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B yłam ostatnim rocznikiem, który kończył ośmioletnią szkołę podstawową. I chyba pierw-
szym, któremu „groziła” tzw. nowa matura – pamiętam, jak przez pewien okres przygo-
towywaliśmy się do niej. Później temat nagle umarł (na szczęście, ponieważ najbardziej 

obawiałam się obowiązkowej matematyki – tak strasznej dla mnie!). To dobrze czy źle? Nie 
mam pojęcia. Wielkich chłopaków z ostatniego piętra podstawówki, czyli ósmoklasistów, oczy-
wiście pamiętam. Jako maluchy baliśmy się ich. Gimnazjum nie odczułam na własnej skórze, 
ale opinie słyszałam naprawdę różne i nieuczciwie by było, gdybym jednoznacznie uznała je 
za złe rozwiązanie. Od kiedy byłam uczennicą, minęło już sporo czasu. Z tego, co pamiętam, 
raczej niełatwo mi było iść do liceum, zmieniać otoczenie i mierzyć się z problemami wynika-
jącymi z systemu szkolnictwa czy okresu dojrzewania. Trudno mi jednak rozstrzygnąć, jak duże 
znaczenie miały rozwiązania syste-
mowe, które mnie dotknęły. Pewna 
jestem natomiast tego, że bardzo bra-

kowało mi pedagogów, którzy wspierali zainteresowania i rozwijali 
umiejętności wszystkich uczniów, szanowali ich poglądy – choćby re-
ligijne – i uważali, że najważniejsza nie jest moja ocena na tle innych, 
lecz to, czy udało mi się odnieść mój indywidualny sukces. Dopiero 
na studiach, w pracy i w organizacjach społecznych spotkałam ludzi, 
którzy te luki uzupełnili. 

Nie jestem więc pewna, czy moje dzieci powinny chodzić do 
szkoły powszechnej, czy może podstawowej, czy powinny spędzić 
w niej osiem lat, czy rozpocząć naukę przedmiotów w piątej klasie itd. 
Wiem natomiast, że uczynię wszystko, by chciały chodzić do szkoły. 
By nauka w szkole była dla nich przyjemnością, by zdobywały tam 
wiedzę i umiejętności na całe życie, a nie tylko po to, by coś „zakuć, 
zdać i zapomnieć”. By m.in. szkoła czyniła ich ludźmi szczęśliwymi, 
którzy chcą i potrafią zmieniać świat na lepsze. Czekam więc na zmia-
ny w oświacie, które z łatwością pozwolą zrealizować taki plan, które 
skupią się na uczniu oraz sposobach uczenia i wychowywania.

Nowa szkoła, nowe przepisy, niedługo nowy rok szkolny (na-
wet redaktor prowadząca, choć wciąż ta sama, ma nowe nazwisko). 
Dużo tych zmian, ale nie pierwszy raz tak się zdarza i na pewno da-
dzą Państwo radę! Tym bardziej, że sierpniowy numer będzie w tym 
pomagał: na s. 48 znajdą Państwo materiał na temat radzenia sobie 
ze zmianą, a na s. 11 tekst o przejmowaniu wychowawstwa. Nie 
brakuje też ważnych głosów w sprawie nowości w oświacie (s. 57). 
Przyjemnej lektury!
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kalendarium 
sierpień 2016

Data Zadanie nauczyciela Podstawa prawna

•	 13 sierpnia Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

•	 16 sierpnia 
–6 września

Egzaminy potwierdzające klasyfikacje w zawodzie (sesja 4)  
– część praktyczna

Dz.U. z 2015 r.  
poz. 673

•	 23–26 
sierpnia

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:
● część pisemna – 23 sierpnia,
● część ustna – 24–26 sierpnia

Dz.U. z 2015 r.  
poz. 959

•	 30 sierpnia Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych

•	 Do dnia 
posiedzenia 
rady 
pedagogicznej

Uczestniczenie w pracach zespołu zadaniowego nad opracowaniem 
projektu planu pracy szkoły (plan dydaktyczno-wychowawczy)  
wraz z harmonogramem imprez szkolnych

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

•	 Do 31 sierpnia Udział w posiedzeniu rady pedagogicznej rozpoczynającej rok 
szkolny 2016/2017

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

•	 Do 31 sierpnia Przygotowanie:
● planu pracy wychowawczej z klasą,
● wstępnego harmonogramu wycieczek i wyjść z klasą,
● kalendarza klasowych uroczystości, imprez, ważnych wydarzeń 

•	 Do 31 sierpnia Przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania: 
● dzienniki lekcyjne, 
● arkusze ocen, 
● indeksy w szkołach dla dorosłych, 
● dzienniki innych zajęć

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

•	 31 sierpnia Wydanie przez właściwy organ decyzji o nadaniu lub odmowie 
nadania stopnia awansu zawodowego

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

•	 31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności
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Aktualności prawnooświatowe w skrócie:
● Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o systemie oświaty. W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obo-

wiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od następnego roku CKE będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, 
z których będą one mogły korzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynają-
cych kolejny etap edukacji. Od 2017 r. zdający będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów: 
maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 
Już od roku szkolnego 2015/2016 osoby zadające maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a od 
roku szkolnego 2016/2017 także osoby zdające egzamin gimnazjalny – podczas wglądu do swoich prac egzamina-
cyjnych – będą mogły je fotografować.

● Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:
● Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
● Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
● Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
● Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców 

w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
● MEN proponuje zmianę w rozporządzeniu dotyczącym organizacji roku szkolnego – rok szkolny miałby się kończyć 

w najbliższy piątek następujący po 20 czerwca. Projekt trafił do konsultacji publicznych.
● Od 1 września br. zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń 

związanych z zawarciem umowy o pracę będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem 
go do pracy.

● 27 czerwca MEN ogłosiło proponowane zmiany w systemie edukacji. W strukturze szkolnictwa to m.in.:
● Nauka w szkole podstawowej będzie trwała osiem lat i zostanie podzielona na klasy I–IV – poziom podstawowy 

(wczesnoszkolny) i klasy V–VIII – poziom gimnazjalny. Nauczyciele klas I–IV w klasie IV dostaną do pomocy na-
uczyciela wprowadzającego z propedeutyki przedmiotu, aby poradzić sobie z prowadzeniem lekcji (jednocześnie 
rozpoczną pracę z kolejną klasą I). Plan na lata 2017–2019 zakłada naukę w dwóch budynkach. Od roku szkolnego 
2019/2020 nauka ma się odbywać w jednym budynku. Realizacja wszystkich założeń reformy planowana jest na 
2022 r.

● Gimnazja zostaną zlikwidowane, a nauka w liceum będzie trwała cztery lata,
● Szkoły zawodowe zostaną przekształcone w branżowe – pierwszego i drugiego stopnia. Po ukończeniu drugiego 

stopnia uczniowie będą zdawać „zawodową maturę”, po której będą mogli pójść do wyższej szkoły zawodowej 
na studia licencjackie. Zawodowa matura nie będzie uprawniała do pójścia na studia magisterskie. Projekt zakłada 
również włączenie pracodawców w obszary kształcenia zawodowego.

● Szkoły specjalne przemianowane zostaną na szkoły specjalistyczne.
Ponadto ministerstwo proponuje m.in.:
● Wprowadzenie korelacji przedmiotowej pomiędzy historią, językiem polskim a wiedzą o społeczeństwie oraz zwięk-

szenie liczby wycieczek do miejsc historycznych.
● Wprowadzenie możliwości realizacji jednej godziny WF-u na zajęciach popołudniowych w ramach SKS-u.
● Dostosowanie egzaminów zawodowych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, uproszczenie procedur ma-

turalnych, a także rezygnację z prowadzenia dokumentacji tzw. godzin karcianych.
● Upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu szkolnego i samorządności szkolnej, powołanie szkolnych rad 

wolontariatu oraz rozszerzenie treści podstawy programowej określających właściwe zachowania i postawy.
● Wprowadzenie nowego stopnia awansu – nauczyciel specjalista i wydłużenie pierwszego stażu o rok.
● Obowiązkowe wyodrębnienie środków na doskonalenie nauczycieli.
● Zwiększenie dodatku dla wychowawcy klasy.
● Utworzenie tzw. stolika branżowego.

Źródło: MEN

AKTUALNOŚCI
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„Dzieci potrzebują granic” – tego rodzaju komuni-
katy słyszymy dość często. W potocznych dyskursach 
o wychowaniu pojawia się wiele zaleceń mówiących 
o konieczności regulowania działań młodych ludzi, wy-
tyczania nieprzekraczalnych linii, określania zasad, które 
muszą być bezwzględnie przestrzegane. Podkreśla się, że 
leży to w interesie dzieci – odgórnie ustalane ograniczenia 
ujmują ich aktywność w sztywne ramy, co zapewnia im 
poczucie bezpieczeństwa, chroni przed chaosem, prze-
ciwdziała zagubieniu.

Nie ulega wątpliwości, że poczucie bezpieczeństwa 
jest podstawową potrzebą człowieka. Nasze mózgi łakną 
przewidywalności. Trudno doskonalić się w atmosferze 
zagrożenia, lęku, niepewności jutra. Dopiero na stabilnym 
fundamencie mogą rozkwitać pasje i dokonywać się samo-
rozwój. Szczególnie dzieci chcą czuć się pewnie. Poszu-
kują przewodników, ułatwiających im poruszanie się po 
niejednoznacznym i często niegościnnym świecie. Taką 
rolę mają do odegrania nauczyciele – alchemicy sensu, 
jak pisał Zygmunt Bauman, przerabiający kamienie nie-
pewności na bezcenny kruszec zrozumienia. Uczniowie 
potrzebują jak powietrza mądrych dorosłych, świadomych 
siebie, pełnych pasji i przekonania do tego, co robią. Sta-
bilnych, z jasno określonymi zasadami, ale otwartych na 
dialog. Idących własną, jasno wytyczoną drogą, ale poka-
zujących alternatywne ścieżki.

O co tu chodzi?
W moim przekonaniu wytyczanie granic nie jest istotą 

procesu szkolnego wychowania. Jest tylko strategią realiza-
cji pewnych potrzeb. Granice mogą pomagać w rozwoju 
ucznia, ale czasem, zbyt zasadniczo traktowane, mogą go 
blokować. Na pewno nie powinny być traktowane po prostu 
jako instrument sprawowania władzy.

Dyskusyjne wydaje się już samo określenie „wyznacza-
nie granic dziecku”. Czyni ono z dorosłego jednoosobowe-
go decydenta – architekta ścieżek, po których ma się poru-
szać młody człowiek. Czy rzeczywiście proces wdrażania 
ucznia do życia społecznego ma przebiegać w ten sposób? 
Każdy człowiek jest suwerenem, mającym prawo do samo-
określenia, wyrażania siebie, swobodnego rozwoju. Wrzu-
canie go w arbitralnie ustalone ramy, krępujące matryce, 
bez liczenia się z jego zdaniem, narusza jego autonomię 
i godność. Misją nauczyciela jest przygotowanie młodego 
człowieka do aktywności służącej dobru wspólnemu, do 
zmagania z wyzwaniami, jakie niesie świat, do twórcze-
go przekształcania rzeczywistości. A to wymaga nie tylko 
posłuszeństwa, ale także kreatywności, innowacyjności, 
eksperymentowania, wychodzenia poza schematy, wdru-
kowane przekonania. Niejednokrotnie także przekracza-
nia granic – w celu poszukiwania nowych rozwiązań. To 
wywiodło nas w końcu z jaskiń. Granice bywają przecież 
subiektywne. Nie są ustalane raz na zawsze. Jeśli pojawią 

Stawianie uczniom  
granic

„o ileż cenniejsza niż wszystkie zasady tego świata jest odrobina człowieczeństwa”  
–  powiedział jean Piaget. czym są, a czym powinny być granice stawiane w szkole?  

czy jest sens je wyznaczać?

