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W  maju nasze konto na Facebooku świętowało obecność 1000 fanów. A już w drugiej po-
łowie maja – 1500. Bardzo nas cieszy, że i tam jesteście z nami. Choć wiele osób – czę-
sto słusznie – krytykuje media społecznościowe, fanpage „Sygnału” to naprawdę bardzo 

ważne miejsce. Dziś już mało kto pisze tradycyjne listy do redakcji. Ba, często nie ma czasu 
na napisanie dłuższego e-maila! Wszyscy wciąż gdzieś biegniemy i załatwiamy pilne sprawy.  
A facebook.com/magazynsygnal to adres, gdzie szybko można wyrazić swoją opinię, podzielić 
się spostrzeżeniem lub po prostu radością. Właśnie tam poznajemy Państwa najlepiej. Oczywi-
ście, mimo że internet już dość dawno temu opanował naszą codzienność, wciąż trudno jest 
porównywać „Lubię to!” do odręcznie napisanych kilku zdań, które są efektem dłuższych prze-
myśleń. Te drugie zawsze będą mieć swój urok. Dlatego może już czas najwyższy przestać po-
równywać i „pogodzić się” 
z elektronicznym światem? 
Takie podejście wszystkim 

wyjdzie na dobre. Są tradycyjne listy, są e-maile, są komen-
tarze pod postami i wiadomości wysyłane na fanpage’a. Ko-
rzystajcie z tego, co akurat jest pod ręką i na co macie czas. 
Nie ma lepszych i gorszych czasów. Bierzmy to, co najlepsze 
z tego, co dają nam obecne.

Już 24 czerwca rozdadzą Państwo świadectwa i przyjmą 
podziękowania, a później zasiądą do podsumowań. Wresz-
cie przyjdzie też czas na zasłużony odpoczynek. Życzymy 
Państwu, by ostatni dzień roku szkolnego był wyjątkowy, 
a wakacje dokładnie takie, jak sobie wymarzyliście. Na ła-
mach magazynu widzimy się w sierpniu, ale – dzięki zdoby-
czom obecnych czasów (ha!) – jesteśmy w kontakcie także 
przez cały lipiec i sierpień. Dziękujemy za kolejny, wspólnie 
spędzony rok szkolny!

        Redaktor prowadząca
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kalendarium 
czerwiec–lipiec 2016

Data Zadanie nauczyciela Podstawa prawna
•	 1 czerwca Dzień Dziecka

•	 1–3 czerwca Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:
● część humanistyczna – 1 czerwca, 
● część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca,
● język obcy nowożytny – 3 czerwca 

Dz.U. z 2015 r.  
poz. 959

•	 1–17 czerwca Egzamin maturalny w terminie dodatkowym:
● część ustna:

● 1–17 czerwca (język polski, język mniejszości narodowych, 
języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski,

● 6–11 czerwca (język polski, języki mniejszości narodowych);
● część pisemna: 1–17 czerwca

Dz.U. z 2015 r.  
poz. 959

•	 2 czerwca Dodatkowy termin sprawdzianu Dz.U. z 2015 r.  
poz. 959

•	 7–8 czerwca Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik 
pożarnictwa (Z. 23):

● część pisemna – 7 czerwca 2016 r.,
● część praktyczna – 8 czerwca 2016 r.

Dz.U. z 2015 r.  
poz. 673

•	 Np. 9 czerwca Wystawienie ocen przewidywanych z zajęć edukacyjnych  
oraz zachowania uczniów

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

•	 Np. 15 
czerwca

Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o zestawie 
podręczników przeznaczonych na kolejny rok szkolny

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

•	 Np. 17 
czerwca

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
oraz zachowania uczniów

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

•	 Zgodnie 
z kalendarium 
szkoły 

Przygotowanie statystyki klasy dotyczącej klasyfikacji rocznej  
na zebranie rady pedagogicznej

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

•	 Zgodnie 
z kalendarium 
szkoły 

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2156 ze zm.

•	 17, 23 czerwca Egzaminy potwierdzające klasyfikacje w zawodzie (sesja 3):
● część pisemna – 17 czerwca,
● w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest 

dokumentacja – 23 czerwca,
● w pozostałych kwalifikacjach – 30 maja–4 lipca

Dz.U. z 2015 r.  
poz. 673

•	 Np. 20 
czerwca

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

•	 20 czerwca Pierwszy dzień lata

•	 20 czerwca 
–4 lipca

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów 
wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy 
uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu:

● etap pisemny – 20 czerwca 2016 r.,
● etap praktyczny – 21–22 czerwca oraz 27 czerwca–4 lipca

Dz.U. z 2015 r.  
poz. 673

•	 23 czerwca Dzień Ojca

•	 24 czerwca Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dz.U. z 2002 r. Nr 46 
poz. 432 ze zm.

•	 Zgodnie  
z kalendarium 
szkoły

Udział w posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym pracę 
szkoły w roku szkolnym 2015/2016

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

•	 Np. 1–8 lipca Przekazanie dyrekcji szkoły uzupełnionej dokumentacji przebiegu 
nauczania 

Dz.U. z 2010 r. Nr 97 
poz. 624 ze zm.
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Aktualności prawnooświatowe w skrócie:
● 18 marca br. prezydent podpisał nowelizację Karty nauczyciela. Najważniejsze zmiany to:

● likwidacja tzw. godzin karcianych,
● zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli,
● utworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych nauczycieli,
● zmiana regulacji dotyczącej jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którzy 

uzyskali tytuł honorowego profesora oświaty.
● Minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji Rozpo-

rządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego 
dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Pieczywo półcukiernicze i cukiernicze, czyli m.in. drożdżówki o określonych 
kryteriach zawartości cukru mają pojawić się w sklepikach szkolnych od 1 września br.

● Sejm przyjął 13 maja br. nowelizację Kodeksu pracy, która zlikwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki, czyli sytuację, 
gdy pracodawca zatrudnia pracowników bez podpisania z nimi umowy. Osoby, które nie posiadały umowy, niejedno-
krotnie wskazywane były jako pracujące pierwszy dzień.

Źródła: MEN, MZ, MRPiPS

WDŻ okiem uczniów
Eksperci z Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” przeprowadzili monitoring merytoryczny podręczników do wychowania do życia w rodzinie 
(WDŻ) oraz przeanalizowali przepisy regulujące wprowadzenie do szkół tego przedmiotu.

Działające w trzech województwach (lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie) zespoły badawcze zbadały jakość i dostępność 
zajęć. Nad całością badań i poziomem merytorycznym czuwał prof. Zbigniew Izdebski. Wybrane wnioski z badania:
● Zdaniem badanych frekwencja na zajęciach jest zróżnicowana, a udział w nich maleje wraz z przechodzeniem do  
kolejnych klas.

● Zdaniem gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych takie tematy, jak masturbacja, inicjacja seksualna, abor-
cja, przemoc seksualna, stereotypy płciowe są kłopotliwe dla części prowadzących zajęcia.

● Zajęcia nie są uznawane za najbardziej rzetelne źródło informacji. Badani częściej wskazywali w tym kontekście rodzi-
ców, członków najbliższej rodziny, przyjaciół, media (zwłaszcza internet), książki.

● Na ocenę nauczyciela wpływa, zdaniem uczniów, to, na ile ubarwia ona/on wiedzę przekazywaną na zajęciach aneg-
dotami z własnego życia.

● Zaledwie kilka osób z badanej grupy deklarowało, że miało zajęcia z WDŻ-u, na które zaproszono ekspertów spoza 
szkoły, zajmujących się problematyką seksualności człowieka.

Źródło: Ponton

Dokuczanie wśród dzieci
Organizatorzy kampanii „Bądź kumplem, nie dokuczaj” zapraszają nauczycieli do korzystania z materiałów dydaktycznych mających wspomóc ich 
w radzeniu sobie z przemocą i dokuczaniem.

W polskich szkołach na porządku dziennym jest ośmieszanie, poniżanie, izolowanie czy nastawianie grupy przeciw-
ko jednemu uczniowi. Nauczyciele nie czują się w pełni przygotowani do radzenia sobie z problemami przemocy 
w szkole. Tylko co piąty uznał, że jego wiedza i umiejętności związane z tym tematem są całkowicie wystarczające. 

Na stronie kampanii www.badzkumplem.cartoonnetwork.pl znaleźć można przystępny schemat rozwiązywania proble-
mów wychowawczych wśród uczniów, zamknięty w sześciu prostych krokach. Dostępne są również scenariusze lekcji. Ma-
teriały zostały opracowane wraz z ekspertami Instytutu Badań Edukacyjnych, a partnerem akcji jest Fundacja Dzieci Niczyje 
(obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

Źródło: FDDS

AKTUALNOŚCI
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Adolescencja postrzegana jest jako okres szczególnie 
problematyczny i wymagający wzmożonych działań wy-
chowawczych, profilaktycznych i zaradczych. Stopień trud-
ności tej fazy życia wzrasta, gdy zmianom adolescencyjnym 
towarzyszą problemy ponadnormatywne. Mają one źródło 
we wszystkich obszarach funkcjonowania nastolatka. Aspekt 
somatyczny to przede wszystkim choroby przewlekłe wyma-
gające długotrwałego leczenia i hospitalizacji. Trwałe zabu-
rzenia poszczególnych układów, alergie, cukrzyca, padaczka, 
nowotwory – to przykłady chorób, które znacząco wpływają 
na psychikę dziecka, m.in. modyfikując jego interakcje spo-
łeczne. Krytyczne wydarzenia w relacjach społecznych mogą 
mieć traumatyczny charakter i zaburzać funkcjonowanie mło-
dej osoby, często powodując przy tym całkowitą reorganizację 
dotychczasowego stylu życia. Do tego typu wydarzeń zaliczyć 
można śmierć lub ciężką chorobę (w tym również chorobę 
psychiczną) w rodzinie lub innej bliskiej osoby, rozwód rodzi-
ców, przeprowadzkę i trwałą zmianę środowiska. 

Wśród zaburzeń psychicznych można natomiast wyróżnić 
zaburzenia behawioralne (np. ADHD), związane z funkcjono-
waniem intelektualnym (upośledzenie umysłowe, zaburzenia 
uczenia się), całościowe zaburzenia rozwojowe oraz zabu-
rzenia emocjonalne. Do tych ostatnich zaliczyć można m.in. 
zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsywne, fobię szkolną 
oraz zaburzenia odżywiania. Jedną z poważniejszych trud-
ności z grupy zaburzeń psychicznych dotykających młode 
osoby może być również depresja oraz szerzej rozumiany kry-
zys psychologiczny, wyrażający się myślami samobójczymi 
czy zachowaniami autoagresywnymi. Okres dojrzewania to 
czas burzliwych zmian zarówno w psychice, jak i zachowa-

niu młodego człowieka. Co więcej, wiele objawów depresji 
u młodych osób pokrywa się z typowymi objawami dojrzewa-
nia. Dlatego nie zawsze proste jest określenie, czy to, co dzieje 
się z adolescentem jest naturalną konsekwencją dojrzewania, 
czy już wymaga interwencji ze strony osób dorosłych. Zawsze 
jednak, gdy pojawiają się tego typu wątpliwości, warto zwró-
cić szczególną uwagę na danego ucznia, aby w razie zidenty-
fikowania takiej potrzeby objąć go właściwą opieką. 

W Polsce prawie osiem tysięcy dzieci leczy się na de-
presję, a szacuje się, że ta liczba może być znacznie zani-
żona i nie obrazuje prawdziwej skali problemu. Do zadań 
pracownika szkoły nie należy zdiagnozowanie, czy uczeń 
choruje na depresję (może to zrobić jedynie lekarz psychia-
tra), jednak ważne jest, aby nauczyciele i wychowawcy byli 
uwrażliwieni na pewne sygnały mogące świadczyć o tym, że 
z uczniem dzieje się coś niepokojącego. Depresja u dzieci, 
podobnie jak u dorosłych, wiąże się z długotrwałym obniże-
niem nastroju. W przeciwieństwie jednak do osób dorosłych, 
u dzieci mogą nasilić się zachowania agresywne, destrukcyj-
ne, buntownicze oraz autoagresywne. 

Depresja i problemy emocjonalne uczniów mogą wyra-
żać się również innymi, mniej specyficznymi objawami, ta-
kimi jak zaburzenia koncentracji, uwagi i trudności w zapa-
miętywaniu. To z kolei powoduje opuszczanie się w nauce, 
nieodrabianie prac domowych, a w konsekwencji unikanie 
zajęć i niechęć wobec chodzenia do szkoły. Dlatego należy 
potraktować poważnie wszelkie nagłe i radykalne zmiany 
wpływające na wyniki ucznia w nauce, ale również na stop-
niowe wycofywanie się ucznia z dotychczasowych zaintere-
sowań czy kontaktów rówieśniczych. 

Uczeń w kryzysie
szkoła to jedno z najważniejszych miejsc, poza rodziną,  

w którym możliwe jest dostrzeżenie, że uczeń zmaga się z poważnymi trudnościami,  
wykraczającymi poza te, które są typowe dla jego rozwoju.

K a t a r z y n a  R o m a n o w s k a - G r ę d a

Uczeń w kryzysie | TEMAT WYDANIA
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Przyczyny występowania depresji u dzieci i młodzieży 
nie są dokładnie znane. Wskazuje się na trzy grupy powiąza-
nych ze sobą czynników – biologicznych, psychologicznych 
oraz środowiskowych. Czynniki biologiczne to m.in. geny; 
psychologiczne natomiast rozumie się jako konstrukcję psy-
chiczną dziecka – jego wrażliwość, podatność na zranienia 
czy odporność na stresory. Bardzo istotne są też czynniki śro-
dowiskowe, czyli sposób i klimat psychologiczny, w jakim 
dziecko jest wychowywane, wszelkie obciążające doświad-

czenia, takie jak np. doświadczanie 
przemocy w domu lub szkole. Dłu-
gotrwałe problemy natury emocjo-

nalnej i brak wsparcia ze strony 
otoczenia mogą prowadzić do 

pojawienia się u ucznia za-
chowań autodestrukcyjnych, 
a także myśli i prób samo-
bójczych. 

Okaleczam się, żeby nie bolało 
Młode osoby wyra-

żają swoje emocje 
w bardzo różny 
sposób, często 
nie sygnalizu-
jąc wprost, że 
potrzebują po-
mocy i wsparcia 
ze strony doro-
słych. Dzieje się 
tak z różnych 
względów. Z re-
guły nastolatki 
są przekonane, 
że nie zostaną 

zrozumiane przez dorosłych, obawiają się, że ich problemy 
zostaną zbagatelizowane. Bardzo często zdarza się też, że 
nastolatek zachowuje swoje problemy, trudne emocje dla 
siebie, ponieważ nie chce martwić swoich bliskich czy opie-
kunów. Jednak te skrywane emocje zawsze muszą znaleźć 
jakieś ujście. Czasem przejawia się to agresywnym zacho-
waniem wobec nauczycieli lub innych uczniów. Zdarza się 
również, że przeradza się w agresję kierowaną wobec sa-
mego siebie. Autoagresja to nie tylko okaleczanie swojego 
ciała za pomocą ostrych narzędzi. Może ona przyjmować 
bardzo różne formy, takie jak uderzanie pięścią lub nawet 
głową w ścianę, wyrywanie włosów, drapanie bądź przypa-
lanie swojej skóry. Podłoże takich zachowań także może być 
bardzo zróżnicowane. Autoagresja może towarzyszyć zabu-
rzeniom i chorobom psychicznym, może stanowić również 
swego rodzaju metodę na rozładowanie napięcia i trudnych 
emocji przeżywanych przez dziecko czy nastolatka. W Te-
lefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży konsultanci bardzo 
często słyszą o tym, że okaleczanie jest dla młodej osoby je-
dynym znanym sposobem, który skutecznie przynosi jej ulgę. 
Osoba, która zachowuje się w autoagresywny sposób, często 
mówi też, że zadając sobie ból fizyczny, przestaje czuć „ból 
psychiczny”. Takie odczucia rzeczywiście są uzasadnione, 
ponieważ w momencie zadania sobie bólu w różnych for-
mach, mózg danej osoby zaczyna wydzielać endorfiny. Dla-
tego też osoba stosująca metody autoagresywne ma chwilo-
we poczucie poprawy nastroju, a nawet euforii. Działanie 
endorfin w takim przypadku nie jest jednak długotrwałe i nie 
leczy tych trudnych do zniesienia stanów. Jednakże sam me-
chanizm sprawia, że autoagresja i samookaleczanie stają się 
swego rodzaju uzależnieniem, niebezpiecznym nawykiem, 
z którym często trudno jest sobie samodzielnie poradzić.

Ten psychiczny ból może wyrażać się w poczuciu osa-
motnienia, uczuciu pustki i wynikającej z niego chęci poczu-
cia czegokolwiek, nawet bólu. To również złość, poczucie 

TEMAT WYDANIA | Uczeń w kryzysie

OZnAKi DePResji U DZieci1

Oznaki wyraźne Oznaki trudniejsze do rozpoznania

● Nieuzasadnione lęki
● Niskie poczucie własnej wartości
● Okazywanie smutku, poczucia winy, braku wartości, 

bezradności
● Utrata zainteresowania lubianymi wcześniej sprawami
● Spadek energii (uczucie zmęczenia)
● Utrata apetytu, utrata wagi albo jej wzrost
● Częsty płacz, smutek
● Wzmianki o samobójstwie lub samookaleczaniu

● Ciągłe narzekanie, skarżenie się
● Pogorszenie się ocen (którego przyczyną nie jest choro-

ba somatyczna ani zaburzenia zdolności uczenia się)
● Łatwe poddawanie się (brak wytrwałości)
● Drażliwość, niepokój
● Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem szczegó-

łów, podejmowaniem decyzji
● Nieustanne znudzenie
● Izolowanie się od koleżanek/kolegów
● Skarżenie się na rozmaite bóle i choroby
● Niedbanie o wygląd i higienę
● Skłonność do perfekcjonizmu
● Ospałość (zasypianie na lekcji, brak energii)
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winy, napięcie, stres i wiele innych emocji, z którymi dana 
osoba zmaga się z reguły sama, z różnych względów nie 
dzieląc się tym z innymi. 

Nie można wykluczyć sytuacji, w których samookalecza-
nie jest formą zwrócenia na siebie uwagi i wyraźnym sygnałem 
dla otoczenia, że nastolatek potrzebuje opieki i wsparcia. Ni-
gdy nie należy takich sygnałów bagatelizować ani karać mło-
dej osoby za to, że się okalecza. Problemem, z jakim mogą 
zetknąć się pracownicy szkoły, jest również zjawisko „zara-
żania się” samouszkodzeniami. Polega ono na tym, że grupa 
uczniów, która się zna, zaczyna dokonywać samouszkodzeń 
w podobnym czasie. Wynika to głównie z faktu, że młode 
osoby zaczynają dzielić się ze sobą doświadczeniami zwią-
zanymi z okaleczaniem, a także wrażeniami, że w ten sposób 
łatwiej im radzić sobie z problemami. Okaleczanie się w tym 
samym czasie to również wyraz wzajemnej troski, więzi  
i solidarności. Jeśli pojawia się podejrzenie, że dziecko oka-
leczyło się, ponieważ naśladowało znajomych, lub też pod-
jęło takie działania z ciekawości, to również nie należy takiej 
sytuacji bagatelizować. Każdy przypadek, w którym odkryje-
my, że młoda osoba może sama siebie krzywdzić, wymaga 
indywidualnego i troskliwego potraktowania. 

Być czy nie być? 
Inną poważną konsekwencją oraz problemem towarzy-

szącym depresji są myśli i próby samobójcze. Z danych policji 
wynika, że w 2015 r. 177 dzieci popełniło samobójstwo – jed-
no z nich miało mniej niż dziewięć lat. Piętnaścioro z nich to 
dzieci w wieku od 10 do 14 lat, a aż 161 to nastolatki w wieku 
od 15 do 19 lat. Dwa lata temu prawie 600 dzieci i nastolat-
ków próbowało odebrać sobie życie. Nie ma wiarygodnych 
danych, które obrazowałyby liczbę młodych osób, którym 
towarzyszą myśli samobójcze. Doświadczenia Telefonu Za-
ufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 pokazują jednak, że 
problem ten jest powszechny. Myśli o odebraniu sobie życia 
mogą pojawić się u nastolatka, który jest przekonany, że jest 
to jedyne rozwiązanie jego problemów i trudności. Z reguły 
towarzyszy temu poczucie bezradności, bezsilności, ale też 
osamotnienia czy bycia niezrozumianym. Osoba będąca 
w kryzysie, a w szczególności adolescent może z łatwością 
popadać w pułapki poznawcze utrudniające spostrzeżenie 
szerszej perspektywy swoich problemów i możliwych roz-
wiązań. – Niezwykle ważne jest, aby być czułym na wszelkie 
sygnały świadczące o tym, że młoda osoba może rozważać 
podjęcie próby samobójczej. Nastolatki często nie wyrażają 
tego wprost, jednak kiedy mówią: „Nic nie ma sensu”, „Mam 
dość”, „Chciałbym, żeby to wszystko się już skończyło”, za-
wsze dopytujemy, co mają na myśli, co to dla nich oznacza. 
W naszej praktyce często też pytamy wprost o to, czy nasto-
latek ma myśli samobójcze oraz szacujemy ryzyko podjęcia 
przez niego próby samobójczej – mówi Beata Bielińska, psy-
cholog i psychoterapeutka, specjalista w Telefonie Zaufania 

116 111. Do takich czynników, które na pewno powinny 
wzmóc naszą czujność, należy m.in. fakt, że dziecko wcze-
śniej podejmowało próby samobójcze bądź było leczone 
psychiatrycznie. Istotne są również doświadczenia związane 
z samobójczą śmiercią lub próbami samobójczymi podejmo-
wanymi przez znaczące dla dziecka osoby, takie jak matka, 
ojciec, bliski przyjaciel. Jeśli w rozmowie uczeń ujawnia, że 
myśli samobójcze przyjmują formę konkretnego planu, zawie-
rającego datę, sposób czy miejsce odebrania sobie życia, to 
zdecydowanie jesteśmy zobowiązani do podjęcia interwen-
cji w celu zapewnienia uczniowi bezpieczeństwa, które jest 
w takiej sytuacji priorytetowe. 

sygnały ostrzegawcze w przypadku skłonności  
samobójczych u dzieci i młodzieży2:

● mówienie bądź pisanie o myślach samobójczych, ry-
sunki o takiej treści albo zachowania imitujące,

● oznaki depresji albo poczucia bezsilności, beznadziejności,
● rozdawanie swojej własności,
● temat śmierci w rysunkach, dziennikach, pracach do-

mowych,
● omawianie planów, metod popełnienia samobójstwa, 

koncentrowanie się na nich,
● rosnące zainteresowanie bronią lub też dostępem do niej.

Jednym z takich niebez-
piecznych mitów na temat 
samobójstw wśród młodzie-
ży jest założenie, że nasto-
latek nie odbierze sobie ży-
cia, a jedynie używa próby 
samobójczej instrumen-
talnie, aby wymusić coś 
na dorosłych bądź coś 
im udowodnić. Rzeczy-
wiście często bywa 
tak, że osoba de-
cydująca się na 
próbę samo-
bójczą wca-
le nie chce 
umrzeć, lecz 
uwolnić się 
od towarzy-
szącego jej 
cierpienia. 
Może być 
zatem tak, 
że próba 
samobój-
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cza nie ma charakteru not to be i już w trakcie jej podej-
mowania nastolatek boi się dalszych konsekwencji i chce 
się wycofać z podjętych działań. – W czasie kilku lat dzia-
łania telefonu zaufania podjęliśmy kilkaset interwencji do 
osób planujących odebrać sobie życie, z czego część miała 
miejsce już w trakcie podjętej próby – mówi Beata Bielińska. 
Dlatego nawet jeśli nastolatek nie chce się zabić, nie można 
wykluczyć, że próba samobójcza powiedzie się, a jej konse-
kwencje będą tragiczne. 

Wsparcie w szkole i poza nią 
Przede wszystkim kluczowe jest to, aby ucznia nie pozo-

stawiać samemu sobie. Gdy tylko nauczyciel zauważy jakieś 
niepokojące objawy, ważne jest, by okazał zainteresowanie 
i troskę. Prawdopodobne jest, że uczeń może nie otworzyć 
się przed nauczycielem już w czasie pierwszej rozmowy. Je-
śli jednak zobaczy, że ktoś dorosły szczerze się o niego mar-
twi i chce mu pomóc, to istnieje większa szansa na to, że 
zdecyduje się przyjąć oferowane wsparcie. W takiej rozmo-
wie z uczniem można powiedzieć o swoich obserwacjach, 
o tym, co zauważyliśmy, co nas zaniepokoiło. Warto rów-
nież wyraźnie zasygnalizować uczniowi, że może na nas li-
czyć i przyjść zawsze, gdy będzie chciał porozmawiać bądź 
będzie miał jakieś trudności. 

To, czego nauczyciel nie powinien robić, to składanie 
obietnic, których nie mógłby dotrzymać. Zdarza się, że uczeń 
prosi i nalega, aby nauczyciel nikomu nie mówił o tym, co 
zauważył bądź czego się dowiedział. Nie jest to oczywi-
ście możliwe, gdyż problem kryzysu psychologicznego czy 
depresji jest na tyle złożony, że wymaga współpracy wielu 
różnych specjalistów. Dlatego kolejna zasada udzielania po-
mocy uczniowi z problemami natury psychicznej mówi, że 
nauczyciel nigdy nie powinien pozostawać z taką sprawą 
sam. O swoich podejrzeniach dotyczących ucznia należy 
poinformować przede wszystkim dyrekcję oraz personel psy-
chologiczno-pedagogiczny. Warto robić to w porozumieniu 
z uczniem – wytłumaczyć mu, kto, z jakiego powodu i w ja-
kim celu zostanie poinformowany o jego stanie. Pomocne 
może być również omówienie z uczniem działań, jakie mogą 
zostać podjęte przez poszczególnych pracowników szkoły. 
Psycholog lub pedagog szkolny to osoby, które mogą dokonać 
wstępnej diagnozy problemu i skierować ucznia na właściwe 
badania, ewentualnie odpowiednią terapię. Pomoc uczniowi 
nie jest oczywiście możliwa bez współpracy z jego rodzi-
cami bądź opiekunami. Nawiązanie z nimi kontaktu należy 
m.in. do zadań personelu psychologiczno-pedagogicznego. 
Poza omówieniem z rodzicami problemów, z jakimi zmaga 
się ich dziecko, należy również ustalić dalszy plan udzielania 
uczniowi wsparcia i specjalistycznej pomocy. W jego skład 
może wchodzić wizyta u psychiatry, psychologa dziecięcego 
lub specjalizującego się w pracy z młodzieżą, udział w terapii 
indywidualnej lub grupowej. Poza objęciem opieką samego 

ucznia, diagnozy i ewentualnego wsparcia może wymagać 
również jego środowisko rodzinne. Do zadań psychologa, pe-
dagoga bądź wychowawcy należy zorientowanie się w sytu-
acji domowej ucznia. Należy mieć pewność, że uczeń nie jest 
zaniedbywany, nie doświadcza w domu przemocy bądź nie 
styka się z innymi poważnymi problemami. 

