół. Zmiana wy-
magałaby przede wszystkim wyjścia z ugruntowanego para-
dygmatu, usunięcia nie tyle blokad urzędniczych, ile barier 
obecnych w głowach nas wszystkich (nauczycieli i rodzi-
ców). Żyjemy w świecie budowanym przez prymat rywali-
zacji, ocen, sztucznej motywacji, rankingów, testów. Trudno 
w jednym pokoleniu zrezygnować z głęboko zapisanych 
wzorców myślenia o szkole. 

Obok argumentu organizacyjnego pojawiają się także 
wątpliwości natury wychowawczej. Coaching z założenia 
przeznaczony jest dla jednostek świadomych, cechujących 
się wysokim poziomem dojrzałości. Można się zastanowić, 
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Coach pomaga wykreować  
nowe rozwiązania, ale to  
od konkretnej osoby zależy, 
w jakim kierunku  
ostatecznie podąży.
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czy rzeczywiście młody człowiek jest władny, by stać się 
samemu twórcą własnej pracy edukacyjnej, autonomicz-
nym architektem drogi rozwojowej, gotowym do ponosze-
nia konsekwencji swoich decyzji. Nie ulega wątpliwości, 
że podstawowa potrzeba ucznia dotyczy poczucia bez-
pieczeństwa. Na pewnym etapie dziecko szuka autoryte-
tów, mistrzów, którzy zbudują pewien fundament wartości, 
zapewniający stabilne środowisko do rozwoju. Dobrze 
jest mieć przy sobie kogoś, kto jest silniejszy, mądrzejszy 
i bardziej doświadczony. Kto powie, w co wierzyć. Określi, 
co jest dobre, a co złe. Kto w sytuacji kryzysowej podej-
mie trudną decyzję i rozwiąże problem. Dlatego dzieci tak 
chętnie szukają autorytetów wśród dorosłych, także w na-
uczycielach. Nagłe przejęcie przez nauczyciela roli coacha 
może prowadzić do dezorientacji. 

Wiemy jednak, że na dłuższą metę działanie oparte 
na modelu autorytarnym jest nieskuteczne. Prowadzi do 
uzależnienia. Kiedy zaczyna brakować mistrza, młody 
człowiek czuje się zagubiony – kurczowo szuka oparcia 
w kimś, kto rozproszy wątpliwości i da jedną prostą odpo-
wiedź na trudne pytania. Mądry dorosły nie powinien za-
tem upajać się pozycją, jaką ma wobec dziecka, lecz stop-
niowo przygotowywać je do podejmowania decyzji, dawać 
przestrzeń do sprawstwa i samostanowienia, wprowadzać 
w świat samodzielnych działań. Zasadna wydaje się więc 
powolna modyfikacja roli nauczyciela, który – zachowując 

pewne cechy mentora – powinien wzbogacać swoją pracę, 
wykorzystując kompetencje charakterystyczne dla coacha. 
Sensownym połączeniem tych modeli w stosunku do młod-
szych dzieci jest tutoring. 

Bezpieczeństwo można bowiem zapewniać nie tylko 
poprzez wprowadzanie surowych reguł. To, czego uczniom 
brakuje najbardziej, to autentyczny kontakt z nauczycielem. 
Chodzi o poczucie bycia traktowanym jak człowiek, który 
ma swoje słabości, lęki i obawy. Najistotniejszą cechą na-
uczyciela jest po prostu otwartość na uczniów, szczere za-
ciekawienie nimi, umiejętność słuchania i usłyszenia ich hi-
storii, a także gotowość uczenia się od nich i wzbogacania 
przez interakcje, w jakie z nimi wchodzi. Coaching świetnie 
wpasowuje się w takie oczekiwania. 

Techniki
W pracy z dziećmi można realizować różne techniki co-

achingu. Przykładem narzędzia jest model GROW. Polega 
on na uważnej rozmowie z uczniem, dotyczącej konkret-
nego zadania, osiągania określonej kompetencji, zdoby-
wania przydatnych mu umiejętności. Punktem wyjścia jest 
ustalenie celów, do jakich chce zmierzać młody człowiek. 
Powinny być one sformułowane w sposób pozytywny, czy-
li zawierać w sobie to, co uczeń chce osiągnąć, a nie to, 
czego chce uniknąć. Drugim krokiem jest próba diagnozy 
obecnej sytuacji, oszacowania, w jakim miejscu znajdu-
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je się uczeń, jakie rozwiązania już przetestował, jakie są 
różnice między stanem istniejącym a pożądanym, a tak-
że – z czego wynikają (przykładowo mogą być związane 
z brakiem wiedzy, aspiracji, motywacji, niewiarą we wła-
sne siły czy możliwości). Po tym etapie następuje analiza 
możliwych rozwiązań, opcji, jakie przychodzą do głowy, 
bazujących na zasobach, jakie posiada uczeń. Końcowym 
etapem pracy jest rozmowa na temat zastosowań wybranej 
opcji. Uczeń planuje sposoby działania, wyznacza konkret-
ne terminy, ustala harmonogram realizacji celów. Nauczy-
ciel – jednocześnie coach – jest swego rodzaju strażnikiem 
ich dotrzymywania. 

G – GOALS (cele): Co chcesz osiągnąć? 
R – REALITY (rzeczywistość): Jak wygląda Twoja obecna 
sytuacja? 
O – OPTIONS (opcje): Jakie masz możliwości? 
W – WILL (wybór): Co zrobisz, by osiągnąć swój cel? 

Cel wybrany przez ucznia powinien być zbudowany na 
coachingowym modelu SMART, czyli musi być:

● S – szczegółowy: jasno określony, konkretny, jedno-
znacznie sformułowany, 

● M – mierzalny: sformułowany tak, by można było okre-
ślić jego sprawdzalność,

● A – atrakcyjny: interesujący, budzący ciekawość i chęć 
do działania,

● R – realistyczny: możliwy do osiągnięcia.
Proces wyznaczania celów w coachingu jest zbliżo-

ny do systemu sprawności harcerskich. Uczeń formuło-
wałby pewien obszar kompetencyjny, w którym by się 

doskonalił, określałby punkty docelowe, a następnie wy-
znaczał etapy ich realizacji. Tego rodzaju modele pracy 
z uczniem realizowane są w szkołach na całym świecie 
(np. w brytyjskiej Swiss Cottage School czy szkołach de-
mokratycznych). 

Coaching jest nie tylko określoną metodą pracy 
z uczniem, lecz całościowym modelem podejścia do czło-
wieka, budowania interakcji, wchodzenia z nim w rela-
cje. Przenosi odpowiedzialność za rozwój z nauczyciela 
na ucznia. Pozwala mu na samodzielne określenie celu 
edukacyjnego i opracowanie sposobu jego rozwiązania. 
Dzięki niemu młody człowiek ma możliwość analizy 
działań i poszukiwań rozwiązań, które pomogą mu zmie-
rzyć się z trudnościami. Coaching umożliwia dotarcie do 
samego siebie, odkrycie swoich atutów i zdolności, jak 
również deficytów i słabości, poznania indywidualnego 
stylu interpretowania świata, co trudno osiągnąć za pomo-
cą konwencjonalnych metod dydaktycznych. Podstawą 
sensownej pracy nauczycielskiej jest udzielenie młodym 
ludziom wsparcia w procesie rozwoju osobowego, budo-
wania poczucia własnej wartości, kształtowania szacunku 
do siebie i innych. Coaching jest świetną odpowiedzią na 
te potrzeby. 

Dr Tomasz Tokarz
Wykładowca, coach, trener, mediator. Adiunkt w In-
stytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
kierownik Zakładu Historii Edukacji. Koordynator 
merytoryczny w  Dolnośląskim Centrum Innowacji 
Edukacyjnych. Wiceprezes fundacji Edukacja w Wol-
ności. Prowadzi badania w szkołach, m.in. w ramach 
projektu „Liderzy edukacyjnej zmiany”
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Piktogramy to proste obrazki, które przedstawiają jakieś po-
jęcie czy proces, otaczają nas na co dzień np. w postaci znaków 
drogowych czy ostrzegawczych. Wystarczy nam jeden rzut 
oka, aby wiedzieć, że musimy uważać, by np. żwir z pobocza 
nie uszkodził nam samochodu, choć nie przeczytaliśmy w tym 
celu ani jednego słowa. Dziś pokażemy, jak wykorzystać pik-
togramy w procesie nauki. Od razu zapraszamy do ćwiczenia.