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

Stawianie uczniom granic | TEMAT WYDANIA
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się rozsądne argumenty, jeśli zaistnieje realne zapotrzebo-
wanie społeczne – można je modyfikować, dostosowywać 
do realiów.

Jak zatem działać? 
Granice w szkole XXI w. muszą być dopasowane do po-

trzeb wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego i stano-
wić (przynajmniej w pewnej mierze) efekt zbiorowych usta-
leń. Szkoła powinna być wobec tego miejscem przerabiania 
(w dyskusji) istniejących granic i wspólnego wypracowy-
wania nowych – służących interesom członków wspólnoty 
szkolnej. Kluczowe jest wyjaśnianie genezy istniejących za-
sad. Uczniowie muszą wiedzieć, jaki jest ich sens. Inaczej 
reguły będą dla nich tylko pustymi schematami, oderwanymi 
od ich codziennej rzeczywistości.

Zachęcanie młodych ludzi do przemyśleń nad rolą gra-
nic (ich znaczeniem kulturowym, moralnym, ich użytecz-
nością, także jako czynnika wspomagającego ich własny 
rozwój) jest cenną inwestycją w pogłębianie ich świado-
mości. Służy doskonaleniu umiejętności wyrażania siebie, 
argumentowania, negocjowania (i renegocjowania), docho-
dzenia do konsensusu. Pozwala zrozumieć, że ustalanie 
granic jest procesem dynamicznym, elastycznym, mody-
fikowalnym w czasie. Takie działanie zwiększa poczucie 
sprawstwa, wpływu na własne życie. W końcu podejmowa-
nia decyzji uczymy się poprzez… podejmowanie decyzji, 
nie przez słuchanie poleceń.

Dzieci to nie proste organizmy, które trzeba tresować 
za pomocą zewnętrznej stymulacji. Nadmierna kontrola 
nie służy kształtowaniu człowieka wewnątrzsterownego, 
samoregulującego się, odpowiedzialnego za samego siebie. 
Jeśli wybierzemy drogę dyktatorskiego narzucania, możemy 
otworzyć drzwi do budowy społeczeństwa autorytarnego. 
A chodzi nam przecież o tworzenie wspólnoty świadomych 
jednostek, nie społeczeństwa robotów – wykonawców po-
leceń. O budowę społeczeństwa innowacyjnego, transgre-
syjnego, przekraczającego własne granice na drodze do 
permanentnego rozwoju.

Punkt widzenia
Podczas rozmów z nauczycielami słyszę różne opinie, 

np.: „Dzieciom przecież łatwiej żyje się w świecie, gdzie do-
kładnie wiadomo, co i kiedy można robić, gdzie wszystko 

jest dokładnie wyznaczone”. Ale kto to ustala? Na podstawie 
czego? Czy te role są niezmienne? Inne popularne stwier-
dzenie to: „Dzieci potrzebują ustalonych granic, bo nie mają 
świadomości, że źle czynią”. Tak, ale przecież nie wszyscy 
dorośli także ją mają, prawda? Być może w ich procesie 
dojrzewania również zabrakło refleksji nad własnym działa-
niem. I wreszcie częsty osąd, z jakim się spotykam: „Dzieci 
muszą mieć wyznaczone granice, gdyż bez nich będą ule-
gać kaprysom czy zachciankom”. Jak jednak odróżnić kaprys 
od rzeczywistej potrzeby? Zachciankę od woli działania? 
Czy rzeczywiście zawsze jesteśmy nieomylnymi arbitrami? 
Często nie doceniamy dziecięcych emocji, lekceważymy je, 
uznajemy za mniej wartościowe.

Szkoła odpowiadająca na wyzwania XXI w. nie może 
po prostu wdrażać uczniów do biernego posłuszeństwa. 
Wprowadzając młodego człowieka w świat granic (ogra-
niczeń), nie wystarczy chować się za komunikatem: „nie, 
bo nie”. Uczeń powinien rozumieć, że istniejące grani-
ce czemuś służą, że nie stanowią jedynie manifestacji 
nauczycielskiej siły, zewnętrznej przewagi, jaką posiada 
pedagog (wypadkowej roli, w jakiej został obsadzony), nie 
są instrumentem służącym do regulowania posłuchu, lecz 
mają sensowne umocowanie. Z jednej strony wynikają 
z pewnej tradycji (są pochodną wielowiekowej refleksji 
nad światem), z drugiej u ich podstaw leży autentyczna 
troska o dobro ucznia.

Oczywiście uczeń może mieć problemy z samodzielnym 
ustalaniem swoich granic. Czasem, na pozór, nie jest tym 
zainteresowany. Może wydawać się znudzony. Może spra-
wiać wrażenie, że czeka na jasne wytyczne. Z ust świeżych 
absolwentów liceów słyszałem wielokrotnie: „Niech pan już 
zdecyduje za nas”, „To przecież rola nauczyciela, by ustalać 
zasady”. Czy taka bierność wynika z naturalnej niezdolności 
do kierowania sobą? Czy raczej z przyzwyczajenia do tego, 
że decyzje podejmował przez lata ktoś inny, a niezależne siły 
sterowały naszym życiem?

Uczniowie vs granice
Dopuszczenie uczniów do ustalania zasad ogranicza-

jących ich działania nie ma nic wspólnego z permisywi-
zmem. Nie oznacza przecież zezwolenia na dowolną ak-

TEMAT WYDANIA | Stawianie uczniom granic
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tywność. Nie jest przejawem lekceważenia granic. Wręcz 
przeciwnie – granice mogą być poważnie traktowane przez 
ucznia dopiero wówczas, gdy postrzega je jako wynik pro-
cesu, w którym uczestniczył.

Jaka ma być w tym wszystkim rola nauczyciela? Oczywi-
ście trudno, aby we współczesnych realiach pozostał jedynie 
facylitatorem procesu wspólnego ustalania granic. Nie ule-
ga wątpliwości, że dysponuje (jako dorosły) większą wiedzą 
i doświadczeniem. Jest także w stanie (zazwyczaj) przewi-
dzieć więcej konsekwencji określonych działań. Jest świado-
my ograniczeń strukturalnych. Co więcej, ma do wykonania 
w szkole konkretne zadania. Jego obowiązkiem (podobnie 
jak rodzica) jest dbanie o bezpieczeństwo młodego człowie-
ka. Tu nie ma mowy o ustępstwach. Jeśli pojawia się bezpo-
średnie zagrożenie dla dziecka – dorosły musi ingerować.

Zdanie nauczyciela powinno być zatem decydujące. Jako 
organizator edukacyjnej przestrzeni ma prawo regulować re-
lacje w grupie. Oddając młodym ludziom obszar do samo-
dzielnego działania, nie może wyrzec się odpowiedzialności 
za wychowanie. Ważne jednak, by nie chował się za biurokra-
tyczną tarczą. Uczniowie potrzebują autentycznych ludzi, nie 
urzędników osadzonych w rolach. Najskuteczniejszym sposo-
bem przekazywania norm czy wartości jest osobisty przykład. 
Inspiracją do poszukiwania rozwiązań w tym obszarze mogą 
być książki Jespera Juula (np. Nie z miłości). Ten duński publi-
cysta wskazuje, że kluczowe pytanie dotyczące wychowania 
powinno brzmieć nie tyle: „Co wolno, a czego nie wolno dzie-
ciom?”, ile: „Na czym mi, jako dorosłemu, zależy i jakie to ma 
konsekwencje dla moich podopiecznych?”. Chodzi o przenie-
sienie języka na poziom indywidualnych potrzeb. Komuniko-
wanie powinno odbywać się w pierwszej osobie.

Granice dotyczyłby zatem głównie tego, czego ja, jako 
nauczyciel, osobiście nie lubię, co mi przeszkadza, co mnie 
drażni, co wywołuje mój niepokój, co kłóci się z moją misją, 
co narusza moje zobowiązania. Przekazujmy raczej nasze 
osobiste nastawienie. Przestańmy odwoływać się do abstrak-
cyjnych zasad. Zamiast chronić się za wygodnym: „nie moż-
na...”, powiedzmy: „nie mogę ci na to pozwolić, bo jestem 
za ciebie odpowiedzialny” czy „Nie podoba mi się sposób, 
w jaki traktujesz innych”. Zwracając się do uczniów w ten 
sposób, zaznaczamy naszą obecność. Stajemy się bardziej 

ludzcy – mniej urzędniczy. Szkoła powinna być przecież 
miejscem inspirujących spotkań, nie fabryką posłusznych 
absolwentów.

Wielu współczesnych myślicieli, sięgających m.in. do 
wiedzy z teorii zarządzania (Frederic Laloux, Alfie Kohn, 
Daniel Pink) czy neurobiologii (Joachim Bauer, Gerald Hu-
ether, Manfred Spitzer), podkreśla konieczność budowania 
szkolnego życia na autentycznych relacjach. Tak, by uczeń 
czuł, że nie chodzi o teoretyczne modele, lecz o rzeczywistą 
troskę o jego bezpieczeństwo czy pragnienie spokoju i ładu, 
zapewniającego warunki do realizacji stawianych nauczy-
cielowi celów. Zastępowanie bezosobowych reguł osobisty-
mi granicami powoduje, że podopiecznemu łatwiej się do 
nich odnieść. Konfrontuje się wówczas nie ze schematami, 
lecz potrzebami konkretnego człowieka. W ten sposób grani-
ca zostaje oderwana od rytuałów kary, strachu, wymuszania. 
W konsekwencji zanika relacja władzy, a nauczyciel przesta-
je być zimnym egzekutorem reguł, na które nie ma wpływu. 
Zasady stają się bliższe, a tym samym bardziej zrozumiałe, 
łatwiej akceptowalne i przyswajalne.

Praktyka
Warto skorzystać w pracy z uczniami z metod nieinwa-

zyjnej komunikacji, opisanych chociażby w książkach Tho-
masa Gordona (Wychowanie bez porażek, Wychowanie bez 
porażek w szkole) czy zawartych w regułach coraz popular-
niejszego Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga. 
Wprowadzają one czterostopniową formę wyrażania emocji:

Stawianie uczniom granic | TEMAT WYDANIA
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1. Spostrzeganie (zauważenie konkretnych faktów, które 
nam przeszkadzają, bez oceniania ich), np. „Już trzeci 
dzień w tym tygodniu przychodzisz na lekcję spóźniony”.

2. Uczucia (wyrażenie konkretnych emocji, które pojawiają 
się w efekcie działań drugiej osoby), np. „Irytuje mnie to, 
ponieważ przeszkadza mi to w prowadzeniu lekcji”.

3. Potrzeby (informacja o potrzebie, jaką narusza zacho-
wanie drugiej osoby), np. „Zakłóca mi to moją potrzebę 
porządku i nie pozwala komfortowo wykonywać moich 
obowiązków”.

4. Prośba (wyrażenie prośby o konkretne działanie, które 
druga osoba mogłaby podjąć, by zaspokoić naszą potrze-
bę), np. „Prosiłbym cię zatem, abyś przychodził na lekcje 
punktualnie. Czy jesteś w stanie to zrobić?”.
W tym kontekście warto się zastanowić, co rzeczywi-

ście nam przeszkadza w zachowaniu uczniów i z czego 
wynika nasza niezgoda na pewne formy aktywności. Czy 
chodzi o rzeczywiste, głębokie przeświadczenie o szkodli-
wości czynu, czy tylko nasze wyobrażenia? W jakie nasze 
potrzeby to godzi? Czy, przykładowo, kiedy uczeń na lekcji 
je bułkę lub pije, naprawdę narusza to nasze granice? Czy 
czujemy się z tym niekomfortowo? Czy godzi to w nasze 
„ja”? Z czego bierze się nasz opór wobec takich działań? 
I wreszcie kwestia konsekwencji. To oczywiście wartościo-
wa cecha, nie jesteśmy jednak maszynami. Źle pojmowana 
konsekwencja bywa zabójcza. Czasem pojawiają się oko-
liczności nieprzewidziane. Uczniowie cenią nauczycieli, 
którzy pozostają otwarci na ich głosy. Bardziej zależy im na 
sprawiedliwości niż na żelaznej, zimnej konsekwencji. Nie 
jest przecież żadną ujmą, kiedy damy się przekonać. Nie 
stracimy szacunku i pokażemy uczniom, że ich zdanie jest 
dla nas ważne.