Niestety zdarza się, że rodzina ucznia nie jest chętna do 
współpracy ze szkołą, a nawet zabrania dziecku korzystania 
z pomocy psychologa czy terapeuty. Jeśli praca polegająca 
na motywowaniu rodziców do zmiany postępowania nie 
przynosi oczekiwanych rezultatów, szkoła może wystąpić do 
sądu rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną 
dziecka. Dzięki takiemu działaniu sąd może przyjrzeć się sy-
tuacji osoby niepełnoletniej i w razie potrzeby wydać zgodę 
na korzystanie przez z nią z różnych form wsparcia, jak i zo-
bowiązać rodziców do określonych działań. 
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Katarzyna Romanowska-Gręda

Pedagog specjalny, specjalistka ds. pomocy online oraz 
konsultantka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzie-
ży 116 111 oraz Telefonu dla rodziców i  nauczycieli 
w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. Absol-
wentka Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci 
oraz Studium przeciwdziałania przemocy w  rodzinie. 
Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące skutecznego 
udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i  mło-
dzieży w trudnych sytuacjach życiowych
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Wśród głosów na ten temat przebijają się opinie wskazu-
jące na upadek prestiżu zawodu nauczyciela. Według nie-
których osób nigdy wcześniej nie znaczył on tak niewiele, 
szczególnie w oczach uczniów. Niepokoje z tym związane 
znajdują odbicie w propozycjach ustawowego wzmocnienia 
pozycji kadry pedagogicznej – łącznie z wprowadzeniem 
czy rozszerzeniem zakresu kar dla uczniów, którzy podwa-
żają autorytet nauczycieli. Czy rzeczywiście sytuacja wyma-
ga podjęcia takich kroków? Warto przyjrzeć się, jak to było 
z pozycją nauczyciela na przestrzeni wieków. 

Dawno, dawno temu...
Początkowo funkcje wychowawczo-dydaktyczne realizo-

wali po prostu rodzice. Wprowadzali swoje dzieci w otaczają-
cą rzeczywistość, ucząc podstawowych kompetencji pozwa-
lających przetrwać. Istotne zadania uspołeczniające spełniała 
starszyzna rodowa, wdrażając młode pokolenie w świat tra-
dycji, wiedzy i wartości wytworzonych przez przodków, co 
służyć miało wzmocnieniu tożsamości wspólnoty. 

Z czasem niezbędna stała się specjalizacja, a działania 
edukacyjne uległy zinstytucjonalizowaniu. Wraz z pojawie-
niem się szkoły wykształcił się nowy zawód: nauczyciel. Jego 
prestiż był chwiejny. Przykładowo: w starożytnej Grecji na-
uczyciele szkół elementarnych (uczących czytania, pisania 
i liczenia) nie cieszyli się specjalnym poważaniem, co wyni-
kało z przekonania o czysto instrumentalnym, rzemieślniczym 
charakterze tej pracy. Funkcjonowało nawet powiedzenie: 
„Albo umarł, albo został nauczycielem” – słuch ginął po tych, 
którzy decydowali się na tę ścieżkę kariery. Z drugiej strony so-
fiści, czyli nauczyciele retoryki, uczący młodych arystokratów 
sztuki krasomówstwa i erystyki, obdarzeni byli ogromnym sza-

cunkiem. O ich względy rywalizowano, opłacając ich wyso-
kim wynagrodzeniem. Za pobieranie takich kwot byli zresztą 
krytykowani przez Sokratesa, który uważał, że mamią swoich 
klientów iluzją możliwości kupienia sobie wiedzy. Podobnie 
wyglądała pozycja nauczycieli w Rzymie. Tych zajmujących 
się niższymi szczeblami kształcenia z reguły lekceważono. 
Tych, którzy uczyli starszych, przygotowując ich do praktyki 
politycznej – opiewano i sowicie wynagradzano.  

Przez kolejne wieki nauczycielom stawiano różne wy-
magania. W okresie średniowiecza dominujący był model 
nauczyciela pełnego surowości, dyscyplinującego, operują-
cego rózgą. Epoka odrodzenia przyniosła zmianę postrzega-
nia jego roli. Pisma humanistów renesansowych apelowały 
o dostrzeżenie w nauczycielach partnerów i towarzyszy roz-
woju ucznia. Traktaty, pełne postępowych treści, nie zawsze 
jednak znajdowały przełożenie na realia. Sami nauczyciele 
zachowywali się tak, jak od nich tego wymagano. Byli pra-
cownikami najmowanymi przez rodziców i do ich oczeki-
wań musieli się dostosowywać.

Pełna profesjonalizacja zawodu nauczyciela nastąpiła 
w połowie XIX w. wraz z etatyzacją szkolnictwa. Belfer stał 
się wówczas de facto urzędnikiem państwowym. Jego obo-
wiązkiem była realizacja zadań formułowanych w central-
nych instytucjach oświatowych. Autorytet nauczyciela nabie-
rał wymiaru coraz bardziej formalnego. Szkoła przypominała 
fabrykę, a nauczyciel spełniał w niej funkcję kierownika prac 
– eksperta od maszyn. Obsługiwał taśmę transmitującą wie-
dzę z książek (napisanych przez kogoś innego) do zeszytów 
uczniów. Napotykając opór, miał prawo interweniować za 
pomocą gotowego zestawu procedur. Szczególnie widoczne 
było to w reżimach autorytarnych i totalitarnych po I woj-

Zawód: nauczyciel
jaka ma być dzisiaj rola nauczyciela? na czym ma on opierać swoją pozycję?  

jaki powinien mieć stosunek do uczniów? takich pytań zadajemy sobie coraz więcej.  
edukacja, przez lata nieco zaniedbana w dyskursie społecznym, od jakiegoś czasu stała się  

obszarem budzącym duże zainteresowanie.

d r  T o m a s z  T o k a r z
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nie światowej, które bardzo mocno powiązały nauczycieli 
z władzą. Stawali się trybikami w biurokratycznej maszynie. 
Do lojalności nauczycieli przywiązywano duże znaczenie. 
Dość powiedzieć, że 90 proc. nauczycieli w okresie III Rze-
szy należało do NSDAP. Równie upartyjniony był ten zawód 
w ZSRR.  

nie tak dawno temu...
Jak to wyglądało w naszej nieodległej przeszłości? 

W okresie międzywojennym nauczyciel (szczególnie szkół 
ponadpodstawowych) cieszył się wysokim prestiżem. Za-
rabiał stosunkowo dużo. Należał do grupy funkcjonariuszy 
państwowych. Pensja doświadczonego nauczyciela dorów-
nywała płacom lokalnego urzędnika wysokiego szczebla. 
Jeszcze mocniej przywiązanie nauczycieli do aparatu wła-
dzy widoczne było w PRL-u. Z tym, że w Polsce Ludowej na-
stąpiło obniżenie prestiżu tego zawodu. Nauczyciel zarabiał 
proporcjonalnie mniej, a dodatkowo nałożono na niego wie-
le obowiązków. Nastąpiła także specyficzna depersonaliza-
cja procesu edukacji. Komunistyczny slogan głosił wszakże, 
że wychowuje idea, partia, czyn – nie człowiek. On miał 
być tylko pasem transmisyjnym ideologii. Jednakże wobec 
uczniów nauczyciel miał mocną, choć sztuczną pozycję – 
mógł wymagać, wydawać i egzekwować zadania, arbitralnie 
oceniać, korzystać z szerokiej palety kar (także cielesnych). 
Zadaniem uczniów było słuchać i wykonywać polecenia.  

Przez część starszych nauczycieli i rodziców okres ten 
wspominany jest z pewnym sentymentem. Wskazują na 
szacunek, jakim miał cieszyć się wówczas nauczyciel. Czy 
istotnie tak było? Nauczyciele mieli posłuch, niekoniecznie 
poważanie. Nie do końca wynikał on zresztą z wewnętrz-
nej woli, szczerego podziwu, autentycznej sympatii. Bliższe 
rzeczywistości byłoby stwierdzenie, że uczniowie uprawia-
li pewną grę pozorów. Traktując dominację nauczyciela za 
stan naturalny, starali się przetrwać. Wychodzili z założenia, 
że miał on prawo wymuszać pewne rzeczy, traktować z góry, 
czasem upokarzać (panowało przekonanie, że nauczycieli 
trzeba szanować). Tak ich zaprogramowano, takie przeko-
nanie im zaszczepiono, do takiej pozycji wdrożono. Mam 
wrażenie, że w tzw. starych, dobrych czasach w relacjach 
szkolnych było dużo więcej fałszu, udawania, sztuczności, 
działań na pokaz. Obecnie uczniowie mają po prostu więk-
sze przyzwolenie na manifestowanie tego, co rzeczywiście 
myślą i czują – mają większą przestrzeń do bycia sobą. 

Dzisiaj 
Czy rzeczywiście odpowiedzią na brak dyscypliny jest 

odgórne wzmacnianie pozycji kadry? W jaki jednak sposób 
miałoby to przebiegać? Jak mielibyśmy egzekwować sza-
cunek? Jakie wyznaczyć sankcje za jego brak? Jakie ramy 
mielibyśmy mu określić? W moim przekonaniu nie ma opcji 
innej niż osadzenie relacji w szkole na autentyczności. To 

Z KAŻDEJ STRONY | Zawód: nauczyciel

 Miejsce nauczyciela  
 w społeczeństwie jest wypadkową  
 aktualnych potrzeb społecznych 
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prawdziwa droga do zbudowania prawdziwego szacunku 
do nauczyciela. Szacunku, który nie powinien być mylony 
ze strachem i posłuszeństwem, utożsamiany ze sztucznymi 
uśmiechami, automatycznym kiwaniem głową na powitanie. 
Który nie może przejawiać się bezkrytycznym podporząd-
kowaniem, pustą uległością, bezrefleksyjnym wykonywa-
niem poleceń. Który nie może być budowany wyłącznie na 
wyznaczonej zewnętrznie funkcji, na nadanej przez innych 
władzy. Który nie powinien być wymuszany za pomocą kar 
i nagród, utrzymywany poprzez represje, groźby, szantaże. 
Szanować kogoś można naprawdę tylko wtedy, gdy jest się 
wolnym, funkcjonując w relacji pozbawionej bezrefleksyjne-
go podporządkowania, dominacji, uzależnienia. 

Za co zatem nauczyciel może zostać obdarzony szacun-
kiem? Jakie cechy na to pozwalają? Jakie postawy i zachowa-
nia temu sprzyjają? Gdybyśmy mieli określić jakąś formułę, 
to pewnie brzmiałaby ona następująco: Nauczyciel, który 
budzi szacunek, to osoba z wysokim poczuciem własnej 
wartości. Lubiąca i ceniąca samego siebie oraz ludzi w swo-
im otoczeniu. Dająca duże poczucie bezpieczeństwa. Bu-
dząca zaufanie. Autentyczna, szczera, otwarta. Akceptująca 
i doceniająca. Wymagająca, ale i wyrozumiała. Traktująca 
młodych ludzi podmiotowo. To osoba, na której uczniowie 
samoczynnie się wzorują, za którą chcą podążać. 

Świat się zmienia, a my zmieniamy się wraz z nim. Zmie-
nia się także rola nauczyciela. Oczywiście istota zawodu po-
zostaje niezmienna – prowadzenie drugiego człowieka do 
rozwoju, towarzyszenie mu w procesie odkrywania siebie 
i świata. Niemniej sposoby realizacji tego powołania ule-
gają modyfikacjom. Miejsce nauczyciela w społeczeństwie 
jest wypadkową aktualnych potrzeb społecznych. Obecna 
sytuacja wymaga od młodych ludzi przede wszystkim sa-
modzielności, umiejętności podejmowania decyzji, przed-
siębiorczości, zdolności do komunikowania się i budowania 
zdrowych relacji. Takich cech nie pomoże uczniom wy-
kształcić nauczyciel budujący swą pozycję jedynie na ze-
wnętrznym autorytecie, operujący strachem, groźbą, żądają-
cy bezkrytycznego posłuszeństwa. 

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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Głównym celem uchwalonej we wrześniu 2015 r. no-
welizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych było wdrożenie szeregu regulacji prawa europejskiego 
z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Przy oka-
zji głębokiej rewizji poddano obowiązujące już regulacje, 
tak aby m.in. zapewnić możliwie jak najszerszy dostęp do 
utworów i przedmiotów praw pokrewnych, przede wszyst-
kim w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego. Po-
jęcie to określa przypadki, uzasadnione istnieniem ważnego 
interesu publicznego, w których korzystanie z utworu bądź 
przedmiotu prawa pokrewnego nie wymaga zgody upraw-
nionego. Dotyczy to m.in. korzystania z chronionych treści 
w celach edukacyjnych, naukowych i informacyjnych oraz 
związanych z korzystaniem z utworów i przedmiotów praw 
pokrewnych przez określone instytucje publiczne w celu re-
alizacji ich zadań statutowych.

Dozwolony użytek
W kwestii dozwolonego użytku w obszarze edukacji 

kluczowy jest art. 27 Ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, który stanowi, że m.in. instytucje 
oświatowe mogą na potrzeby zilustrowania treści przeka-
zywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadze-
nia badań naukowych korzystać z rozpowszechnionych 
utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać 
w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub frag-
menty większych utworów. Zasady korzystania z cudzej 

twórczości odnoszą się do wszelkich typów szkół i pla-
cówek tworzących system oświaty – publicznych i niepu-
blicznych. 

Absolutną pewność, czy dany utwór możemy wykorzy-
stać w naszej szkole w dowolny sposób, uzyskamy, jeśli od-
powiemy twierdząco na trzy kluczowe pytania. 

Czy wykorzystujemy utwór w ramach działalności in-
stytucji oświatowej? Żaden przepis nie ogranicza szkoły czy 
placówki oświatowej do prowadzenia działalności w miej-
scu jej siedziby, a więc w budynku szkoły – prowadzenie 
zajęć możliwe jest przecież także w terenie, na imprezach 
wyjazdowych, takich jak zielone szkoły, wycieczki itp. Nie 
ma zatem różnicy, czy nauczyciel albo uczniowie czytają 
fragment utworu literackiego lub nawet cały utwór podczas 
zajęć z języka polskiego, które odbywają się w sali lekcyj-
nej, czy podczas wycieczki organizowanej szlakiem twór-
cy. Bez znaczenia jest także czas wykorzystywania utworu 
dla uznania, że odbywa się to w ramach działalności in-
stytucji oświatowej. Dozwolony użytek edukacyjny będzie 
miał miejsce zatem nie tylko w czasie zajęć realizowanych 
w szkole zgodnie z ustalonym planem, ale także w trakcie 
zajęć pozalekcyjnych, w ramach kółek zainteresowań itd. 
Jeśli więc placówka organizuje dodatkowe zajęcia edukacji 
muzycznej, zajęcia z rytmiki czy nauki tańca, to odtwarzanie 
utworów muzycznych, ich wykonywanie czy przedstawianie 
utworów literackich odbywać się będzie w ramach dozwolo-
nego użytku. Sytuacji prawnej nie zmieni też tutaj fakt, że do 

Prawa autorskie  
w szkole

warto zapoznać się z podstawowymi zasadami korzystania z cudzych dzieł  
w działalności edukacyjnej, tym bardziej, że 20 listopada 2015 r. weszła w życie  

istotna nowelizacja kluczowego dla tej tematyki aktu prawnego.

d r  P a t r y k  K u z i o r
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prowadzenia takich zajęć z nauczycielem zawarta zostanie 
odrębna umowa (np. umowa-zlecenie) albo wynajęty zosta-
nie podmiot zewnętrzny (np. agencja artystyczna wynajmu-
jąca animatorów), jeśli tylko formalnie organizatorem będzie 
szkoła. Przepisy nie wskazują bowiem, by działalność insty-
tucji oświatowej miała opierać się wyłącznie na własnym 
zasobie kadrowym i to w znaczeniu pracowników zatrud-
nionych na etatach. 

Inaczej jednak sytuacja wygląda, kiedy szkoła przestaje 
być organizatorem, a zajęcia, nawet o charakterze eduka-
cyjnym, organizowane są na jej terenie. Szkoły i placów-
ki bardzo często korzystają z możliwości pozyskania do-
datkowych środków poprzez oddawanie w najem swoich 
pomieszczeń. O ile jednak zarządzanie majątkiem i czer-
panie z niego pożytków mieści się w działalności szkoły, 
to już działania podmiotu, który korzysta z pomieszczeń 
szkoły w ramach najmu czy użyczenia, idą wyłącznie „na 
jego rachunek”. Zatem jeśli jakiś podmiot, np. fundacja, 
zorganizuje na terenie szkoły np. zajęcia taneczne, to nie 
będzie miał on prawa powoływania się na dozwolony uży-
tek edukacyjny. 

Czy utwór wykorzystywany jest w celach dydaktycz-
nych? Istotne jest także to, w jakim celu eksploatowany jest 
chroniony prawem autorskim utwór. Jedynie cel dydak-
tyczny jest tutaj uzasadnieniem i powinien on być uchwyt-
ny. Oczywiście praca dydaktyczna nie ogranicza się wy-
łącznie do realizacji zajęć przedmiotowych od dzwonka 
do dzwonka, należy widzieć ją także w realizacji zadań 
wychowawczo-opiekuńczych. Dla ustalenia, czy mamy do 
czynienia z celem dydaktycznym, kluczowe będą: rodzaj 
utworu, okoliczności eksploatacji utworu oraz wkład pracy 
nauczyciela towarzyszący wykorzystaniu cudzego utwo-
ru. Tytułem przykładu wyobraźmy sobie sytuację, w której 
nauczyciel języka angielskiego podczas zajęć organizuje 
dla uczniów pokaz filmu fabularnego. Jeśli film ten wy-
świetlony będzie w angielskiej wersji językowej, a po jego 
projekcji wraz z nauczycielem analizowane będzie trudne 
słownictwo albo odbędzie się dyskusja na jego temat, to 
warunki dozwolonego użytku będą spełnione. Jeśli nato-
miast poprzestanie się na samym obejrzeniu filmu, w do-
datku z polskim lektorem czy dubbingiem, to oczywiście 
nie. Odtworzenie jednak tego samego filmu w polskiej 
wersji na godzinie wychowawczej w celu wywołania dys-
kusji, np. o problemach społecznych w nim przedstawio-
nych, będzie mieściło się w ramach dozwolonego użytku. 
Podobnie będzie w przypadku zajęć muzycznych. Jeśli np. 
odbędzie się lekcja z muzyką francuską, na której odtwa-
rzane będą utwory, a towarzyszył będzie temu komentarz 
dotyczący charakterystycznego stylu, brzmienia, wpływów 
kulturowych itd., to warunek będzie spełniony; jeśli nato-
miast utwory będą odtwarzane dla wypełnienia czasu, to 
na dozwolony użytek nie będzie można się powołać. 

Aby mówić o celu dydaktycznym, konieczne jest więc 
wytworzenie wartości dodanej, której beneficjentami będą 
uczniowie.

Czy utwór wykorzystywany jest dla zilustrowania 
przekazywanych treści? O tym, czy wykorzystanie dzieła 
służy zilustrowaniu przekazywanych treści w procesie dy-
daktycznym, decydował będzie kontekst, w jakim nauczy-
ciel go używa. Poniekąd problem ten łączy się z zagadnie-
niem celu dydaktycznego, w jakim wykorzystuje się dany 
utwór. Chodzi tu więc o to, co nauczyciele robią, pewnie 
nawet bezwiednie, ubogacając przedstawiane przez siebie 
treści różnego rodzaju utworami, często wychodząc przy 
tym poza utarte schematy. Znalezienie odpowiedniego 
kontekstu dla dzieła to kwestia kreatywności nauczyciela, 
trudno tutaj o wyczerpujące przedstawienie ram doboru 
kontekstowego dzieł, tym bardziej że jedno i to samo dzie-
ło może być ilustracją do bardzo różnych treści, w dodatku 
z różnych dziedzin wiedzy (szkolnych przedmiotów). Przy-
kładem niech będzie głośny i wielokrotnie nagradzany film 
Wolfganga Beckera Good bye Lenin! – komediodramat, 
którego akcja rozgrywa się w chwili upadku muru berliń-
skiego. Film ten może być ilustracją dla zajęć z historii czy 
wiedzy o społeczeństwie dotyczących historii współcze-
snej, może być także przyczynkiem do dyskusji na lekcji 
wychowawczej o relacjach rodzinnych, postawach spo-
łecznych wobec ważnych przemian itd., wreszcie może 
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być także – wyświetlony w oryginalnej wersji językowej 
– materiałem wspomagającym naukę języka niemieckiego. 

Pozytywne odpowiedzi na postawione wyżej trzy pytania 
dają w konsekwencji możliwość nieodpłatnego wykorzysty-
wania utworów chronionych prawami autorskimi i to bez 
konieczności uzyskiwania zgody podmiotów uprawnionych. 
Co więcej – możliwe jest, w ramach tego użytku, nie tyko 
odtwarzanie dzieła (projekcja, odtwarzanie, odczyt), ale tak-
że zwielokrotnianie, co w przypadku tekstów oznacza moż-
liwość drukowania czy powielania na kserokopiarce. War-
to zaznaczyć, że w przypadku drobnych utworów (krótsze 
teksty) istnieje możliwość ich zwielokrotniania w całości, 
w przypadku natomiast utworów o większej objętości możli-
we jest zwielokrotnianie fragmentów. 

W pełni zgodne z prawem autorskim jest więc wykorzy-
stanie dzieła w celach dydaktycznych i dla zilustrowania 
przekazywanych treści, np. poprzez rozdanie uczniom do 
przeczytania i późniejszego omówienia kserokopii wier-
sza, rozdziału powieści, artykułu naukowego albo rozdanie 
uczniom powielonego zestawu grafik czy zdjęć jako podsta-
wy dla zajęć warsztatowych w ramach zajęć ze sztuki. 

Legalnie poza dozwolonym użytkiem
Zapoznawszy się z ramami dozwolonego użytku eduka-

cyjnego, można zadać sobie pytanie, jak legalnie korzystać 
z cudzych utworów, kiedy nie można odpowiedzieć twier-
dząco na postawione wyżej trzy pytania. Z takimi sytuacjami 
mamy do czynienia nagminnie, gdyż szkoła funkcjonuje tak-
że poza ramami wyznaczonymi przez jej statut, członkowie 
społeczności szkolnej są aktywni w internecie itd. Jednak 
i w takich przypadkach można działać zgodnie z prawem 
autorskim, korzystając z prawa cytatu.  

Prawo cytatu to nic innego jak możliwość przytoczenia 
w tworzonym przez siebie dziele fragmentów rozpowszech-
nionych cudzych utworów lub drobnych utworów w całości. 
W tym wypadku również nie ma wymogu uzyskania zgody 
twórcy ani konieczności zapłacenia mu wynagrodzenia. Mo-
żemy zatem przytaczać (np. na stronie internetowej, portalu 
społecznościowym) teksty, ale także zdjęcia, grafiki, filmy, 
jednakże nie jest to dozwolone bezwarunkowo. 

Przytaczane elementy nie mogą być główną treścią 
w tworzonym dziele, lecz elementem dodatkowym, bez któ-
rego utwór nauczyciela czy ucznia może istnieć samodziel-
nie. Cytatem może być myśl wstępna, motto, a więc odwoła-
nie się do fragmentu cudzego utworu. Kolejnym warunkiem 
jest to, że cytowanie musi znaleźć uzasadnienie. Celami 
cytatu powinny być zatem: wyjaśnianie, omawianie, analiza 
naukowa lub krytyczna, polemika.

Za każdym razem, kiedy cytuje się cudzy utwór, powinno 
się wskazać twórcę z imienia i nazwiska oraz źródło, z któ-
rego zaczerpnięty został cytat. Ponieważ coraz powszech 
niejsze jest powoływanie źródeł internetowych, zaznaczyć 
trzeba, że nie jest wystarczające określenie ogólne źródła 
jako „internet” – to tak, jakby, cytując utwór literacki, okre-
ślić mianem źródła bibliotekę. Przy przywoływaniu źródeł 
zamieszczonych w internecie ważne jest zatem przywołanie 
pełnego adresu oraz daty dostępu, gdyż źródła internetowe 
podlegają częstym modyfikacjom. 

cudzy utwór na szkolnej imprezie 
Jak stanowi art. 31 ust. 2 Ustawy, wolno nieodpłatnie 

publicznie wykonywać lub odtwarzać przy pomocy urzą-
dzeń lub nośników, znajdujących się w tym samym miejscu 
co publiczność, rozpowszechnione utwory podczas imprez 
szkolnych oraz akademickich, jeżeli nie łączy się z tym 
osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowej 
i artyści wykonawcy oraz osoby odtwarzające utwory nie 
otrzymują wynagrodzenia. W praktyce można stwierdzić, 
że w pełni legalne jest odtwarzanie rozpowszechnionych 
cudzych utworów muzycznych z płyt, z pamięci komputera 
podczas szkolnych akademii i innych imprez, jak również 
wykonywanie cudzych utworów przez uczniów. Dopusz-
czalne jest więc wykonanie przez szkolny zespół czy chór 
cudzego utworu muzycznego, wystawienie cudzej sztuki 
przez grupę teatralną itd.