Ćwiczenie 1 
Spójrz na poniższą historię i pomyśl (nie czytając słów), 

o czym jest, a kiedy już odpowiesz sobie na to pytanie, mo-
żesz ją dokładnie przeczytać i porównać swój pomysł z rze-
czywistością. 

Maciek szedł właśnie z rodzicami na wycieczkę do 

, mieli ze sobą , ponieważ plano-

wali zbierać . Pogoda była wspaniała, świeciło 

, pięknie śpiewały . To będzie wspa-
niały dzień, pomyślał Maciek. 

Jakie nasuwają ci się wnioski? Kiedy pierwszy raz robiłam 
takie ćwiczenie, miałam mieszane uczucia. Najpierw pomy-
ślałam, że trener daje mi za proste zadanie, wątpiąc w moją 
inteligencję. Następnie szukałam jakiegoś ukrytego błędu, 
żeby udowodnić, że na niczym nie dam się złapać. Kiedy już 
odpuściłam i wykonałam to zadanie, okazało się, że nie czy-
tam historii, a tylko ją widzę. Tylko czy aż? W końcu zdałam 

sobie sprawę z tego, że wystarczył mi rzut oka, żeby w pełni 
móc odtworzyć treść i zrozumiałam, jaką siłę mają piktogra-
my. Niestety, cechą dla nas charakterystyczną jest nieustanne 
utrudnianie sobie życia – kiedy coś wydaje się za łatwe, pod-
ważamy to, tak jakby tylko rzeczy, które wymagają od nas 
wysiłku, były wartościowe.

Największa trudność podczas przyswajania wiedzy spra-
wia danie sobie przyzwolenia na powrót do lat dzieciństwa. 
Musimy pozwolić sobie na to, aby poważnie zadrukowane 
drobną czcionką arkusze papieru nie stały się dla nas wy-
znacznikiem jedynego właściwego sposobu notowania. Skoro 
dzieci tak fantastycznie chłoną wiedzę przy użyciu obrazów, 
dlaczego nie mielibyśmy z tego korzystać i w dorosłym życiu? 

Zalety i sposoby używania piktogramów
Uczestnicząc w szkoleniu czy wykładzie, często wiele 

notujemy. Jeśli materiał dyktowany jest szybko, nie skupiamy 
się w ogóle na treści, którą słyszymy, lecz jedynie „druku-
jemy ją” w zeszycie. Podczas notowania warto mieć kilka 
kolorowych cienkopisów i wybrać słowa, które często się 
powtarzają, a następnie rysować w notatkach tak, aby stwo-
rzyć historię na wzór pierwszego ćwiczenia. Jednak aby taki 
rodzaj pisania miał sens, rysowanie piktogramu powinno być 
nie dłuższe niż pisanie słowa, które ma on zastąpić. 

Ćwiczenie 2
Dorysuj piktogramy do następujących słów, na każdy po-

święcając nie więcej niż cztery sekundy: 
● królestwo,
● przedsiębiorstwo,
● kinematografia,
● środowisko,
● głód,
● pedagogika,
● wzrost cen.

Trenuj z głową
DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Trenuj z głową
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Mając już gotową treść, rysuj na niej, zmień ją w historię 
obrazkową. Konieczne tutaj są kolory, ponieważ jeśli cały 
tekst będzie ozdobiony tylko czerwonymi obrazkami, stanie 
się on dla nas jeszcze bardziej nieczytelny niż ten zupełnie 
pozbawiony obrazków. Kolory obrazków powinny być też 
maksymalnie zbliżone do naturalnych kolorów rysowanych 
przedmiotów. Przykładowo, jeśli rysujemy monetę, powin-
na ona być żółta, a drzewo zielono-brązowe. Rysując szyb-
ko, robimy to niestarannie i kolory odegrają kluczową rolę 
w odczytaniu tekstu opatrzonego piktogramami. Mogą to być 
zarówno rzeczowniki, jak i zjawiska narysowane minimali-
stycznie i symbolicznie, ponieważ ma to być zrozumiałe wy-
łącznie dla nas. Zatem, jeśli wzrost cen kojarzy ci się z czer-
woną strzałką skierowaną w górę, wystarczy ją narysować, 
a obok może pojawić się symbol dolara lub złoty grosz i treść 
doskonale zapadnie ci w pamięć.  

Aby ta technika była najefektywniejsza, powinna zostać 
połączona z metodą słów kluczy, tj. najważniejszych słów 
dla każdego zdania. Mamy tendencję, aby kolorowymi za-
kreślaczami zaznaczać większość tekstu, co w efekcie nie 
zwiększa poziomu przyswajanej wiedzy. Jeśli jednak celowo 
ograniczmy się do podkreślenia kilku słów bądź związków 
słów, nasz umysł zostanie zmuszony do wytężonej pracy 
w celu zapamiętania połączenia owych słów. Na przykład: 
„Konsumenci nie są zazwyczaj świadomi skali technik sprze-
dażowych i marketingowych, które są wobec nich wykorzy-
stywane”. Wybrane słowa klucze są moim subiektywnym 
wyborem. Każdy może wybrać inne, np. takie, które pozwo-
lą w całości odtworzyć sens zdania. Ta metoda sprawia, że 
uruchamiamy w procesie nauki kilka obszarów mózgu, nie 
tylko czytamy bezwiednie i bezrefleksyjnie (często gubiąc się 
i zapominając, o czym w ogóle czytamy), lecz szukamy moż-
liwości zobrazowania treści, a w końcu swoją myśl przele-
wamy na papier. Kiedy nawet kilka miesięcy po takim zabie-
gu weźmiemy notatki do ręki, od razu zobaczymy, o czym 
jest dany test, tak jak widzieliśmy to w pierwszym ćwiczeniu.  

Ćwiczenie 3
Podkreśl słowa klucze w każdym ze zdań, pamiętając, 

aby nie przekraczać dozwolonej liczby, a następnie nakreśl 
na tekście piktogramy. Rób to cienkopisami, nie bój się roz-
miarów rysunków. Niech one będą dla ciebie wyraźne, baw 
się tekstem i stwórz swoją interpretację, nanosząc minimum 
15 rysunków. 

Marketingowe sztuczki
Konsumenci nie są zazwyczaj świadomi skali technik 

sprzedażowych i marketingowych, które są wobec nich 
wykorzystywane. Kolory – dobór kolorów opakowania jest 
pieczołowicie wybrany. Z jednej strony kolorystyka wynika 
z barw firmowych, a z drugiej obecne jest w niej dążenie do 
wyróżnienia produktu na półce lub też wytworzenia w umy-
słach konsumentów określonych skojarzeń. Inne odczucia 
towarzyszą kolorowi czerwonemu, a inne zielonemu. Nie-
przypadkowo też towarom luksusowym towarzyszy czerń 
czy srebro. Wielkość – nierzadko po rozpakowaniu towaru 
następuje wielkie rozczarowanie – okazuje się, że oczeki-
wania co do rozmiaru zawartości opakowania były o wiele 
większe niż rzeczywistość Powiązaną techniką jest tzw. do-
wnsizing, polegający na tym, że w sposób celowy pomniej-
sza się ilość towaru w pudełku, pozostawiając przy tym cenę 
na niezmienionym poziomie. Zapach – w wielu sieciach 
handlowych rozpylane są  konkretne aromaty. Przyjmują one 
różną postać, są takie, które sprawiają, że jest nam po prostu 
przyjemniej przebywać w danym sklepie (co w konsekwen-
cji powoduje, że jesteśmy bardziej skłonni powracać do nie-
go w przyszłości), a są też takie, które atakują bezpośrednio 
sensory głodu i zachęcają do natychmiastowego zakupu.