Podsumowując, zamiast stawiać uczniom granice – ra-
czej pokazujmy nasze własne. Przedstawiajmy argumenty 
uzasadniające istnienie określonych reguł. A jeszcze lepiej 
– twórzmy przestrzeń do refleksji nad ich obecnością w spo-
łecznym życiu. Dajmy uczniom jak najwięcej miejsca do 
dokonywania wyborów. Uczmy rozpoznawać i pokazywać 
swoje granice. Wskazujmy, jak szanować granice innych. 
Zaznaczajmy, że jeśli działania obcych osób naruszają ich 
dobro, konieczne jest jednoznaczne powiedzenie „nie”. 

Trzeba chronić siebie. Takie działanie można podzielić na 
cztery elementy:

● zapewniajmy uczniom możliwość refleksyjnej anali-
zy uniwersalnych granic kulturowo-prawnych, które 
stanowią kontekst ich społecznych działań, w szkole 
i poza nią,

● jasno komunikujmy nasze granice osobiste (co nam nie 
odpowiada, co przeszkadza, co godzi w wyznaczone 
zadania),

● wspomagajmy uczniów w procesie rozpoznawania 
i wytyczania własnych granic, identyfikowania i komu-
nikowania personalnych wartości, które winny być sza-
nowane przez innych – jest to niezwykle ważne w kon-
tekście ich godności, poszanowania samego siebie,

● inicjujmy działania na rzecz szukania rozwiązań go-
dzących sprzeczne oczekiwania wszystkich podmio-
tów (czego efektem byłaby mapa zasad regulujących 
funkcjonowanie w placówce – na kształt której mieliby 
wpływ także sami uczniowie).

Oczywiście założenie o potrzebie podmiotowego podej-
ścia do ucznia, szanowania jego zdania, dopuszczenia go 
do procesu ustalania granic nie zmienia faktu, że wszyscy 
funkcjonujemy w określonym systemie społecznym. Istnieją 
w nim zasady nienaruszalne, wynikające z ogólnych norm. 
Wymaga ich prawo i dobry obyczaj. Trudno nad nimi deba-
tować na poziomie jednostki szkolnej, nadal pozostaje jed-
nak wiele miejsca na wspólne wypracowywanie rozwiązań. 
I warto z tego korzystać.
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Inny temperament, inne metody wychowawcze, sposoby 
nagradzania i karania. Wszyscy członkowie klasy muszą się 
w swoisty sposób „przestawić” na inny sposób zarządzania. 
Nie ma żadnego aktu prawnego, który omawiałby obowiązki 
wychowawcy klasy. Większość z nich ma charakter umowny 
i jest zapisana w statucie szkoły.

Klasa jako grupa społeczna
Każda grupa społeczna rządzi się swoimi prawami. Ma 

swój własny sposób porozumiewania się, cele i podporząd-
kowane im normy oraz role grupowe. Klasa, której członko-
wie się już znają, podlega specyficznemu procesowi. Stopień 
wewnętrznej integracji, pojawiające się konflikty, zaangażo-
wanie uczniów w osiąganie stawianych przed nimi celów 
zależy od fazy procesu grupowego, w którym znajduje się 

zespół. Nowy wychowawca, planując pracę wychowaw-
czą, powinien mieć świadomość istniejących już elementów 
funkcjonowania grupy i wziąć je pod szczególną uwagę.

Czasami zdarza się, że w klasie rządzi lider nieformalny, 
mający większy wpływ na funkcjonowanie zespołu klasowe-
go niż wychowawca. Nie jest to korzystne. Aby poznać rela-
cje panujące w grupie, swoiste powiązania oraz odgrywane 
przez uczniów role, warto na jednej z pierwszych lekcji wy-
konać badanie socjometryczne. W tym celu należy uczniom 
zadać pytanie, np. „Z kim chciałabyś/chciałbyś pojechać na 
wycieczkę?”. Klasyczne badanie zawiera zawsze jeszcze 
jedno pytanie obok wymienionego, tym razem o wydźwięku 
negatywnym, wskazującym na koleżankę/kolegę, która/któ-
ry jest akceptowana/akceptowany w najmniejszym stopniu, 
np. „Komu nie pożyczyłabyś/nie pożyczyłbyś swojej ulubio-
nej gry komputerowej?”. Coraz większa liczba pedagogów 
na świecie odchodzi jednak od stosowania tego pytania ze 
względu na jego negatywny wpływ.

Polecaną metodą jest test rysunkowy. Jego podstawą jest 
przygotowany wcześniej rysunek drzewa, na którym i pod 
którym znajdują się ludziki symbolizujące uczniów. Nie-
które z nich powinny wchodzić z sobą w relacje. Wszystkie 
powinny przybierać różne pozy (np. jeden siedzi na gałęzi, 
drugi patrzy w dół). Liczba postaci przedstawionych na przy-
gotowanym rysunku powinna być zgodna z liczbą uczniów 
w klasie. Zadaniem uczniów jest wpisanie imion w przedsta-
wione postacie i jednocześnie zaznaczenie innym kolorem 
swojej osoby. Nauczyciel poznaje w ten sposób nie tylko 
relacje, jakie panują w klasie, lecz ma również możliwość 
przeanalizować role grupowe, jakie odgrywają poszczegól-
ni członkowie społeczności klasowej, oraz poznać poczucie 
własnego miejsca w zespole poszczególnych uczniów.

Przejęcie wychowawstwa
nowy rok szkolny to zwykle liczne zmiany, również personalne.  

wychowawca wchodzący do już istniejącego i funkcjonującego zespołu klasowego  
ma więc przed sobą nie lada wyzwanie. takie wydarzenie zawsze jest rewolucją.

J a g n a  N i e p o k ó l c z y c k a - G a c

Przejęcie wychowawstwa | Z KAŻDEJ STRONY
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Jednym z podstawowych obowiązków nowego wycho-

wawcy jest wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją wszyst-
kich powierzonych mu uczniów. Szczególną uwagę warto 
zwrócić na: arkusze ocen, zaświadczenia uczniów z wynika-
mi egzaminów zewnętrznych, ich orzeczenia i opinie, IPET-y.

Zasadne jest, aby analiza dokumentów odbywała się we 
współpracy z odchodzącym wychowawcą, który uzupełni 
przekazywane informacje o swoje spostrzeżenia. Jeżeli jest 
to niemożliwe, nowemu wychowawcy towarzyszyć powi-
nien pedagog szkolny, który pomoże zrozumieć szczególną 
sytuację uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego do 30 września wychowawca wraz z zespołem 
nauczycieli uczących dziecko oraz pracujących z nim specja-
listów ma obowiązek stworzyć na piśmie IPET i przedstawić 
jego propozycję do zatwierdzenia rodzicom. Jeżeli takowy 
już istnieje, bo został utworzony na cały etap edukacyjny, 
konieczne jest w pierwszych dniach nowego roku szkolnego 
przeanalizowanie i zaktualizowanie zawartych w nim celów 
oraz dopasowanie do nich podejmowanych działań.

Wzajemne poznanie
Pierwsze wrażenie wywoływane na otoczeniu jest bar-

dzo ważne. Zazwyczaj ocena jest dokonywana na podstawie 
pierwszych kilkunastu sekund. Często nowe wychowawstwo 
obejmuje nauczyciel znany już uczniom oraz ich rodzicom. 
Jeżeli jednak jest to osoba zupełnie nowa, powinna ona pa-
miętać, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Potem 
wszystkie doświadczenia, jakie zdobywają uczniowie oraz 
ich rodzice, są podporządkowywane pierwszym spostrzeże-
niom. Ideałem byłoby, gdyby nowy wychowawca znał imio-
na swoich uczniów, np. na podstawie tablo. Pozwala to na 
nawiązanie bezpośredniego kontaktu i zaskoczenie w pozy-
tywny sposób swoich podopiecznych. Również w relacjach 
z rodzicami znajomość dokumentacji oraz danych uczniów 
może przynieść wiele dobrego. Swoista wzajemna prezenta-
cja może nastąpić np. podczas specjalnie w tym celu zorga-
nizowanego wspólnego pikniku lub ogniska. Oczywiście po-
dawane uczniom oraz ich rodzicom informacje powinny być 
wyselekcjonowane i odpowiednio dobrane do wieku grupy.

Integracja
Bardzo ważna dla funkcjonowania zespołu klasowego 

jest dbałość o przebieg procesu grupowego. Zawsze uru-
chamia się on w związku z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego. Jego przebieg jest bardziej burzliwy, jeżeli towa-
rzyszy mu zmiana wychowawcy, pełniącego funkcję lidera 
formalnego. Zmiany związane z procesem grupowym są na-
turalne. Porządek występujących faz jest zawsze taki sam: 
wstępna integracja, konflikt, rzeczywista współpraca, rozpad 
lub przekształcenia. W związku ze zmianą wychowawcy 

klasa znajduje się w fazie przekształcenia. Nowy lider ze-
społu wraz z podjęciem swojej roli zmienia charakter funk-
cjonowania zespołu. Dlatego swoją pracę nauczyciel powi-
nien rozpocząć od zaplanowanych działań integracyjnych. 
Warto w tym celu zorganizować dla uczniów jednodniowy 
„wypad”, np. poza miasto. Wspólny rajd czy też piknik po-
łączony z ogniskiem jest dobrą okazją do poznania swoich 
podopiecznych. Wycieczka taka nie powinna jednak trwać 
dłużej niż jeden dzień, gdyż dłuższa wyprawa z nieznajomą 
grupą dzieci lub młodzieży może być ryzykowna. Warto tak 
zaplanować pierwsze godziny wychowawcze, aby wypeł-
niały je głównie gry i zabawy integracyjne.

Faza konfliktu, która jest nieunikniona, powinna rozgry-
wać się pod okiem wychowawcy. Pozwala to na przypo-
mnienie w trakcie trwania ożywionej dyskusji obowiązują-
cych w klasie norm. Umożliwia również zadbanie o rodzące 
się nowe role grupowe i wyeliminowanie w zarodku tych, 
które są niekorzystne dla rozwoju uczniów, np. kozła ofiar-
nego. Przyczynkiem do zaistnienia fazy konfliktu może być 
np. dyskusja na temat celu planowanej wycieczki.

Rodzice 
Obowiązujące prawo mówi, że szkoła wspomaga rodziców 

w ich roli wychowawczej. Dlatego obowiązkiem osoby, która 
obejmuje wychowawstwo, jest nawiązanie z nimi ścisłej współ-
pracy, która pozwala na realizację wspólnie ustalonych treści 
wychowawczych. Pierwsze zebranie powinno być przemyśla-
ne i dogłębnie przygotowane. Warto przygotować dla rodziców 
garść pozytywnych informacji dotyczących ich dzieci. Zebranie 
musi mieć również wymiar informacyjny. Wychowawca powi-
nien zająć stanowisko i zapoznać rodziców z:

● planem działań wychowawczych,
● zasadami indywidualizacji pracy z uczniami oraz 

wspierania uczniów o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych,

● kryteriami oceny zachowania,
● zasadami usprawiedliwiania nieobecności, w tym wy-

ciągania konsekwencji w wypadku nieuzasadnionej 
absencji,

● w gimnazjum: z zasadami realizacji projektu edukacyj-
nego, o ile jego wykonanie jest przewidywane w da-
nym roku szkolnym,

● zasadami i sposobami komunikowania się z nim oraz 
z pozostałymi nauczycielami.