Podstawa prawna:

•	 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666),

•	 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1639).

dr Patryk Kuzior
Doktor nauk prawnych, specjalista m.in. w  zakresie 
prawa oświatowego. Autor wielu opracowań nauko-
wych i  fachowych z  zakresu prawa oraz współautor 
komentarza do Ustawy o  systemie oświaty. Wieloletni 
pracownik administracji publicznej zatrudniony na 
stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, na-
uczyciel akademicki

Za każdym razem, kiedy  
cytuje się cudzy utwór,  
powinno się wskazać twórcę  
z imienia i nazwiska oraz 
źródło, z którego zaczerpnięty 
został cytat.
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– Indie są dobrym miejscem na prowadzenie eksperymen-
tów edukacyjnych, ponieważ mamy duże zróżnicowanie et-
niczne, genetyczne, rasowe, a także wszystkie różnice socjo-
ekonomiczne. Mógłbym więc w taki sposób dobrać próbę, 
aby wyniki eksperymentu odnosiły się do każdego miejsca 
na świecie – twierdzi Sugata Mitra, indyjski profesor techno-
logii edukacji i laureat nagrody TED, przyznawanej osobom, 
które chcą „zmienić świat”. Profesor Mitra poświęcił wiele 
lat swojej pracy na badania nad edukacją. Jego innowacyjne 
podejście do nauki rozpoczęło się wraz z pierwszym ekspe-
rymentem przeprowadzonym w 1999 r. w slumsach w No-
wym Delhi – „Hole in the Wall” (tłum. dziura w ścianie). 
Zespół Mitry umieścił w ścianie odgradzającej slumsy od 
innych części dzielnicy komputer z dostępem do internetu. 
Ponieważ urządzenie było ogólnodostępne, wkrótce zaczę-
ły się nim interesować okoliczne dzieci. Mitra ani żaden 
z członków jego zespołu w żaden sposób nie nadzorowali 
komputera. Nie zostawili również żadnych instrukcji użytko-
wania. Kiedy jednak po miesiącu wrócili, aby zobaczyć, czy 
ktoś zainteresował się nowym urządzeniem, zobaczyli kilko-
ro dzieci, które surfują po internecie. Okazało się, że same 
nauczyły się obsługi komputera, a ponieważ wszystko było 
w języku angielskim, zaczęły również przyswajać angielskie 
słowa. Odkrycie to było tym bardziej zaskakujące, że praw-
dopodobnie żadne z nich nigdy nie korzystało z komputera, 
nie wiedziało, czym jest internet, ani nie znało angielskie-

go. Ponieważ jednak istniało prawdopodobieństwo, że ktoś 
starszy pokazał dzieciom, do czego może służyć komputer, 
zespół badawczy postanowił przeprowadzić eksperyment 
w kilku innych lokalizacjach, tym razem poza miastem – 
w wioskach, gdzie z pewnością nikt nie miał do czynienia 
z komputerem. Rezultat był identyczny – dzieci same odkry-
wały możliwości komputera, uczyły się grać w gry i w ciągu 
kilku tygodni poznawały kilkaset angielskich słów. Przez ten 
krótki czas zdołały opanować możliwości komputera do tego 
stopnia, że kiedy spotykały profesora Mitrę, prosiły o „szyb-
szy procesor i lepszą myszkę”.

Obserwacje profesora pozwoliły mu na sformułowanie 
tezy, że kiedy grupie dzieci dane jest narzędzie – w tym przy-
padku komputer – jest ona w stanie samodzielnie nauczyć 
się jego obsługi, jeżeli zapewni jej się nieograniczony do-
stęp i brak ingerencji dorosłego. Następnym wnioskiem Mitry 
było twierdzenie, że dzieci zorganizowane w grupy, mając 
odpowiednie narzędzia wzbudzające ich ciekawość, potra-
fią nauczyć się wzajemnie absolutnie wszystkiego. Powyższe 
obserwacje stały się podstawą teorii edukacji nieinwazyjnej, 
w której ingerencja nauczyciela w proces uczenia się jest mi-
nimalna. W kolejnych eksperymentach Mitra badał, w jaki 
sposób nauczyciel może wesprzeć samoedukację grupy. Jed-
nym z takich doświadczeń było zadawanie grupom dzieci 
w wieku ok. dziewięciu lat trudnych pytań (np. Co dzieje 
się z wdychanym powietrzem? Jak zakończy się świat? itp.), 

sygnał ze świata
część Vii  

edukacja w indiach

Prawie połowa uczniów w indiach nie kontynuuje nauki w szkole średniej.  
w szkołach powszechne jest ściąganie, łapówkarstwo, a w wielu przypadkach również presja  

i przemoc fizyczna. jednak wiele wskazuje na to, że sytuacja indyjskiej edukacji zmienia się na lepsze,  
a dzieje się to głównie za sprawą kreatywnych edukatorów.
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na które musiały samodzielnie, bez wskazówek nauczyciela, 
znaleźć odpowiedzi. Ponieważ w grupie wszyscy uczą się 
od siebie nawzajem, uczniowie byli w stanie znaleźć po kil-
ka rozwiązań jednego problemu. 

Według badań profesora Mitry komputeryzacja szkół 
daje najbardziej spektakularne efekty w najbiedniejszych 
placówkach. Jeżeli eksperyment Mitry zostałby wprowadzo-
ny do szkoły, która do tej pory miała dobre wyniki, a ucznio-
wie mieli dostęp do materiałów naukowych, poziom naucza-
nia podniósłby się minimalnie. Jeżeli jednak udostępniono 
by komputery dzieciom z najbardziej potrzebujących środo-
wisk, wynik szkoły poprawiłby się o kilkadziesiąt procent. 
Taka obserwacja jest szczególnie ważna dla edukacji w In-
diach, gdzie rozwarstwienie społeczeństwa w krytyczny spo-
sób wpływa na poziom nauczania. Indie są drugim, zaraz po 
Chinach, najludniejszym państwem na świecie. Zapewnie-
nie edukacji dla ponad miliardowej populacji jest nie tylko 
ogromnym obciążeniem finansowym, ale również wyzwa-
niem pod kątem organizacyjnym. W ostatnich latach Indiom 
„udało się” podnieść poziom analfabetyzmu do 71 proc. na 
obszarach wiejskich i 86 proc. w miastach. Oznacza to, że 
ok. 300 milionów Hindusów nie potrafi czytać ani pisać – 
wynik ten daje Indiom niechlubne pierwsze miejsce na liście 
krajów z największym odsetkiem analfabetów. Dodatkowym 
problemem jest również zauważalna dysproporcja w po-
ziomie nauczania pomiędzy obszarami zurbanizowanymi 
a wsiami oraz pomiędzy kobietami a mężczyznami (odpo-
wiednio 65,46 proc. i 82,14 proc.). W swoich badaniach 
profesor Mitra zauważa te nierówności, dlatego eksperymen-
ty pozwoliły wyciągnąć wnioski mające na celu wyrównanie 
poziomu nauczania pomiędzy szkołami. Jednak, jak podkre-
śla wielu obserwatorów edukacji w Indiach, minie jeszcze 
wiele lat, zanim uda się zniwelować te różnice.

Teach for india 
Indyjski system edukacji przewiduje obowiązkową na-

ukę do 14. roku życia. Szkoły państwowe są darmowe 
i powszechne, ale bardzo dobrze jest tu rozbudowany sek-
tor edukacji prywatnej. Uczniowie uczęszczający do szkół 
prywatnych niewątpliwie są wizytówką indyjskiej edukacji 
i przyciągają uwagę światowych mediów. Przytłaczająca 
liczba uczniów otrzymuje jednak wykształcenie poniżej 
przeciętnych standardów. 

Program nauczania w Indiach jest oparty na sylabusie 
tworzonym przez szkoły. Ponieważ nauczyciele powinni 
realizować sylabus od początku do końca, zwykle nie ma 
czasu na dyskusję i debatę w klasie. Pierwszeństwo eduka-
cji publicznej mają dzieci wywodzące się z kast i plemion, 
które dawniej były wykluczone ze społeczeństwa z powo-
du niskiego statusu społecznego. Jest to przywilej gwaran-
towany przez indyjską konstytucję, ale nadal widoczne są 
ogromne nierówności w poziomie nauczania w poszcze-

gólnych regionach. Jakość edukacji w Indiach jest bardzo 
nierównomierna. Przyczyniają się do tego przede wszystkim 
różnice ekonomiczne pomiędzy poszczególnymi stanami. 
To z kolei przekłada się na liczebność klas, ilość pomocy 
naukowych, obecność uczniów, a także obecność… nauczy-
cieli. Jak pokazują statystyki Banku Światowego, aż jedna 
czwarta nauczycieli szkół podstawowych nie stawia się do 
pracy, a przeciętna szkoła podstawowa musi być zdana na 
kadrę liczącą zaledwie trzy osoby. Niestety, nawet podwyż-
ki płac nie są w stanie znacząco wpłynąć na polepszenie 
tej sytuacji. Jednym z głównych powodów niepojawiania się 
nauczycieli w pracy jest brak jakiegokolwiek nadzoru nad 
kadrą i jakością prowadzonych lekcji. Nieobecni nauczycie-
le rzadko ponoszą konsekwencje – tylko jeden na trzy tysiące 
dyrektorów szkół przyznał, że zwolnił nauczyciela z powo-
du ciągłych nieobecności. Przyczyn braku kontroli nad na-
uczycielami jest kilka, ale za najważniejsze z nich uznaje się 
brak funduszy na pokrycie kosztów wizytacji i kontroli, a tak-
że przepracowanie nauczycieli. Problemem jest również ich 
wykształcenie – tylko połowa wszystkich nauczycieli szkół 
podstawowych ukończyła więcej niż 12 klas. Ci natomiast, 
którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, niechętnie po-
dejmują się pracy w biednych, wiejskich placówkach. Tym-
czasowym rozwiązaniem tego problemu było powołanie 
w 2007 r. organizacji pozarządowej Teach for India, która 
przyznaje studentom, wykształconym osobom pracującym 
i przedsiębiorcom stypendia, w ramach których na dwa lata 
są oni oddelegowani do jednej z potrzebujących placówek. 
Zadaniem tych nauczycieli jest wprowadzenie do szkół no-
wych technik nauczania, wspierających naturalny rozwój 
uczniów i wykorzystujących dziecięcą pasję odkrywania. 
Dotychczasowe metody opierały się bowiem na skostnia-
łym, konwencjonalnym modelu, którego fundamentem było 
uczenie się na pamięć i jednakowy poziom edukacji dla 
wszystkich, niezależnie od indywidualnych predyspozycji.

Mimo że Indie rozwijają się w ostatnich latach w dziedzi-
nach technologii i innowacji, edukacja nadal odbywa się me-
todą tradycyjną. W większości szkół jedyną techniką naucza-
nia jest nauka na pamięć. Nauczyciele powtarzają z uczniami 
teksty, ale nie tłumaczą ich znaczenia, przez co dzieci mają 
problem z czytaniem ze zrozumieniem. Przykładowo, wielu 
uczniów II i III klas nie potrafi przeczytać pojedynczego sło-
wa, mimo że bez problemów przepisują całe paragrafy do ze-
szytów. Na terenach wiejskich dodatkowym problemem jest 
edukacja językowa. Nauczyciele w wiejskich szkołach zwykle 
sami nie znają języka angielskiego w stopniu umożliwiającym 
nauczanie. Dzieci uczęszczające do tych szkół niemalże wca-
le nie porozumiewają się w języku angielskim, co ma wpływ 
na ich dalszą edukację i przekreśla dalszą karierę już na star-
cie – najlepsze indyjskie uniwersytety są bowiem wyłącznie 
anglojęzyczne. W ostatnich latach władze Indii w widoczny 
sposób działają na rzecz poprawy poziomu edukacji. Głów-



REKLAMA

0

5

25

75

95

100

webinarium-1-2-sygnał-maj-2016

czwartek, 12 maja 2016 12:49:06

nym celem jest zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości 
uczęszczania do szkoły, a także wyższe płace dla nauczycieli. 
Pozostaje jednak problem monitorowania placówek szkol-
nych i pracy nauczycieli, który niezwykle trudno rozwiązać 
w kraju zróżnicowanym socjoekonomicznie i zdecentralizo-
wanym pod względem edukacji. 

Warto zapamiętać
Podczas swoich badań nad wzajemnym uczeniem się 

profesor Mitra poczynił kilka dodatkowych obserwacji na 
temat poziomu edukacji w Indiach. Otóż podczas trwania 
eksperymentu „Hole in the Wall” zauważył, że im dalej od 
dużego miasta, tym wyniki i poziom nauczania są gorsze. Po-
czątkowo powiązał to z ograniczonym dostępem do pomocy 
naukowych, ale wkrótce odrzucił to wyjaśnienie – badania 
nie wykazały istotnej korelacji pomiędzy wyposażeniem 
szkół a poziomem nauczania. Przeprowadził więc wśród na-
uczycieli ankietę, w której mieli odpowiedzieć na tylko jedno 
pytanie: „Czy chciałabyś/chciałbyś pracować w mieście?”. 
Wyniki pokazały, że im dalej od New Delhi, tym więcej było 
odpowiedzi twierdzących. „Nauczyciel, który każdego dnia, 
wchodząc do klasy, myśli o tym, że chciałby pracować w in-
nej szkole, ma bardzo duży wpływ na wyniki nauczania. Ani 
warunki materialne, ani liczba uczniów w klasie nie miały 

tak istotnego wpływu na poziom nauki, jak migracja i mo-
tywacja nauczycieli” – stwierdził Mitra. Obserwacja ta jest 
tym, od czego warto zacząć starania o podniesienie poziomu 
edukacji nie tylko w Indiach, ale również w wielu innych 
krajach – nauczyciel, który nie jest zmotywowany do pracy, 
nie jest w stanie rozbudzić motywacji w swoich uczniach.  

Bibliogra�a:
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Paulina Warchoł
Absolwentka japonistyki, tłumaczka, autorka publika-
cji naukowych o tematyce politologicznej. Pasjonatka 
podróży i pilot wycieczek
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Agnieszka Korcz: Kim Pan jest? Auto-
rem, terapeutą, coachem, mentorem czy 
edukatorem?

Daniel Rechtschaffen: Czuję się 
przede wszystkim autorem książki The 
Way of Mindful Education (Droga uważ-
ności w edukacji – przyp. red.) oraz The 
Mindful Education Workbook (Droga 
uważności w edukacji – ćwiczenia – 
przy. red.). Zacząłem interesować się tą 
tematyką 10 lat temu, kiedy byłem psy-

chologiem szkolnym. Widziałem wszystko, co jest związa-
ne z długotrwałym i silnym stresem, zastanawiałem się, czy 
może pomóc tutaj uważność (rodzaj świadomej uwagi, nie-
osądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę – przyp. red). 
Osiągałem niesamowite rezultaty, kiedy zacząłem stosować 
uważność u dzieci z ADHD, z objawami gniewu, lęku, stresu 
i innymi problemami. Tak więc przez ostatnie 10 lat uczę 
uważności w szkołach, na konferencjach i warsztatach na 
całym świecie. 

Dlaczego w swojej działalności wybrał Pan akurat 
uważność, dlaczego nie np. kreatywność?

Kiedy byłem nastolatkiem, miałem ataki paniki i na-
uczyłem się praktykować uważność, aby pomóc sobie osią-
gnąć spokój i regulować swoje emocje. Od tego momentu 
rozpocząłem studiowanie uważności w wielu ośrodkach na 

całym świecie, nie tylko dlatego, aby czuć się bardziej zre-
laksowanym, ale przede wszystkim po to, aby nauczyć się 
tak żyć, aby życie miało więcej sensu. Matematyka, nauka, 
sztuka i pisanie to bardzo ważne umiejętności, ale bez po-
czucia wewnętrznego spokoju, szczęścia i obecności nic 
nie znaczą.

Jakie były początki tworzenia treningów uważności dla 
edukacji? Czy uważa Pan, że dzieci tego potrzebują? Szko-
ły są dla dzieci zbyt dużym obciążeniem i stresują je?    

Kiedy zacząłem uczyć uważności w szkołach 10 lat 
temu, było to coś zupełnie nowego. Nie miałem pojęcia, 
jak dzieci na to odpowiedzą, zareagują. Generalnie dzieci 
uwielbiają to. Są szczęśliwe, że mają przerwę od zwykłych, 
obciążających zajęć szkolnych i mogą robić coś, przez co 
mogą po prostu być sobą i wyrażać siebie tak, jak czują. Jest 
tyle presji ze strony nauczycieli, rodziców i wielu innych 
osób, by dzieci odnosiły sukcesy... Oczywiście chcemy, 
aby nasze dzieci umiały odnaleźć się w świecie, ale czasem 
stresu jest naprawdę zbyt dużo. Uczniowie uwielbiają się 
uczyć, ale też bawić i znajdować sposoby na relaks, sku-
piać się i być sobą. 

„Zanim zacznie się dbać o uczniów,  
dobrze jest zadbać o siebie samego”

o uważności i szczęściu w życiu nauczycieli i uczniów rozmawiamy z danielem rechtschaffenem,  
który od 10 lat wprowadza mindfulness do szkół.

A g n i e s z k a  K o r c z

„Musimy zwolnić i połączyć się 
z naturą i bliskimi osobami. 
Bycie uważnym to najlepsza 
droga do uczenia uważności”.
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Pracuje Pan w szkołach z nauczycielami i dziećmi. Któ-
rą grupę lepiej nauczyć uważności?

Zacząłem uczyć uczniów i z ogromną przyjemnością 
patrzyłem, jak czują się zrelaksowani, szczęśliwi i skupieni. 
Ale czasami słyszałem, jak nauczyciele krzyczą na swoich 
uczniów, np. po to, by wracali na swoje miejsca w klasie. 
Wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że nauczyciele mogą 
czuć się jeszcze bardziej zestresowani niż dzieci. Kiedy uczę 
nauczycieli praktykować uważność, to nie tylko oni czują 
się lepiej, ale także stają się dobrym wzorem dla swoich 
uczniów. Nauczyciele mogą uczyć uważności tylko wte-
dy, kiedy sami będą świadomi (uważni). Oczywiście wszy-
scy powinniśmy czuć się bardziej zrelaksowani, skupieni 
i szczęśliwi. To wszystkim pomaga.

Jak wyglądają Pana spotkania w szkołach? Jak długo 
trwają i jak liczna jest grupa zainteresowanych? 

Każda szkoła jest inna, więc każda wymaga innego rodza-
ju wsparcia. W niektórych placówkach spędzam po prostu 
cały rok, najpierw ucząc uważności nauczycieli i rodziców. 
Wiele szkół korzysta z treningów z mojej platformy online. 
Pracuję też w szkołach z wybranymi kilkoma nauczycielami, 
tak aby stali się liderami uważności w swoich szkołach. 

Jak sądzę, nie każdy może się nauczyć uważności, ale 
każdy może spróbować. Od czego zależy sukces w sztuce 
uważności?

Nie chcemy wywierać presji czy zmuszać kogoś do 
uważności. To cudowne, że jest ona ogólnodostępna, ale 
nieobowiązkowa. Bardzo ważna jest umiejętność spojrze-
nia do swojego wnętrza, przyjrzenia się własnym emocjom 
i stresowi. To może być trudne, ale na dłuższą metę bardzo 
pomocne, ponieważ pozwoli poczuć się „całością” i sprawi, 
że będziemy szczęśliwi, choć dla wielu ludzi może to być 
trochę przerażające. Trzeba być cierpliwym.

Czy uważność można również wykorzystać w etyce? 
Uważność może pomóc nam pracować z trudnymi emo-

cjami lub wzmacniać emocje, takie jak szczęście czy współ-
czucie. Oczywiście wszyscy wiemy, że dobrze być miłym, nie 
być zbyt zazdrosnym czy przykrym. Ale łatwiej to powiedzieć, 
niż zrobić. Może okazać się, że ciężko nam wybaczać czy 
zaakceptować trudne sprawy. Uważność pomaga budować 
życzliwość oraz zdolność akceptowania bolesnych prawd.

W Way of Mindful Education napisał Pan specjalną in-
strukcję dla nauczycieli o skupianiu uwagi, wzajemnych 
relacjach, personifikacji oraz emocjonalności. Dlaczego te 
cztery aspekty są tak ważne?

W mojej książce zwracam uwagę aż na pięć aspektów 
uważności: aspekt fizyczny, mentalny, emocjonalny, spo-
łeczny i globalny. Zaczynamy od pomagania uczniom w re-

laksacji i połączeniu z cia-
łem. Następnie uczymy ich, 
jak się koncentrować i ob-
serwować swoje myśli. Po-
tem uczą się, jak pracować 
z trudnymi emocjami i pie-
lęgnować uczucie szczę-
ścia. Następnie uczniowie 
wykorzystują swoją siłę 
uwagi m.in. do lepszego 
komunikowania się z in-
nymi. Na końcu uczą się, 
jak stać się ambasadorem 
uważności. Uważność to 
nie tylko bycie zrelakso-
wanym, to również bycie bardziej obecnym w otaczającym 
świecie i dbanie o społeczność, środowisko.

Co radzi Pan nauczycielom?
Zanim zacznie się dbać o uczniów, dobrze jest zadbać 

o siebie samego. Można mówić do dzieci wiele razy, zwra-
cać im uwagę: „Relaksuj się”, „Odpocznij” albo „Bądź miły 
dla innych”, ale warto najpierw zadać sobie pytanie: jak do-
brzy my sami w tym jesteśmy? Warto zauważać ten moment, 
kiedy jesteśmy zestresowani czy zbyt surowi sami dla siebie, 
i wykorzystywać praktykę uważności do zaopiekowania się 
samym sobą. Czasami potrzebujemy wziąć w ramiona sa-
mych siebie i powiedzieć sobie te same słowa mądrości, ja-
kie chcielibyśmy powiedzieć swoim dzieciom. 

Dzieci są kreatywne i zainteresowane nauką. Jeśli pomy-
ślimy, że uczniowie posiadają wszystkie nasiona mądrości 
w sobie, to zdamy sobie sprawę, że wszystko, co musimy 
robić, to zapewnić im odpowiednie składniki odżywcze, aby 
rosły i rozwijały się. Jesteśmy jak ogrodnicy, a nasze dzieci 
są jak nasiona. Główny pokarm, jaki jest im potrzebny, to 
życzliwość. Brzmi to bardzo prosto, ale kochające wsparcie 
to najważniejsza rzecz, jaką możemy im zaoferować. Aby 
jednak być naprawdę życzliwym dla innych, trzeba być 
życzliwym dla samego siebie, co może być trudne w dzisiej-
szym szybkim tempie, świecie bazującym na komputerach. 
Musimy zwolnić i połączyć się z naturą i bliskimi osobami. 
Bycie uważnym to najlepsza droga do uczenia uważności.

Rozmawiała Agnieszka Korcz

Daniel Rechtscha�en 
Terapeuta małżeński i rodzinny, autor książki �e Way of Mindful Educations oraz 
�e Mindful Education Workbook. Dyrektor i założyciel Uważności w Edukacji – 
platformy dla edukatorów dotyczącej społeczno-emocjonalnego nauczania oraz 
nauczania uważności. Organizator corocznej konferencji związanej z uważnością 
w edukacji, połączonej z treningiem dla nauczycieli w Instytucie Omega. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie: www.mindfuleducation.com



Za co lubi swoją pracę nauczycielka nominowana do na-
grody Global Teacher Prize?

Za to, że każdy dzień jest inny i niepowtarzalny. Nie ma 
rutyny i nudy, ponieważ każdy zespół klasowy jest inny, i aby 
efektywnie pracować, trzeba zmieniać metody pracy i szukać 
nowych pomysłów. Praca z małymi dziećmi jest wyczerpu-
jąca, ale daje dużo satysfakcji. Dzięki aktywności dzieci, ich 
chęciom i ciekawości związanej z etapem rozwoju, sama czu-
ję się wciąż młoda i ta dziecięca ciekawość jest we mnie. 

Wyobraża sobie Pani siebie w innym zawodzie?
Może byłabym bibliotekarzem. Miałabym kontakt z ludź-

mi, książkami, które mają moc przenoszenia człowieka w inne 
światy. A jeśli byłaby to biblioteka dla dzieci, byłabym w siód-
mym niebie.

Jaką książkę ostatnio Pani przeczytała?
Życie na pełnej petardzie ks. Jana Kaczkowskiego. Dosta-

łam ją od przyjaciółki, ale musiała wyczekać na odpowiedni 
moment, bym mogła zabrać się do czytania. Mam nadzieję, że 
ja też tak żyję – na pełnej petardzie, by nie stracić ani dnia. Po-
trafię cieszyć się drobiazgami i serce mi się raduje, gdy widzę 
uśmiechnięte buzie moich uczniów. 

Co więc radzi Pani młodym 
nauczycielom, rozpoczynają-
cym swoją przygodę z wycho-
wywaniem dzieci w szkole?

Radzę przygotować się 
na wiele przeciwności, cią-
głe doskonalenie się, ale też 
wytrenować odporność na 
wszechobecną krytykę zawodu. 
Należy pamiętać, że zamykając 
się w klasie z naszymi uczniami, 
jesteśmy tylko dla nich, i to, co 
robimy, jakich słów używamy, 
będzie miało ogromny wpływ 
na całe ich życie. Możemy im 
dać skrzydła, ale też je podciąć. 

Proszę sobie wyobrazić, że ma Pani milion złotych i może 
je wydać na oświatę…

Buduję salę gimnastyczną w naszej szkole, która nam już 
nie wystarcza, więc gnieździmy się z dziećmi na korytarzach. 
To bardzo ogranicza fizyczną aktywność uczniów, mamy 
uboższą ofertę zajęć sportowych. Przydałaby się też moder-
nizacja szkolnego boiska, które powstało prawie 30 lat temu 
i z jego świetności pozostały wspomnienia. Szkolny teatrzyk 
„Promyczek” dostałby salę teatralną ze sceną i bezprzewo-
dowe mikrofony. Przydałaby się też profesjonalna garderoba. 
Rozmarzyłam się…

Co uważa Pani za największy sukces w swoim życiu? 
Szczęśliwą rodzinę: męża i dwie córki. Dzięki ich wspar-

ciu i inspiracjom mogłam zawsze realizować swoje pasje.

Jak radzi sobie Pani ze stresem?
Mój najlepszy sposób to muzyka i sprzątanie. Stresu nie da 

się uniknąć, ale gdy włączam ulubioną płytę Chrisa Bottiego, 
szybko się wyciszam. Natomiast sprzątanie pozwala mi po-
układać myśli, często wtedy przychodzą mi do głowy pomysły 
na rozwiązanie problemu.