Małgorzata Chełkowska-Dorna

Trener efektywnej nauki i szybkiego czytania

Trenuj z głową | DOSKONALENIE I ROZWÓJ
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Ilekroć ktoś w moim towarzystwie stwierdza ponuro, że 
„młodzież dziś nie szanuje żadnych autorytetów”, uśmie-
cham się ze zrozumieniem i mówię: „No cóż, wiem, że tak 
może się wydawać, ale prawdopodobnie wszystkie poko-
lenia przed nami mówiły to samo”. Zwykle wówczas pada 
argument: „Ależ nie, za moich czasów było inaczej! Rodzi-
ce i nauczyciele mieli posłuch u młodych!”. W odpowiedzi 
na to zapewne najlepiej przywołać Sokratesa, który około  
400 r. p.n.e. miał powiedzieć: „Dzieci w dzisiejszych czasach 
uwielbiają luksusy. Mają złe maniery, lekceważą autorytety, 
gardzą starszymi. Nie wstają już, gdy starsi wchodzą do po-
koju. Sprzeczają się z rodzicami, zajmują się plotkowaniem, 
opychają się łakociami i tyranizują swoich nauczycieli”.

Jeśli więc sam Sokrates, jeden z najwybitniejszych filo-
zofów (ale i nauczycieli) w starożytności, już wówczas miał 
powody, by utyskiwać na gardzących autorytetami młodych 
ludzi, być może powinniśmy po prostu dojść do wniosku, że 
kłopoty na tym polu są czymś normalnym? Szczególnie dla 
wieku dojrzewania podważanie autorytetów jest charaktery-
stycznym zjawiskiem i to niekoniecznie w negatywnym sen-
sie, ponieważ prowadzi do kształtowania się autonomii, sa-
modzielności myślenia i indywidualnego systemu wartości.

Jeśli coś się zmieniło w ciągu ostatnich dziesięcioleci, to 
to, że relacje między uczniami a nauczycielem w mniejszym 
stopniu opierają się na strachu. Trudniej jest więc posłuszeń-
stwo wymusić. To jednak bardzo pozytywne dla obu stron. 
Uczniowie w bardziej przyjaznej, sprzyjającej i bezpiecznej 
atmosferze lepiej się uczą (dowodzą tego badania), a nauczy-
cielom większą satysfakcję z pracy dają relacje z uczniami 
oparte na porozumieniu, nie na przemocy i strachu.

Ta zmiana bynajmniej nie pozbawia nas narzędzi bu-
dowania autorytetu. Nie należy bowiem mylić autorytetu 

z autorytaryzmem. Czy faktycznie uczniowie, którzy boją się 
nauczyciela, jednocześnie uważają go za autorytet? Oczy-
wiście nie. 

Autorytet – czym naprawdę jest?
Według słownika PWN autorytet to „uznanie, jakim ob-

darzana jest dana osoba w jakiejś grupie” bądź też „osoba, 
instytucja, pismo itp. cieszące się szczególnym uznaniem”. 
Można więc mieć autorytet lub być autorytetem. Z reguły 
wiemy to intuicyjnie i bez zaglądania do słowników, warto 
jednak zastanowić się głębiej, co to dla nas oznacza.

Autorytet jest rozumiany jako społeczne uznanie, prestiż 
oparty na cenionych w danej grupie społecznej wartościach 
(autorytet moralny) i/lub na kompetencjach, profesjonali-
zmie, wiedzy. Osoby cieszące się autorytetem są zwykle też 
postrzegane jako bezstronne, prawdomówne, sprawiedliwe 
w swych sądach i jako takie cieszą się kredytem zaufania. 
Autorytetem może być też osoba obdarzona pewnymi ce-
chami czy umiejętnościami przywódczymi, a także wysoką 
inteligencją emocjonalną i charyzmą, za którą ludzie chcą 
podążać i której ufają.

Z psychologicznego punktu widzenia autorytetem jest 
osoba, której jesteśmy skłonni się podporządkować, któ-
rej słuchamy, którą chcemy naśladować i której polecenia 
chętnie wykonujemy. W kontekście szkoły i relacji nauczy-
ciel-uczeń autorytet można porównać do mentora, czyli 
doświadczonego, mądrego doradcy, nauczyciela i wycho-
wawcy. Odniesienie do relacji jest potrzebne, bo autorytet 
nie wykształca się i nie istnieje w próżni – niezbędne są 
osoby, które będą go w ten właśnie sposób postrzegać – 
w tym przypadku uczniowie, ale też ich rodzice czy reszta 
grona pedagogicznego.

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Autorytet w budowie

Autorytet w budowie
czy dziś, w dobie „kryzysu autorytetów”, budowanie autorytetu nauczyciela ma sens?  

zdecydowanie tak! Może się to udać każdemu pedagogowi, jeśli tylko będzie otwarty  
na potrzebę rozwoju, a także na... uczniów.

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



49sygnał  kwiecień 2016

Autorytet w budowie | DOSKONALENIE I ROZWÓJ

Wreszcie na autorytet możemy patrzeć jako na cel lub 
jako środek do celu (większej skuteczności oddziaływań 
wychowawczych, bardziej efektywnego zapobiegania nie-
pożądanym zachowaniom uczniów czy też lepszych efek-
tów pracy dydaktycznej). Bo wszystko to łatwiej zdobyć, 
mając autorytet.

Czy budowanie autorytetu nauczyciela ma współcze-
śnie sens? Zdecydowanie tak. Dzieci i młodzież, niezależ-
nie od momentu historycznego, potrzebują autorytetów. 
Potrzebują kogoś, kto pomoże im zrozumieć świat i się po 
nim poruszać.

Autorytet czy partnerstwo?
Podczas gdy jedni postulują o przywrócenie zawodowi 

nauczyciela autorytetu, inni są zwolennikami bardziej part-
nerskich relacji między nauczycielem a uczniem. Te dwa 
podejścia można jednak pogodzić, bo wcale się one nie wy-
kluczają. Co więcej, badania dowodzą, że dzieci i młodzież 
lepiej i chętniej uczą się od nauczycieli, których lubią, szanują 

i z którymi czują się bardziej związani. Chętniej ich również 
słuchają w kwestiach związanych z wychowaniem (np. z tym, 
jak należy postępować w życiu). Korzystnie na efekty eduka-
cyjne wpływa też poczucie bezpieczeństwa uczniów, z kolei 
stres (wywołany np. silnym lękiem przed karą czy krzyw-
dzącą krytyką ze strony nauczyciela), im silniejszy i bardziej 
długotrwały, tym bardziej upośledza zdolność uczenia się 
(w szczególności funkcje pamięci). Małe dzieci chcą naślado-
wać zachowanie rodziców, których kochają i wobec których 
deklarują, że chcą być takie jak oni, kiedy dorosną. Podobnie, 
choć nie tak wyraźnie i silnie, działa pozytywna, bliższa rela-
cja między nauczycielem i uczniem.

Nie chodzi tutaj jednak o spoufalanie się czy kumplo-
wanie ani o zastępowanie dziecku rodziców. Chodzi o to, 
by okazywać dzieciom i młodzieży szacunek, sympatię, ak-
ceptację, troskę i choć trochę wiary w ich możliwości. Jeśli 
będzie to przez uczniów odbierane jako autentyczne, na-
uczyciel ma wielką szansę zyskać w ich oczach wizerunek 
mentora i autorytetu.
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Przy tak rozumianym autorytecie trzeba nauczyć się po-
godzić tę pewną „miękkość” ze zdecydowaniem i konse-
kwencją w sytuacjach, które tego wymagają. Od początku 
podopieczni powinni wiedzieć, że są dla nas ważni, że ich 
lubimy, że nam zależy i że możemy wiele dla nich zrobić, 
ale też że mamy pewne zasady i obowiązki, których prze-
strzegamy konsekwentnie i sprawiedliwie w stosunku do 
wszystkich uczniów.