Jagna Niepokólczycka-Gac
Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społeczny 
sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, współtwórca 
Instytutu Szkoleń Oświatowych. W  swojej pracy za-
wodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy 
dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunk-
cjami i jego rodzinie oraz na kształtowaniu pozytywne-
go klimatu społecznego w szkole

Z KAŻDEJ STRONY | Przejęcie wychowawstwa
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Warto pamiętać, że Karta nauczyciela (KN) reguluje na-
wiązanie stosunku pracy z nauczycielem w publicznych 
szkołach i placówkach oświatowych, natomiast w sprawach 
wynikających ze stosunku pracy, które nie zostały uregulo-
wane w KN, stosuje się przepisy Kodeksu pracy (k.p.). Do 
rozwiązywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy na-
uczycieli właściwy jest sąd pracy, stroną stosunku pracy za-
wieranego przez nauczyciela jest szkoła lub zespół szkół, 
szkoła lub zespół szkół jest pracodawcą dla nauczyciela, 
z kolei funkcję kierownika zakładu pracy pełni dyrektor 
szkoły lub zespołu.

Niezbędne warunki
Stosunek pracy z nauczycielem (niezależnie od posiada-

nego przez niego stopnia awansu zawodowego) może zostać 
nawiązany, jeżeli spełnia on następujące warunki (art. 10 ust. 5  
pkt 2–5 KN):

● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 
i korzystanie z praw publicznych,

● nietoczenie się przeciwko nauczycielowi postępowa-
nia karnego w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscypli-
narne,

● brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

● brak prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną:
● wydalenia z zawodu nauczyciela,

● zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania uka-
ranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 
trzech lat od ukarania;

● posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania 
danego stanowiska.

Uwaga: od 31 maja 2016 r. powyższe wymagania sta-
wiane są także nauczycielom, którzy planują nawiązanie 
stosunku pracy w:

● publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorial-
nego,

● przedszkolach niepublicznych, niepublicznych pla-
cówkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 KN, 
oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych.

Dodatkowe wymogi stawiane są nauczycielom, którzy 
mają zostać zatrudnieni na podstawie mianowania (art. 10 
ust. 5 pkt 1 i 6 KN). Możliwe jest zatrudnienie nauczyciela 
na podstawie mianowania, jeżeli:

● posiada on obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten 
nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym,

Formalny początek  
pracy

nawiązanie stosunku pracy wiąże się z koniecznością dopilnowania przez nauczyciela  
kilku formalności. Podpowiadamy, na co należy zwrócić uwagę, zwłaszcza w związku  

z najnowszymi zmianami w przepisach.

M a r c i n  M a j c h r z a k
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● w danej jednostce oświatowej istnieją warunki do za-
trudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na 
czas nieokreślony.

Udokumentowanie spełnienia warunków
Przy nawiązywaniu stosunku pracy dyrektor sprawdza, 

czy zatrudniany nauczyciel posiada kwalifikacje do zajmo-
wania danego stanowiska i do dyrektora należą kompetencje 
co do oceny, czy ukończony przez nauczyciela kierunek (spe-
cjalność) studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu 
lub rodzaju prowadzonych zajęć. Jest to indywidualna ocena 
pracodawcy w zakresie posiadanych kwalifikacji przez oso-
bę ubiegającą się o pracę – w taki sposób wypowiedział się 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w Wyroku 
z dnia 6 grudnia 2006 r. (II SA/Wa 1725/06). Dokumentami 
potwierdzającymi kwalifikacje są przede wszystkim dyplomy 
ukończenia studiów bądź zakładu kształcenia nauczycieli, 
a także świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 
Jeżeli kandydat do pracy w szkole nie uzyskał przygotowa-
nia pedagogicznego w czasie studiów, oddzielnie przedsta-
wia zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego. 
Wymagania kwalifikacyjne stawiane nauczycielom określa 
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wy-
maganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyż-
szego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli.

W celu udokumentowania posiadania przez nauczyciela 
pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania 
z praw publicznych, a także faktu, że nie toczy się przeciw-
ko niemu postępowanie karne, wystarczy złożenie przez 
niego stosownego oświadczenia. Uwaga: 31 maja br. zmia-
nie uległy wymagania stawiane nauczycielom w zakresie to-
czących się przeciwko nim postępowań. Aktualnie przepisy 

wymagają, by przeciwko nauczycielowi nie toczyło się po-
stępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne. 
Natomiast w celu potwierdzenia faktu, że nauczyciel nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, przed nawiązaniem 
stosunku pracy konieczne jest przedstawienie dyrektorowi 
szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Infor-
macja taka może być uzyskana odpłatnie w punktach KRK 
po wypełnieniu odpowiedniego formularza.

Ponadto, docelowo od 1 stycznia 2017 r., nauczyciel 
w celu potwierdzenia, że nie jest ukarany jedną z ww. kar 
dyscyplinarnych, będzie zobowiązany przedstawić dyrekto-
rowi przed nawiązaniem stosunku pracy informację z two-
rzonego obecnie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinar-
nych. Z kolei w okresie przejściowym, a więc od 31 maja 
do końca br., nauczyciel będzie zobowiązany do złożenia 
dyrektorowi przed nawiązaniem stosunku pracy oświadcze-
nia – w postaci papierowej albo elektronicznej.

Zawarcie umowy o pracę lub aktu mianowania
Po zweryfikowaniu powyższych kwestii możliwe jest 

podpisanie z nauczycielem umowy o pracę lub aktu miano-
wania. Umowa powinna określać (art. 14 KN):

● strony umowy, 
● rodzaj umowy (np. na czas określony/nieokreślony), 
● datę zawarcia, 
● termin rozpoczęcia pracy, 
● rodzaj pracy (stanowisko), 
● miejsce wykonywania pracy (w przypadku zatrudnie-

nia nauczycieli w zespole szkół powinna określać także 
typy szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel),

● wymiar czasu pracy, 
● wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi 

pracy, ze wskazaniem składników wy-
nagrodzenia – przy czym zakwalifiko-
wanie nauczyciela do określonej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego może 
nastąpić po przedstawieniu przez niego 
oryginalnych dokumentów (akt nadania 
stopnia awansu zawodowego, świa-
dectw, dyplomów) albo uwierzytelnio-
nych odpisów/kopii tych dokumentów.

Zgodnie z art. 26 k.p. stosunek 
pracy nawiązuje się w terminie okre-
ślonym w umowie jako dzień rozpo-
częcia pracy, a jeżeli terminu tego nie 
określono – w dniu zawarcia umowy. 
W przypadku aktu mianowania jest to, 
odpowiednio, dzień określony w akcie 
mianowania lub dzień doręczenia tego 
aktu (art. 13 KN).

 Stosunek pracy nawiązuje się  
 w terminie określonym w umowie  
 jako dzień rozpoczęcia pracy,  
 a jeżeli terminu tego nie określono  
 – w dniu zawarcia umowy 
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Umowa o pracę – inne ważne kwestie
Osobę rozpoczynającą pracę w szkole, tj. nauczycie-

la stażystę, zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na 
czas określony na jeden rok szkolny, w celu odbycia stażu 
wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela 
kontraktowego (art. 10 ust. 2 KN). Warunkiem nawiązania 
stosunku pracy jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji: 
wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pe-
dagogicznym lub ukończenie zakładu kształcenia nauczy-
cieli (art. 9 ust. 1 pkt 1 KN). Możliwe jest także zatrudnienie 
początkującego nauczyciela z wymaganym poziomem wy-
kształcenia, mimo nieposiadania przez niego przygotowa-
nia pedagogicznego, na jeden rok szkolny, z możliwością 
przedłużenia w szczególnych przypadkach o kolejny rok 
(art. 10 ust. 3 KN). Zatrudnienie tego nauczyciela może 
mieć miejsce w szczególnych przypadkach uzasadnionych 
potrzebami szkoły, jeżeli zobowiąże się on do uzyskania 
przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu.

Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego 
zobowiązuje dyrektora szkoły do zawarcia z nauczycielem 
umowy o pracę na czas nieokreślony i to bez względu na 
wymiar zatrudnienia. Umowa o pracę jest również zawiera-
na z osobami posiadającymi stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, jeżeli nie 
istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w peł-
nym wymiarze zajęć (art. 10 ust. 6 KN). Umowa o pracę 
zawierana jest wówczas na czas nieokreślony w niepełnym 
wymiarze. 

Karta nauczyciela przewiduje szczególny tryb zatrudnie-
nia nauczycieli w przypadku zaistnienia potrzeby wynika-
jącej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego 
nauczyciela. W takim przypadku zatrudnienie następuje na 
podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony (art. 10 
ust. 7 KN). Umowa taka może być zawarta zarówno z osobą 
rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontrakto-
wym, jak i z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym. 
Warto również zaznaczyć, że w takiej sytuacji nie znajdzie 
zastosowania przepis art. 251 k.p., określający dozwolony 
limit umów na czas określony, które można zawrzeć z jed-
nym pracownikiem. Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego 
z dnia 13 kwietnia 2005 r. (II PK 218/04) przepis ten nie od-
działuje na nauczycielskie stosunki pracy, jeżeli terminowe 
zatrudnienie nauczycielskie było związane z potrzebami wy-
nikającymi z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobec-
nego nauczyciela.

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania – szczególny 
sposób zatrudnienia

Stosunek pracy na podstawie mianowania może zostać 
nawiązany wyłącznie z nauczycielem mianowanym oraz 
nauczycielem dyplomowanym. Jest to szczególny sposób 
zatrudnienia. Aby stosunek pracy nauczyciela mianowanego 

lub dyplomowanego został nawiązany w tym trybie, muszą 
zostać spełnione przesłanki z art. 10 ust. 5 KN, wskazane 
powyżej. W przypadku braku warunków do zatrudnienia 
nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć stosunek pracy z na-
uczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się 
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepeł-
nym wymiarze (art. 10 ust. 6 KN). W skrajnych przypadkach, 
wspomnianych powyżej, możliwe jest zatrudnienie na pod-
stawie umowy o pracę na czas określony.

Z drugiej strony przepisy przewidują dwie sytuacje, gdy 
umowa o pracę nauczyciela zawarta na czas nieokreślony 
zostaje przekształcona w stosunek pracy na podstawie mia-
nowania:

● jeżeli nauczyciel kontraktowy, spełniający wszystkie 
wymagania niezbędne do nawiązania stosunku pracy 
na podstawie mianowania, uzyskał stopień awansu za-
wodowego nauczyciela mianowanego, o ile spełnione 
są również warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 KN,

● jeżeli w czasie trwania umowy o pracę zostaną speł-
nione warunki konieczne do zatrudnienia na pod-
stawie mianowania (np. pojawi się możliwość przy-
dzielenia godzin brakujących do pełnego wymiaru 
nauczycielowi dyplomowanemu zatrudnionemu na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ze 
względu na brak warunków do zatrudnienia w peł-
nym wymiarze godzin).

W powyższych przypadkach umowa o pracę przekształ-
ca się z mocy prawa w stosunek pracy na podstawie miano-
wania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego nastę-
pującego po miesiącu, w którym nauczyciel spełni powyższe 
warunki. Przekształcenie to powinno zostać potwierdzone 
na piśmie przez dyrektora.

Podstawa prawna:

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

poz. 191 ze zm.),

•	 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 12 marca 2009 r. 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre-

ślenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemają-

cych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1264),

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

poz. 1502 ze zm.).