Film, do którego chętnie wracam, to… 
Pożegnanie z Afryką. Piękna muzyka, zachwycające kra-

jobrazy i odważna kobieta, w którą wcieliła się moja ulu-
biona aktorka Meryl Streep. To było moje marzenie o po-
dróżach. Częściowo się ziściło, chociaż w Afryce jeszcze 
nie byłam.

Na zakończenie proszę dokończyć zdanie: Moje marzenie 
to… 

… podróż do Nowego Jorku. Marzę o spacerze w ogrodach 
na High Line. 

Jolanta Okuniewska
Nauczyciel dyplomowany z  29-letnim stażem pracy. Pracuje jako na-
uczycielka edukacji wczesnoszkolnej i  języka angielskiego w klasach I–III 
w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie. Ambasador międzynarodowego 
programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim. Dwukrot-
na laureatka krajowego konkursu eTwinning oraz  zdobywczyni I miejsca 
w konkursie europejskim  „Mój projekt eTwinning” w kategorii wiekowej 
6–12 lat w 2013 r. Autorka e-booka Technologie są dla dzieci. Poradnik dla 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wielu artykułów. Członek społeczności 
nauczycielskiej Superbelfrzy RP. Trzykrotnie otrzymała nagrodę Prezyden-
ta Miasta Olsztyna, dwukrotnie nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kura-
tora Oświaty, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz Medal Komisji 
Edukacji Narodowej. Nominowana w  konkursie Nauczyciel Roku 2013. 
W 2016 r. �nalistka światowego konkursu Global Teacher Prize. W  tym 
samym roku odebrała statuetkę w kategoriach „Osobowość Roku Warmii 
i Mazur” oraz „Kobieta z Charakterem”. Prezydent Olsztyna uhonorował ją 
statuetką św. Jakuba, przyznawaną osobom zasłużonym dla miasta

ŚWIAT
WYJĄTKOWYCH
NAUCZYCIELI
JOLANTA OKUNIEWSKA
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teczka 
nauczyciela
Materiały przydatne we współpracy z uczniami,  

rodzicami, nauczycielami i dyrektorem

• wagary i ucieczki

• uczeń z zespołem aspergera

• awans zawodowy

• test

Materiały dostępne również na stronie
www.oficynamm.pl
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Problem, wagary, ucieczka,  
czarna dziura, niezapominajka

scenariusz zajęć

GRUPA WIEKOWA:
Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

CEL:
● uświadomienie uczniom, jakie są negatywne skutki opuszczania lekcji, 
● przekonanie ich, że wagary lub ucieczki nie są lekarstwem na rozwiązanie problemów szkolnych czy domowych,
● poznanie działalności Fundacji Itaka.

MATERIAŁY:
● kartki, 
● duże arkusze papieru,
● magnesy, 
● flamastry, kredki, długopisy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zapisuje na tablicy temat zajęć: „Problem, Wagary, Ucieczka, Czarna dziura, 
Niezapominajka”. Następnie każde słowo z tematu zakrywa kartką papieru (przyczepioną za pomocą np. magnesu). 
Po przywitaniu się z uczniami odkrywa kolejno dwa pierwsze słowa tematu zajęć (Problem i Wagary), prowadząc jed-
nocześnie pogadankę. Uczniowie podają swoje skojarzenia do słowa „problem”. Następnie odpowiadają na pytanie: 
„Gdzie zwykle młodzi ludzie poszukują rozwiązań swoich problemów?”. Uczniowie dyskutują na temat problemów 
młodych ludzi i ewentualnych ich rozwiązań (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych).

2. Nauczyciel określa cele zajęć i prosi uczniów o wypełnienie anonimowej ankiety (załącznik 1).

3. Następnie nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich po kolei na głos dokończył zdanie: „Wagary kojarzą mi się z...”, 
a podane hasła zapisuje na tablicy. W ten sposób powstanie zestaw skojarzeń z wagarami, które należy posegregować na 
te, które możemy zmienić, i te, które są od nas niezależne.
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4. Prowadzący na tablicy przyczepia plakat z narysowanym „rybim szkieletem” (załącznik 2), w głowie którego zapisany 
jest problem: „Młodzież wagaruje. Co jest tego przyczyną?” i prosi uczniów, by wymienili przyczyny wagarowania. Wy-
bieramy 5–6 najczęściej powtarzających się przyczyn, wpisując je w „ości” ryby na plakacie. Nauczyciel dzieli klasę na 
5–6 grup w zależności od „ości” – podanych przez uczniów powtarzających się przyczyn wagarowania. Każda grupa 
otrzymuje jeden powód wagarów i próbuje odnaleźć przyczyny (małe ości), które mają wpływ na dany główny powód 
wagarów. Liderzy grup nanoszą na główny plakat propozycje swojego zespołu.

5. Nauczyciel prowadzi krótką dyskusję z uczniami, zadaje im pytania: „Co jest najczęstszą przyczyną wagarów?”, „Czy 
wagary rozwiązują dany problem?”. 

6. Wspólny wniosek powinien być taki, że jeśli postanowimy, że rozwiązaniem naszego Problemu będą Wagary, i nie 
przyniesie to pożądanych efektów, wówczas kolejnym etapem jest Ucieczka z domu, która może „utopić” młodą osobę 
w morzu kolejnych problemów. Nauczyciel odkrywa w tym momencie trzeci temat lekcji (Ucieczka). 

CZĘŚĆ DRUGA

1. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje inną historię (załącznik 3). Zadaniem grupy jest zapozna-
nie się z przeżyciami autorów tych wiadomości, ustalenie przyczyn przedstawionych kłopotów oraz wskazanie właści-
wego ich rozwiązania. Każda grupa przedstawia efekty swojej pracy.

2. Rozsypanka wyrazowa – nauczyciel ponownie dzieli uczniów na cztery grupy i prosi, aby ułożyli przysłowia i afo-
ryzmy z podanych wyrazów (załącznik 4). Gdy wszystkie grupy będą gotowe, prosi, aby każdy z uczniów wybrał 
spośród haseł jedno, które mu się szczególnie podoba. Następnie odkrywa kolejną część tematu (Czarna dziura) 
i prosi uczniów o wyciągnięcie wniosków (np. dużo zależy od naszego myślenia, ponieważ „gdzie umysł zmierza, 
tam człowiek podąża”.

3. Nauczyciel odkrywa kolejne słowo tematu zajęć (Niezapominajka). Pyta uczniów: „Czy macie jakieś skojarzenia z tym 
słowem?”, „Co może symbolizować niezapominajka?”, „Z czym kojarzycie datę 25 maja?”. Następnie krótko opowiada 
o Międzynarodowym Dniu Dziecka Zaginionego (załącznik 5).

CZĘŚĆ TRZECIA

Wspólne wykonanie plakatu pt. Niezapominajka – w główce kwiatka zapisujemy: „Co zrobić zamiast ucieczki?”, a rozwiąza-
nia wpisujemy na płatkach. W ramach podsumowania zajęć nauczyciel podaje kontakt do Fundacji Itaka.
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ZAŁĄCZNIK 1
„Wagary”
Ankieta

Przeczytaj uważnie pytania i wybierz pasującą odpowiedź lub odpowiedzi.

1. Dlaczego uciekłaś/uciekłeś ostatnio z lekcji (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

☐ nie uciekam z lekcji
☐ byłam/byłem nieprzygotowana/nieprzygotowany do lekcji
☐ z nudów
☐ bałam/bałem się kolejnej złej oceny
☐ bałam/bałem się nauczyciela
☐ bałam/bałem się klasówki/kartkówki/odpowiedzi ustnej
☐ bałam/bałem się lekcji
☐ nie chciało mi się siedzieć w szkole
☐ uciekała cała klasa i nie chciałam/chciałem się wyłamywać
☐ namówili mnie do tego koledzy 

2. W jaki sposób rodzice dowiedzieli się o ucieczce z lekcji?

☐ nie wiedzą o niej (jeśli zaznaczysz tę odpowiedź, pomiń kolejne pytania)
☐ powiedziałam/powiedziałem o niej sama/sam
☐ powiedzieli im o niej moi koledzy
☐ dowiedzieli się od sąsiadów
☐ dowiedzieli się na wywiadówce
☐ w inny sposób. Jaki? ........................................

3. Jaka była reakcja rodziców (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

☐ nie było żadnej reakcji
☐ zrobili mi awanturę
☐ prosili, aby to się więcej nie powtórzyło
☐ wymyślili i zastosowali karę

4. Co może sprawić, że przestaniesz wagarować (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

☐ mniejsza liczba kartkówek i klasówek
☐ ciekawsze lekcje
☐ więcej możliwości zgłaszania nieprzygotowania
☐ bardziej wyrozumiały i sprawiedliwy nauczyciel

TECZKA NAUCZYCIELA | Wagary i ucieczki
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☐ nic, bo i tak będę robiła/robił to, co chcę
☐ surowa kara
☐ coś innego. Co? ……………………………………………………………

Czy chcesz przekazać mi coś ważnego w związku z tematem wagarowania?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK 5
Międzynarodowy Dzień  

Dziecka Zaginionego

Od 2001 r. 25 maja kraje Unii Europejskiej obchodzą Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To wyjątkowe święto 
ma zwrócić uwagę na problem zaginięć dzieci na całym świecie.

Historia tego dnia sięga 25 maja 1979 r., kiedy na Dolnym Manhattanie w dzielnicy SoHo w Nowym Jorku zaginął sze-
ścioletni Etan Kalil Patz. Chłopiec po raz pierwszy sam szedł na przystanek, skąd miał go zabrać szkolny autobus. Etan na 
miejsce nigdy nie dotarł, a ślad po nim zaginął. Sześciolatek był najintensywniej poszukiwaną osobą w Stanach Zjedno-
czonych, był pierwszym zaginionym dzieckiem, którego zdjęcie zostało umieszczone na kartonach z mlekiem, co teraz 
jest powszechnym zabiegiem. Rozwieszono tysiące plakatów, a poszukiwania przeprowadzono na skalę międzynarodo-
wą. Rodzina wyznaczyła nagrodę za jego odnalezienie. Chłopiec nie jest już poszukiwany. W 2001 r. Etan został oficjal-
nie uznany za zmarłego, a śledztwo zawieszono już dużo wcześniej. Dzień jego zaginięcia stał się Narodowym Dniem 
Zaginionych Dzieci.

15 lutego 2007 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję zobowiązującą państwa członkowskie do zarezerwowania numeru 
116 000 dla telefonu alarmowego do zgłaszania zaginięć dzieci w Unii Europejskiej. Komisja wielokrotnie apelowała do 
państw członkowskich o jak najszybsze uruchomienie tego numeru. Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opie-
kunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. 
Przy telefonie 116 000 pracują specjaliści Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. W poszukiwania 
włączane są m.in. media i inne organizacje pozarządowe. Psycholodzy Itaki, pracujący przy telefonie 116 000, wspierają 
rodziny zaginionych dzieci o każdej porze dnia i nocy.

116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pod ten numer można 
dzwonić z terenu całego kraju, z każdej komórki i każdego telefonu stacjonarnego.

Wagary i ucieczki | TECZKA NAUCZYCIELA



28 sygnał  czerwiec–lipiec 2016

ZAŁĄCZNIK 2

TECZKA NAUCZYCIELA | Wagary i ucieczki

Mł
OD

Zie
Ż W

AG
AR

Uj
e. 

cO
 je

sT
 Te

GO
 

PR
Zy

cZ
yn

ą?



29sygnał  czerwiec–lipiec 2016

Wagary i ucieczki | TECZKA NAUCZYCIELA

ZAŁĄCZNIK 3
Historie z forum Itaki

Nina
Mam 23 lata. Pierwszy raz uciekłam z domu, mając 15 lat, a później to stało się już regułą na problemy... Do dziś uciekam... 
Nie umiem już tego powstrzymać. Gdy uciekłam po raz pierwszy, to był bunt. Chciałam pojechać na koncert do innego 
miasta, później uciekłam na Woodstock... Następne ucieczki były już zupełnie inne... Przeskrobałam coś i bardzo się bałam, 
co ze mną zrobi ojciec... Dlatego uciekłam wraz z koleżanką (ona miała 16 lat, ja 18). Pojechałyśmy do Poznania i wyobra-
żałyśmy sobie, że znajdziemy pracę, będziemy szczęśliwe, będziemy miały swoje mieszkanie... Stało się inaczej... Zamiesz-
kałyśmy w Rozbracie (trwało to jakiś miesiąc). Później nasze drogi się rozeszły. Ja z nowo poznanymi ludźmi wyruszyłam 
w Polskę, ona poszła do pracy w agencji. Pojechałam do Kołobrzegu i żyłam na ulicy, spałam na trawniku, jadłam resztki po 
turystach ze śmietnika, rano piłam wino (drobne zbieraliśmy od przechodniów). Któregoś dnia zaczepił mnie jakiś chłopak, 
zaczął ze mną rozmawiać i dał mi na bilet do domu. Tak, chciałam wrócić do domu i zasnąć w czystej pościeli... Wróciłam 
po trzech miesiącach, nie miałam już własnego pokoju. To było straszne. Nie wytrzymałam w domu długo, jakieś dziewięć 
miesięcy, i znów uciekłam. Pałętałam się po różnych koleżankach, aż trafiłam do dziewczyny, która szukała niani do swych 
dzieci. Zamieszkałam z nią, była prostytutką, poznałam inny świat. Do domu wróciłam po roku. Teraz mam 23 lata, moi 
rodzice są po rozwodzie, mieszkam z tatą i młodszym bratem (16 lat). On też już ucieka. Nie chcę, by to robił, ale nie umiem 
mu pomóc, bo nie umiem pomóc nawet samej sobie... 

17-latka
Ja planuję ucieczkę z domu już od dłuższego czasu... Mam zamiar nie uciec sama, lecz z moją przyjaciółką... Ktoś może 
spytać, dlaczego, ktoś może powiedzieć, że to nam nic nie pomoże... Ale uciekamy od naszych rodziców. Jesteśmy wciąż 
kontrolowane, mamy wielki rygor w domu i nie możemy się ze sobą spotykać. Rodzice nie pozwalają nam się przyjaźnić ze 
sobą, gdyż twierdzą, że mamy na siebie zły wpływ. Ja i moja przyjaciółka kochamy się i chcemy nareszcie móc swobodnie ze 
sobą żyć. Wiem, że na gigancie jest bardzo ciężko, ale tylko w ten sposób ucieknę od codziennych kłótni z ojcem. A zresztą 
od lat ojciec mi mówi, że mnie wyrzuci z domu, gdy ukończę 18 lat, a do tego pozostało mi już tylko kilka miesięcy...

Dziki
U mnie jest podobnie... Matka ciągle wrzeszczy, bije, ciągle jest niezadowolona... Ile bym nie zrobiła, zawsze jest za mało. 
A sama pije. Pije, siedzi przed telewizorem. Gdy jej się coś nie spodoba, to wali po twarzy. Wstydzę się zapraszać kogokol-
wiek do domu – nie dlatego, że żyję biednie, lecz dlatego, że mam taką matkę, która potrafi swoje dziecko walnąć, kopnąć, 
wyzwać od zera... Chciałabym uciec z domu. I to bardzo. Uciekałam już trzy razy. Za każdym razem, po pewnym czasie, 
wracałam. Głód, chłód, martwienie się jedynie o dzień dzisiejszy, życie bez żadnych perspektyw – to nie dla mnie. Ja na-
prawdę chcę się wybić, chcę być ponad to wszystko. Ale ledwo wytrzymuję. Pocieszam się – już tylko rok i będę pełnoletnia. 
I skończy się to całe piekło – zamieszkam gdzie indziej. Samodzielna, niezależna i szczęśliwa.

Elle
Mam 17 lat. Jestem jedynaczką. Moje życie jest niby piękne i różowe. Każdy, kto popatrzy z boku, pomyśli: „Czego ona chce, 
przecież ma tak super”. W rzeczywistości jest inaczej. Mam dość wszystkiego i to już od pewnego czasu. Mam dość rodziców, 
którzy drą gębę na każdym kroku. Mówią ciągle, co robię źle, i w ogóle wiem, że chcieliby zmienić dziecko, gdyby mogli. Na 
każdym kroku to odczuwam. W szkole też beznadzieja. Staram się, jak mogę, i co z tego mam? Nic. Jestem w takim ogólniaku, 
że aby mieć dobre oceny, trzeba siedzieć całe dnie i noce. Ja taka nie jestem, dlatego na dwójach i trójach jadę. Jak już się chcę 
postarać, to i tak nic z tego. Zero jakiegokolwiek dowartościowania. Momentami kładę się w domu na łóżku, patrzę na szafę 
i mam ochotę uciec stąd. Wiem, że pewnie by było strasznie, ale teraz fajnie nie jest. Nie widzę w niczym radości i sensu. 
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ZAŁĄCZNIK 4
Rozsypanka wyrazowa – aforyzmy i przysłowia

1. uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia

2. korzeń nauki jest gorzki ale owoc słodki

3. czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał

4. co dziś opuścisz jutro nie dogonisz

5. za młodu trzeba się uczyć a nie potem głowę suszyć

6. jak sobie pościelesz tak się wyśpisz

7. trzy razy pomyśl potem zrób

8. każdy błąd ma swoją wymówkę

9. każdy odpowiada za swoje błędy

10. jednego głupstwa dwa razy robić nie trzeba

11. kto milczy ten zezwala

12. na naukę nigdy nie jest za późno

13. trzeba całego życia by nauczyć się żyć
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Kształtowanie umiejętności społecznych 
scenariusz zajęć 

GRUPA WIEKOWA:
Klasy I–III szkoły podstawowej (uczniowie umiejący już czytać).

CEL:
● nauka prospołecznych sposobów reagowania w sytuacjach społecznych.

MATERIAŁY:
● 8 pudełek (4 z zielonym kołem, 4 z czerwonym kołem),
● kartki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Podziału należy dokonać w taki sposób, by w każdej grupie znalazło się przynaj-
mniej jedno dziecko umiejące płynnie czytać i mogące odczytać na głos napisy.

2. Nauczyciel rozdaje każdej grupie po dwa pudełka – jedno z zielonym kołem, drugie z czerwonym. Następnie tłumaczy, 
że do zielonego pudełka dzieci mają wrzucić karteczki z takimi zachowaniami, które pomogą osiągnąć cel w taki sposób, 
by wszyscy byli zadowoleni, a do czerwonego pudełka karteczki, które w tym nie pomogą. Jeśli w klasie jest uczeń z ze-
społem Aspergera, należy bardzo konkretnie wyjaśnić, że czerwony i zielony kolor odnoszą się do sygnalizacji świetlnej 
i że zielony oznacza „można iść” – w tym przypadku w sensie „tak warto działać”, a czerwony przeciwnie – oznacza 
„stop”, czyli „tak się nie zachowujmy”. 

3. Nauczyciel przytacza opis sytuacji i zadaje pytanie: „Chłopaki grają na przerwie w piłkę. Aleks chciałby pograć z nimi. 
Co może zrobić?”. Następnie rozdaje każdej grupie karteczki z opisami możliwych reakcji:

Mówi: „Chętnie z wami pogram”.

Pyta: „Czy mogę z wami zagrać?”.

Podchodzi i zaczyna z nimi grać.

Mówi: „Też lubię tę grę”.

Mówi: „Za chwilę będzie dzwonek na lekcję”.

Stoi i czeka, aż go zaproszą.

Zaczyna kopać ścianę obok.

Ciągnie koleżankę za włosy.

Bierze zeszyt i uczy się.

Idzie do klasy.

Płacze.

Złości się, krzyczy.
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4. Dzieci podczas pracy w grupach wrzucają karteczki do odpowiednich pudełek. Gdy skończą, nauczyciel zbiera karteczki 
z zielonych pudełek i odczytuje je, w miarę konieczności komentując wybory dzieci.

5. Następnie prosi kilkoro dzieci o odegranie scenki: troje dzieci na niby gra w piłkę, a jedno podchodzi i dołącza do nich, 
posługując się wybranymi wcześniej sposobami zachowania.

6. Nauczyciel przytacza opis kolejnej sytuacji: „Kolega przechodził obok ławki Tomka i zrzucił na podłogę jego piórnik, 
książki i zeszyty. Co może zrobić Tomek?”. Następnie rozdaje każdej grupie karteczki z opisami możliwych reakcji:

Krzyczy: „Specjalnie to zrobiłeś, ciągle mi dokuczasz!”.

Mówi spokojnie: „Zrzuciłeś moje rzeczy”.

Krzyczy: „Ty chamie, patrz, jak łazisz!”.

Podnosi swoje rzeczy, układa na ławce i nie odzywa się.

Zostawia rzeczy na podłodze, niech nauczyciel zobaczy, co ten kolega narobił.

Uderza kolegę pięścią, niech ma za swoje.

Idzie do ławki kolegi i zrzuca jego rzeczy.

Pyta: „Dlaczego to zrobiłeś?”.

Pyta: „Dlaczego ciągle mi dokuczasz?”.

Płacze.

Złości się, tupie nogami, krzyczy.

Kopie krzesło obok, aż to się przewraca.

Mówi: „Chodź pozbierać rzeczy, pomogę ci”.

7. Dzieci podczas pracy w grupach wrzucają karteczki do odpowiednich pudełek. Gdy skończą, nauczyciel zbiera karteczki 
z zielonych pudełek i odczytuje je, w miarę konieczności komentując wybory dzieci. Dopytuje: „Jak poczuł się Tomek, 
gdy kolega zrzucił jego rzeczy? Jak po takiej (odczytanej z karteczki) reakcji poczuł się kolega? Co mogło się wydarzyć 
potem, po tej reakcji?”.

8. Następnie nauczyciel prosi dwoje dzieci o odegranie scenki: jedno zrzuca książkę ze stolika drugiego, a drugie reaguje 
w sposób wybrany z zielonego pudełka. Odegranie scenki można powtórzyć, prosząc za każdym razem innych uczniów. 

9. Podsumowanie: nauczyciel tłumaczy, że właściwa reakcja sprawia, że wszyscy ostatecznie czują się dobrze. Warto w tej 
zabawie wybierać sytuacje problemowe, które faktycznie zdarzają się w danej klasie.

Opisy sytuacji zaczerpnięto z książki Magdaleny Charbickiej Dziecko z zespołem Aspergera (Difin, Warszawa 2015).
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sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………

Nauczyciel szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………

ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Przykład

…………… rozpocząłem pracę w Szkole …………………………………… w ………………… na stanowisku: nauczyciel 
nauczania zintegrowanego. W klasie pierwszej byłem wychowawcą. Prowadziłem też zajęcia z rytmiki dla oddziału „zero-
wego”. Do przyjęcia tego stanowiska w szkole uprawniało mnie zdobyte wykształcenie pedagogiczne w zakresie edukacji 
wczesnoszkolnej z muzyką. Objęta przeze mnie funkcja w pełni umożliwiła mi wykorzystanie wiadomości zdobytych w cza-
sie studiów.

Objęcie opieki nad pierwszą klasą wiązało się nie tylko z realizacją treści programowych z zakresu kształtowania kom-
petencji językowych, matematycznych, przyrodniczych, edukacji zdrowotnej i muzycznej, ale przede wszystkim z troską 
o wszechstronne wychowanie.

Starałem się, aby proces edukacji moich podopiecznych postępował we wszystkich sferach. Cały czas dążyłem do pogłębia-
nia wiedzy dzieci na temat otaczającego świata, starałem się zaspokajać ich potrzeby i odpowiadałem na sygnały o szczegól-
nym zainteresowaniu pewnymi dziedzinami wiedzy, organizując dodatkowe zajęcia.

Odbywając staż, poznałem Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Szcze-
gólnie istotne były dla mnie wymagania stawiane nauczycielom przystępującym do odbycia stażu na nauczyciela kontrakto-
wego. Jednocześnie przedmiotem mojej analizy była dokumentacja regulująca pracę szkoły, która pomogła mi zaznajomić 
się z funkcjonowaniem i organizacją placówki szkolnej od strony teoretycznej i praktycznej.

Opiekę nad przebiegiem mojego stażu objęła ………………………………………, nauczycielka nauczania zintegrowanego 
z wieloletnim doświadczeniem i dużymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Opiekunka stażu wspierała 
mnie radą, wiedzą, doświadczeniem. Udzielała cennych wskazówek i pomagała w rozwiązywaniu problemów. Była dla 
mnie zawsze dyspozycyjna, dzięki czemu moje problemy i wątpliwości rozwiązywaliśmy na bieżąco.

Obejmując funkcję wychowawcy, starałem się być dla moich podopiecznych przewodnikiem w życiu szkolnym. Przebywając 
z nimi na co dzień, starałem się wyjaśniać otaczający ich świat, łagodzić konflikty z rówieśnikami, proponować ciekawe zaba-
wy oraz przede wszystkim indywidualnie traktować każdego z nich. Pracowałem nad jak najlepszym kontaktem z rodzicami, 
zapraszałem ich do współuczestniczenia w wydarzeniach klasowych, proponowałem kierunki pracy z dzieckiem w domu, 
a także często korzystałem z ich pomocy i sugestii dotyczących mojej pracy w klasie, za co jestem im bardzo wdzięczny.
W celu lepszej orientacji w specyfice pracy nauczyciela klasy pierwszej nawiązałem współpracę ze Szkołą ……………… 
Pracujące w niej nauczycielki chętnie służyły mi pomocą.

W swojej dalszej pracy pragnę nadal intensywnie poznawać specyfikę zawodu nauczyciela. Mam zamiar efektywnie funk-
cjonować w strukturach szkoły oraz uczestniczyć w pracach jej organów, związanych z realizacją podstawowych celów 
edukacyjnych i wynikających z nich zadań.
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ZADANIA W PRACY

Kontakt w pracy z drugim człowiekiem zawsze ma ogromny wpływ na nauczyciela rozpoczynającego karierę zawodową. 
Rozmowy z nauczycielami i uczniami wzbogacały moje zajęcia i doświadczenia wychowawcze.

Starałem się stosować metody, które przynoszą rezultaty. Po przeprowadzonych zajęciach i przemyśleniach dochodziłem do 
wniosku, że mogłem je zmodyfikować, ale dalsza praca z dziećmi je weryfikowała.