Część nauczycieli sądzi, że z uczniami zawsze trzeba 
postępować stanowczo i dlatego mają oni trudności z tym, 
żeby czasem sobie „odpuścić”, zachować się mniej formal-
nie, pokazać się z bardziej ciepłej strony. Boją się, że kiedy 
pokażą swój słaby punkt, uczniowie spróbują to wykorzy-
stać. Są też i tacy nauczyciele, którzy budują z uczniami 
bliższe, przyjazne relacje i obawiają się z kolei okazywać 
większą stanowczość, aby nie zaszkodzić tym relacjom. 
W rzeczywistości, jeśli jesteśmy asertywni lub nauczymy się 
asertywności (można tego dokonać dzięki szkoleniom, ale 
też rozwijać tę umiejętność samodzielnie, mając oparcie 
w fachowej literaturze), nasza konsekwencja czy stanow-
czość w sytuacjach, które ich wymagają, nie będą sprawiać 
nam takich trudności ani też nie będzie przez uczniów źle 
widziana. Przeciwnie – uczniowie często szczególnie szanu-
ją właśnie tych nauczycieli, którzy są konsekwentni, nawet 
wymagający, wierni sobie, obowiązkowi, a przy tym jedno-
cześnie umieją być „ludzcy” i troskliwi. Owszem, czasem 
może się zdarzyć, że przesadzimy w którąś stronę; jesteśmy 
jednak tylko ludźmi – wybaczą nam to uczniowie i my sami 
też powinniśmy wybaczać sobie drobne potknięcia.

Nie chodzi tu zatem o to, by dawać podopiecznym nad-
mierną swobodę, lecz o to, by kształtować relacje oparte na 
obopólnym szacunku, pozbawione nadmiernego dystansu, 
strachu czy niechęci. Zamiast atmosfery konfrontacji nauczy-
ciel w relacji partnerskiej z uczniami tworzy z nimi wspólny 
front i ma wspólny cel – rozwój i nabywanie umiejętności 
oraz wiedzy, a także jak najlepsze przygotowanie ich do do-
rosłości. Partnerstwo zakłada, że obie strony mają tę samą 
godność. I choć to nauczyciel podejmuje ostateczne decyzje, 
powinien w nich uwzględniać potrzeby i sugestie uczniów.

Filary autorytetu
Na nauczycielski autorytet wpływa wiele różnych czyn-

ników. Większość z nich podlega naszym wpływom. Nie 
mamy jednak wpływu np. na dotychczasowe opinie i posta-
wy uczniów oraz ich rodziców względem systemu oświa-
ty, nauczycieli, szkoły czy naszego przedmiotu nauczania. 
Opinie w tym zakresie są pewnym wyjściowym wyposa-
żeniem i mogą powodować, że będziemy różnie odbie-
rani i oceniani. Uczniowie z lepszymi doświadczeniami, 
a w dodatku lubiący nasz przedmiot będą bardziej skłonni 
od początku oceniać nas pozytywnie niż ci, którzy ani tego 
przedmiotu, ani szkoły jako takiej nie lubią. Warto o tym 
pamiętać i nie oczekiwać, że z miejsca zdobędziemy sym-
patię całej klasy. Uczniów zniechęconych czy uprzedzo-
nych trudniej będzie nam do siebie przekonać, jednak jest 
to możliwe, jeśli damy się poznać od dobrej strony i prze-
konamy ich, że to nie poza.

I tutaj ważna uwaga: budując autorytet, nie udawajmy 
kogoś, kim nie jesteśmy, nie próbujmy pokazać, że mamy 
jakieś cechy, których tak naprawdę nam brakuje. Poza 
pewnymi wyjątkami, tj. przede wszystkim pewnością sie-
bie, która dla uczniów jest sygnałem, że w razie czego na-
uczyciel nie wycofa się ze swojego stanowiska, nie będzie 
łatwo go „przegadać” czy zniechęcić do tego, co sobie 
postanowił. To także znak, że kiedy coś mówi, mówi po-
ważnie i np. zrealizuje konsekwencje, które zapowiedział. 
Jeśli więc nie jesteśmy zbyt pewni siebie, lepiej ją trochę 
poudawać (a najlepiej ją w sobie rozbudzić), niż okazywać 
lęk czy brak zdecydowania. Nie można jednak przesadzać, 
bo przesadna pewność siebie może być sztuczna (a więc 
niewiarygodna) bądź wzbudzać niechęć.

Przyjrzyjmy się więc aspektom, które można nazwać fila-
rami autorytetu nauczyciela.

Autentyczność i wierność sobie
Kreując swój autorytet, najlepiej bazować na tych 

predyspozycjach, umiejętnościach i cechach, które już 
mamy. Nie ma bowiem jedynego słusznego wzorca na-
uczyciela. Sukces w pracy z dziećmi i młodzieżą może 
odnieść ekstrawertyk i introwertyk, osoba towarzyska 
i zdystansowana, wesoła i poważna. Tym natomiast, co 
dzieci i młodzież zawsze doceniają, jest szczerość i au-
tentyczność.

Bycie autentycznym ma też ogromną wartość prak-
tyczną – dzięki temu oszczędzamy mnóstwo energii, którą 
musielibyśmy przez cały rok wkładać w podtrzymywanie 
iluzji. Jeśli nie jesteśmy zbyt przebojowi, ale budzimy za-
ufanie swoim spokojem, lepiej postawmy na to zamiast silić 
się na sztuczny luz. Pamiętajmy, że budowa autorytetu to 
proces rozciągnięty w czasie, który trwa w zasadzie przez 
cały czas naszej szkolnej kariery. Udawać tak długo jest mę-
czącą niemożliwością.

Nauczyciele, którzy potrafią 
mówić z pasją o swoim 
przedmiocie, nie tylko są  
bardziej lubiani, ale też  
częściej uzyskują lepsze  
wyniki nauczania.

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Autorytet w budowie
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Co gorsza, dzieci i młodzież są wprawnymi obser-
watorami i łatwo mogą nas przejrzeć, kiedy w naszym 
zachowaniu pojawi się jakiś fałsz, np. kiedy będziemy 
starać się mówić o czymś z entuzjazmem, ale mowa na-
szego ciała tego entuzjazmu nie potwierdzi. Na naszą 
niekorzyść przemawia też sytuacja, w której postępuje-
my w sposób niezgodny z deklarowanymi przez siebie 
wartościami czy też zasadami, których przestrzegania 
wymagamy od podopiecznych. W ten sposób możemy 
stracić wiarygodność, ten kredyt zaufania, którym cieszą 
się autorytety.

Z drugiej strony autentyczność oznacza też, że nie war-
to iść w zaparte, jeśli popełnimy jakiś błąd. Błędy zdarzają 
się każdemu, a dla nauczycielskiego autorytetu lepiej jest 
przyznać się do błędu (to nas uwiarygadnia), niż upierać 
się przy swoim.

Wiedza, kompetencje, pasja
Wyniki badań pokazują, że nauczyciele, którzy potrafią 

mówić z pasją o swoim przedmiocie, nie tylko mogą być 
bardziej lubiani, ale też częściej uzyskują lepsze wyniki na-
uczania. W pewnym sensie zarażają oni tą pasją swoich 
uczniów. W efekcie uczniowie stają się bardziej zaanga-
żowani i zainteresowani, nawet jeśli wcześniej ten przed-
miot nie budził w nich wielkiego entuzjazmu. Zatem nawet 
jeśli dzieci nie podzielą naszej pasji, warto, by wiedziały 
i rozumiały, skąd się ona bierze, dlaczego nas ta dziedzina 
wiedzy tak interesuje.

Ważne jest jednak, by stworzyć przy tym wrażenie, że 
chcemy się tą pasją dzielić, a nie że uczniowie są tylko do-
datkiem do tego, byśmy mogli zajmować się ukochaną dzie-
dziną. Możemy to osiągnąć np. poprzez częste angażowanie 
dzieci i młodzieży w rozmowy z nami, zachęcanie ich do 
stawiania pytań i wyrażania własnych opinii, przemyśleń czy 
wątpliwości. Pomocne będą też aktywizujące, atrakcyjne 
metody pracy.