Marcin Majchrzak
Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w  Warszawie. Świadczy pomoc prawną 
w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest 
autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu te-
matyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz 
prawa oświatowego
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Kolumbijski system edukacji oparty jest na modelu ho-
lenderskim. Dzieci rozpoczynają edukację w wieku sześciu 
lat. Edukacja podstawowa, czyli educación básica primaria, 
trwa sześć lat i jest bezpłatna. Z powodu niewystarczającej 
liczby placówek edukacyjnych i konieczności odciążenia 
budżetu w Kolumbii wprowadzono zasadę automatycz-
nej promocji do kolejnych klas, dlatego bardzo niewielki 
procent uczniów powtarza rok szkolny. Niemniej zgodnie 
z prawem na sektor edukacji co roku przeznaczane jest 
co najmniej 10 proc. budżetu państwa. Po szkole podsta-
wowej uczniowie rozpoczynają naukę w szkole średniej 
– educación secundaria, trwającej cztery lata. Pierwsze 
dwa lata szkoły średniej to zajęcia ogólnokształcące. Ko-
lejne dwa nastawione są już na rozwój konkretnych ście-
żek zawodowych, ponieważ po szkole średniej uczniowie 
mają możliwość kontynuacji nauki w nieobowiązkowych 
dwuletnich technikach (educación media vocacional) przy-
uczających do konkretnych zawodów lub na uniwersyte-
tach. Kolumbijscy uczniowie muszą więc dosyć wcześnie 
podjąć decyzję o swojej ścieżce kariery. Niewielu z nich 
ma jednak możliwość studiowania, gdyż uczelnie, zarów-
no prywatne, jak i publiczne, są płatne – w 2010 r. niecałe 
40 proc. uczniów kontynuowało naukę po szkole średniej. 
W ostatnich latach było to powodem licznych protestów 
organizowanych przez studentów i debat na temat niedofi-
nansowania wyższych uczelni. O tym, jak trudno uzyskać 

wyższe wykształcenie, świadczy fakt, że w Kolumbii na 
każdy milion mieszkańców przypada jedynie siedem osób 
z tytułem magistra.

Metodologia Escuela Nueva
Mimo ograniczonych zasobów całkiem nieźle ma się 

natomiast poziom edukacji podstawowej. Jest to zasłu-
gą przede wszystkim znanego modelu tzw. nowej szkoły 
(Escuela Nueva), dzięki któremu Kolumbia stała się jed-
nym z nielicznych krajów, gdzie uczniowie zamieszkują-
cy tereny wiejskie prezentują taki sam lub wyższy poziom 
wiedzy niż ich rówieśnicy ze szkół zlokalizowanych na 
terenach zurbanizowanych. Model nowej szkoły został 
stworzony w Kolumbii w latach 80. przez Vicky Colbert, 
byłą wiceminister edukacji i założycielkę fundacji Escuela 
Nueva, jako rozwiązanie problemu niskiego poziomu edu-
kacji wśród szkół znajdujących się na obszarach wiejskich. 
Program okazał się sukcesem, dlatego kilka lat później stał 
się głównym punktem strategii edukacyjnej rządu Kolum-
bii. Głównym założeniem metodologii Escuela Nueva jest 
umieszczenie uczniów w centrum procesu uczenia się, co 
pozwala im na ustalenie własnego tempa nauki. W praktyce 
wygląda to tak, że uczniowie dzieleni są na cztero–sześcio-
osobowe grupy i w każdej grupie wyznaczony jest lider, 
który inicjuje dyskusję. Liderzy się zmieniają, a więc każde 
dziecko ma szansę na przetestowanie swoich umiejętności 

Sygnał ze świata
część VIII  

Edukacja w Kolumbii

„kolumbia –  jest ryzyko, że będziesz chciał tu zostać” –  głosiła prowadzona kilka lat temu kampania 
promująca kolumbię. Mimo to kraj ten często kojarzony jest z innym ryzykiem –  tym spowodowanym wysokim 

poziomem przestępczości. nie tak dawno kolumbia była krajem karteli i baronów narkotykowych, a do dziś 
słynie z kawy. niewielu jednak wie, że może też pochwalić się innowacyjną edukacją wczesnoszkolną.

P a u l i n a  W a r c h o ł
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przywódczych. Nauczyciel odgrywa zaś rolę moderatora, 
przewodnika lub partnera, który pozwala uczniom myśleć 
na swój własny sposób, pobudzając tym samym ich sponta-
niczny rozwój. Praca w grupach w oparciu o materiały do-
starczane przez fundację to nie tylko korzyści dla rozwoju 
uczniów. To także duże ułatwienie dla nauczycieli. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu nie muszą oni nieustannie tworzyć 
planów lekcji dla różnych grup wiekowych i mogą poświę-
cić swój czas na budowanie relacji z uczniami i doskonale-
nie swoich umiejętności.

Escuela Nueva przekształca konwencjonalną formę na-
uki, gdzie relacja nauczyciel–uczeń przybiera formę wertykal-
ną, na układ horyzontalny, gdzie uczniowie uczą się od siebie 
nawzajem. Nauczane treści odwołują się zaś do codziennego 
życia – szkoła ma nie tylko uczyć teorii, ale przede wszyst-
kim przygotowywać uczniów do dorosłego życia, wpajać 
wartości demokratyczne i uczyć, jak być częścią społeczeń-
stwa. Ewaluacja natomiast nie jest ustandaryzowana, tak jak 
w tradycyjnych szkołach, a personalizowana – dostosowana 
do rozwoju dziecka. Nauczyciele biorący udział w programie 
są odpowiednio szkoleni – uczą się takimi samymi metoda-
mi, jakie później wdrażają w klasach. Przewodniki dla nich 
skonstruowane są dokładnie na tych samych zasadach co 
podręczniki szkolne. Ponadto nauczyciele uczą się od siebie 
nawzajem, tworząc nauczyciel-
skie koła naukowe, a raz w mie-
siącu udają się do innej szkoły, 
aby zapoznać się z tamtejszymi 
metodami nauczania. Wsparcie 
nauczycieli jest prawdopodob-
nie jedną z najważniejszych 
składowych sukcesu, jaki od-
niósł program.

Oprócz materiałów eduka-
cyjnych i szkoleń ministerstwo 
wybiera lokalnych mento-
rów, którzy po odpowiednim 
przygotowaniu pełnią funkcję 
wsparcia pedagogicznego dla 
nauczycieli. Od momentu po-
wstania fundacja rozszerzy-
ła swój obszar specjalizacji. 
Dziś, poza swoim oryginal-
nym programem stworzonym 
dla uczniów zamieszkujących 
obszary wiejskie, oferuje rów-
nież m.in. model dostosowany 
do szkół miejskich oraz odpo-
wiedni dla placówek znajdują-
cych się na terenach zagrożo-
nych konfliktem i katastrofami 
naturalnymi.

Uczniowie objęci programem przewyższają swoich ró-
wieśników w ogólnokrajowych testach, wykazują również 
wyższą samoocenę i bardziej rozwinięte umiejętności 
społeczne i przywódcze. – Dzieci uczą się żyć razem, pra-
cować w zespołach, przejmować inicjatywę. To właśnie 
są umiejętności przywódcze, które w dzisiejszych czasach 
nazywamy umiejętnościami XXI wieku – mówi Vicky Col-
bert. Metoda Escuela Nueva zdobyła uznanie UNESCO, 
Banku Światowego i ONZ. Do tej pory fundacja objęła 
swoim programem ponad 5 mln uczniów w 20 tys. szkół 
i 16 krajach na całym świecie. – Założenia modelu no-
wej szkoły nie są nowością w filozofii edukacji. Od ponad  
100 lat teoria edukacji mówi o konieczności wprowadze-
nia edukacji skupionej na uczniach, a sam proces uczenia 
się powinien być aktywny i zachęcać uczniów do par-
tycypacji. To, co jest nowe w modelu, to systematyzacja 
wszystkich tych założeń i wprowadzanie ich w sposób 
prosty i łatwy do skopiowania w każdej klasie – twierdzi 
Vicky Colbert.

Najważniejsze jest to, że model angażuje nie tylko 
uczniów i nauczycieli, ale również administratorów edu-
kacji, lokalne urzędy, rodziców i całe społeczności. Edu-
kacja jest więc odpowiedzialnością wszystkich, nie tylko 
szkoły. Ale czy faktycznie model edukacji wypracowany 
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w Kolumbii może być wdrożony w innych krajach? Do-
brym przykładem tego, jak metodologia Escuela Nueva 
sprawdza się poza Kolumbią, jest Gwatemala. W latach 
60. rząd Gwatemali, podobnie jak Kolumbia, zmagał się 
z dużymi różnicami w poziomie edukacji pomiędzy ob-
szarami zurbanizowanymi a wiejskimi. W tamtym okresie 
tylko połowa wszystkich dzieci uczęszczała do szkoły pod-
stawowej, a tylko garstka kończyła VI klasę. Dodatkowym 
utrudnieniem dla edukatorów było to, że około połowę 
ludności stanowiły rdzenne plemiona indiańskie, które po 
dziś dzień kultywują swoje rodzime tradycje i posługują się 
różnymi językami. Innowacjom w edukacji nie sprzyjała 
również sytuacja polityczna – do późnych lat 90. w Gwa-
temali trwała bowiem wojna domowa. W 1989 r. rząd 
w trosce o edukację najmłodszych postanowił wprowa-
dzić program, który skupiałby się na wyrównaniu poziomu 
w szkołach podstawowych w całym kraju, a także na rów-
nych szansach dla dziewczynek oraz dzieci należących 
do społeczności plemiennych. W ten sposób narodził się 
Guatemala Basic Education Strengthening Project (BEST), 
który powstał w dużej mierze w oparciu o kolumbijską me-
todologię „nowej szkoły”. Program okazał się dużym suk-
cesem – uczniowie nim objęci o wiele lepiej radzili sobie 
w testach językowych i matematycznych. Jak podkreślają 
obserwatorzy, bezpośrednią przyczyną sukcesu było jed-
nak zaadaptowanie programu Escuela Nueva do lokalnych 
warunków, a nie idealne odwzorowywanie metodologii 
stosowanej w Kolumbii.

Educa a Tu Hijo
W Ameryce Łacińskiej powstaje bardzo dużo progra-

mów, których celem jest zapewnienie równych szans dzie-
ciom pochodzącym z różnych środowisk. Wiele z tych 
programów angażuje w edukację całe społeczności. Przy-
kładem jest Educa a Tu Hijo (Ucz swoje dziecko) – pro-
gram nieformalnej edukacji początkowej, który narodził się 
w 1992 r. z pomocą UNICEF-u na Kubie. Kuba, jako jedyny 
kraj na świecie, wyprzedziła Kolumbię w rankingu różnic 
w poziomach edukacji pomiędzy miastami a obszarami 
wiejskimi. Tu różnice te są najmniejsze na świecie. Na Ku-
bie edukację postrzega się jako formę społecznej aktywno-
ści, proces, w który zaangażowani są zarówno nauczycie-
le, jak i rodzice oraz lokalne społeczności. Program Educa 
a Tu Hijo umożliwia edukację dzieci poza państwowymi 
przedszkolami i szkołami. W tym trybie dzieci od drugiego 
roku życia do szkoły podstawowej kilka razy w tygodniu 
uczęszczają z rodzicami na nieformalne spotkania grupo-
we. Dla rodziców preferujących takie rozwiązanie opra-
cowany został specjalny program przygotowujący ich do 
samodzielnej nauki dzieci w domu. Zgodnie z nim głów-
nym elementem edukacji najmłodszych jest czas spędzony 
w gronie rodzinnym i wśród innych dzieci, co uczy ich, jak 

być częścią społeczeństwa. Co ważne, program jest reali-
zowany również dla dzieci, które z powodu zbyt odległego 
miejsca zamieszkania nie mogą uczęszczać do żadnej pla-
cówki edukacyjnej. Dzięki temu edukacja dociera niemalże 
do wszystkich małych Kubańczyków, bez względu na po-
chodzenie i możliwości finansowe rodziców. Wykonawca-
mi programu są przede wszystkim nauczyciele, edukatorzy 
oraz osoby pracujące w służbie zdrowia. Ich zadaniem jest 
edukowanie lokalnej społeczności, pozyskiwanie finan-
sów na cele programu i udzielanie rodzicom i opiekunom 
wskazówek pedagogicznych. Ideą Educa a Tu Hijo jest zaś 
przygotowanie rodzin do „stymulowania zintegrowane-
go rozwoju dziecka, w oparciu o własne doświadczenia”. 
Kubańczycy wierzą, że odpowiedzialność za wychowanie 
i edukację dzieci ponosi całe społeczeństwo, nie tylko ro-
dzice czy szkoła. Mimo wielu turbulencji polityczno-eko-
nomicznych w kraju, program działa z powodzeniem już 
od ponad 20 lat.