Z powierzonych zadań starałem się wywiązać jak najlepiej. Zawsze mogłem liczyć na pomoc opiekunki stażu i innych nauczycieli.

Współpracę z dyrekcją oceniam bardzo dobrze. Zawsze mogłem liczyć na pomoc i wsparcie.

ROZWÓJ WŁASNY

W czasie stażu odbyłem szkolenia BHP i przeciwpożarowe oraz uczestniczyłem w kursie „Jak być twórczym nauczycielem”. 
Uczestniczyłem również w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

Myśląc o swojej przyszłej karierze zawodowej, chciałbym bardziej skupić się na pracy z uczniem słabym oraz odbyć kurs 
„Klanza” z muzyki, zabaw i tańców przy muzyce.

● Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
 Obserwowałem 10 godzin zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Swoje spostrzeżenia notowałem w arkuszu 

obserwacji zajęć. Po każdej obserwacji omawiałem zajęcia z prowadzącym. Zwracałem uwagę na metody i środki dy-
daktyczne stosowane w czasie zajęć. Przyglądałem się organizacji pracy oraz sposobom utrzymywania dyscypliny na 
lekcji. Te doświadczenia pozwoliły mi poznać lepiej moich uczniów. Dzięki uprzejmości nauczycieli zyskałem wiele 
nowych doświadczeń, które są przydatne w mojej pracy.

● Przygotowywanie dzieci do konkursów
 W roku ………………… przygotowywałem również uczniów do konkursów i występów. Wraz z dziewczynkami 

z klasy drugiej, trzeciej i czwartej uczestniczyliśmy w II Powiatowym Przeglądzie Piosenki Ekologicznej. Dzieci za-
jęły I miejsce w kategorii grupowej dla klas I–III. Dziewczynki z klasy czwartej zostały przygotowane przez mnie do  
III Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Ludowej „Na ludowo zaśpiewajmy” i zajęły II miejsce.

● Prowadzenie zajęć z rytmiki
 W klasie pierwszej i w oddziale zerowym prowadziłem zajęcia z rytmiki. Podczas tych zajęć starałem się przez śpiew, 

grę na instrumentach, ruch przy muzyce, taniec i inne formy muzyczne zapoznać dzieci ze światem muzyki.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM 

● Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów
 Na początku roku szkolnego prosiłem rodziców o wypełnienie ankiety, którą stworzyłem, aby otrzymać podstawowe 

informacje o dziecku. Kolejne informacje zdobywałem podczas zebrań z rodzicami, odwiedzin w domu i indywidual-
nych rozmów z uczniem i jego rodzicem.

● Poznanie instytucji wspomagających pracę szkoły i współpraca z nimi
 Współpracowałem z doświadczonymi nauczycielami. Konsultowałem każdy niepokojący mnie przypadek i podej-

mowałem stosowne działania. Wraz z uczniami uczestniczyłem też w spotkaniach integracyjnych, wspólnym kolę-
dowaniu i wycieczce do ........................... Wspieraliśmy też Caritas i fundację „Nasze Czułe Serca”. Sam, będąc wo-
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lontariuszem od wielu lat w ..........................., starałem się, aby uwrażliwić dzieci na potrzeby ludzi biedniejszych 
i w miarę możliwości wspierać ich. Przed świętami Bożego Narodzenia sprzedawaliśmy kartki świąteczne, świece 
i kalendarzyki z fundacji. Zebraną kwotę przekazaliśmy na potrzeby ww. organizacji (załączam zaświadczenia po-
twierdzające współpracę).

● Troska o dobry kontakt z uczniami i rodzicami
 W trosce o dobry kontakt z rodzicami organizowałem zebrania. Oprócz tego w miarę możliwości zapraszałem ro-

dziców do wspólnych działań z dziećmi. Przy okazji różnych świąt, takich jak pasowanie na pierwszoklasistę, Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, św. Mikołaja, Boże Narodzenie, zapraszałem rodziców do szkoły 
i angażowałem ich w przygotowania ww. imprez i uroczystości. Wraz z dziećmi dołożyłem wszelkich starań, żeby 
zaproszeni goście czuli się u nas dobrze i miło spędzali czas.

● Prowadzenie zajęć sportowych
 W każdy poniedziałek prowadziłem w szkole zajęcia z tenisa stołowego. Przychodzili na nie uczniowie z klasy trzeciej 

i czwartej. Każde spotkanie rozpoczynaliśmy od krótkiej rozgrzewki, którą prowadził dany uczeń. Na tych zajęciach 
organizowaliśmy również „mistrzostwa” wewnątrz grupy. Po takich „mistrzostwach” każda osoba wiedziała, w czym 
jest dobra i nad czym musi jeszcze popracować.

● Ciągła dbałość o integrację członków zespołu klasowego poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek 
i uroczystości klasowych

 W swojej pracy starałem się uatrakcyjnić czas moim wychowankom przez organizowanie wyjazdów, wycieczek 
i imprez klasowych. Wyjeżdżaliśmy na basen do .................................., podczas ferii zimowych byliśmy w ..........
........................ na przedstawieniu pt. .................................. Jesienią odwiedziliśmy fundację „Gniazdo” w ...........
....................... W maju wspólnie z dyrekcją zorganizowaliśmy „zieloną szkołę” w .................................. Były tam 
zajęcia w parku narodowym, połączone z wycieczką do .................................. Wieczorami często organizowaliśmy 
zabawy ruchowe na leśnej polanie, przy dźwiękach gitary. Dzięki temu wyjazdowi mogłem zaobserwować inne 
zachowania dzieci, gdyż z dala od domu musiały radzić sobie w innych sytuacjach niż zazwyczaj. W wielu przy-
padkach byłem z nich zadowolony i dumny.

 W czerwcu dzieci mogły oglądać prawdziwy spektakl teatralny, gdyż z okazji Dnia Dziecka wybraliśmy się do 
…………………, do Teatru ………………… na przedstawienie pt. ………………………………… Spektakl bardzo po-
dobał się dzieciom, przy czym mogły również zobaczyć teatr od strony kulis. Potem udaliśmy się do zoo.

 Moja klasa brała udział w wielu uroczystościach szkolnych. Do najważniejszych z nich należą: Dzień Patrona Szko-
ły, ślubowanie pierwszoklasistów, oczekiwanie na św. Mikołaja, aukcja ozdób świątecznych, piknik rodzinny i wiele 
innych.

 Cały czas pielęgnowałem przyjazną atmosferę w klasie. Wszelkie problemy i spory rozwiązywaliśmy natychmiast. 
Dzieci zżyły się z sobą i stworzyły zgraną klasę.

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA WŁASNYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ 

● Analiza obserwowanych i prowadzonych zajęć
 Przeanalizowałem z opiekunką stażu obserwowane i prowadzone zajęcia. Pozwoliło mi to wykorzystać doświadczenia 

innych oraz własne w dalszej pracy. Usłyszałem cenne rady, otrzymałem wskazówki, czerpałem motywację szczegól-
nie ze słów krytyki. Uważnie przyglądałem się stosowanym metodom i formom pracy. Uświadomiłem sobie także, jak 
ważna jest elastyczność w pracy nauczyciela w momencie, kiedy trudno podążać za zaplanowanym tokiem działań. 
Dzięki życzliwości wszystkich nauczycieli, z którymi miałem kontakt, mogłem na bieżąco poprawić swoje błędy i ob-
serwować zmiany.
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● Formułowanie wniosków i wskazówek do dalszej pracy
 Obserwacja pracy innych nauczycieli pozwoliła mi dokładniej przyjrzeć się sobie samemu. Oto wnioski z obserwowa-

nych przeze mnie zajęć:
● pozwalać dzieciom na samodzielne dochodzenie do wiedzy, stawiając przed nimi sytuacje problemowe,
● bardziej zwracać uwagę na pismo dzieci,
● wykorzystywać jak najwięcej pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających zajęcia,
● przygotowywać zadania dodatkowe dla dzieci pracujących szybciej,
● więcej czasu poświęcić na rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
● stosować więcej ćwiczeń matematycznych,
● organizować zajęcia pobudzające ekspresję, szczególnie ruchową, ale także plastyczną i muzyczną,
● więcej pracować z uczniami słabszymi po lekcjach.

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

● Zapoznanie się ze statutem szkoły, szkolnym programem wychowawczym, wewnątrzszkolnym programem nauczania
 We wrześniu i październiku zapoznałem się z dokumentacją obowiązującą w szkole. Sporządziłem notatki i skon-

sultowałem własne spostrzeżenia z opiekunem stażu.

● Zapoznanie się z regulaminami organów istniejących i działających w szkole (np. rady pedagogicznej)
 Podczas trwania stażu na bieżąco zapoznawałem się z regulaminami rady pedagogicznej, instrukcją bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, regulaminem nauczyciela dyżurującego, regulaminami organizowania wycieczek klasowych.

● Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji (np. dziennik lekcyjny, arkusze ob-
serwacyjne, protokoły z posiedzeń RP)

 Jako wychowawca i nauczyciel nauczania zintegrowanego byłem zobligowany do prowadzenia dokumentacji takiej,  
jak: dziennik lekcyjny, karta wycieczki itp. Oprócz wypełniania danych dotyczących realizacji tematów dnia, obecno-
ści uczniów, uzupełniałem i korygowałem również inne dane. Systematyczna praca umożliwiała mi przeprowadzenie 
analizy ilościowej i jakościowej frekwencji. Dane te cyklicznie zamieszczałem w dzienniku, gdyż stanowiły one pod-
stawę sporządzania protokołów.

● Poszerzanie wiedzy przez studiowanie literatury pedagogicznej
 W okresie stażu starałem się na bieżąco śledzić metodyczne nowości wydawnicze. Nie zapomniałem też o tradycyjnej 

literaturze pedagogicznej. Załączam wykaz przeczytanych lektur metodycznych.

…………………………………………
          (podpis)
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styl negocjacji
test

Negocjacje często bywają kojarzone z działaniami biznesowymi najwyższego szczebla oraz umiejętnościami, które są udzia-
łem wąskiego grona menedżerów, polityków czy dyplomatów. Tymczasem negocjujemy każdego dnia w pracy czy w domu. 
Wszystkie sfery życia mogą podlegać negocjacjom, a partnerami w nich mogą być współpracownicy, znajomi oraz członkowie 
rodziny. 

Poniżej znajdują się zestawy stwierdzeń. Z każdego zestawu wybierz jedno, które jest zgodne z Twoimi preferencjami.

ZESTAW 1:
a. Uważam, że uczestnicy negocjacji powinni traktować się jak przyjaciele.
b. Uważam, że uczestnicy negocjacji powinni traktować się jak przeciwnicy.
c. Uważam, że uczestnicy negocjacji powinni traktować się neutralnie. 

ZESTAW 2:
a. W negocjacjach zwykle dążę do ugody.
b. W negocjacjach zwykle dążę do wygranej.
c. W negocjacjach zwykle dążę do porozumienia. 

ZESTAW 3:
a. Wolę ustąpić, aby podtrzymać dobre relacje z partnerem negocjacji.
b. Oczekuję, że druga strona negocjacji ustąpi, w przeciwnym razie nie zachowamy dobrych relacji.
c. Relacje pomiędzy partnerami negocjacji nie powinny zależeć od dyskutowanego problemu.  

ZESTAW 4:
a. W negocjacjach zwykle delikatnie traktuję ludzie i problem.
b. W negocjacjach zwykle jestem twardy wobec ludzi i problemu.
c. W negocjacjach zwykle jestem delikatny wobec ludzi i twardy wobec problemu.

ZESTAW 5: 
a. W negocjacjach zwykle ufam drugiej stronie.
b. W negocjacjach nigdy nie ufam drugiej stronie.
c. W negocjacjach postępuję niezależnie od zaufania. 

ZESTAW 6:
a. Z reguły nie mam problemu ze zmianą stanowiska podczas negocjacji.
b. Z zasady nie zmieniam stanowiska podczas negocjacji.
c. Jestem skłonna/skłonny zmienić stanowisko, jeśli od tego zależy skuteczne rozwiązanie dyskutowanego problemu.  
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ZESTAW 7:
a. Kiedy negocjuję, zwykle pełnię funkcję osoby, która składa propozycje rozwiązań.
b. Zdarza mi się stosować groźby, kiedy negocjuję coś bardzo dla mnie ważnego. 
c. Podczas negocjacji na bieżąco badam stan swoich interesów. 

ZESTAW 8: 
a. Podczas negocjacji szybko ujawniam dolną granicę tego, co mogę zaaprobować.
b. Podczas negocjacji nigdy nie ujawniam dolnej granicy tego, co mogę zaaprobować. 
c. Jestem otwarta/otwarty na nowe, kreatywne rozwiązania, których wcześniej nie brałam/brałem pod uwagę. 

ZESTAW 9: 
a. Jeśli od tego zależy porozumienie w negocjacjach, mogę ponieść straty.
b. Z reguły oczekuję ustępstw od drugiej strony negocjacji.
c. Podczas negocjacji staram się stworzyć rozwiązanie korzystne dla obydwu stron.  

ZESTAW 10:
a. Kiedy negocjacje trwają bardzo długo, nalegam na zawarcie ugody.
b. Kiedy negocjacje trwają bardzo długo, nalegam na przyjęcie mojego stanowiska.
c. Kiedy negocjacje trwają bardzo długo, nalegam na przyjęcie obiektywnych kryteriów rozwiązania problemu.

KLUCZ: 

Dominująca liczba odpowiedzi a:

Jesteś negocjatorem kooperacyjnym. Lubisz sytuacje, w których wszyscy traktują się po przyjacielsku i są dla siebie życzliwi. 
Jeśli dobro partnerów negocjacji tego wymaga, jesteś skłonna/skłonny zrezygnować ze swoich racji. Wiesz, że dzięki temu 
zbudujesz długotrwałe relacje oparte na wzajemnej sympatii. Stosując styl kooperacyjny, ryzykujesz jednak, że Twoje dobre in-
tencje zostaną wykorzystane dla celów drugiej strony, a zbyt częste podporządkowywanie się będzie postrzegane jako słabość.

Dominująca liczba odpowiedzi b:

Jesteś negocjatorem rywalizacyjnym. W negocjacjach najważniejsze jest dla ciebie osiągnięcie własnego celu. Jeśli jest to 
w zgodzie z twoimi interesami, stosujesz strategie, które przez partnera negocjacji mogą być interpretowane jako nieetyczne. 
Jesteś twarda/twardy i nieustępliwa/nieustępliwy. Dzięki temu zwykle uzyskujesz to, co zaplanowałaś/zaplanowałeś. Niestety 
konsekwencją stosowania stylu rywalizacyjnego w negocjacjach może być zakłócenie relacji z partnerami negocjacji i nie-
chęć z ich strony do podejmowania kolejnych rozmów.

Dominująca liczna odpowiedzi c:

Jesteś negocjatorem rzeczowym. Twoje motto brzmi: „Oddzielaj ludzi od problemu”. Do negocjacji podchodzisz racjonalnie. 
Starasz się stosować obiektywne kryteria w rozwiązywaniu dyskutowanego problemu. Dla osiągnięcia porozumienia szukasz 
wielu możliwości, które mogą usatysfakcjonować strony spotkania negocjacyjnego. Najważniejsze są dla Ciebie końcowe 
interesy, a nie stanowiska, które ujawniają się w trakcie procesu negocjowania.
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Dzieci z zespołem Aspergera (dalej: ZA) napotykają na 
liczne trudności w kontaktach społecznych. Mają obniżoną 
zdolność rozumienia komunikatów niewerbalnych, nie od-
czytują więc w pełni emocji z wyrazu twarzy czy postawy 
ciała. W związku z tym również ich komunikaty niewer-
balne są ubogie i nieadekwatne, często mają też one trud-
ności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego. Nie rozumieją 
przenośni, drwiny ani ironii – kierowane do nich wypowie-
dzi traktują dosłownie. Tak może być np. z sarkastycznym 
stwierdzeniem: „No, pięknie to zrobiłaś/zrobiłeś”, które 
dziecko zrozumie jako pochwałę. Wypowiedzi typu „To dla 
mnie bułka z masłem”, „Biję się z myślami”, „Ni z gruszki, 
ni z pietruszki” wywołują dezorientację, a co za tym idzie – 
zdenerwowanie i frustrację. Jednocześnie dzieci te są uczci-
we, przestrzegają sztywno reguł, które przyjmują jako sen-
sowne, nie potrafią kłamać. 

Ich mowa często jest pedantyczna, a ton głosu nienatu-
ralny. Mają trudności z podtrzymaniem rozmowy, skłonność 
do powtarzania się, prowadzone przez nich rozmowy mogą 
mieć formę monologu na interesujący dziecko temat. Do-
datkowym utrudnieniem jest rozróżnienie, jak powinno roz-
mawiać się z poszczególnymi osobami. Dlatego dzieci z ZA 
mogą mówić po imieniu do nauczyciela bądź przytulać się 
do nowo poznanej osoby, a do rówieśników z kolei zwracać 
się bardzo formalnie. Mają kłopoty z inicjowaniem rozmo-
wy, dołączeniem do dzieci, które się bawią, zapoznaniem się 
z nowym kolegą. Często nie rozumieją, co wypada, a co nie, 
bywają szczere do bólu. 

Typowa dla osób z ZA jest niechęć wobec zmian. Lepiej 
czują się w sztywnych, powtarzalnych ramach, a na nieocze-
kiwane zmiany mogą reagować bardzo emocjonalnie, a na-
wet agresywnie. Zwłaszcza małe dzieci mają trudności w kon-
trolowaniu reakcji emocjonalnych, które mogą być bardzo 
nasilone i długotrwałe. Dziecko może np. odmawiać wykony-
wania zadań, wejścia do klasy czy wyjścia z boiska szkolnego, 
płakać przy tym, krzyczeć i kurczowo trzymać się framugi.

Jednocześnie są pasjonatami, a ich zainteresowania są 
„sztywne”. Są skłonni gromadzić wszelkie dane i obiekty 
związane ze swoją pasją. Inteligencja ludzi z ZA nie odbiega 
od normy, więc w dorosłym życiu mogą zostać uznanymi za 
specjalistów w danej dziedzinie. Jednak sztywne zaintereso-
wania odciągają ich od pozostałych aktywności. Typowe dla 
ZA są również zaburzenia integracji sensorycznej, a także 
gorsze umiejętności graficzne i manualne oraz dużo słabsza 
sprawność ruchowa.

Wspieranie kompetencji społecznych dziecka
Jeśli dziecko z ZA nie reaguje na polecenia nauczyciela, 

na ogół nie jest to wynikiem ani opóźnienia intelektualne-
go, ani uporu czy niechęci. Prawdopodobnie nie rozumie 
ono sytuacji. Jest to szczególnie prawdopodobne, gdy mowa 
kierowana do dziecka jest szybka i chaotyczna, z dużym 
natężeniem emocjonalności, a jeszcze bardziej, gdy mówi 
kilka osób naraz. Odbiór utrudnia również stosowanie zdań 
rozwiniętych, zawiłych i zawierających wiele elementów 
składowych. 

Uczeń z zespołem  
Aspergera

zespół aspergera często określa się jako łagodniejszą formę autyzmu.  
jest to nieprawidłowość rozwojowa o podłożu neurologicznym, której przyczyny nie są znane.  

zaburzenie trwa przez całe życie i nie ma na nie leku.  
zdecydowanie częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek. 

A l e k s a n d r a  j a g ł a
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Dlatego do dziecka z ZA trzeba mówić jasno i wprost, uni-
kając ironii i dwuznaczności. Jeśli wprowadzamy określenia 
przenośne, trzeba je na bieżąco tłumaczyć (podobnie warto 
tłumaczyć określenia użyte przez inne dzieci). Tak samo jest 
z komunikatami niewerbalnymi, np. „Kolega rozkłada ręce, bo 
nie zna odpowiedzi”, „Tupie nogą, bo się złości”. 

Konieczne jest poświęcanie czasu na tłumaczenie sytuacji 
społecznych, które dla prawidłowo rozwijającego się dziecka 
są oczywiste. Dziecko z ZA może nie rozumieć, dlaczego ma 
oddać pieniądze, których już nie ma, bo zostały wydane, albo 
dlaczego nauczyciel nie pomaga mu w czasie sprawdzianu, 
mimo że dziecko prosi o pomoc. Należy tłumaczyć, na czym 
polega wspólna zabawa, kiedy dochodzi do wymiany zdań, 
zabawek, akceptacji pomysłów. Sytuacje klasowe umożliwia-
ją wykorzystanie obecności innych dzieci jako źródła wskazó-
wek, jak należy się zachowywać w różnych sytuacjach. 

Dzieci z ZA trzeba na ogół uczyć, jak mają informować 
rówieśników, że chcą pobyć same albo że nie chcą się w coś 
bawić, np. „Chcę teraz pobyć sama/sam, potem się pobawi-
my”. Dziecko, które nie potrafi tego powiedzieć, może odpy-
chać innych, uderzać czy odwracać się. 

Podobnie w wielu innych sytuacjach społecznych trze-
ba na bieżąco, jasno i prostym językiem, tłumaczyć dziec-
ku, jak może się zachować, by osiągnąć zamierzony efekt. 
Podczas zajęć wymagających współpracy w grupie warto 
udzielać wskazówek związanych z czekaniem na swoją 
kolej, uwzględnianiem zdania innych dzieci i ich pomy-
słów itd. 

Nauczyciel jest wzorem dla uczniów, dlatego warto, by 
własną postawą pokazywał klasie, jak traktować dziecko 
z ZA, by okazywał mu tolerancję, udzielał wsparcia i pomocy. 

Konieczne jest zachęcanie do kontaktu z potencjalnymi 
przyjaciółmi – dziećmi, które są 

przychylne. Wychowawca może 
podkreślać zalety dziecka, 

takie jak uczciwość, su-
mienność, dużą wiedzę 
w niektórych obsza-
rach. Warto, by poma-
gał uczniowi włączać 
się do zabaw w czasie 
przerw czy w szkol-
nej świetlicy. 

Obsesyjne zainteresowania i przywiązanie do rutyny
Dzieci z ZA często zdobywają ogromną, nawet encyklo-

pedyczną wiedzę w obszarze, który je interesuje. Odpowied-
nie wykorzystanie takiej pasji stwarza szanse na znalezienie 
przyjaciela, prowadzenie rozmowy, wyjątkowe wyróżnienie 
dziecka na tle grupy. Użycie wyspecjalizowanej terminolo-
gii, zilustrowanie tematu niezwykłymi ciekawostkami po-
zwoli zaimponować rówieśnikom i dzięki temu podnieść 
samoocenę, która u dzieci z ZA często jest obniżona. 

Dziecko z ZA zwykle jest bardzo przywiązane do rutyno-
wych, powtarzalnych zachowań. Mogą to być np.: zawsze 
takie samo śniadanie, stała droga na basen, układanie kredek 
w piórniku według własnego klucza. Dzięki tak tworzone-
mu porządkowi mały uczeń stara się kontrolować i rozumieć 
świat, który sam w sobie jest dla niego trudny do zrozu-
mienia i frustrujący. Dlatego dzieci z ZA nie lubią nagłych 
zmian, nieznanych sytuacji, niespodzianek, a w ich obliczu 
mogą reagować bardzo gwałtownie.

Biorąc to pod uwagę, warto dziecku z ZA stworzyć czy-
telny dla niego plan dnia, w przypadku młodszego dziecka 
może on składać się z rysunków lub zdjęć. Zwiększy to po-
czucie bezpieczeństwa dziecka, zwłaszcza w nowych sytu-
acjach. Można w ten sposób np. stworzyć plan wycieczki. 
Na początku edukacji dobrze jest zapoznać dziecko z topo-
grafią szkoły, aby nie czuło się w niej zagubione. O wszel-
kich zmianach w codziennej rutynie trzeba ucznia wcześniej 
informować, w tym np. o zastępstwie, skróceniu lekcji czy 
wizytacji dyrektora w klasie. 

Zaburzenia integracji sensorycznej i nieprawidłowa koordynacja 
ruchowa

Trudności sensoryczne dotykają 70–80 proc. osób z ze-
społem Aspergera. Niektóre bodźce są przez nie pomijane, 
a inne wywołują zbyt silne reakcje. Dziecko może zatykać 
uszy lub zachowywać się, jakby nie słyszało, co się do niego 
mówi. Dzieci z ZA często unikają niektórych wrażeń wizual-
nych, co może powodować ograniczony kontakt wzrokowy, 
koncentrację wzroku na detalach, punktach świetlnych, kro-
plach wody czy liniach.

Dlatego warto uczniowi pokazać, gdzie w szkole może 
się „schronić” przed nadmiarem bodźców, hałasem, tłokiem. 
Może to być np. biblioteka albo pracownia informatyczna. 
Jeżeli uczeń jada w szkole obiady, a kolejka w stołówce jest 
dla niego stresująca, można umówić się wcześniej z dziec-
kiem i opiekunami, że uczeń przychodzi na obiad kilka mi-
nut wcześniej. W przypadku korzystania ze świetlicy trzeba 
dziecko przygotować na to, że jest to miejsce, gdzie dużo 
się dzieje. Warto też zorganizować kącik lub ławkę, gdzie 
będzie mogło siedzieć i zajmować się swoimi pasjami. 

Od 50 do 90 proc. osób z ZA ma zaburzoną koordynację 
ruchową. Dzieci te mają trudności z łapaniem i rzucaniem 
piłki, nie chcą wspinać się na drabinki, bawić się w berka 
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czy ciuciubabkę. Mają trudności na lekcjach WF-u i mogą 
należeć do tych osób, których nikt nie wybiera do swojej 
drużyny. Aby uniknąć takich sytuacji, nauczyciel powinien 
sam dzielić grupę na zespoły.

Dzieci z ZA często mają duże trudności z utrzymaniem 
tempa pisania na lekcji, a ich pismo jest nieczytelne i nie-
estetyczne. Dlatego warto od najmłodszych lat uczyć dziec-
ko pracy na komputerze, a w trakcie lekcji ograniczać ilość 
tekstu do pisania. 