Z kolei kompetencje i wiedza posiadane przez nauczy-
ciela są niezbędne do tego, by był on postrzegany jako au-
torytet we własnej dziedzinie. Możemy pozwolić sobie na 
popełnianie błędów, jednak powinniśmy też dbać o to, by 
zakres naszej wiedzy był jak najszerszy, a jednocześnie 
uczyć się dzielić nią w interesujący sposób.

Szacunek
Osoba będąca autorytetem okazuje szacunek innym 

ludziom, a nie każe im na niego zasłużyć. Oczywiście 
w teorii czy w idealnym świecie młodsi powinni okazy-
wać szacunek starszym, w praktyce jednak nauka szacun-
ku przebiega najlepiej na drodze modelowania (prezen-
towania godnych naśladowania zachowań) oraz dialogu 
(wyjaśnianiu dzieciom i młodzieży, dlaczego okazywanie 
szacunku sobie nawzajem przez ludzi w różnym czy tym 

samym wieku jest ważne). Okazując szacunek naszym 
podopiecznym, mamy dużą szansę na szczerą wzajem-
ność. A to właśnie jest kluczem do budowania autorytetu 
– nie egzekwowanie go od uczniów, lecz takie zachowy-
wanie się względem nich, by sami mieli ochotę za nami 
podążać.

Wytyczanie i respektowanie granic
Wspomniałam już o potrzebie przestrzegania przez na-

uczyciela zasad, które deklaruje i których respektowania 
wymaga od uczniów. Trzeba tu zaznaczyć, że uczniowie 
ci powinni dobrze znać te zasady i być ich świadomi. Naj-
ważniejsze z nich warto ustalić wspólnie na początku roku 
szkolnego, a jeśli tego nie zrobiliśmy, wprowadzić w jego 
trakcie, jasno to zaznaczając. Najlepiej je spisać, np. jako 
plakat ścienny w sali lub na końcu zeszytów przedmioto-
wych uczniów – aby łatwo można było do tych zasad się-
gnąć, kiedy chcemy się na nie powołać. Tych najważniej-
szych nie powinno jednak być więcej niż 7–8, ponieważ 
więcej uczniowie mogą nie zapamiętać.

Uczniowie powinni więc dokładnie wiedzieć, jakie ich 
i nauczyciela obowiązują reguły – wówczas będzie im dużo 
łatwiej dostosować swoje zachowanie do naszych oczeki-
wań. Ale pamiętamy też, że my również musimy przestrze-
gać reguł, które nas dotyczą.

Nauczyciel powinien też respektować w odpowiednim 
stopniu autonomię, prawo do samodzielności myślenia i de-
cyzji swoich podopiecznych (adekwatnie do ich wieku). Jego 
zadaniem jest przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzie-
ży, w jaki sposób mogą myśleć, poszukiwać, rozwijać się.

Sprawiedliwość
Sprawiedliwość i uczciwość w relacjach z ucznia-

mi, ocenianiu ich, nagradzaniu i karaniu jest dla dzieci 
i młodzieży bardzo ważna, kiedy przychodzi do oceny 
nauczyciela. Jak wspomniałam na wstępie – autorytet to 
ktoś uczciwy i bezstronny. Ktoś, kto potrafi postąpić na-
wet wbrew własnym interesom, jeśli tego wymagają za-
sady. A na pewno nie jest to ktoś, kto uprzedza się do 
jednych uczniów, a faworyzuje drugich. Bardzo ważne 
jest to, byśmy w relacjach z wszystkimi uczniami byli 
sprawiedliwi.

Osoba będąca autorytetem 
okazuje szacunek innym 
ludziom, a nie każe im na  
niego zasłużyć.

Autorytet w budowie | DOSKONALENIE I ROZWÓJ
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Asia Marglarczyk – rysownik, gra�k, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Prowadzi blog ilustracyjny: www.kreskaasi.blogspot.com

Zrównoważenie emocjonalne
Warto rozwijać zdolność panowania nad emocjami, po-

nieważ osoby zrównoważone, które nie poddają się łatwo 
nastrojom, są postrzegane jako bardziej kompetentne i takie, 
na których można polegać. Są też uznawane za bardziej 
sprawiedliwe (jeśli np. wyciągają wobec kogoś konsekwen-
cje, to dlatego, że tak trzeba, a nie dlatego, że się rozgniewa-
ły i chcą to rozładować).

Indywidualne traktowanie
Sprawiedliwe traktowanie nie oznacza, że będziemy 

identycznie traktować wszystkich. Przeciwnie – ważne jest 
traktowanie indywidualne z uwzględnieniem potrzeb, możli-
wości, talentów, a czasem nawet upodobań, niechęci i lęków 
naszych podopiecznych. To jednak oznacza, że powinniśmy 
lepiej ich poznać. Może to wymagać trochę wysiłku, szcze-
gólnie w dużych klasach i szkołach, ale się opłaci – kiedy 
uczeń poczuje, że dostrzegamy w nim indywidualną osobę, 
a przy tym darzymy go sympatią, z dużym prawdopodo-
bieństwem odpłaci nam tym samym i na pewno urośniemy 
w jego oczach.

Czasy autorytetów żądających bezwzględnego posłu-
szeństwa raczej minęły. To bardzo dobrze. Wychowywanie 

nie jest przecież tresurą, a autorytet – pokazem siły. Umie-
jętnie łącząc autorytet z partnerską relacją, mamy szansę 
zwiększyć zarówno skuteczność naszej pracy, jak i płynącą 
z niej satysfakcję. 

Bibliogra�a:

•	 K. Czekaj, A. Zarzycka, K. Skierska-Pięta, Dobre praktyki: zawód – wy-

chowawca, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2011.

•	 J. Elliot, M. Place, Dzieci i młodzież w kłopocie, WSiP, Warszawa 2000.

•	 T. Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, PAX, Warszawa 2007.

•	 M. McKay, M. Davies, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania 

się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

•	 H.P. Nolting, Jak zachować porządek w klasie, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2012.

•	 M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2012.

Magdalena Goetz

Załącznikiem do artykułu są dodatkowe wskazówki i ankieta (s. 24, 30).

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Autorytet w budowie

Prima aprillis
W tym wydaniu magazynu, w jednym z artykułów, ukryliśmy symbol B – znajdź go i  podaj numer strony, na której się znajduje. 
Swoje zgłoszenie prześlij na adres:  sygnal@oficynamm.pl. 
Pierwsze 5 osób, które znajdą „buźkę” i prześlą prawidłowy numer strony, nagrodzimy bestsellerową publikacją  
Wydawnictwa EDGARD z serii „Samo Sedno”. 
Szczegóły konkursu na: www.sygnal.oficynamm.pl/konkursy
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Holistyczne nauczanie i uczenie się | NEURODYDAKTYKA

Holistyczne nauczanie 
i uczenie się

skoro holistyczne podejście w medycynie oznacza traktowanie ciała jako systemu, w którym poszczególne elementy 
na siebie oddziałują, to w przypadku edukacji można się domyślać, że także chodzi o myślenie i działanie w sposób 

całościowy. co konkretnie kryje się pod hasłem „holistyczne podejście do edukacji” i jakie są zalety takiej koncepcji? 

M o n i k a  G r y b o ś

Przymiotnik „holistyczny” pochodzi od greckiego słowa 
holos i oznacza „całość”. Nauczanie i uczenie się holistycz-
ne charakteryzuje się całościowym podejściem do omawia-
nego zagadnienia, innymi słowy oznacza, że na lekcjach 
łączy się informacje z różnych przedmiotów.

Takie podejście w edukacji nie jest nowością. Przykładem 
pedagoga, który postulował całościowe podchodzenie do na-
uczanych treści, jest John Dewey, który żył na przełomie XIX 
i XX w. W tekście Moje pedagogiczne credo (Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2005) napisał on: „Zadajemy 
gwałt naturze dziecka i utrudniamy osiągnięcie najlepszych 
wyników moralnych, wprowadzając dziecko zbyt nagle 
w wiele wyodrębnionych przedmiotów, jak np. czytanie, pisa-
nie, geografię itd., nie biorąc wcale pod uwagę stosunku tych 
przedmiotów do życia społecznego”.