Warto zapamiętać 
Kolumbijska Escuela Nueva pokazuje, jak ważna jest 

oddolna inicjatywa – szkolna klasa jest pierwszym ogni-
wem w całej machinie zmian. Stopniowe, drobne inno-
wacje w codziennej pracy nauczycieli odniosły w tym 
przypadku większy sukces, niż gdyby wprowadzono dużą 
edukacyjną rewolucję. Dodatkowo nauczycieli obdarzono 
dużym kredytem zaufania, dzięki czemu uwierzyli w swo-
je możliwości i zostali zmotywowani do samodoskonale-
nia się. Co jest zatem kolejnym wyzwaniem dla fundacji 
Escuela Nueva? Edukacja ponadpodstawowa. W Kolumbii 
jest jeszcze wiele do zrobienia i pomimo sukcesu progra-
mu na szczeblu podstawowym, dalsze etapy nauki są na-
dal niedoinwestowane i mało efektywne.
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Agata Blachowska (Białachowska): 
Zacznijmy od początku. Proszę opowie-
dzieć o swojej edukacji.

Jolanta Okuniewska: Ukończyłam 
III Liceum Ogólnokształcące w Olszty-
nie. Po maturze zdawałam egzaminy 
na filologię polską do Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Olsztynie. Niestety nie 
dostałam się na ten kierunek, więc swoje 
kroki skierowałam do Szczytna. Podję-
łam naukę w Studium Nauczycielskim 

na kierunku nauczanie początkowe i po pierwszych hospi-
tacjach lekcji wiedziałam, że los dobrze mną pokierował. Po 
ukończeniu nauki w studium podjęłam studia uzupełniające 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Równolegle 
studiowałam i pracowałam w Szkole Podstawowej nr 14.

Co dalej działo się w Pani karierze zawodowej?
Po urlopie wychowawczym rozpoczęłam pracę w Szkole 

Podstawowej nr 13, w której pracuję do dziś. Dyrektor szkoły 
Leszek Kirzenkowski stworzył mi bezpieczne miejsce pracy, 
pozwalał na rozwój zawodowy, wspierał moje pomysły i ob-
darzył zaufaniem. Takie warunki mają wszyscy nauczyciele 
w naszej szkole.

Rozpoczęłam międzynarodową współpracę w programie 
Socrates-Comenius, z ochotą włączyłam się do wszystkich 
działań projektowych, które koordynowała anglistka Danuta 

Kupiec. Od tego momentu rozpoczęło się moje doskonalenie 
zawodowe polegające na podpatrywaniu, w jaki sposób pra-
cują nauczyciele za granicą.

Czy ktoś Panią szczególnie inspirował, był dla Pani men-
torem?

W liceum lubiłam lekcje języka polskiego. Nauczyciel-
ka Hanna Rudnicka potrafiła zaciekawić mnie literaturą, 
filmem. Piękna polszczyzna, jaką się posługiwała, była dla 
mnie niedoścignionym wzorem. Do tej pory spotykamy się 
w czasie wolnym, chodzimy do kina, na kawę, spacery. Te 
spotkania organizuje moja koleżanka z liceum Ewa Skrzyc-
ka. Bardzo lubimy przebywać w swoim towarzystwie, czuje-
my się wtedy młodsze, wspominamy licealne lata.

Dziś szkoła jest inna od tej sprzed lat. Zmieniają się 
oczekiwania każdej ze „stron”. Szczególnie często dysku-
tuje się na temat współpracy nauczycieli z rodzicami. Czym 
Pani się kieruje, współpracując z rodzicami uczniów?

Staram się zjednać sobie rodziców już od pierwszych 
spotkań z nimi. Rozumiem ich obawy, wyjaśniam wątpli-
wości. Cenię sobie szczerość i życzliwość. Nie mam proble-
mu, gdy rodzice chcą, żebym coś w swojej pracy zmieniła 
lub wyjaśniła jakieś sporne kwestie. Z reguły udaje mi się 
rodziców przekonać do swoich racji, a jeśli nie, to szuka-
my kompromisu. Na szczęście to bardzo rzadkie przypadki. 
Zdecydowanie wolę spotykać się z rodzicami oko w oko, bo 
wtedy ważna jest mowa ciała, ton głosu, uśmiech. Więcej da 
się osiągnąć, jest szybsze porozumienie. Ale nie stronię też 
od kontaktów mailowych, mam stały kontakt z rodzicami po-
przez maile, dziennik elektroniczny. Natomiast numer tele-

„Czuję się doceniana,  
to dodaje skrzydeł”

o drodze do sukcesu, motywacji i motywatorach, a przede wszystkim pasji do nauczania 
rozmawiamy z jolantą okuniewską –  nauczycielką nominowaną do Global teacher Prize.

A g a t a  B l a c h o w s k a  ( B i a ł a c h o w s k a )
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fonu podaję jedynie przedstawicielowi trójki klasowej, z za-
strzeżeniem, by nie przekazywał go dalej. Rodzice to moi 
sprzymierzeńcy, szanuję ich zdanie i się z nim liczę. Zdarza 
się, że przygotowują dla dzieci zajęcia, pomagają mi w ich 
prowadzeniu, wyjściach poza szkołę.

Wspominała Pani o dyrektorze szkoły. Czym, Pani zda-
niem, powinien kierować się dyrektor szkoły, by jego na-
uczyciele odnosili sukcesy?

Powinien być inicjatorem szkolnych zdarzeń. Ma nauczy-
cieli motywować, sprawiedliwie obdzielać obowiązkami. Po-
winien doceniać pracę nauczycieli, zwłaszcza takich, którzy 
się wyróżniają. Dobrze, gdy pozostawi im swobodę działania 
i pole na własne inicjatywy. Autonomii nauczyciela sprzyja 
zaufanie, jakim obdarza go dyrektor. To odpowiedzialne zada-
nie. Mam szczęście pracować z dyrektorem, który od zawsze 
mi kibicował i na wiele pozwalał. Rozumie potrzebę dosko-
nalenia zawodowego i nigdy nie ogranicza nas w wyborach 
szkoleń i kursów. Dzięki temu mogłam wyjeżdżać na szko-
lenia i konferencje w kraju i za granicą, a potem wdrażać no-
winki w swojej pracy. Czuję się doceniana, to dodaje skrzydeł.

Co jest dla Pani najtrudniejsze w pracy nauczyciela?
Najtrudniej przychodzi mi rezygnowanie z wdrożenia 

nowych pomysłów, które wciąż mi się rodzą. Muszę dokład-
nie planować swoją pracę, uczę się wybierać takie aktywno-
ści, które pomagają mi realizować podstawę programową, 
ale też rozwijać zainteresowania dzieci.

Kolejna trudność to praca z całą klasą na zajęciach kom-
puterowych i lekcjach języka angielskiego. Liczna grupa 
dzieci o różnorodnych wymaganiach to ogromne wyzwa-
nie. Radzę sobie z tymi trudnościami, organizując wzajemne 

uczenie się od siebie, pracę 
w grupach oraz pozwalając 
na wspólne zabawy.

W trakcie swoich lekcji 
wykorzystuje Pani tablety. 
Zdania na temat ich wpły-
wu są podzielone. Jest gru-
pa specjalistów i nauczy-
cieli, którzy uważają, że 
dzieci do 12. roku życia nie 
powinny z nich korzystać, 
ponieważ źle wpływają 
na pracę i rozwój mózgu. 
Z drugiej strony myśli się 
o obowiązkowym wpro-
wadzeniu kodowania do 
zajęć już u najmłodszych 
uczniów szkoły podstawo-
wej. Co Pani o tym sądzi?

Dzieci młodsze nie powinny korzystać z takich urządzeń 
bez kontroli rodziców. Ich główna aktywność to zabawa  
– tradycyjnymi zabawkami i na świeżym powietrzu. Niedo-
brze, gdy rodzice pozwalają dzieciom na niekontrolowane 
spędzanie czasu, polegające na pacaniu po ekranie tabletu. 
Mnie to też martwi. Natomiast nie uciekniemy od tych no-
woczesnych technologii, bo one są na wyciągnięcie ręki. Na-
sza rola – cyfrowych imigrantów – to pokazać dzieciom, jak 
z tych urządzeń korzystać w mądry sposób. To rola nauczy-
cieli, współpraca w tym zakresie z rodzicami jest kluczowa.

Bardzo często rodzice nie zdają sobie sprawy, jak ograni-
czają rozwój dzieci, pozwalając na bezkrytyczne korzystanie 
z tabletów, smartfonów. Tablet to doskonałe urządzenie poma-
gające się uczyć, budować wiedzę i się nią dzielić. Pozwala 
na współpracę, komunikację w procesie uczenia się z kolegami 
i koleżankami oddalonymi o tysiące kilometrów. Tylko mądre 
i refleksyjne korzystanie z tych urządzeń przyniesie pożytek.

Nauka kodowania to przyszłość dla naszych uczniów. 
Pozwala na rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia, 
budowania strategii, podejmowania ryzyka, przewidywa-
nia. Prowadzona w zaplanowany sposób podczas pracy 
w parach czy grupach rozwija umiejętności komunikacyjne 
uczniów, umiejętność prowadzenia sporów, dyskutowania 
i przekonania do swoich racji. Jest to też szkoła popełniania 
błędów i wyciągania z nich wniosków – najlepszy sposób na 
uczenie się i rozwój.

Z jednej strony mamy nauczycieli pełnych pasji, otwar-
tych na nowe metody nauczania i uczniów, odchodzących 
od oceniania – mamy nauczycieli takich jak Pani. Z drugiej 
strony jest wciąż dość mocno skostniały polski system edu-
kacji, który nie ułatwia pracy innowacyjnym nauczycielom. 
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Jak ocenia Pani to, co się obecnie dzieje w polskiej oświacie, 
i jak widzi jej przyszłość? Jak odnajduje się Pani w podsta-
wie programowej i często krytykowanej „papierologii”?

Na razie czuję się nieco zaniepokojona, bo nie wiem, 
co nam, nauczycielom, za chwilę przyniesie los. Taka nie-
pewność bardzo źle wpływa na naszą pracę, wprowadza 
nerwowość i konkurencję zamiast współpracy i dzielenia 
się wiedzą. Na pewno transmisyjny model przekazywania 
informacji jest nadal obecny w polskiej szkole i to należy 
zmienić. Tak byliśmy uczeni sami i tak przygotowywano nas 
często do pracy na studiach. Trudno zmienić nawyki, ale jest 
to konieczne, żeby szkoła była miejscem rozwoju.

Mnie podstawa programowa w żaden sposób nie ogra-
nicza. Nie powinna też ograniczać żadnego nauczyciela. To 
baza, na której buduję swój warsztat pracy, by osiągnąć edu-
kacyjne cele. Realizuję projekty eTwinning, które są mocno 
osadzone w podstawie programowej, ale pozwalają mi ją 
też pięknie rozbudowywać z korzyścią dla moich uczniów. 
W mojej szkole „papierologii” jest tyle, ile to konieczne. Nie 
czuję się zawalona stertą dokumentacji.