Diagnoza w kierunku zespołu Aspergera
Ponieważ odmienność dziecka na tle rówieśników 

zwiększa się z wiekiem, potrzeba diagnozy często pojawia 
się w okresie, gdy dziecko rozpoczyna edukację szkolną. 
Czasami wychowawca jest pierwszą osobą sugerującą rodzi-
com przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy. Pomocna 
w uporządkowaniu niepokojących symptomów zaobserwo-
wanych u dziecka i w przedstawieniu ich rodzicom może 
być Australijska Skala dla Zespołu Aspergera (ASAS – Austra-
lian Scale for Asperger’s Syndrome). Należy jednak pamiętać, 
że nie jest to narzędzie do diagnozy, lecz jedynie kwestiona-
riusz pozwalający zebrać wstępne dane.

Orzeczenie o kształceniu specjalnym
Rozpoznanie zespołu Aspergera stawia lekarz psychiatra. 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, na podstawie diagno-
zy psychiatrycznej oraz wyników badań psychologiczno-pe-
dagogicznych, wydaje orzeczenie o kształceniu specjalnym 
z uwagi na zespół Aspergera. Szkoła ma obowiązek zapewnić:

● realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego,

● warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dy-
daktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne dziecka,

● zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrze-
by rozwojowe, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 
integrację dziecka ze środowiskiem rówieśniczym.

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zespołem Aspergera 
powinny przede wszystkim rozwijać kompetencje społecz-
ne. W ich trakcie można z dzieckiem omawiać i trenować 
takie umiejętności, jak: zawieranie znajomości, proszenie 
o pomoc, odmawianie, mówienie komplementów. Trening 
ten powinien być oparty na szczegółowo rozpisanych kro-
kach. W przypadku zawierania znajomości z nowymi kole-
żankami/kolegami mogą to być następujące kroki:

1. Podejdź do dziecka.
2. Popatrz na nie.
3. Powiedz „cześć” w miły sposób.
4. Powiedz swoje imię głośno i wyraźnie.
5. Słuchaj uważnie imienia dziecka. 

Pomocnicy
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy zapis, korzystny 

w przypadku dzieci z zespołem Aspergera, które posiadają 
orzeczenie o kształceniu specjalnym. Wprowadzono obo-
wiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadają-
cych kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, asystenta 
lub pomocy nauczyciela, w zależności od indywidualnych 
potrzeb dziecka. Pomoc nauczyciela:

● prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zaję-
cia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczyciela-
mi specjalistami realizuje zintegrowane działania i za-
jęcia określone w programie (bądź uczestniczą w nich 
w miarę  potrzeb),

● prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami specjali-
stami pracę wychowawczą z uczniami z ZA,

● udziela pomocy w doborze form i metod pracy 
z uczniami z ZA.

czy ujawniać diagnozę?
Decyzja o tym należy do danego ucznia i jego rodzi-

ców. Warto jednak zachęcać rodziców do ujawnienia dia-
gnozy, ponieważ tylko wtedy nauczyciel może uświadomić 
uczniom, że zespół Aspergera to jedna z wielu kwestii, które 
sprawiają, że ludzie różnią się od siebie. 

Uczeń może sam zdecydować o tym, by porozmawiać 
z klasą o zespole Aspergera, lub też jego rodzice mogą prze-
prowadzić prezentację na ten temat, zaprosić psychologa 
lub innego eksperta. Niektóre dzieci z ZA chcą być obecne 
w trakcie takich prezentacji w klasie, a inne nie.

Koledzy i koleżanki z klasy będą bardziej skłonni zin-
terpretować dziwne zachowania jakiegoś ucznia na jego 
korzyść, jeśli poznają jego przyczynę. Mogą ich również za-
interesować sugestie, że wielu sławnych ludzi było prawdo-
podobnie dotkniętych tą chorobą (Albert Einstein, Wolfgang 
Amadeusz Mozart czy Izaak Newton).
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Załącznikiem do artykułu jest scenariusz lekcji (s. 31).

Uczeń z zespołem Aspergera | MAŁA SZKOŁA
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Jesteśmy z tobą także online!
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Szkoła jest miejscem realizacji procesu dydaktycz-
no-wychowawczego. Miejscem, w którym dzieci powin-
ny nabyć umiejętności społeczne i wiedzę niezbędną do 
funkcjonowania w życiu dorosłym. Stale rozwijający się 
w ostatnim czasie nurt neurodydaktyki oraz szeroka wiedza 
w zakresie neurobiologii i psychologii dziecka skłaniają do 
poszukiwań coraz to skuteczniejszych metod edukacji mło-
dego człowieka. Dzisiaj mówi się już o szkole, która nie 
powinna jedynie nauczać, ale też stymulować do pełnego 
samorozwoju warunkującego prowadzenie spełnionego, 
szczęśliwego życia. 

„(…) Dziecko to nie segregator biurowy, do którego 
można wkładać dawki wiedzy niczym zapisane kartki pa-
pieru” – podkreśla Joachim Bauer, neurobiolog, lekarz, psy-
chiatra i psychoterapeuta, autor m.in. książki Co z tą szkołą? 
Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Dziś wspieranie ucznia w rozwoju powinno być oparte na 
wzajemnym zaufaniu, akceptacji, relacji pełnej szacunku, 
poznaniu i rozumieniu potrzeb drugiego człowieka, czego 
bezpośrednim skutkiem staje się umacnianie jego poczucia 
własnej wartości. Niemiecka nauczycielka Sabine Czerny, 
autorka książki Was wir unseren Kindern in der Schule an-
tun: ... und wie wir das ändern können („Jak krzywdzimy 
nasze dzieci w szkole: ... i jak możemy to zmienić” – przyp. 
red.), jest przekonana, że to poczucie bezpieczeństwa wy-
rażające się w zaufaniu do nauczyciela i przekonaniu, że 
zawsze stoi on po stronie uczniów, jest warunkiem efektyw-
nego uczenia się. 

Joachim Bauer zaznacza również, że dzieci rozpozna-
ją swój potencjał w oczach dorosłych. W budowaniu relacji 
niezwykle ważne jest wsłuchanie się w to, co uczeń ma do 
powiedzenia, empatyczne podejście pozwalające na rzetelne 
poznanie mocnych i słabych stron. Bauer mówi wręcz o ko-
nieczności dostrzeżenia w uczniu człowieka. Takie kompe-
tencje, jak samoświadomość, pewność siebie, samodzielność, 
odpowiedzialność, kreatywność oraz umiejętność logicznego 
myślenia, a także umiejętność współpracy rozwijają się na 
skutek mierzenia się z doświadczeniem wolności i swobody, 
poczucia sprawstwa i decyzyjności w różnorodnych kwe-
stiach. Należy wykorzystać predyspozycje uczniów, ich ta-
lenty w taki sposób, aby umożliwić każdemu z nich rozwój 
potencjalnych możliwości i umiejętności. Aby uczeń wspie-
rany przez osobę dorosłą – nauczyciela czy rodzica – mógł 
podążać własną drogą do wybranego przez siebie celu. 

Własna droga nie oznacza jednak przekazania wiedzy od 
nauczyciela do uczniów i przekonania, że grupa dzieci jest 
w stanie przyswoić sobie tę samą partię materiału w tym sa-
mym czasie. Własna droga oznacza nieustanne rozbudzanie 
dziecięcej ciekawości, fascynacji i motywacji do poznawania 
i odkrywania. Oznacza wskazywanie, wspieranie, czuwanie 
nad młodym człowiekiem poszukującym rozwiązania w spo-
sób przez siebie wybrany. I choć często może to być sposób 
daleki od klucza, niestandardowy, nie oznacza to, że jest nie-
prawidłowy. Podążanie za dziećmi, stworzenie przestrzeni 
dla ich aktywności realizowanej zgodnie z zainteresowania-
mi, w jak najbardziej naturalnym środowisku, w przyjaznych 

edukacja skrojona  
na miarę

coraz więcej pojawia się materiałów dla nauczycieli na temat idei upodmiotowienia uczniów,  
budowania szkoły, do której dzieci będą chętnie chodzić, która jest otwarta na ich indywidualizm.  

w parze ze złotymi poradami coraz częściej idą bezcenne przykłady z życia, a więc dowody na to,  
że da się uczynić szkołę miejscem naprawdę przyjaznym. oto kolejny z nich.

K a t a r z y n a  T r o j a ń s k a

SZKOŁA JUTRA | Edukacja skrojona na miarę
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warunkach dających poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, 
w poczuciu, że popełnianie błędów jest czymś zupełnie natu-
ralnym w procesie uczenia się – to właściwa droga do realiza-
cji podstawy programowej w dzisiejszej szkole.

Moja szkoła
Taki właśnie kierunek przyjmuje „Edukacja skrojona na 

miarę”, stworzona przeze mnie na podstawie najnowszej 
wiedzy z zakresu neurodydaktyki i neurobiologii idea eduka-
cji dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, 
poprzedzonej rzetelną diagnozą. Realizowana jest poprzez 
polisensoryczne oddziaływanie dydaktyczne oparte na bez-
pośrednim poznawaniu – zajęcia prowadzone są często poza 
salą lekcyjną. Wykorzystuję potencjał twórczy uczniów oraz 
tworzone przez nich sytuacje dydaktyczne, a także ich pasje, 
zainteresowania, zdolności i wzajemne relacje. Odbywa się to 
na podstawie kontaktu bezpośredniego i samodzielnie tworzo-
nych pomocy dydaktycznych, przy rezygnacji z podręcznika 
i ćwiczeń na rzecz praktycznego działania, zabaw manipula-
cyjnych, aktywności twórczej, poznawania wielozmysłowego. 
Celem edukacji skrojonej na miarę jest rozwinięcie w pełni 
potencjalnych możliwości uczniów, rozwijanie ich wielora-
kich inteligencji ze szczególnym naciskiem na kształtowanie 
samooceny i poczucia własnej wartości w sposób szeroko do-
stosowany do ich indywidualnych możliwości poznawczych 
czy psychofizycznych. Nauczyciel jest przewodnikiem w po-

znawaniu świata i odkrywaniu nowej wiedzy. Tylko samodziel-
ne dotknięcie świata w jak najszerszym dostępnym spektrum 
pozwoli uczniom w pełni rozwinąć skrzydła potencjalnych 
możliwości, talentów i pasji, nawet tych najbardziej nietypo-
wych i niezwiązanych z umiejętnościami szkolnymi i wiedzą 
wynikającą z realizacji podstawy programowej.

Klasa, w której pracuję, to oddział integracyjny, w którym 
uczą się zdrowe dzieci razem ze swoimi rówieśnikami z nie-
pełnosprawnościami. Kiedy rozpoczynali oni edukację we 
wrześniu 2015 r., wiek uczniów tej klasy mieścił się w prze-
dziale między pięć lat i osiem miesięcy a ponad osiem lat 
(zgodnie z przepisami dzieci z niepełnosprawnościami mogą 
zostać odroczone od rozpoczęcia obowiązku szkolnego). Ta 
różnica wieku nie stanowi jednak przeszkody podczas co-
dziennej pracy w klasie. Aby zapewnić uczniom komfortowe 
warunki nauki, zgodne z ich potencjałem i predyspozycjami, 
każde dziecko zostało zdiagnozowane pod kątem pozio-
mu rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, preferencji 
sensorycznych, lateralizacji, dominacji półkul mózgowych 
i wielorakich inteligencji. Wszystko odbyło się poprzez for-
my zabawowe, podczas naturalnej aktywności uczniów. 
Taka diagnoza dostarczyła m.in. dowodów na to, jak bardzo 
różne są dzieci, i od razu nasunęła stwierdzenie, że ten sam 
podręcznik nie może być odpowiedni dla każdego ucznia 
i nie jest w stanie zaspokoić indywidualnych wymagań, da-
jąc jednocześnie dziecku poczucie sukcesu edukacyjnego. 

Edukacja skrojona na miarę | SZKOŁA JUTRA

 „Dziecko to nie segregator 
 biurowy, do którego można 
 wkładać dawki wiedzy niczym 
zapisane kartki papieru”. 
 Joachim Bauer 
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codzienność
Dzień w klasie Ia nie rozpoczyna się od sprawdzenia 

obecności, lecz od spotkania na dywanie i wspólnego okrzy-
ku „Jestem super!”. Taka powtarzana kilkakrotnie z rosnącym 
natężeniem dźwięku mantra pozwala pozytywnie rozpocząć 
pracę. Każdego ranka budujemy też plan aktywności, aby 
wszyscy wiedzieli, co się wydarzy. Szczególnie pomocne jest 
to dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, gdyż 
mają oni problemy z akceptacją nieoczekiwanych zmian sy-
tuacji. W rogu swojej ławki każdy uczeń ma naklejone ozna-
czenia zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, co znacznie 
ułatwia wielopoziomowość nauczania i indywidualizację 
pracy. Z łatwością organizujemy lekcje, wyznaczając zadania 
dla grupy kółek w odpowiednim kolorze czy prostokątów lub 
dla grup oznaczeń literowych W, K i S, które oznaczają od-
powiednio wzrokowców, kinestetyków i słuchowców. Dzieci 
wiedzą, co oznaczają poszczególne symbole i w jaki sposób 
będą pomagać im w uczeniu się. Nie korzystamy z podręcz-
nika ani ćwiczeń, a jedynie z pomocy przygotowanych przez 
nauczyciela lub uczniów. O zmianach zachodzących w przy-
rodzie uczymy się na podstawie samodzielnie zrobionych 
przez uczniów podczas spaceru w ogrodzie czy lesie zdjęć, 
a nie na podstawie ilustracji wydrukowanych w podręczniku. 
Sięgamy po pomoce dydaktyczne jak najbliższe środowisku 
uczniów, mające komponentę emocjonalną, z którymi dzieci 
w jakiś sposób są związane.  Podczas wprowadzania nowych 
liter każdy uczeń ma prawo samodzielnego wyboru wyrazu 
podstawowego. Nauka czytania najpierw oparta była na wy-
razach, zadaniach i tekstach przygotowanych przez nauczy-
ciela. Jednak kiedy uczniowie poznali już większość liter, 
przeszliśmy do wspólnego układania tekstów. Dzieci same 
wybierają temat czytanki i układają opowiadanie. Samodziel-
nie kontrolują, czy w zdaniu nie ma liter, które nie zostały jesz-
cze wprowadzone. Jeśli tak się zdarzy, wspólnie poszukujemy 
zdania zastępczego. Wymyślony przez siebie fragment każde 
dziecko zapisuje na komputerze i w ten sposób powstaje tekst 
do doskonalenia techniki czytania. Musi on być wystarczająco 
długi, aby spełnić oczekiwania uczniów płynnie czytających. 
Na podstawie tak przygotowanej czytanki nauczyciel opraco-
wuje na kolejną lekcję indywidualne teksty dla grup uczniów 
na różnych poziomach. Każdy dostaje więc samodzielnie wy-
myśloną czytankę, ale dostosowaną do swoich umiejętności. 
Możliwość decyzyjności w wyborze treści tekstu znacząco 
wpływa na motywację uczniów do czytania. Dzieci decydu-
ją nie tylko w kwestii czytania, ale również w zakresie treści 
zadań matematycznych, zadań domowych, wyboru piosenek, 
instrumentów, książek do czytania, potrzeby przerwy, a nawet 
koloru długopisu, jakim nauczyciel wpisuje oceny. 

W naszej klasie każdy jest ważny, każdy jest indywidual-
nością, ma prawo wypowiedzenia własnego zdania. Każde-
go ranka opowiadamy o tym, co ważnego się wydarzyło, jak 
się czujemy, czym chcielibyśmy się podzielić z innymi. Każ-

dy może przynieść swoją ulubioną książkę czy opowiedzieć 
o interesującym go zagadnieniu. Uczniowie mają świadomość 
swoich mocnych i słabych stron i wiedzą, jak siły rozkładają się 
w grupie. Podczas lekcji, kiedy czas przeznaczony jest na sa-
modzielną pracę, uczniowie mogą pomagać sobie wzajemnie. 
Doskonale wiedzą, do kogo należy się zwrócić z prośbą o wy-
tłumaczenie zadania z matematyki czy rozwikłanie zagadki 
przyrodniczej. I odwrotnie – ci, którzy maja większą wiedzę 
i umiejętności, wiedzą, kto może potrzebować ich pomocy. 

Jednym z założeń „Edukacji skrojonej na miarę” jest też 
edukacja elastyczna, wykorzystująca naturalnie tworzone 
przez dzieci sytuacje dydaktyczne i zadawane pytania do re-
alizacji treści podstawy programowej. Kiedy na lekcji muzyki 
odwiedziła nas wiolonczelistka, a kilka dni później wprowa-
dzaliśmy dwuznak „cz”, niemal oczywiste było, że chcemy 
napisać tekst o wiolonczeli – tej przyniesionej przez panią, 
która miała na imię Stefan. Kiedy spacerujemy, jedziemy au-
tobusem, czytamy, przy każdej czynności pojawiają się nowe, 
interesujące pytania, zagadki, które są inspiracją do prowa-
dzenia zajęć lekcyjnych. To, co uczniowie lubią, co interesuje 
ich w danej chwili, co związane jest z przeżywaniem emocji, 
z pewnością zostanie przez nich lepiej zapamiętane. 

Po prawie rocznym doświadczeniu w realizacji wybra-
nych form i metod pracy zdecydowałam się zgłosić „Eduka-
cję skrojoną na miarę” jako innowację pedagogiczną w za-
kresie edukacji wczesnoszkolnej do realizacji w klasie II i III.
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Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. W  2015 r. 
ukończyła studia podyplomowe na kierunku Neuro-
dydaktyka. 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 auty-
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takl Obudź się na podstawie książki Jak kózka uczyła się 
pływać Nele Moost i Pietera Kunstreicha
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Według filozofa R. Shustermana hip-hop należy postrze-
gać jako poetycką alternatywę dla tych osób, które z różnych 
powodów zagubiły się życiowo, co spowodowało, iż od tej 
pory widzą w tej muzyce pewnego rodzaju sztukę życia.  
Hip-hop to nie tylko współczesny trend czy moda, to także 
sposób na życie, swoista ideologia, dzięki której dla wielu 
osób życie staje się wartościowsze i barwniejsze, a nawet 
pozwala odnaleźć właściwą drogę (lub na nią wrócić). Poza 
tym spełnia również funkcję terapeutyczną. Po pierwsze 
zmniejsza lub likwiduje stany napięcia i może mieć pozy-
tywny wpływ nawet na stany depresyjne. Po drugie zachęca 
do działania i poprawia samoocenę. Hip-hop to dziś jedno 
z narzędzi terapii stosowanej względem osób nie tylko nie-

dostosowanych społecznie, ale ogólnie wobec młodego po-
kolenia szukającego swojego miejsca w świecie.

„Każdy zasługuje na szansę, jedni dostają ją od rodzi-
ców, inni od hip-hopu. Warto walczyć o młodzież, dla której  
hip-hop jest jak żelazna broń przeciwko społecznym barie-
rom. Jak belfer, godna uwagi i naśladowania lekcja ducho-
wego odrodzenia w niekonwencjonalnym, współczesnym 
wydaniu”. Urszula Mikołajczyk-Klin, psycholog z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku

„Hip-hop drugą szansą w resocjalizacji” to projekt skie-
rowany do obecnych oraz byłych wychowanków instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej, młodzieży biorącej udział w pro-
jekcie streetworkerskim w Słupsku oraz nieletnich objętych 

Hip-hop 
drugą szansą

działania resocjalizacyjne oparte nie na restrykcji, lecz na relacji, pomagają odnieść sukces  
w pracy z trudną młodzieżą. hip-hop może okazać się nie tylko ciekawą receptą na młodych ludzi 

niedostosowanych społecznie, lecz także dobrym pomysłem na ciekawą i wartościową lekcję.

P r z e m y s ł a w  K a c a

Hip-hop drugą szansą | SZKOŁA JUTRA
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nadzorem kuratorskim. Poza aktywnym reprezentowaniem 
kultury hip-hopu przez młodych ludzi projekt ma za zadanie 
odwracać uwagę  młodzieży z bagażem traumatycznych do-
świadczeń od uczestnictwa w tzw. szemranym środowisku, 
a także stwarzać możliwości, dzięki którym dana jednostka 
dostrzeże swój potencjał i go wykorzysta. W ramach projek-
tu młodzi ludzie tworzą własne utwory hip-hopowe, które 
prezentowane są podczas prelekcji organizowanych w in-
stytucjach publicznych. Spotkania, na które składa się po-
gadanka oraz część artystyczna, są swoistym zaproszeniem 
młodego pokolenia do oddania się życiowej pasji, a także 
pokazują pozytywne strony kultury hip-hopu. 

Znaleźć sposób
Rozwój potencjałów, a przede wszystkim wyposażenie 

młodego człowieka w nowe parametry tożsamości społecz-
nej i indywidualnej, zalicza się do działań resocjalizacyjnych 
o charakterze twórczym. Poprzez dzieło, w tym przypadku 
nagrany utwór hip-hopowy, następuje pozytywna zmiana reso-
cjalizacyjna oraz readaptacja społeczna. Konkretnie odbywa się 
to poprzez zaakceptowanie dzieła przez społeczeństwo. Warto 
wiedzieć, że metody twórczej resocjalizacji określa się jako kul-
turo-techniczne. Pojęcie „kulturo-techniki” po raz pierwszy użył 
Czesław Czapów – badacz, który wyjaśnia je jako osiąganie ce-
lów resocjalizacyjnych dzięki operowaniu kulturą. Według M. 
Konopczyńskiego „kultura, twórczość, kreatywność stanowią 
podstawowy społeczny wyznacznik rozwoju człowieka”. 

„Jak można było przypuszczać, prelekcje na temat ol-
brzymiej roli hip-hopu w życiu młodych ludzi okazały się 
strzałem w dziesiątkę. Uczniowie byli zachwyceni formą 
żywej lekcji i faktem, że ich pasja traktowana jest tak poważ-
nie. Rap jest dla nich formą samorealizacji, nośnikiem naj-
ważniejszych treści i emocji, a wreszcie – co z perspektywy 
polonisty szczególnie cenne – rodzajem współczesnego tek-
stu kultury”. Ida Cierniak-Nielub, nauczycielka j. polskiego 
w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku

Młodzież traktuje kulturę hip-hopu jako głos protestu 
i buntu przeciwko zastanej rzeczywistości, którą cechuje bru-
talność w stosunku do młodych ludzi cierpiących na niedo-
bór pozytywnych wzorców wśród osób dorosłych. Dziecko 
zagrożone niedostosowaniem społecznym ucieka więc do 
hip-hopu będącego lekarstwem na ból egzystencjalny, a także 

sposobem komunikowania o swoich przemyśleniach i prze-
życiach. Poprzez twórczość młodzi ludzie pragną zwrócić 
uwagę dorosłych. Warto skupić się nad rapowanymi wersami, 
gdyż w nich zawarty jest apel młodych do społeczeństwa. Dla 
młodzieży fakt, że ktoś rozumie przekaz i chce wysłuchać ich 
przemyśleń, może mieć wymiar terapeutyczny. 

„Żywego świadectwa resocjalizacji poprzez hip-hop 
doświadczyłam podczas jednej z imprez organizowanych 
przez moją szkołę. To wspaniały projekt, który pokazał moim 
uczniom, że nawet ci, którzy z różnych powodów znaleźli 
się na marginesie życia, mogą zrobić coś pożytecznego ze 
swoim życiem i zdobyć szacunek rówieśników”. Marzena 
Śmigielska, dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku

Tym, co odróżnia twórczą resocjalizację od tradycyjnego 
procesu resocjalizacji jest również samo podejście do nie-
przystosowania społecznego. W tym przypadku traktowane 
jest ono jako wadliwie ukształtowana tożsamość, a nie wadli-
wa postawa, patologiczne zachowanie czy nieprzestrzeganie 
norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie. Hip-hop 
kształtuje takie postawy i zachowania młodego człowieka, 
jak: bezinteresowna pomoc, dzielenie się, empatia, wrażli-
wość na cierpienie. W kulturze tej za fundamentalne war-
tości uznaje się wolność, rodzinę, przyjaźń, braterstwo oraz 
lojalność. Warto więc zapoznać się z przekazem płynącym 
z kultury hip-hopu, razem z młodzieżą szukać inspirujących 
wersów z tekstów hip-hopowych albo wręcz zaprosić ich do 
współtworzenia tej kultury. 
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Absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wycho-
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Przyszłość w  Słupsku, koordynator wolontariatu 
w  grupie „Każde Dobre Serce Słupsk”. Autor publi-
kacji Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży. 
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Hip-hop kształtuje takie 
postawy i zachowania młodego 
człowieka, jak: bezinteresowna 
pomoc, dzielenie się, empatia, 
wrażliwość na cierpienie.
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Nie zawsze mamy wpływ na to, jaką wiedzę przyswa-
jamy, kiedy się to dzieje i na jak długo dana informacja po-
zostanie w naszej pamięci. Nasza pamięć jest niezwykle 
chłonna, ale rządzi się pewnymi prawami, niektóre z nich 
nam sprzyjają, a inne wręcz przeciwnie. Na szczęście, ma-
jąc wiedzę o pewnych zjawiskach, możemy wykorzystać ich 
właściwości na swoją korzyść, nie dając się złapać w pułapki 
myślowe. Chcąc się uchronić przed szybkim „uciekaniem” 
informacji, musielibyśmy nieustannie powtarzać dany mate-
riał albo posiłkować się technikami opartymi na zjawiskach 
psychologicznych. Przedstawiamy niektóre z nich. Czytając, 
najlepiej od razu pomyśl, które z nich Cię dotyczą, kiedy się 
zdarzają, z jaką częstotliwością i czy doprowadziły kiedyś 
do negatywnych konsekwencji. Pamiętaj o nich następnym 
razem, ucząc się albo szykując się do lekcji.

efekt Zeigarnik
Zjawisko to opisała rosyjska psycholog Bluma Zeigarnik. 

Przedstawiła ona pewną prawidłowość na podstawie obser-
wacji zachowań kelnerów. W jej opinii kelnerzy, obsługując 
klientów, doskonale pamiętają o szczegółach zamówienia aż 
do momentu opłacenia rachunku. Dlaczego? Odpowiedź jest 
prosta: ponieważ zachowanie tych informacji jest zbędne. Oka-
zuje się, że lepiej pamiętamy rzeczy, w których trwamy, których 
nie skończyliśmy, a zamazują się zakończone „projekty”.