Z przytoczonego fragmentu wynika, że gwarantem suk-
cesu edukacyjnego ucznia jest uświadomienie mu (już od 
najmłodszych lat), że to, czego się uczy, jest zgodne z tym, 
z czym spotyka się na co dzień i czego doświadcza. Zdaniem 
Deweya nieporozumieniem jest traktowanie treści przedmio-
towych w sposób wyabstrahowany od indywidualnego do-
świadczenia młodego człowieka. Nie można pozwolić na to, 
aby uczeń, czytając, pisząc i licząc, ucząc się o położeniu 
Półwyspu Skandynawskiego i tego, czym są równoleżniki 
i południki, traktował je jako abstrakcyjne czynności czy po-
jęcia, które trzeba po prostu powtarzać czy zapamiętać, które 
nie mają związku z realnym życiem.

Tak jak w mózgu tworzą się połączenia między neuro-
nami, tak w edukacji koniecznością jest ciągłe uświada-
mianie sobie powiązań między wiedzą a indywidualnym 
doświadczeniem ucznia. Uczenie się i nauczanie w spo-
sób całościowy zakłada, że nowe informacje łączymy 
z tymi wiadomościami i spostrzeżeniami, które już za-
pamiętaliśmy. „Zamiast wykonywania osobnych „szufla-
dek” w mózgu z informacjami o geometrii, algebrze albo 
wiedzy o starożytnych Indiach itp., wzajemnie i celowo 
łączymy fakty i wytwarzamy w ten sposób kompleksowy 
obraz” – wyjaśniają Erich Petlák, Jana Zajacová i Dušan 
Valábik w książce Rola mózgu w uczeniu się (Wydaw-
nictwo Petrus, Kraków 2010). W podejściu holistycznym 
dba się o wskazywanie związków między przedmiotami 
nauczania. Należy kształcić w uczniach umiejętność swo-
bodnego operowania elementami, łączenia informacji, 
stwarzania spójnej i logicznej struktury. 

Warto pamiętać, że do mózgu w każdej chwili dociera 
ogromna liczba bodźców. Trudno, aby wszystkie zostały za-
pamiętane w tym samym stopniu. Dzieje się tak dlatego, że 
niektóre zdarzenia czy informacje przyciągają naszą uwagę 
i zostają bez żadnego wysiłku zapamiętane. Inne fakty, mimo 
licznych powtórzeń, są przez mózg ignorowane. Uczniow-
skie mózgi, kierując się subiektywizmem, skupiają uwagę na 
tym, co nowe, zaskakujące, intrygujące i przydatne. Mózg 
nie pominie informacji, które osadzone są w kontekście jego 
doświadczeń. 
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Różne przedmioty – jedna lekcja 
Postulat dla nowoczesnej i przyjaznej uczniowi edu-

kacji brzmi zatem: personalizujmy informacje, tzn. osa-
dzajmy daty, nazwiska, terminy i problemy dydaktyczne  
w kontekście potrzeb i zainteresowań ucznia. Personaliza-
cja wiedzy oznacza nadanie jej osobistego, indywidualnego 
charakteru. Na przykład lekcja biologii poświęcona wirusom 
mogłaby zacząć się od dyskusji na temat tego, kto ostatnio 
chorował na grypę i jakie objawy towarzyszyły tej chorobie. 

Bardzo ważne jest to, aby na prowadzonym przez siebie 
przedmiocie nie ograniczać się tylko do treści tego przed-
miotu. Jeśli uczniowie szkoły podstawowej mają na lekcji 
języka polskiego ćwiczyć pisanie przepisu i przykładowe 
zadanie polega na napisaniu przepisu przygotowania ciecie-
rzycy, to nie można pominąć znaczenia tego słowa. Warto 
wtedy ciecierzycę przynieść na lekcję i pokazać ją uczniom. 
Być może będą wśród nich tacy, w których domach gotuje 
się to warzywo. Poza tym ciecierzyca to inaczej cieciorka 
lub groch włoski, a informacje z zakresu botaniki mogą być 
przydatne na lekcji o synonimach. Istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że uczeń skojarzy pojęcie synonimu z lekcją, na 
której mógł dotknąć nieznanej rośliny strączkowej lub opo-
wiedzieć o tym, jak w domu gotowana jest cieciorka. 

Na lekcji matematyki uczniowie poznają ostrosłup i ob-
liczają pole jego powierzchni, na historii zaś omawia się 
piramidy. Na lekcji WOS-u mówi się o piramidzie potrzeb 
Maslowa. Można mnożyć przykłady obecności trójkąta rów-
noramiennego w kulturze i nauce. Warto, ucząc jednego 
przedmiotu, wplatać informacje z różnych przedmiotów, bo 
wiedza zostaje zapisana w mózgu w postaci wzajemnych 
powiązań. Co więcej, przykłady dotyczące ostrosłupa nie 
wymagają od nauczyciela fachowej wiedzy z zakresu historii 
sztuki, nauk społecznych czy matematyki. Zaliczają się do 
wiedzy fundamentalnej. 

Przykłady łączenia na lekcji języka polskiego wiedzy 
z różnych dziedzin:

● Część druga Dziadów Adama Mickiewicza, w Przed-
mowie wieszcz napisał: 

 „Dziady. Jest to nazwisko uroczystości obchodzonej 
dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, 
Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, czyli dawnych 
przodków (…). Godna uwagi, iż zwyczaj częstowania 
zmarłych zdaje się być wspólny wszystkim ludom po-
gańskim, w dawnej Grecji za czasów homerycznych, 
w Skandynawii, na Wschodzie, i dotąd na wyspach 
Nowego Świata”. 

● Nazwy geograficzne, które pojawiały się w tekście, nie 
powinny zostać pominięte i niewyjaśnione. Zadaniem, 
które będzie stanowić dla uczniów wyzwanie, jest po-
proszenie ich o zidentyfikowanie ich na mapie świata. 
Nie chodzi o to, aby pracować z gotową mapą, lecz 
dać uczniom szansę, aby sami, bazując na wiedzy geo-

graficznej i historycznej, spróbowali zaznaczyć wspo-
mniane nazwy. Takie ćwiczenie włącza do procesu 
dydaktycznego doświadczenia ucznia i jest twórcze. 
Zajmie więcej czasu niż pokazanie czegoś na mapie, 
ale korzyści z niego płynące są dla ucznia nieporów-
nanie większe. 

● Lekcja języka polskiego na temat środków stylistycz-
nych może polegać na wspólnym słuchaniu polskoję-
zycznych piosenek. Będzie to szansa na podzielenie 
się własnymi upodobaniami i rozmowę o muzyce 
i kulturze. Na takiej lekcji to uczniowie są sterem dla 
nauczyciela – nie wiadomo, czy wyprowadzą go na 
spokojne wody poezji śpiewanej, czy na meandry hi-
p-hopu. Jeśli okaże się, że wybiorą te ostatnie, to taka 
sytuacja może posłużyć jako wypadkowa do rozmo-
wy np. o wulgaryzacji języka i pochodzeniu wulgary-
zmów. 

Według koncepcji neurodydaktyki nauczyciel nie jest 
przekazicielem wiedzy, lecz życzliwym i rozsądnym towa-
rzyszem, który dba o intelektualny i emocjonalny rozwój 
ucznia. Warto zadbać o niego całościowo i na tyle, na ile to 
możliwe w realiach współczesnej polskiej szkoły, nie „ka-
wałkować” wiedzy. Uczniom trzeba uświadamiać powią-
zania między pozornie oderwanymi od siebie elementami 
rzeczywistości. Holistyczne podejście do edukacji daje mło-
dym ludziom szansę na nabywanie i ćwiczenie bezcennych 
umiejętności: syntetyzowania, łączenia faktów i wyciągania 
wniosków. 

Nieobowiązkowe zadanie domowe: 

1. Zastanów się, w jaki sposób na prowadzonym przez 
Ciebie przedmiocie możesz wykorzystać doświadcze-
nia uczniów. Plany przekuj w czyny. 