Sześciolatki w szkole – jest Pani za czy przeciw?
Uczę sześciolatki od kilku lat i osiągają one znakomite wy-

niki w nauce. Jeśli nauczyciel dostosuje metody pracy do dzieci 
młodszych, będzie to szkoła dla sześciolatka. Podręczniki prze-
cież już mamy dostosowane do dzieci sześcioletnich. Dyskusja 
powinna raczej się toczyć wokół tego, jaka ma być w ogóle 
szkoła dla ucznia, nie jest ważny jego wiek. Na dobrą szkołę 
zasługuje uczeń w każdym wieku, więc nie rozumiem tego za-
mieszania wokół dzieci sześcioletnich i tych magicznych sze-
ściu lat. Siedmiolatek też lepiej będzie się uczył w mniejszej kla-
sie, w zabawach i w ruchu, bez kserowanych kart pracy i prac 
domowych zabierających mu całe popołudnia.

Jaka powinna być szkoła, by była dobra dla ucznia?
Szkoła dobra dla ucznia powinna skupiać się na jego po-

trzebach. Nauczyciele muszą rozumieć, że inne potrzeby ma 
dziecko młodsze, a inne nieco starsze. Szkoła powinna być 
otwarta na środowisko, a dzieci z radością będą odbywać 
zajęcia poza szkolnym budynkiem. Gdy podsumowywałam 
z uczniami roczną pracę, wiele dzieci podawało wycieczki, 
wyjścia do kina, zabawy na szkolnym boisku, przygotowy-
wanie kanapek, szycie lalek i realizację projektów eTwinning 
jako najciekawsze szkolne momenty. Dzieci czekają na zaję-
cia nietypowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, niespodzianki.

Nominacja do „szkolnego Nobla” z pewnością była 
wielkim wydarzeniem w Pani życiu. Czy w związku z tym 
ma Pani jakieś szczególne plany na przyszłość?

Nie mam specjalnych planów. Nie zmieniam miejsca 
pracy, tęskniłam do swoich uczniów podczas wyjazdów 
i obowiązków związanych z konkursem. Wszyscy finaliści 

konkursu Global Teacher Prize zostali włączeni do sieci am-
basadorów konkursu i Varkey Foundation. Współpracujemy 
ze sobą online nad zagadnieniami związanymi z edukacją, 
niebawem efekty naszej pracy ujrzą światło dzienne. Mam 
nadzieję na kolejne spotkanie w Dubaju za rok.

Dzięki Global Teacher Prize poznała Pani nauczycieli 
z innych krajów. Jacy są? Czym się wyróżniają dla tle pol-
skich pedagogów? Czego możemy i powinniśmy, Pani zda-
niem, nauczyć się od nauczycieli z innych krajów?

Łączy nas pasja zawodowa, przekonanie o misji, jaką mamy 
do wykonania względem naszych uczniów, ciągłe doskona-
lenie się i otwartość na nowe metody, pomysły, inspiracje... 
Wszyscy to bardzo skromni ludzie. Amerykanie wyróżniają się 
odwagą, mają swobodę autoprezentacji, bije od nich pozytyw-
na energia. Miałam okazję się o tym przekonać wielokrotnie 
podczas pobytu w Dubaju i wspólnej pracy. Dodatkowo po-
maga im znajomość języka angielskiego. Bardzo podobała mi 
się łatwość, z jaką wszyscy nowi przyjaciele komplementowali 
osiągnięcia innych, wyrażali podziw i gratulowali pomysłów.

Czy jest coś, czego ci nauczyciele mogliby się nauczyć 
od naszych?

Hmmm… Nauczyciele, z którymi się spotkałam, nie wie-
dzieli nic albo wiedzieli niewiele o europejskim programie 
eTwinning. Wszystkich informacji, których im udzielałam, 
słuchali z dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza zachwycali 
się możliwością bezpłatnych szkoleń, jakie eTwinning oferu-
je, oraz bezpieczną platformą TwinSpace, na której zamiesz-
cza się efekty współpracy. Tego im brakuje.

Czy coś Panią rozczarowało lub niemile zaskoczyło 
w trakcie pobytu w Dubaju?

Pobyt był zdecydowanie za krótki. Dwa dni pracowaliśmy 
w zespołach tematycznych, poznawaliśmy się i czuliśmy wiel-
ki niedosyt, że czas tak szybko gna. Dwa kolejne dni to już 
Forum Edukacji i Umiejętności, gdzie zajęci byliśmy w pane-
lach dyskusyjnych, debatach, lekcjach otwartych, warsztatach 
itp. Zanim zdążyliśmy lekko ochłonąć, już trzeba było wracać.

Rozmawiała Agata Blachowska (Białachowska)

Jolanta Okuniewska
Nauczyciel dyplomowany z 29-letnim stażem pracy. Pracuje w Szkole Podsta-
wowej nr 13 w Olsztynie. Ambasador międzynarodowego programu eTwin-
ning w  województwie warmińsko-mazurskim. Wielokrotnie nagradzana, 
m.in. dwukrotna laureatka krajowego konkursu eTwinning oraz zdobywczy-
ni I miejsca w konkursie europejskim „Mój projekt eTwinning” w katego-
rii 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. W 2016 r. finalistka światowe-
go konkursu Global Teacher Prize



Za co lubi Pan swoją pracę?
Za ciągłe wyzwania, które zmuszają mnie do nieustannego 

rozwoju w poszukiwaniu kreatywnych sposobów docierania 
do moich podopiecznych.

Wyobraża Pan sobie siebie w innej roli?
Gdybym nie mógł być nauczycielem, pewnie byłbym po-

dróżnikiem. Lubię poznawać nowych ludzi i miejsca. Czer-
pię inspiracje z poznawania innych kultur. Zresztą do tego 
staram się również zachęcać moich uczniów. Idealnym roz-
wiązaniem są wymiany międzynarodowe, które łączą z sobą 
interakcję z „innym” i podróżowanie. W tym roku szkolnym 
zrealizowaliśmy udany projekt „Polsko-Gruzińska Akademia 
Liderów Społecznych”, dzięki któremu przeżyliśmy niesamo-
wity wyjazd do Gruzji.

Jaką ostatnio przeczytał Pan książkę?
Reportaż Marcina Kąckiego Białystok. Biała siła, czarna pa-

mięć, który uzmysłowił mi, jak dużo jeszcze pracy czeka nas 
w kształtowaniu otwartego na „innych” społeczeństwa.

Gdyby wygrał Pan milion złotych i mógł wydać te pienią-
dze na oświatę, w co zainwestowałby Pan tę sumę?

W rozwój nauczycieli. Tych, którzy z niesłabnącą ener-
gią i motywacją dbają o swoje samodoskonalenie zawodowe. 
Dobrze przygotowany nauczyciel jest gwarancją skutecznego 
kształcenia na najwyższym poziomie.

W polskiej szkole zmieniłby Pan… 
Uważam, że w polskiej szkole jest za dużo zmian. Oświata 

potrzebuje spokojnej i rzetelnej debaty, opartej na rzeczowej 
i merytorycznej dyskusji. Kierowanie się resentymentami czy 
politycznym doraźnym zyskiem niczego dobrego nie wróży.

Jest Pan laureatem wielu nagród i wyróżnień. Co uważa 
Pan za swój największy sukces?

Fakt, że otacza mnie grono ludzi, którzy swoją pracę trak-
tują jako pasję, misję i którzy nigdy nie odmawiają mi pomocy 
w kolejnych działaniach skierowanych do wasilkowskiej mło-
dzieży. Zawsze mogę na nich liczyć!

Co radzi Pan młodym 
nauczycielom rozpoczy-
nającym swoją przygodę 
z wychowywaniem dzieci 
w szkole? 

By byli sobą. Edukowa-
li i wychowywali młodzież 
zgodnie ze swoim systemem 
wartości. By nie nakładali 
masek, bo uczniowie mają 
niezawodną intuicję i szyb-
ko wyczuwają brak auten-
tyczności. Warto również 
traktować ich po partnersku 
i stwarzać warunki do tego, 
by byli podmiotami proce-
sów edukacyjnych, a nie tyl-
ko ich biernymi odbiorcami.

Pana najlepszy sposób 
na radzenie sobie ze stre-
sem to…

Niestety nie mam skutecznego sposobu na eliminowanie 
stresu w roku szkolnym. Specyfika zawodu, nadmierna aktyw-
ność zawodowa i nawyk zostawiania ważnych spraw na ostat-
nią chwilę generują spory stres, który niestety stał się częścią 
mojego życia. Wakacje są momentem, kiedy próbuję nałado-
wać akumulatory i zapomnieć o nerwach, które czekają mnie 
w kolejnym roku.

Co Pana zdaniem jest w życiu najważniejsze? 
Bycie otwartym na drugiego człowieka. I, jak mawiała śp. 

Irena Sendlerowa, „Ludzi dzielić na dobrych i złych. Rasa, po-
chodzenie, religia, wykształcenie, majątek – nie mają żadnego 
znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem”.

O czym Pan marzy?
O domku na wsi – w życiu prywatnym. I zdobyciu wpły-

wu na systemowe działania na rzecz budowy otwartego i od-
biurokratyzowanego systemu szkolnictwa – w życiu zawo-
dowym.

Mariusz Sokołowski
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum im. ks. Wacła-
wa Rabczyńskiego w Wasilkowie. Koordynator m.in. w projekcie „Podlaska 
Szkoła Otwartości”. Autor publikacji i scenariuszy poświęconych edukacji 
o  wielokulturowości i  lokalnej historii. Prezes Fundacji Otwarta Eduka-
cja. Wielokrotnie nagradzany – m.in. wyróżniony w konkursie Wojewody 
Podlaskiego „Inicjatywa Społeczna Roku 2011” w kategorii inicjatywy edu-
kacyjne i  sportowe, w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za zaprawianie 
świata”, w konkursie „Nauczyciel Roku 2015”

ŚWIAT
WYJĄTKOWYCH
NAUCZYCIELI
MARIUSZ SOKOłOWSKI

22 sygnał  sierpień 2016



23sygnał  sierpień 2016

teczka 
nauczyciela
Materiały przydatne we współpracy z uczniami,  

rodzicami, nauczycielami i dyrektorem

• zmiana

• samorząd uczniowski

• awans zawodowy

Materiały dostępne również na stronie
www.oficynamm.pl
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Jak radzisz sobie ze zmianą?
test

Choć w większości z nas jest jakiś opór wobec zmian, ludzi różni jego wielkość – jedni czują go tylko w umiarkowanym 
stopniu, inni mocniej, a jeszcze inni idą przez życie wręcz z potrzebą częstych zmian. Podobnie różnimy się też stopniem, 
w jaki łatwo jest nam się do tych zmian adaptować i radzić sobie z nimi. Nasza psychozabawa może pomóc Ci ocenić, jak 
dobrze reagujesz na zmiany i co możesz w tym obszarze zmienić. Pamiętaj jednak, że zadaniem testu jest jedynie dostarcze-
nie wskazówek, nie jest on narzędziem diagnostycznym.

Instrukcja:
Przeczytaj uważnie każde pytanie i zaznacz swoją odpowiedź na skali od 1 do 4. Następnie podlicz punkty i przeczytaj, 
o czym mogą świadczyć Twoje wyniki.

Znaczenie odpowiedzi: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – raczej się zgadzam, 4 – zdecy-
dowanie się zgadzam.