Jest to powiązane z teorią domykania figur – sztandaro-
wym założeniu psychoterapii w nurcie Gestalt. Mówi ona 
o tym, że każde zadanie, którego się podejmujemy, jest fi-
gurą, kolejne nakładają się na siebie, a im więcej figur nie-
domkniętych, czyli niedokończonych „projektów”, tym 
bardziej wpływa to na naszą psychikę, a spokój jesteśmy 
w stanie osiągać, domykając sukcesywnie figury poprzez 
kończenie zadań, których się podejmujemy. Jednak spokój, 
który osiągamy na końcu zadania, jest chwilowy, ponieważ 
czekają na nas następne wyzwania, a o tym doprowadzonym 
do finału szybko zapominamy. 

Mając wiedzę na temat uczenia się i pracy „systemem 
figur”, można wyciągnąć kilka ważnych wniosków:

● Warto regularnie uczestniczyć w kursach z zagadnień, 
które nas interesują, wtedy wiedzę zdobytą do tej pory 
dłużej zachowamy w pamięci.

● Jeśli trudne i duże zadania odkładamy w czasie i pra-
cujemy na ostatnią chwilę, powinniśmy zrobić choć 
mały krok rozpoczynający pracę, wtedy znajdziemy 
się już wewnątrz figury i będziemy dążyli do jej za-
mknięcia. Odkładając w czasie zrobienie pierwszego 
kroku (np. napisanie pierwszego rozdziału książki), 
odsuwamy szansę na wykonanie zadania w terminie, 
ponieważ pozostajemy poza figurą. 

● Zamykanie kolejnych spraw, zadań i projektów podno-
si nasz poziom zadowolenia ze swojej pracy i z siebie, 
warto zatem decydować się na nowe zadania i pozy-
tywnie je zamykać, podnosząc nieustannie swoją efek-
tywność i rozwijając się. 

● Warto spróbować przerwać naukę w środku zdania, 
a nie np. po zakończonym rozdziale.

● Nie jesteśmy jednakowi, mamy różne preferencje i sty-
le nauki i pracy, zatem każdy musi indywidualnie od-
nieść się do badań Blumy Zeigarnik.

Ćwiczenie
Uzupełnij tabelę:

„Figury”, które chcę  
i muszę domknąć

nowe zadania, których 
chcę się podjąć

Trenuj z głową
Trenuj z głową | DOSKONALENIE I ROZWÓJ
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Błędy poznawcze
Są to zjawiska wynikające z tego, że wszyscy mamy 

zarówno preferencje, jak i uprzedzenia. Powodują one, że 
sposób postrzegania rzeczywistości staje się irracjonalny, 
a co najważniejsze – z zasady nie zdajemy sobie sprawy 
z ich występowania i nie dostrzegamy owej irracjonalności 
w swoim sposobie myślenia i funkcjonowania. Błędy po-
znawcze mają wpływ na tworzenie się teorii naukowych 
i podejmowanie decyzji życiowych lub biznesowych, 
wpływają również na to, jakie informacje odbieramy jako 
prawdziwe lub fałszywe. 

Błąd potwierdzenia: powoduje, że podświadomie szu-
kamy informacji, o których prawdziwości jesteśmy już prze-
konani. Słuchamy z chęcią informacji, które potwierdzają 
nasze tezy i założenia. Łatwo sobie wyobrazić, w jakim 
stopniu ogranicza to nasze możliwości poznania. Nauczy-
ciel powinien szczególnie zwrócić uwagę na ten błąd, aby 
informacje przekazywane klasie były zawsze jak najbardziej 
obiektywne. 

Błąd zaprzeczenia: jest lustrzanym odbiciem błędu po-
twierdzenia, polega na krytycznym podejściu do informacji 
zaprzeczających naszym poglądom i wiedzy dotychczas 
zdobytej ze źródeł, które uważamy za sprawdzone. 

Efekt oczekiwań obserwatora: nasze oczekiwania 
wpływają na to, w jaki sposób odbieramy i interpretujemy 
rezultat, powodując, że jesteśmy zdolni dopuścić się na-
wet manipulacji, aby uzyskać oczekiwany wynik. Efekt ten 

może mieć miejsce, gdy zaproponowane na lekcji ćwicze-
nie, mające z założenia pokazać dzieciom i nam pewną 
prawidłowość, przebiegnie w inny sposób i doprowadzi do 
innych wniosków. 

Efekt przywiązania: korzystamy ze zbyt małej liczby 
źródeł informacji, nie korygujemy naszej wiedzy i przyswa-
janych informacji, w pełni zawierzając rozwiązaniom, do 
których się przywiązaliśmy. Warto pamiętać, że konkretne 
źródła wiedzy, takie jak np. portale, są tworzone przez ludzi, 
którymi też rządzą liczne błędy poznawcze.

Skrzywienie zawodowe: powoduje, że oceniamy wszyst-
ko z perspektywy wykonywanego zawodu. 

Tendencja samoobronna: jest często kołem ratunkowym 
– kiedy ponosimy porażkę, pozwala, abyśmy winą obarczyli 
otoczenie i niesprzyjające warunki, zdejmując z nas odpo-
wiedzialność. Jednak kiedy pojawia się sukces, pozwala go 
przypisać nam w całości jako zasługę nas samych. 

Błędy poznawcze są nieodłącznym elementem w pro-
cesie samorozwoju i samodoskonalenia zawodowego. 
W szkole źródła wiedzy i program nauczania są dość moc-
no narzucone, jednak kiedy samodzielnie wybieramy np. 
dalszą drogę kształcenia (kursy, szkolenia, studia podyplo-
mowe), coraz bardziej narażamy się na wpadanie w pułap-
ki, jakie zastawia na nasz własny umysł, coraz mocniej tak-
że dochodzą do głosu przekonania, w których dorastaliśmy. 
Takim przekonaniem może być chociażby myślenie, że 
w dużych ośrodkach miejskich jest ciekawsza oferta szkole-
niowa (nie uczestnicząc nigdy w szkoleniach organizowa-
nych w mniejszych miastach). Jak zmienić swój naukowy 
scenariusz i spróbować nowych, może ciekawszych niż do 
tej pory dróg? Odważyć się na poszukanie zupełnie nowych 
źródeł wiedzy i cieszyć się ze świeżości, jaką wnoszą one 
w nasze życie. 

Małgorzata Chełkowska-Dorna

Trener efektywnej nauki i szybkiego czytania

REKLAMA

Odkładając w czasie zrobienie 
pierwszego kroku, odsuwamy 
szansę na wykonanie zadania  
w terminie.
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Praca wychowawcy na koloniach może być wyzwaniem, 
źródłem zawodowej satysfakcji i dobrym treningiem dla wy-
chowawczych umiejętności. Bywa też wymagająca, trudna 
i męcząca. Warto się do niej dobrze przygotować i nabrać 
trochę dystansu – ale nie za dużo. Dzięki właściwemu po-
dejściu zarówno dzieci, jak i nauczyciel przywiozą do domu 
dobre wspomnienia.

Walory obozów i kolonii
Wchodząc w rolę opiekuna, należy pamiętać o celach, 

które będą nam przyświecać. Wiążą się one ściśle z walora-
mi wakacyjnych wyjazdów, takimi jak:

● Walory poznawcze – udany wypoczynek jest nie tyl-
ko przyjemny, ale też w pewnym stopniu pouczają-
cy. Warto do programu wyjazdu włączyć zwiedzanie 
atrakcyjnych turystycznie i poznawczo miejsc (zabyt-
ków, instytucji kultury, cennych terenów zielonych) 
bądź gry i zabawy, które będą bawić, ale też uczyć lub 
ćwiczyć funkcje poznawcze.

● Walory towarzyskie i integracyjne – dzieci i młodzież 
mają okazję nawiązywać nowe znajomości, rozwijać 
relacje koleżeńskie i przyjacielskie, ćwiczyć umiejętno-
ści społeczne: komunikację, rozwiązywanie konfliktów, 
współpracę, poszukiwanie kompromisu, asertywność. 
Jako wychowawcy możemy wspierać naszych pod-
opiecznych, organizując zajęcia integracyjne, wspólne 
zabawy i inne okazje do współpracy (np. dyżury kuchen-
ne). W razie wystąpienia konfliktów powinniśmy pomóc 
dzieciom je rozwiązać, wchodząc w rolę mediatorów.

● Walory związane z rozwojem osobistym – dzieci 
i młodzież mogą uczyć się samodzielności, radze-
nia sobie w nowych, nieoczekiwanych sytuacjach. 

Muszą stawić czoła swoim emocjom i różnym wy-
zwaniom związanym z codziennymi czynnościa-
mi (jak np. higiena osobista, samodzielne ubieranie 
się, utrzymywanie porządku w swoich rzeczach czy 
ścielenie łóżka). Doświadczają sytuacji, w której nie 
ma dorosłego, który stale by sprawdzał, co się u nich 
dzieje, kontrolował, czy umyły zęby, czy ubrały się 
w czyste rzeczy itp. Rodzicielską kontrolę chwilowo 
zastępuje (z dobrym skutkiem) czujne oko wycho-
wawcy, a także reguły, do których wszyscy uczestnicy 
muszą się dostosować. Dzieci mają okazję ćwiczyć 
się w odpowiedzialności, dyscyplinie, samodzielnym 
pokonywaniu trudności i rozpoznawaniu konsekwen-
cji swoich decyzji i działań. Z początku, zwłaszcza 
młodszym dzieciom ta samodzielność może sprawiać 
trudności, dlatego szczególnie ważne są pierwsze dni 
dziecka na wyjeździe.

● Walory związane z wypoczynkiem i odskocznią 
od rzeczywistości – dzieci i młodzież zasługują na 
wypoczynek po trudach całego roku w szkole. Naj-
bardziej efektywny wypoczynek to taki, który daje 
wrażenie odskoczni od codzienności, a przy tym 
jest urozmaicony i zrównoważony. Młodzi ludzie 
potrzebują i czasu na sen, i chwili na wypoczynek 
w ciągu dnia (np. po obiedzie), i zorganizowa-
nych zajęć, i czasu wolnego dla siebie. Najlepiej, 
jeśli różne rodzaje aktywności będą się przeplatały 
w ciągu dnia – aktywność fizyczna, relaks, aktywno-
ści społeczne i intelektualne (te dwie ostatnie można 
łączyć, np. podczas gry w kalambury). Ważne jest, 
by dzieci dużo czasu spędzały w ruchu na świeżym 
powietrzu.

Wychowawca na kolonii | DOSKONALENIE I ROZWÓJ

Wychowawca na kolonii
w czasie wakacji nauczyciele często pracują jako opiekunowie na koloniach i obozach.  

ich celem jest wówczas zapewnienie dzieciom i młodzieży udanego  
i bezpiecznego wypoczynku, ale też zadbanie o własne potrzeby.
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nauczyciel na koloniach
Dla organizatorów kolonii nauczyciele są wymarzonymi 

opiekunami posiadającymi kompetencje wychowawcze i do-
świadczenie znacznie przewyższające to, którym pochwa-
lić się mogą osoby po zwykłych kursach. Warto pamiętać 
jednak, że nie wszystkie szkolne doświadczenia czy metody 
możemy przenieść na grunt wakacyjnego wypoczynku. To 
zaś, czego przede wszystkim nie powinniśmy przenosić, to 
„belferska” postawa. Z założenia podczas obozów i kolonii 
ma panować luz, nastrój zabawy i pewna (choć ograniczo-
na rozsądkiem) beztroska. Unikajmy więc usztywniania się, 
emocjonalnego chłodu czy nadmiernej kontroli. My jesteśmy 
w pracy, ale dzieciom pozwólmy być na wakacjach i kontro-
lujmy je tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

Tak zwany zdrowy dystans jest wskazany też ze względu 
na samopoczucie. Praca wychowawcy kolonijnego jest nie-
łatwa i odpowiedzialna. Trzeba uważać, mieć oczy dookoła 
głowy, zachowując jednak przy tym pewien dystans i pamię-
tając o własnych potrzebach. Najlepiej, jeśli organizator za-
planuje taki podział obowiązków, by wszystkie osoby w ze-
spole były obciążone w podobnym stopniu – i by tych ustaleń 
przestrzegano. Każda osoba powinna też mieć w ciągu doby 

trochę czasu dla siebie, żeby się wyciszyć. A jeśli odczuwamy 
zbyt silne napięcie, poszukajmy dodatkowo kilku kwadransów 
w ciągu dnia, kiedy będziemy mogli na chwilę odłączyć się 
od grupy, pomyśleć, wykonać kilka ćwiczeń relaksacyjnych. 
Ważne jest też, by dbać o dobre relacje w zespole, a w razie 
konfliktów zachowywać się asertywnie, ale życzliwie. W koń-
cu mamy spędzić z tymi osobami czas liczony w tygodniach, 
więc dobra atmosfera w zespole jest bardzo ważna.

Planując pracę na koloniach, weźmy też pod uwagę 
naszą potrzebę odpoczynku. Często nie ma go wiele mię-
dzy turnusami, często po jednym od razu jest następny. Jeśli 
mamy zamiar pracować więcej niż jeden turnus, tym bardziej 
powinniśmy zadbać o to, by móc odpocząć i zrelaksować 
się po zakończeniu roku szkolnego i przed rozpoczęciem 
nowego. Niech to będzie chociaż kilka dni (idealne byłyby 
dwa, trzy tygodnie) przerwy między jedną pracą a drugą. Jeśli 
prosto z zakończenia roku szkolnego pojedziemy na kolo-
nie, lub prosto z kolonii rzucimy się w wir przygotowań do 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego, będziemy zwyczajnie 
przemęczeni, a co za tym idzie – drażliwi i niezadowoleni. 
Tymczasem z dodatkowej pracy na koloniach powinniśmy 
starać się wycisnąć to, co najlepsze.

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Wychowawca na kolonii
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Ważna sprawa: dyscyplina
Podczas kolonijnego wyjazdu dysponujemy mniejszą niż 

w szkole liczbą instrumentów dyscyplinujących (krótko mó-
wiąc: nikomu nie wpiszemy uwagi do dzienniczka). Większy 
nacisk musimy więc kłaść na społeczne nagrody (uśmiech, 
wykazanie zainteresowania, docenienie, pochwała (również 
publiczna), przyznanie jakiegoś przywileju) i kary („spo-
ważnienie”, wyrażenie rozczarowania, krytyka – ale zawsze 
konstruktywna, logiczna konsekwencja, np. „Rozlałeś napój 
– musisz wytrzeć”, odebranie przywileju, ograniczenie uczest-
nictwa, np. „Dołącz do grupy, kiedy się już uspokoisz”).

Odpowiednie, przemyślane dysponowanie przywilejami 
dla dzieci i młodzieży może być naprawdę skuteczną me-
todą utrzymywania dyscypliny. Przywileje te możemy nada-
wać (lub rozszerzać) bądź odbierać (ograniczać). Należy 
pamiętać przy tym, że skuteczniejsza jest motywacja pozy-
tywna (negatywna prowadzi do pogorszenia relacji między 
wychowankami i opiekunem, a stosowana w nadmiarze lub 
niesprawiedliwie może wyzwalać postawy buntownicze). 
Lepiej więc zachęcać dzieci do właściwego zachowania, 
obiecując im w zamian przywileje czy przyjemności, niż 
straszyć karami za zachowania niewłaściwe. Pamiętajmy: 
zapowiedź kary i samą karę stosujemy dopiero wówczas, 
kiedy metody „po dobroci” okażą się nieskuteczne. 

Możemy np. ustalić, że pokoje, których czystość na po-
rannej inspekcji zostanie oceniona na maksymalną liczbę 
punktów (powinno być dokładnie określone, jakie są wy-
magania, by dzieci wiedziały, do czego mają dążyć), mają 
późniejszą ciszę nocną (np. od godz. 23.00 zamiast od 
22.00), zaś pokoje, w których porządek jest poniżej normy, 
mają wcześniejszą pobudkę. Uwaga – zasady te powin-
ny być przyjęte przez wszystkich opiekunów, a najlepiej 
– umieszczone w regulaminie. Podobnych, przydatnych 
zasad można wymyślić bardzo wiele, powinny one jednak 
spełniać dwa kryteria:

● negatywne i pozytywne konsekwencje powinny być 
adekwatne do przyczyn, jakie je wywołały (ani zbyt 
duże, ani zbyt małe), 

● zastosowane konsekwencje, zwłaszcza negatywne, 
powinny jak najbardziej wynikać z rodzaju przewinie-
nia, być niejako jego naturalnym następstwem (czyli 
właśnie konsekwencją), a nie arbitralnie dobranymi 
karami (czyli właśnie np. konsekwencją niesprzątania 
w pokoju jest wcześniejsza pobudka, a nie np. brak 
deseru czy zakaz uczestnictwa w jakichś atrakcyjnych 
aktywnościach).

Oczywiście mamy też możliwość zastosowania kar re-
gulaminowych (zależą one od regulaminu wyjazdu; jedną 
z najpoważniejszych jest wydalenie z kolonii/obozu), jednak, 
ponieważ stanowią one najcięższy kaliber kar, stosujemy je, 
kiedy nie sprawdzają się już żadne inne metody. Nie należy 
też tymi sankcjami grozić, jeśli nie mamy zamiaru takiej za-

powiedzi zrealizować, bo uczestnicy mogą to odebrać jako 
rzucanie słów na wiatr i przestać się przejmować ostrzeżenia-
mi. Grozić nie należy też np. skargą do rodziców – dzieci re-
agują na takie groźby bardzo różnie (czasem strachem, ale też 
obojętnością, a nawet rozbawieniem). Owszem, jeśli uznamy, 
że rozmowa z rodzicami jest wskazana, warto poinformować 
o tym dziecko, ale właśnie tonem informacji, nie groźby. Mo-
żemy dać mu możliwość zaproponowania innego rozwią-
zania (np. „Chcę jakoś rozwiązać ten problem i myślę, że 
powinnam/powinienem zadzwonić do twoich rodziców, ale 
może ty masz inny pomysł? Co możemy zrobić, żebyś od te-
raz przestrzegała/przestrzegał zasady…?”). Dopiero kiedy nie 
uda się nam porozumieć z dzieckiem i zawiodą inne metody, 
dzwońmy do rodziców. Ale też nie po to, by się poskarżyć, 
lecz wspólnie z nimi spróbować rozwiązać problem.

W trudnych czy nerwowych sytuacjach kluczowym „narzę-
dziem” powinna być rozmowa. Z dziećmi i młodzieżą w wielu 
kwestiach naprawdę można się dogadać, zwłaszcza jeśli im po-
każemy, że nam na tym zależy, i nie będziemy ulegać emocjom 
ani chodzić na skróty, np. zamiast dłuższej rozmowy (dialo-
gu, w którym my też będziemy słuchać) urządzać „pogadan-
kę” (czyli „umoralniający” monolog, który w praktyce jednym 
uchem młodego człowieka wpada, a drugim wypada).

Przyjazne relacje i konsekwencja
To proste – aby być skutecznym wychowawcą na kolo-

niach czy obozie (a przy okazji samemu dobrze się czuć), 
trzeba dać się polubić swoim podopiecznym, najlepiej od 
samego początku (pamiętajmy o sile pierwszego wrażenia!). 
Aby to osiągnąć, należy starać się budować z nimi relację 
opartą na emocjonalnym cieple, zaufaniu i motywacji po-
zytywnej. Osobie lubianej przez dzieci łatwiej jest utrzymać 
dyscyplinę, ponieważ podopieczni chcą zyskać i utrzymać 
sympatię tej osoby, nie chcą sprawiać jej przykrości czy za-
wodu. Warto zresztą pamiętać o tym, że z założenia podczas 
wyjazdów wakacyjnych dyscypliny powinno być znacznie 
mniej niż w ciągu roku szkolnego – tyle, by utrzymać uczest-
ników kolonii w ryzach i zagwarantować im bezpieczeństwo. 
Nadmiar dyscypliny jest tu wręcz niewskazany, choć oczy-
wiście w takich sytuacjach, jak poruszanie się poboczem 
drogi czy pobyt na kąpielisku, dyscyplina jest niezbędna.

Właściwa relacja z podopiecznymi na koloniach czy 
obozach wymaga połączenia emocjonalnego ciepła z kon-
sekwencją, co nie zawsze łatwo osiągnąć. W tym połączeniu 
pomaga postawa, w której, dokonując oceny, oddzielamy 
osoby od ich zachowań. Chodzi tu o to, by okazywać akcep-
tację i sympatię, natomiast w sytuacji, kiedy podopieczni za-
chowują się niewłaściwie, nie akceptować tylko ich zacho-
wań i tylko to krytykować (np. „Naprawdę bardzo cię lubię, 
uważam cię za wartościową osobę, ale nie podoba mi się to, 
że się tak zachowujesz. To zachowanie jest nieodpowiednie 
i chciałabym/chciałbym, żebyś je zmieniła/zmienił”).
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Pamiętaj: bądź życzliwa/życzliwy i przyjacielska/przyja-
cielski, śmiej się i żartuj, gdy Twoi podopieczni zachowują 
się w akceptowalny sposób, ale stanowczo i poważnie (już 
bez żartowania) reaguj za każdym razem, kiedy przekracza-
ją granicę. Dzieci i młodzież muszą wiedzieć, że kiedy jest 
miło, to jest miło, ale kiedy postąpią niewłaściwie, mogą być 
pewni Twojej reakcji. Pamiętaj przy tym, by natężenie tej re-
akcji dobierać adekwatnie do przewinienia, bo jeśli będziesz 
„robić sprawę z każdej drobnostki”, młodzież może bagate-
lizować Twoje uwagi, myśląc: „Ona/on ze wszystkiego robi 
wielki problem, zignorujmy to!”.

na początek: kontrakt
Wszystkie obozy i kolonie mają swój regulamin, do któ-

rego przestrzegania zobowiązani są zarówno uczestnicy, jak 
i opiekunowie. Regulamin ten powinien być możliwie jak 
najkrótszy, zwięźle i zrozumiale napisany – bez zawiłych 
czy niejasnych sformułowań. Można pokusić się o przygoto-
wanie wersji tego regulaminu dla dzieci (zapisy, które tylko 
ich dotyczą) i poprosić rodziców, by wcześniej ją z dziećmi 
omówiły. Uwaga: ta wersja nie może składać się z samych 
nakazów i zakazów, a jeśli nawet chcemy (lub musimy) coś 
nakazać czy czegoś zakazać, zapiszmy to w formie bardziej 
przyjaznej i pozytywnie sformułowanej reguły, np. zamiast 
zabraniać hałasowania w lesie, piszemy „Zachowujemy ci-
szę w lesie”. Zamiast pisać „Nie wolno wyzywać i bić innych 
dzieci”, napiszmy „Zachowujemy się wobec opiekunów i in-
nych uczestników kolonii uprzejmie i z szacunkiem”.

Jeśli nie mamy wpływu na kształt regulaminu lub nie 
udało się opracować jego wersji dla uczestników, dobrym 
posunięciem będzie zawiązanie z podopiecznymi kontrak-
tu, który będzie zawierał najważniejsze zasady (sformuło-
wane jak zaproponowane wyżej reguły). Zastanówmy się 
wcześniej nad zasadami, które chcemy zaproponować (naj-
lepiej, jeśli będą one wspólne dla wszystkich opiekunów, 
warto je więc przedyskutować w większym gronie), a na-
stępnie zorganizujmy spotkanie z podlegającą nam grupą 
i wspólnie z nią sformułujmy ostateczny kontrakt (nawet 
jeśli propozycje reguł wychodzą od nas, starajmy się prze-
konać do nich uczestników i uzyskać ich akceptację; warto 
też zachęcać ich do inicjatywy i rozpatrywać również ich 
pomysły). Dialog i uwzględnienie pomysłów uczestników 

jest ważny, bo im bardziej będą mieć oni poczucie, że te 
zasady współtworzyli, tym chętniej będą ich przestrzegać 
– będą bardziej ich własne niż narzucone z góry. Ostatecz-
nie tych podstawowych zasad nie powinno być zbyt dużo, 
aby dzieci były w stanie je zapamiętać (najlepiej siedem 
lub osiem). 

Trudne sytuacje
Pierwszy dzień pobytu może nieść najwięcej trudności – 

to tego dnia oczekiwania dzieci będą konfrontować się z rze-
czywistością (nie wszyscy będą więc zadowoleni), mogą 
pojawić się napięcia związane z zakwaterowaniem czy też 
pierwszą nocą spędzoną poza domem. Większość ewentu-
alnych konfliktów uczestnicy rozwiążą sami, warto jednak 
(i to przez cały wyjazd) obserwować sytuację i w razie czego 
interweniować (najlepiej jako mediator pomagający w roz-
wiązaniu problemu, a nie sędzia narzucający swoją wolę). 
Nasza stanowcza interwencja jest jednak nieodzowna, jeśli 
dojdzie do aktów agresji (w tym werbalnej). 

Dzieci często chcą być w jednym pokoju z koleżanką 
czy kolegą – starajmy się tak przydzielać miejsca do spania, 
by te potrzeby uwzględnić. Po rozlokowaniu uczestników 
w pokojach należy upewnić się, czy wszyscy są zadowole-
ni, i w razie czego dokonać pożądanych przez uczestników 
zmian (uwaga: jeśli przenosimy kogoś do innego pokoju, 
warto spytać o zgodę, choćby tylko pro forma, osoby już 
w tym pokoju zakwaterowane).

Podczas pierwszej doby szczególnie ważne są wszyst-
kie działania, które będą sprzyjały wzajemnemu poznaniu 
się – nas z dziećmi i uczestników między sobą. To dobry 
czas na wszelkie zajęcia integracyjne dopasowane do wie-
ku uczestników (również z naszym udziałem). Starajmy 
się przedstawić dzieciom w sympatyczny, nieszablonowy 
sposób, wzbudzić ich sympatię. Ważne jest też zadbanie 
o to, żeby dzieci dobrze poznały teren ośrodka wypoczyn-
kowego oraz obowiązujące zasady. W każdym pokoju 
warto zaproponować wybór reprezentanta, który będzie 
opiekować się kluczem i komunikować się w ogólnych, or-
ganizacyjnych sprawach z opiekunami. Jeśli chętnych do 
tej roli w danym pokoju będzie więcej niż jeden, możemy 
wprowadzić rotacyjność sprawowania tej funkcji (np. każdy 
chętny po cztery dni).