2. Zadbaj o przekazywanie wiedzy w sposób holistycz-
ny. Nie ograniczaj się do treści wyszczególnionych 
w podstawie programowej czy podręczniku. Postaw 
na intuicję i ogólną wiedzę o świecie, którą posiadasz. 
Pokaż uczniom, że poszczególne elementy otaczają-
cego nas świata łączą się ze sobą. 

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 | Holistyczne nauczanie i uczenie się
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Symbioza

S woją karierę w oświacie rozpoczęłam od nauczania 
historii. Szybko jednak okazało się, że muszę stać się 
tzw. nauczycielem wszechstronnym (czyt. wieloprzed-

miotowym). Wkrótce zostałam więc „panią od 1–3”. Po-
wiedzieć, że pierwszy rok pracy w nowej roli był dla mnie 
trudny, to mało. Przyzwyczajona do grzecznych (no, może 
nie zawsze…), siedzących w ławkach (hm… w sumie – to 
też nie zawsze), a na pewno bardziej rozumiejących moje 
reprymendy uczniów, doznałam szoku, gdy otrzymałam do 
okiełznania garstkę przedszkolaków płci męskiej, którzy mie-
li pod moim okiem stać się uczniami. Pierwsze tygodnie były 
mordęgą. Na lekcjach płakali oni, a w czasie drogi powrot-
nej do domu – ja. W połowie września nie chciało mi się 
wstawać z łóżka i jeździć do pracy. Cisza w klasie podczas 
lekcji historii była dla mnie czystym relaksem. Wszystkie me-
tody ogarnięcia rozbieganych pierwszaków, które po prostu 
chciały się bawić, kończyły się fiaskiem. Próbowałam chyba 
wszystkiego – prośby, groźby, perswazja, manipulacja… Mó-
wienie, tłumaczenie, krzyk… Gdy jednego dnia wydawało 
mi się, że jakaś metoda zaczyna działać, następnego nie ro-
biła na moich uczniach żadnego wrażenia. Byłam załama-
na. Szukałam pomocy wszędzie – czytałam tony artykułów 
i książek, pytałam starszych nauczycieli, starałam się jak 
najmocniej współpracować z rodzicami. Na przygotowanie 
do lekcji poświęcałam mnóstwo czasu, dawałam z siebie 
wszystko, a efekty i tak były mizerne. Miałam wrażenie, że 
doszłam do ściany i zaczęłam się nawet zastanawiać, czy nie 
powinnam zrezygnować z tego wychowawstwa. 

I wiecie co? Sama nie wiem kiedy problem zaczął się robić 
coraz mniejszy. Po trzech latach otrzymałam od moich chło-
paków piękny album z własnoręcznie napisanymi podzięko-
waniami i się najzwyczajniej w świecie i zupełnie po babsku 
poryczałam, bo czyż może być piękniejsza zapłata za moje łzy, 
krew i pot niż napisane przez uczniów słowa: „Była Pani świet-
ną wychowawczynią”, „Bardzo lubiłem lekcje z Panią, bo były 
ciekawe”, „Myślę, że Pani jest z nas dumna” i „Proszę o nas 
nie zapomnieć”? PS Gdy podczas rady pedagogicznej słyszę, że 
chłopcy są obecnie najlepszą klasą w szkole, aż pękam z dumy! 
Chyba dołożyłam do tego swoją całkiem niemałą cegiełkę…

K ryzys zawodu nauczyciela nie jest już tematem tabu. 
Nauczyciel przestał być autorytetem z urzędu i stracił 
monopol na wiedzę. Innymi słowy, nowe czasy, nowe 

oczekiwania, a wraz z nimi nowe wyzwania. Kiedyś nauczy-
cielowi wystarczył zeszyt z pożółkłymi od starości kartkami, 
by przedstawić uczniom świat, którego nie znają. Dzisiaj jest 
trochę trudniej. Stare metody nauczania straciły swoją sku-
teczność, dostęp do informacji jest niemal nieograniczony, 
a nauczyciel przestał być tym, który dzierży w dłoni klucz 
do wiedzy. Co jednak skłania ludzi do tego, by ubiegać się 
o pracę w tym zawodzie? Odpowiedź jest prosta: dzieci 
i młodzież, czyli młodość. 

Nauczyciel to człowiek, który potrzebuje do życia 
młodych, czerpie od nich energię niezbędną do wykony-
wania zawodu. Obcowanie z młodością stanowi dla niego 
główną motywację do pracy. Dlatego dla nauczyciela naj-
niebezpieczniejsza jest utrata kontaktu z dziećmi i mło-
dzieżą. Jego brak będzie przyczyną wypalenia, a w kon-
sekwencji sprowadzi zawodową śmierć. Jak najłatwiej 
zniszczyć nauczyciela? Najlepiej zasypać go toną wyma-
ganych dokumentów, a wypalenie zawodowe pojawi się 
na horyzoncie. 

Nauczyciele chcą pracować, czyli chcą uczyć. Potrze-
bują uczniów, bo tylko przy nich prawdziwie żyją. Przy 
nich nauczyciel wolniej się starzeje i nie ma czasu na 
znużenie. Dlatego tak wiele osób chce pracować w tym 
zawodzie. Nie tylko nauczyciele czerpią korzyści. Dzieci 
i młodzież również potrzebują doświadczonych nauczy-
cieli. To wspaniała, tajemnicza zależność, która jednym 
daje siły do życia, a drugich uczy, jak żyć. Dzieci po-
trzebują przewodników, autorytetów, kogoś, komu mogą 
zaufać i z kim będą się identyfikować. Nie zawsze mogą 
to być rodzice czy dziadkowie i tę rolę często przejmują 
nauczyciele. Dlatego system powinien dbać o relacje or-
ganizmów żyjących w symbiozie, a nie przymuszać ich do 
siebie jak niewolników.

Magdalena Waleszczyńska

Nauczycielka języka polskiego i etyki, oligofrenopedagog, egzaminator matu-
ralny. Zafascynowana alternatywnymi metodami nauczania. Prowadzi stronę 
poświęconą edukacji i wychowaniu www.waleszczynska.pl

Małgorzata Wylegała

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

FELIETON
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Lekcje angielskiego
„Fiszki School” (Edgard, Warszawa 2015) to seria pomocy dydak-

tycznych zapewniających wygodną i skuteczną naukę języka angiel-
skiego. Zestaw fiszek dla I etapu pt. I like strawberries lub Do you 
enjoy watching action films to kompleksowy system nauki słówek 
i zdań dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 
Znajduje się w nim 300 najważniejszych słówek i konstrukcji gra-
matycznych z zakresu szkoły podstawowej, których znajomość jest 
wymagana na teście szóstoklasisty. Atrakcyjne, ilustrowane fiszki po-
magają szybko zapamiętać słówka, a przykładowe zdania pokazują 
ich prawidłowe użycie w kontekście i przy okazji prezentują najważniejsze struktury gramatyczne. Dołączony do zestawu 
program komputerowy (do pobrania) zawiera liczne ćwiczenia, gry oraz nagrania wszystkich słówek i zdań w wykonaniu 
profesjonalnych lektorów – wyłącznie native speakerów.

Skoncentruj się!
Twoi uczniowie mają trudności z uczeniem się i zapamiętywaniem, a rodzice skarżą się, że ich 

dzieci są nadpobudliwe i nerwowe? Masz wrażenie, że twoich wychowanków przytłacza nadmiar 
informacji, często zapominają o ważnych sprawach i nie wywiązują się ze swoich obowiązków?