Jeśli któreś z dzieci doświadczy problemów emocjonal-
nych (np. będzie czuło się zagubione, wyobcowane, będzie 
tęsknić za domem i w związku z tym płakać lub odmawiać 
uczestnictwa w zajęciach), zawsze należy zwrócić na nie 
szczególną uwagę, przez rozmowę dokładnie poznać naturę 
problemu, a później często, wspierająco z nim rozmawiać, 
ułatwić mu włączenie się do grupowych aktywności, wska-
zywać pozytywne strony sytuacji i zapewniać, że zawsze 
jesteśmy w pobliżu, gdyby nas potrzebowało. Zwykle tego 
typu lęki mijają w pierwszych dniach, a dzieci adaptują się 

Dyscypliny podczas wakacyjnych 
wyjazdów powinno być  
znacznie mniej niż w ciągu  
roku szkolnego.
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do sytuacji. Jeśli tak się jednak nie stanie, warto podjąć próby 
psychologicznej pomocy dziecku i skontaktować się z jego 
rodzicami (umożliwiając też samemu dziecku częsty z nimi 
kontakt telefoniczny). Uwagę dziecka można też skutecznie 
odwrócić od zmartwień, proponując mu ciekawe aktywno-
ści (warto spytać je, na co ma ochotę i starać się dopasować 
swoją ofertę do tych potrzeb).

Jeszcze przed wyjazdem powinny zostać opracowa-
ne procedury postępowania w razie podejmowania przez 
uczestników zachowań ryzykownych, np. spożywania alko-
holu czy samowolnego oddalania się. Uczestnicy powinni 
znać te procedury i ich konsekwencje.

Formalności
Jeszcze przed wyjazdem warto dokładnie zapoznać się 

z zakresem swoich obowiązków, zwłaszcza z tymi, które 
dotyczą zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa. Wy-
chowawca kolonijny powinien np. orientować się w stanie 
zdrowia podopiecznych i ich potrzebach w tym zakresie 
(np. wymaganiach dietetycznych, przyjmowanych lekach). 
Ze względu na to, że opiekun na koloniach ponosi cywil-
ną i karną odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe 
zdarzenia, organizator jeszcze przed wyjazdem powinien 
wykupić ubezpieczenie dla podopiecznych; z tego samego 

powodu dobrze jest wykupić ubezpieczenie dla siebie – od 
odpowiedzialności cywilnej (pamiętając, że nie zwalnia 
ono od odpowiedzialności karnej).

Poza dobrze spakowaną walizką warto uzbroić się w po-
kłady cierpliwości i życzliwości, ale też konsekwencji. Przy-
datna będzie również kreatywność – kolonijny wychowawca 
ma pod tym względem duże pole do popisu.

Bibliogra�a:

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

chowawca, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2011.

•	 E. Kostrzewa, Poradnik bezpiecznego wypoczynku, casusBTL, Warszawa 2010.

•	 U. Schnabel, Sztuka leniuchowania. O szczęściu nicnierobienia, Warszawa 2014.

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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Para doskonała
lewa półkula odpowiada za mowę, logiczne myślenie, racjonalizm, uporządkowanie i analityczność.  
cechy kojarzone z prawą półkulą to: wyobraźnia, intuicja, kreatywność, brak reguł i emocjonalność.  
te fakty wydają się już powszechnie wiadome. ale jakie mają znaczenie dla edukacji i dobra ucznia?

M o n i k a  G r y b o ś

Mózg składa się z dwóch półkul. Lewą i prawą półkulę 
łączy ciało modzelowate, inaczej spoidło wielkie, które od-
powiada za komunikację między półkulami. Każda półkula 
odpowiada za funkcjonowanie przeciwległej strony ciała, 
czyli przykładowo: prawa odpowiedzialna jest za ruchy 
lewej nogi, a lewa – za ruchy prawego kciuka. W każdej 
półkuli znajdują się ośrodki różnych umiejętności i zdolno-
ści, m.in.1:

cecha Lewa półkula Prawa półkula

Myślenie Abstrakcyjne, 
linearne, anali-
tyczne

Konkretne, holi-
styczne

Styl poznaw-
czy

Racjonalny, 
logiczny

Intuicyjny, arty-
styczny

Język Bogaty słownik, 
dobra gramatyka, 
składnia 

Brak gramatyki, 
składnia bardziej 
metaforyczna, 
słaby zasób słów 
i wersów

Wydajność 
i możliwości

Wygląd, wola, 
inicjatywa, po-
czucie wartości, 
struktura drze-
wiasta

Niska samoocena, 
niska inicjatywa, 
ukierunkowanie 
na muzykę

Funkcje spe-
cjalistyczne

Czytanie, pisanie, 
arytmetyka, 
zdolności sen-
somotoryczne, 
ograniczenie 
odczuwania po-
zazmysłowego

Bogactwo snów 
i wizji, dobre 
rozpoznawanie 
twarzy, otwartość 
na poznawanie 
pozazmysłowe

Poczucie 
czasu

Zorganizowane, 
mierzalne

Przeżywanie 
czasu, prymitywne 
odczuwanie czasu

Orientacja 
przestrzenna

Słaba Doskonała 

Cechy charak-
teru

Organizacja, 
przywództwo, 
osiągnięcie celu

Modele, kształ-
ty, inspiracja, 
wieloznaczność, 
staranie się, kształ-
towanie

W każdej półkuli znajdują się wyspecjalizowane strefy 
spełniające odmienne zadania, np. kiedy słuchamy muzyki, 
to prawa półkula odpowiada za przetwarzanie melodii, a lewa 
przetwarza słowa piosenki. Inny przykład: prawa półkula jest 
odpowiedzialna za natchnienie poetyckie i doznania emocjo-
nalne, lewa zaś umożliwia artyście werbalizację jego przeżyć. 
Opisane sytuacje świadczą o komplementarnym związku mię-
dzy półkulami. Zdolności jednej i drugiej półkuli uzupełniają się 
wzajemnie. Z punktu widzenia neurodydaktyki istotne jest to, 
że każda z półkul przetwarza informacje w różny sposób. Więk-
szość ludzi ma skłonność do takiego przetwarzania informacji, 
w którym dominuje jedna półkula. Prawopółkulowcy myślą 
inaczej niż lewopółkulowcy, w odmienny sposób porządkują 
informacje, a także wykazują inne preferencje uczenia się. War-
to zaznaczyć, że dominacja jednej z półkul nie jest wartością 
stałą, lecz może ulec zmianie, co ma miejsce w dzieciństwie. 

co dwie półkule, to nie jedna 
W odniesieniu do relacji uczeń-nauczyciel bardzo cenną 

informacją jest to, że możliwości przetwarzania informacji 
znaczenie zwiększają się, jeśli zaistnieje możliwość posłu-
giwania się obiema półkulami. Zintegrowana współpraca 
między lewą i prawą półkulą skutkuje łatwiejszym uczeniem 

NEURODYDAKTYKA | Para doskonała
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się i zapamiętywaniem. Erich Petlak i Jana Zajackova zauwa-
żają, że aktualne nauczanie koncentruje się na lewej półkuli, 
która kieruje mową, operacjami logicznymi, matematyczny-
mi. Autorzy są więc zdania, że we współczesnej szkole za-
niedbuje się funkcje i możliwości prawej półkuli. 

Aby mówić o efektywnej edukacji, trzeba mieć na uwadze 
wiedzę o mózgu i to, że miarą sukcesu dydaktycznego jest wy-
korzystanie potencjału obu półkul. Warto być świadomym, że 
współpraca między prawą i lewą częścią mózgu umożliwia 
rozwój kreatywności i emocjonalności ucznia. W optymalnym 
i zindywidualizowanym szkolnictwie powinno znaleźć się 
miejsce dla rozwoju umiejętności plastycznych, muzycznych 
i komunikacji niewerbalnej, za które odpowiedzialna jest prawa 
półkula. Należy brać pod uwagę to, że pobudzanie prawej pół-
kuli do działania ma ogromne znaczenie – uruchamia bowiem 
dodatkowe połączenia nerwowe, które umożliwiają współpra-
cę ośrodków korowych po prawej i lewej stronie. Uaktywnianie 
prawej półkuli stymuluje obie części mózgu. 

O zintegrowaną pracę obu półkul można zadbać. Oto 
przykłady ćwiczeń, które pozwolą usprawniać i rozwijać 
współpracę między dwiema półkulami2:

● leniwa ósemka: warto zaproponować uczniom, np. 
w ramach przerwy śródlekcyjnej, rysowanie znaku 
nieskończoności (∞) najpierw prawą ręką, potem lewą, 
a na końcu splecionymi dłońmi,

● kreatywne bazgranie: ten sposób można również z po-
wodzeniem wykorzystać w przerwie śródlekcyjnej. 
Ćwiczenie polega na tym, aby obiema dłońmi rysować 
w tym samym czasie to samo, na przykład dwa zwie-
rzęta, dwa przedmioty,

● pozycja sowy: to ćwiczenie odgrywa podwójną rolę – 
sprzyja nie tylko integracji dwóch półkul, ale poma-
ga też likwidować stres spowodowany długotrwałym 
siedzeniem w szkolnej ławce. Należy usiąść w pozycji 
wyprostowanej, lewą dłonią ucisnąć mięsień ramienia 
prawej ręki, następnie obejrzeć się za siebie przez trzy-
mane ramię,

● lewa ręka + prawa noga; prawa ręka + lewa noga: aby 
zadbać o aktywność obu półkul mózgowych uczniów, 
warto zaproponować dzieciom zmodyfikowaną wersję 
raczkowania – niech maszerują w miejscu, używając 
rąk i nóg na przemian. 

co może zrobić nauczyciel dla ucznia? 
Rozpoczynając pracę z nowymi uczniami, warto wygo-

spodarować czas na poznanie mózgów swoich podopiecz-
nych. Sposób, w jaki korzystają oni z półkul mózgu, determi-
nuje ich osobowość i zachowanie. Obserwowanie uczniów 
w życzliwy, nienatrętny i uważny sposób pozwoli zoriento-
wać się w następujących kwestiach:  

● czy polegają na IQ (lewopółkulowcy), czy kierują się 
intuicją (prawopółkulowcy),

● czy preferują werbalne instrukcje i wyjaśnienia (le-
wopólkulowcy), czy wolą obrazy i oddziaływanie na 
przedmioty (prawopólkulowcy),

● czy wypowiadają się obiektywnie (lewopółkulowcy), 
czy subiektywnie (prawopółkulowcy),

● czy preferują testy wyboru (lewopółkulowcy), czy za-
dania otwarte (prawopółkulowcy). 

Istotna jest też wiedza o sposobach przetwarzania infor-
macji, które są odmienne dla każdej półkuli. Na przykład 
uczniowie, u których dominuje prawa półkula, będą potrze-
bowali całościowego obrazu zagadnienia podejmowanego 
na lekcji, np. jej planu, przed przejściem do omawianego 
zagadnienia. Związane jest to z tym, że prawa półkula prze-
twarza informacje w sposób holistyczny, tzn. od całości do 
części. Uczeń z dominującą prawą półkulą, zanim zajmie 
się detalami, takimi jak np. daty, nazwiska, pojęcia i wzory, 
chciałby móc dokonać całościowego oglądu omawianych 
treści, aby od ogółu przejść do szczegółu. 

Warto w pracy dydaktycznej kierować się zarówno intu-
icją (która jest domeną prawej półkuli), jak i wiedzą z zakre-
su neurobiologii (nauka, obiektywizm i racjonalizm wiążą się 
z lewą półkulą). 

nieobowiązkowe zadanie domowe:
1. Zbadaj, które półkule mózgowe dominują u Twoich 

uczniów. 
2. Jesteś prawopólkulowcem czy lewopólkulowcem, 

a może reprezentujesz model hybrydowy? Czy za-
uważasz zależność między odpowiedzią na to pytanie 
a Twoim warsztatem nauczycielskim (sposobem pro-
wadzenia lekcji, typami ćwiczeń itp.)?

3. Zastanów się, jakich technik możesz uczyć w swojej 
pracy, aby pomóc przejść uczniom z jednej półkuli 
na drugą oraz jakiego typu ćwiczenia są odpowied-
nie dla Twojego ucznia, u którego dominuje prawa/
lewa półkula. 

Przypisy:
1 E. Petlak, J. Zajacova, Rola mózgu w uczeniu się, Petrus, Kraków 2010.
2 A. Umińska, Pamięć doskonała, Literat.

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
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FELIETON

Koniec roku szkolnego

G dy zapytałam naszą redaktor prowadzącą, na jaki temat 
mam napisać felieton do niniejszego numeru, otrzymałam 
bardzo odkrywczą odpowiedź – zakończenie roku szkol-

nego. No tak… 24 czerwca tuż-tuż, można było się domyślić! 
Siadając do pisania, zajrzałam do folderu, w którym mam 

zachowane wszystkie napisane dotąd felietony. Nie chciałam się 
powtórzyć, więc sprawdziłam, o czym pisałam w poprzednich 
czerwcowych numerach. Z jakim przerażeniem przeczytałam 
swój artykuł z poprzedniego roku. Był taki… smutny. Pełen zmę-
czenia i zniechęcenia. Najgorsze jest to, że wiem, że ja to na-
prawdę czułam. Czekałam na wakacje z utęsknieniem. Najzwy-
czajniej w świecie chciałam odpocząć. Przez kilka poprzednich 
lat dawałam z siebie wszystko i kończyły mi się pomysły i siły. 
Teraz nadszedł chyba czas, aby się Państwu do czegoś przyznać.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy od przeszło 20 lat… 
nie chodziłam do szkoły! O, tak! Jakiż to był błogi rok! I jaki inny 
od tych wcześniejszych! Bez kartkówek, odpytywania, przygoto-
wywania lekcji, pisania scenariuszy… Choć wcześniej myślałam, 
że jest to nierealne, to jednak całkowicie odcięłam się od szkoły – 
ja, nauczycielka pasjonatka, pracoholiczka, która oddałaby dzie-
ciom wszystko, by tylko pomóc im się rozwijać. Pochłonęły mnie 
jednak zupełnie inne rzeczy, i – jak się okazało – potrafię żyć bez 
mojej pracy. Powiem więcej – nie odczułam, by jakość mojego 
życia się obniżyła (a może wręcz się podniosła?). Ale do czego 
zmierzam… Poprzednie lata mocno dały mi w kość. Chyba dlate-
go w tym roku szkolnym tak bardzo się wyłączyłam. W zasadzie 
do połowy kwietnia w ogóle nie myślałam o powrocie do pra-
cy, wręcz nie chciałam tego. Dopiero później coś zaczęło pękać. 
Przyszła wiosna, zrobiło się cieplej… Podczas pewnego spotka-
nia przyjaciółka znów opowiadała mi o naszych uczniach, a ja po 
raz pierwszy od miesięcy zaczęłam tęsknić. Jakie to niesamowite 
uczucie! Zazwyczaj od maja nauczyciele już marzą o wakacjach, 
a ja właśnie teraz zaczęłam myśleć o szkole. Zapragnęłam do niej 
wrócić. Cieszę się na nadchodzące wakacje i w ogóle nie myślę, 
że będą za krótkie. Cieszę się, że po tych wakacjach zacznie się 
nowy rok szkolny, zupełnie inny od wszystkich poprzednich. Na-
brałam nowych sił, chęci do pracy, zresetowałam się i znów mogę 
przeć do przodu z moim kagankiem. Nie wiem jeszcze, jak pogo-
dzę ten powrót z moimi nowymi obowiązkami, ale z pewnością 
dam radę. W końcu mamy potrafią wszystko.

N auczyciele nie witają hucznie nowego roku szkol-
nego, jakby nie mieli powodów do radości. Często 
jednak kończą go szczodrze obdarowani upomin-

kami. Co roku pojawiają się dyskusje, czy należy im się 
podziękowanie za wykonaną pracę w postaci symbo-
licznego kwiatka. Przeciwnicy wręczania prezentów za-
uważają, że pedagodzy dostają stosowne wynagrodzenie 
i dodatkowe gratyfikacje są zbędne. Ale czy podziękowa-
nia należą się tylko tym, którzy pracują „za darmo”? To 
prawda, że nikt nikomu nie musi dziękować za wykonaną 
pracę, tym bardziej, gdy wykonuje ją odpłatnie i wypeł-
nia w ten sposób swój obowiązek. Jednak trzeba zwrócić 
uwagę na to, że nauczyciele podziękowań i kwiatów nie 
dostają od dyrekcji szkoły lub od organu prowadzącego, 
lecz od uczniów, którzy chcą wyrazić w ten sposób swoją 
wdzięczność. Źle się dzieje, gdy zaczynamy dyskutować 
o tym, czy nauczycielowi należy się podziękowanie, czy 
też nie. Dzieci potrafią i chcą dziękować, wyrażają w ten 
sposób swoją wdzięczność, a niekiedy sympatię dla peda-
goga. Nie powinniśmy ich dziecięcego i młodzieńczego 
entuzjazmu ograniczać.

Można jednak postawić inne pytanie. Kiedy kwiaty są 
dowodem dobrze wykonanej pracy wychowawczej na-
uczyciela, a kiedy świadczą tylko o braku umiejętności 
współpracy wychowanków? Niejeden nauczyciel w ostat-
ni dzień szkoły decyduje się przyjechać do pracy samo-
chodem, by móc zabrać ze sobą wszystkie otrzymane 
kwiaty. Trudniej mają ci, którzy muszą np. zapakować się 
z nimi do pojazdów komunikacji miejskiej. Czy ci boga-
to obdarowani nauczyciele powinni być dumni ze swojej 
pracy? Uważam, że liczba wiązanek świadczy nie tyle 
o kompetencjach nauczyciela, ile o tym, że przed nim 
jeszcze dużo pracy wychowawczej. Jeśli uczniowie nie 
potrafią się zorganizować i wspólnie wybrać sposobu wy-
rażenia swojej wdzięczności (np. przygotować program 
słowno-muzyczny lub zrobić pamiątkowy album z życia 
klasy), to znaczy, że przez cały rok nauczyciel nie potrafił 
stworzyć z klasy zgranego zespołu. Zatem to nie liczba 
otrzymanych kwiatów, ale jakość i sposób podziękowań 
podsumowują wyniki pracy wychowawczej. 

Magdalena Waleszczyńska

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

Małgorzata Wylegała

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

Tu i teraz
„Czasem intuicja bardzo wyraźnie nam podpowiada, że to, czego nam tak brakuje, to my sami: 

nasza chęć lub zdolność pełnego zaistnienia we własnym życiu i do przeżycia go tak, jakby było 
naprawdę ważne” – pisze Jon Kabat-Zinn we wstępie do książki Mindfulness. Trening uważności 
(Mark Williams, Danny Penman, Edgard, Warszawa 2014).  

Ośmiotygodniowy program uważności (ang. mindfulness – uważność, uważna obecność) opra-
cowany przez prof. psychologii Marka Williamsa oraz dra biochemii Danny’ego Penmana to spo-
sób bycia, który wywiera ogromny wpływ na zdrowie, samopoczucie i szczęście. Opiera się on na 
poświadczonym badaniami naukowymi podejściu do pracy nad wszystkim, co może się zdarzyć. 
„Samoobserwacja umożliwia przerwanie nawykowego błędnego koła, w którym często bezwiednie 
reagujemy na pojawiające się wewnętrzne i zewnętrzne wrażenia (bodźce) awersją, lękiem i inny-
mi intensywnymi, zwykle negatywnymi emocjami. Dzięki rozwijaniu mindfulness pojawia się bowiem „przerwa” pomiędzy 
spostrzeżeniem bodźca i nawykową reakcją na niego, dająca nam możliwość bardziej świadomej i zrównoważonej reakcji” 
– wyjaśnia Polskie Towarzystwo Mindfulness. Trening przeznaczony jest więc dla każdego, komu zależy na własnym zdrowiu 
fizycznym i psychicznym – zwłaszcza dziś, gdy żyjemy coraz szybciej i jesteśmy coraz bardziej zabiegani. Doskonałym uzupeł-
nieniem książki jest płyta z medytacjami, która pomaga zacząć świadomie doświadczać chwili obecnej i docenić „tu i teraz”.

nauka i zabawa
Gamebooki (gry książkowe, paragrafowe) to świetne rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią „wku-

wać” angielskiego słownictwa i regułek gramatycznych. To połączenie wciągającej gry fabularnej 
i przyjemnej lektury z solidnym treningiem gramatyczno-leksykalnym. Wydawnictwo Edgard wydało 
właśnie nową powieść interaktywną z serii „Angielski Gamebook z ćwiczeniami” – Enigmas. 

Ideą gier książkowych jest duża aktywność czytelnika. To od niego w znacznym stopniu ma za-
leżeć przebieg akcji. Treść powieści podzielona jest na krótkie paragrafy lub rozdziały, które kończą 
się pytaniem skierowanym do czytającego. To on podejmuje decyzje w imieniu bohatera – decydu-
je o jego dalszych losach, mając do wyboru kilka możliwości fabularnych przygotowanych wcze-
śniej przez autora. Jak podkreśla dr Maciej Słomczyński z Uniwersytetu Warszawskiego, w swojej 
recenzji w czasopiśmie „Literadar. Magazyn o Książkach” (nr 16, s. 14), tego typu gry „… od dawna i z powodzeniem używa-
ne są do realizacji toku problemowego w placówkach edukacyjnych. Można się jedynie zastanowić, czemu gry paragrafowe 
nie są popularnym środkiem dydaktycznym w szkołach czy kursach doszkalających. Z pewnością jedną z przyczyn jest niska 
świadomość walorów takich książek, hasła «gra książkowa» nie znajdziemy w podręcznikach do dydaktyki. (...) Drugą przy-
czyną jest z pewnością pracochłonność, jaką musi wykazać twórca gry paragrafowej”.

W Enigmas nowo poznane konstrukcje i słownictwo można przećwiczyć w licznych, różnorodnych zadaniach (podręcz-
nik zawiera klucz odpowiedzi). Przejrzysta, stonowana szata graficzna ułatwia zapamiętywanie nowych słówek, trudniejsze 
wyrazy są w tekście pogrubione, a na marginesach stron znajdują się ich tłumaczenia, co ułatwia płynną lekturę.

Kto jest autorem słów: „Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie 
umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy”?  
Swoją odpowiedź prześlij na adres:  sygnal@oficynamm.pl. 
Pierwsze 5 osób, które prześlą prawidłową odpowiedź, nagrodzimy bestsellerową publikacją Wydawnictwa EDGARD, 
z serii „Samo Sedno”. 
Szczegóły konkursu na: www.sygnal.oficynamm.pl/konkursy



58 sygnał  czerwiec–lipiec 201658

RAPORT

cztery filary edukacji w XXi wieku:
● uczyć się, aby wiedzieć, 
● uczyć się, aby działać, 
● uczyć się, aby żyć wspólnie,
● uczyć się, aby żyć z innymi,
● uczyć się, aby być.

Jacques Delor, UNESCO 

„jeden dzień z wybitnym nauczycielem  
znaczy więcej niż tysiąc dni zgłębiania ksiąg” 

(przysłowie japońskie)

czynniki obniżające prestiż zawodu  
nauczyciela w opiniach nauczycieli:

● Zmiany	społeczne – nauczyciel przestaje być głównym 
źródłem wiedzy dla swoich uczniów; nauczyciele mają 
przekonanie, że sprawują wobec społeczeństwa funkcję 
służalczą. 

● Brak	 wiedzy	 większości	 społeczeństwa	 na	 temat	
specyfiki	pracy	nauczycieli – nauczyciele nie mają wąt-
pliwości, że w opinii społecznej funkcjonują jako osoby do-
stające zdecydowanie za wysokie wynagrodzenie względem 
rzeczywistych nakładów pracy.

● Autoprezentacja	nauczyciela – pozycję społeczną na-
uczycieli obniża negatywna narracja na temat specyfiki 
ich pracy. Wypowiedzi nauczycieli koncentrują się raczej 
na przeciążeniu pracą, problematycznej młodzieży i braku 
wsparcia ze strony rodziców.

● Negatywna	rola	mediów – podtrzymująca i powielająca 
nieprawdziwy obraz tej profesji, zamiast promowania do-
brych praktyk w edukacji i jej postaci (np. superbelfrów).

● Niski	status	ekonomiczny – nauczyciele mają poczucie 
otrzymywania zbyt małego wynagrodzenia w stosunku do 
swoich kwalifikacji.

● Niska	 jakość	kształcenia	 i	pracy	nauczycieli – stu-
dia pedagogiczne postrzegane są przez społeczeństwo jako  
łatwe, nauczyciele mówią o braku odpowiedniego przygo-
towania do zawodu, szczególnie do pełnienia funkcji wy-
chowawczej i kontaktów z rodzicami. 

● System	 awansu	 zawodowego – istniejący system 
awansu zawodowego postrzegany jest przez nauczycieli 
nie jako mechanizm potwierdzający jakość pracy, ale jako 
umożliwiający wzrost wynagrodzenia. Prestiż zawodu jest 
także obniżany, zdaniem nauczycieli, poprzez formalizm 
i kontrolę obecną w ich codziennej pracy.

● Brak	 akceptacji	 dla	 zwiększenia	 praw	 ucznia – 
część nauczycieli ocenia negatywnie wzrost podmiotowości 
uczniów, zarzucając dzieciom i młodzieży brak poszanowa-
nia dla autorytetów.

● Relacje	w	gronie	pedagogicznym – podziały w gronie 
pedagogicznym obniżają komfort pracy i rzutują na poczu-
cie własnej wartości i skuteczności pracy.

● Rola	 związków	 zawodowych – w opinii nauczycieli 
związki zawodowe zabiegające o utrzymanie przywilejów 
obniżają swoimi działaniami pozycję społeczną nauczycieli.

IBE, Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli. Raport z badania jakościowego, 2015

Liczba nauczycieli na podstawie siO 
w latach 2006–2015, wykazanych 

we wszystkich szkołach i placówkach
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2006 – 644 373,41

2007 – 644 224,64

2008 – 646 465,34

2009 – 649 638,39

2010 – 652 385,91

2011 – 654 327,53

2012 – 643 839,65

2013 – 642 630,31

2014 – 654 183,93

2015 – 666 341,38
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W następnym numerze miesięcznika 

Przygotowania do nowego roku szkolnego:

stawianie uczniom granic 

Aranżowanie szkolnej klasy 

Przejmowanie wychowawstwa  
po innym nauczycielu 

integrowanie najmłodszych uczniów 

Wszystko o samorządzie uczniowskim
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