Agnieszka Forzpańczyk to doradca metodyczny, specjalistka ds. szkoleń i trenerka rozwoju 
osobistego, która prowadzi warsztaty z szybkiego czytania i nowoczesnych strategii uczenia się. 
Jej książka Koncentracja. Skuteczny trening skupiania uwagi (Edgard, Warszawa 2015) w przystęp-
ny sposób przybliża metody skutecznego radzenia sobie z rozkojarzeniem. Arkusz diagnostyczny 
pozwala określić stopień trudności z utrzymywaniem skupienia. Ponad 170 ćwiczeń zamieszczo-
nych w poradniku oraz na płycie CD pomaga kształtować różnorodne umiejętności: refleks, spo-
strzegawczość, pamięć i umiejętność relaksacji. Na płycie CD znajdują się ćwiczenia podzielone 
na sześć zestawów do pobrania w formacie PDF: dla najmłodszych (3–11 lat), dzieci (12–14 lat), młodzieży (14–17 lat) i doro-
słych. Polegają one na znajdywaniu różnic i podobieństw, odwzorowywaniu kompozycji, rozwiązywaniu zadań logicznych. 
Rozwijają one zdolność kojarzenia i analizy przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kierowania uwagą, a także wspo-
magają umiejętność selekcjonowania informacji, poszerzają pole widzenia oraz wspierają synchronizację półkul mózgowych. 
Można je wykorzystywać w ramach treningów koncentracji i relaksacji, podczas zajęć kompensacyjnych i terapeutycznych, 
a także w ramach zabawy z dzieckiem w domu. Dzięki poradnikowi m.in. dowiesz się, z czego wynikają twoje problemy 
z koncentracją, wyeliminujesz rozpraszające bodźce zewnętrzne (np. bałagan, niefunkcjonalne urządzenie pokoju do nauki 
i pracy) oraz wewnętrzne (np. złe nastawienie, zmęczenie lub brak motywacji), nauczysz się angażować w koncentrację zmysły 
(wykorzystywać w codziennej pracy odpowiednio dobraną muzykę, zapachy, a nawet smaki), dobierzesz odpowiedni dla siebie 
zestaw ćwiczeń fizycznych, który pozwoli ci wypocząć, rozładować negatywne emocje i uspokoić umysł. Co równie ważne, 
przystępny format pozycji Koncentracja. Skuteczny trening skupiania uwagi pozwala długo cieszyć się jego bogatą zawartością.

RECENZJA

Prima aprillis
W tym wydaniu magazynu, w jednym z artykułów, ukryliśmy symbol B – znajdź go i  podaj numer strony, na której się znajduje. 
Swoje zgłoszenie prześlij na adres:  sygnal@oficynamm.pl. 
Pierwsze 5 osób, które znajdą „buźkę” i prześlą prawidłowy numer strony, nagrodzimy bestsellerową publikacją  
Wydawnictwa EDGARD z serii „Samo Sedno”. 
Szczegóły konkursu na: www.sygnal.oficynamm.pl/konkursy



Nigdy
…I nigdy nie chodziłem do szkoły André Sterna to najnowsza pozycja przygoto-

wana przez Wydawnictwo Element (Kraków 2016). Opowiada o szczęśliwym, prze-
pełnionym zaufaniem, wolnym od rywalizacji i ocen dzieciństwie. O dziecku, dla któ-
rego entuzjazm i zachwyt stanowiły naturalne i niewyczerpalne źródło inspiracji oraz 
motywacji do działania. Autor dzieli się swoją historią – doświadczeniem człowieka, 
który nigdy nie uczęszczał do szkoły. To zatem prawdziwe świadectwo dziecięcego 
entuzjazmu, który w odpowiednich warunkach może stać się podstawą wszechstron-
nego rozwoju. 

Książka przeczy poglądom, według których życie z dala od szkoły utożsamia się 
z aspołecznymi analfabetami czy osobami bezrobotnymi. André Stern dowodzi, że za-
chwyt dziecka, niczym nieskrępowana możliwość podejmowania różnych aktywności 
oraz brak ograniczeń czasowych i presji stanowią sedno poznania świata. …I nigdy nie 
chodziłem do szkoły nie stanowi pochwały konkretnej metody, poradnika dla nonkon-
formistów czy też krytyki szkoły. Jest świadectwem, źródłem inspiracji, zaproszeniem 
do różnorodności oraz wezwaniem do zachwytu. „Nie stawiam chodzenia do szkoły i rezygnacji z niej na dwóch prze-
ciwległych biegunach. Nie opowiadam się za tym, by jeden dogmat i program zastąpić innymi. W żadnym wypadku nie 
nawołuję do likwidacji szkoły – w obliczu aktualnego stanu rzeczy byłoby to fatalne rozwiązanie. Ale jak wygląda sprawa 
z tymi, którzy mają taką możliwość, a nawet by tego chcieli, ale brakuje im wiedzy na temat życia bez szkoły? Mam na-
dzieję, że ta książka zainspiruje ich do zmiany sposobu myślenia” – pisze autor.

RECENZJA
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Wypalenie zawodowe ocenione jest jako najważ-
niejsza konsekwencja stresu zawodowego u nauczycieli  
(European Trade Union Committee for Education, 
2009).

Co stresuje polskiego nauczyciela?
● Mobbing ze strony przełożonych i współpracowników
● Brak wsparcia społecznego ze strony przełożonych i współ-

pracowników
● Złe fizyczne warunki pracy
● Nieprawidłowa organizacja pracy (zarówno w skali makro, 

jak i na poziomie konkretnej placówki)
● Nieprawidłowe relacje nauczyciel–rodzice podopiecznych
● Narażenie na agresję ze strony przełożonych i współpracow-

ników (także takie, które spełnia kryteria mobbingu)

Raport  
specjalny 
Sygnału

Ponad 70% nauczycieli stwierdziło, że problemy wychowaw-
cze wynikają z tego, iż uczniowie mają więcej praw niż oni sami. 
Połowa nauczycieli jest przekonana, że uczeń powinien chociaż 
trochę bać się nauczyciela. Co czwarty nauczyciel sądzi, że jedyną 
metodą na skuteczne zapanowanie nad klasą jest sprawianie wra-
żenia bycia osobą surową i groźną.

Czy wiesz, że...
Co roku od 400 do 500 nauczycieli szuka pomocy w Schön 

Klinik Roseneck w Prien – klinice specjalizującej się m.in. w le-
czeniu problemów natury psychologicznej u nauczycieli. Placów-
ka oferuje ok. 30 sesji terapeutycznych tygodniowo, kursy uczące 
relaksacji czy asertywności. 

Źródło: www.schoen-kliniken.de

Opracowala: Agnieszka Korcz

Obliczono również ogólny wskaźnik przekonań nauczycieli na 
temat stosowania przemocy i zbadano jego związek z poziomem 
wypalenia zawodowego. Okazuje się, że im bardziej „siłowe” są 
przekonania nauczycieli, tym bardziej są oni wypaleni zawodowo. 
Przekonania te można zatem uznać za dysfunkcjonalne – wpły-
wają one ujemnie na dobrostan nauczyciela, a co za tym idzie, na 
jakość jego relacji z uczniami.

Źródło: Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem  
zawodowym a zaangażowaniem, pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz,  

Impuls, Kraków 2010
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Ranking obciążeń  
organizacyjnych  

występujących w środowisku 
pracy nauczycieli:

1.
Zarabiam niewspółmiernie mało  

do nakładu pracy.
______________________________________________________________

2.
Programy i plany nauczania są przeładowane.

______________________________________________________________
3.

Mam zbyt mały wpływ na to,  
co realizuję w placówce.

______________________________________________________________
4.

Pomieszczenia socjalne dla pracowników  
są niezadowalające.

______________________________________________________________
5.

Zajmuję się zbyt dużą liczbą uczniów.
______________________________________________________________

6.
Moi przełożeni nie wspierają mnie.

______________________________________________________________
7.

Moi współpracownicy rywalizują ze mną.
______________________________________________________________

8.
Moi współpracownicy nie pomagają mi.

sygnał  kwiecień 2016



W następnym numerze miesięcznika 

Dorosłe dzieci 
Gdy uczeń opiekuje się rodzicami

Sketchnoting 
Dlaczego warto „przelewać” myśli na papier

Bezcenna kreatywność 
Poradnik dla nauczycieli

Rozmowa z Dianą Riverą 
– trenerką kreatywności o modelach coatchingowych  
w edukacji
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