1. Kiedy raz sobie coś postanowię, wytrwale dążę do realizacji tego, nawet jeśli pojawiają się przeszkody.
  1  2  3  4

2. Konieczność zmiany ustalonego planu działania czy dnia wywołuje u mnie irytację.
  1  2  3  4

3. Preferuję pracę, w której często dzieje się coś nowego, a moje zadania są zaskoczeniem i wyzwaniem.
  1  2  3  4

4. Potrzebuję sporo czasu, by przyzwyczaić się do nowych znajomych.
  1  2  3  4

5. Potrafię szybko się nastawić na przyjęcie niespodziewanych gości.
  1  2  3  4

6. Idąc do swojej pierwszej pracy, odczuwałam/odczuwałem silny stres związany z obawami o to, czego mam się spodzie-
wać i czy sobie poradzę.

  1  2  3  4

7. Jeśli okazuje się, że z ważnych powodów trzeba zmienić lub zmodyfikować plany, potrafię szybko opracować dobry plan 
zapasowy.

  1  2  3  4

8. Zazwyczaj, kiedy realizuję moje plany, mój entuzjazm szybko opada i trudno mi wytrwać do końca.
  1  2  3  4
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9. Chętnie podejmuję wyzwania choćby tylko po to, by sprawdzić, czy dam sobie radę.
  1  2  3  4

10. Z trudem przystosowuję się do nowego otoczenia.
  1  2  3  4

11. Nawet kiedy jestem w miejscu, gdzie nikogo nie znam, szybko nawiązuję nowe znajomości.
  1  2  3  4

12. Trudno mi wytrwać w nowych postanowieniach i szybko wracam do starych nawyków.
  1  2  3  4

13. Szybko odnajduję się w nowym miejscu pracy.
  1  2  3  4

14. Na samą myśl o tym, ile muszę zrobić, by wprowadzić w życie zmianę, której pragnę, tracę cały zapał.
  1  2  3  4

15. Zazwyczaj, kiedy realizuję moje plany, potrafię podtrzymać swój entuzjazm i dlatego jest mi łatwiej wytrwać do 
końca.

  1  2  3  4

16. Unikam wyzwań i nie lubię, kiedy nieoczekiwane sytuacje poddają próbie moje kompetencje.
  1  2  3  4

17. Realizuję moje plany, nawet jeśli otoczenie uważa, że to bez sensu.
  1  2  3  4

18. Preferuję pracę polegającą na dobrze znanych, powtarzających się obowiązkach i przewidywalnych sytuacjach.
  1  2  3  4

19. Idąc do swojej pierwszej poważnej pracy, odczuwałam/odczuwałem przyjemną ekscytację i ciekawość, które zmniejsza-
ły poziom mojego stresu.

  1  2  3  4

20. Bardzo nie lubię, kiedy zaskakują mnie nieprzewidziane sytuacje.
  1  2  3  4

21. Na myśl o tym, co muszę zrobić, by wprowadzić w życie zmianę, której pragnę, czuję ekscytację i pragnienie dzia-
łania.

  1  2  3  4

22. Potrzebuję sporo czasu, by przywyknąć do nowego miejsca.
  1  2  3  4

23. Nawet w całkiem nowym miejscu szybko czuję się jak u siebie.
  1  2  3  4

24. Często zdarza mi się zmieniać zdanie co do sensowności działań, które podejmuję.
  1  2  3  4
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PUNkTACJA:

Pytania nieparzyste Pytania parzyste

Odpowiedź Punkty Odpowiedź Punkty

1 1 1 4

2 2 2 3

3 3 3 2

4 4 4 1

Twoja suma punktów: …

WyNIkI:

24–44 punkty: Nie przepadasz za zmianami. Cenisz sobie stabilizację, poczucie bezpieczeństwa i komfortową przewidywal-
ność świata, który bezpośrednio Cię otacza. Lubisz, kiedy wiesz, dokąd wszystko zmierza i nie przewidujesz żadnych niepo-
kojących niespodzianek. Wolisz oszczędzać energię, zamiast poświęcać ją na działania, co do których nie masz pewności, 
że przyniosą oczekiwane efekty. Możliwe, że masz trudności w wytrwaniu w nowych aktywnościach czy postanowieniach, 
co dodatkowo Cię do nich zniechęca. Zdarza Ci się też czasem tzw. słomiany zapał, który szybko się wypala. Prawdopodob-
nie masz również tendencję, by raczej unikać wyzwań, zadań, co do których nie masz pewności, że sobie z nimi poradzisz, 
a jeśli nie możesz ich uniknąć, doświadczasz przykrego stresu.

Pamiętaj jednak, że zmiana i podejmowanie wyzwań (choćby od czasu do czasu!) pozwala nam lepiej wykorzystywać 
nadarzające się okazje, a także zdobywać doświadczenie i podnosić swoje kompetencje – nie tylko zawodowe. Warto więc 
czasem zmotywować się i spróbować. Jeśli chcesz zminimalizować towarzyszący zmianie stres i utrzymać motywację, pa-
miętaj o tym, by jak najlepiej zaplanować swoje działania (włączając w to plan awaryjny) i podzielić realizację na etapy, 
„mniejsze cele”.

45–70 punktów: Wygląda na to, że dobrze radzisz sobie w obliczu wyzwań i zmian. Nawet jeśli pojawią się jakieś przeszko-
dy czy stres, z reguły potrafisz je pokonać, zwłaszcza jeśli naprawdę widzisz sens swego działania. Zwykle, jeśli nie pojawią 
się poważne obiektywne trudności, jesteś w stanie osiągnąć to, czego chcesz, i nie zrażasz się łatwo. Z reguły potrafisz 
podtrzymać swoją motywację do działania. Dość dobrze adaptujesz się w nowych sytuacjach i miejscach, ale skutecznie 
działasz również w warunkach rutyny, co czyni Cię osobą wszechstronną.

Posiadasz predyspozycje, by dobrze radzić sobie i wytrwać w obliczu zmiany. To, co jednak zawsze można i warto 
doskonalić, to strategie radzenia sobie w konkretnych typach sytuacji; choćby planowanie, podtrzymywanie motywacji czy 
radzenie sobie ze stresem.

71–96 punktów: Najwyraźniej zmiana to Twój żywioł. Jak tylko możesz, starasz się unikać rutyny, a biurokracja to z pew-
nością nie Twoja „bajka”. W pracy i życiu preferujesz raczej to, co nowe i ekscytujące, albo co po prostu pozwala Ci się 
rozwijać, sprawdzać Twoje kompetencje. W dążeniu do celu jesteś osobą raczej wytrwałą i rzadko zdarza Ci się słomiany 
zapał – no chyba że zwątpisz w jakiś swój pomysł. To jednak też nie jest częste. Zwykle wiesz, czego chcesz, i starasz się 
do tego dążyć. Lubisz odmianę i prawdopodobnie jesteś osobą, która określiłaby się jako twórcza, innowacyjna i skuteczna.

W obliczu zmiany i wyzwania, a także w sytuacjach niespodziewanych, zwykle radzisz sobie znakomicie i witasz takie 
okoliczności z entuzjazmem. Pamiętaj tylko, aby nie angażować się w zbyt wiele rzeczy naraz.

TECZKA NAUCZYCIELA | Zmiana
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Arkusz oceny zmiany

Planowana zmiana:
………………………………………………………

Minusy wprowadzenia zmiany Plusy wprowadzenia zmiany

Tutaj wpisz jak najwięcej argumentów (wszystkie, które 
przyjdą Ci do głowy) przeciwko wprowadzaniu danej 
zmiany – zarówno koszty psychologiczne (jak np. stres 
związany z przeprowadzką), jak i zewnętrzne czy 
materialne (np. trudy i koszty przeprowadzki). Najlepiej 
zacznij od najważniejszych, by były u góry listy.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Tutaj wpisz jak najwięcej argumentów za wprowadzeniem 
danej zmiany – wszystkie zyski obiektywne i subiektywne, 
jakie przyjdą Ci do głowy. Najlepiej zacznij od 
najważniejszych, by były u góry listy.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Plusy niewprowadzania zmiany Minusy niewprowadzania zmiany

Tutaj wpisz jak najwięcej argumentów przemawiających 
za tym, by danej zmiany nie wprowadzać (czyli za 
pozostawieniem status quo). Może to być np. komfort 
związany z brakiem konieczności podejmowania wysiłku. 
Najlepiej zacznij od najważniejszych, by były u góry listy.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Tutaj wpisz jak najwięcej argumentów przeciw 
niewprowadzeniu danej zmiany. Może to być np. 
obniżanie się satysfakcji z życia w danym obszarze, które 
będzie się pogłębiać, jeśli nie wprowadzimy zmian, lub też 
brak szansy rozwoju zawodowego. Najlepiej zacznij od 
najważniejszych, by były u góry listy.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Przykłady działań samorządu uczniowskiego

Publikacje:
● kalendarium imprez,
● kalendarium pracy rady uczniowskiej,
● współpraca przy tworzeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o szkole,
● współpraca przy prowadzeniu szkolnej strony internetowej,
● regulaminy (np. samorządu, wyborów, pracy zarządu, stołówki),
● protokoły z posiedzeń rady,
● wyciąg najważniejszych praw dziecka oraz praw i obowiązków ucznia.

kontakty z uczniami:
● organizacja otwartych zebrań rady uczniowskiej,
● regularne informowanie ogółu uczniów o działaniach samorządu i angażowanie w ich wspólną realizację,
● zbieranie opinii uczniów (dyskusje, wywiady, ankiety, skrzynka kontaktowa, odwiedziny członków zarządu w klasach 

i rozmowa na ważne dla uczniów tematy),
● organizowanie forum uczniowskiego.

Postawy uczniów:
● organizowanie dyskusji między uczniami oraz między uczniami a nauczycielami na temat istotnych spraw uczniów 

i szkoły,
● organizowanie kampanii i akcji szkolnych na rzecz postawy koleżeńskiej, obywatelskiej i prospołecznej,
● przyznawanie wyróżnień, np. „cichego bohatera” dla uczniów, którzy szczególnie przyczyniają się do kreowania przy-

jaznej atmosfery w szkole, ale nie są za to nagradzani w inny sposób,
● zapraszanie do szkoły osób, które mogą być inspiracją i dobrym wzorcem dla uczniów,
● współpraca z organizacjami działającymi na rzecz lokalnej społeczności, kultury lub przyrody.

Praca na rzecz uczniów:
● aktywne przeciwstawianie się przemocy rówieśniczej (zwłaszcza wobec najmłodszych uczniów),
● urządzanie wystaw twórczości uczniów,
● prowadzenie „biura rzeczy znalezionych” i tablicy ogłoszeń,
● zbieranie podpisów pod petycjami w sprawach ważnych dla uczniów,
● organizowanie koleżeńskiej pomocy dla uczniów chcących nadrobić szkolne zaległości,
● organizacja stowarzyszenia absolwentów i ich spotkań,
● witanie nowych uczniów (w tym organizowanie dla nich specjalnych imprez czy spotkań) i żegnanie absolwentów,
● zorganizowanie gazetki ściennej lub wystawy poświęconej osiągnięciom absolwentów,
● prezentowanie poglądów i pomysłów uczniów różnym grupom dorosłych.
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Praca na rzecz szkoły:
● dyżurowanie na korytarzach podczas przerw,
● opieka nad gazetkami i wystawami na terenie szkoły,
● dekorowanie szkoły, troska o estetykę, pomoc przy odświeżaniu pomieszczeń,
● prowadzenie kroniki,
● rola gospodarzy podczas szkolnych imprez,
● negocjowanie jadłospisu w stołówce czy oferty w szkolnym sklepiku,
● zwracanie uwagi na miejsca i wyposażenie, które wymagają remontu/naprawy,
● zbiórki książek (w społeczności lokalnej albo np. w internecie) do biblioteki szkolnej,
● pomoc w utrzymaniu czystości na terenie wokół szkoły,
● odwiedziny w szkołach, z których będą się rekrutowali nowi uczniowie i rozmowa z nimi (promocja szkoły),
● podczas drzwi otwartych ochotnicy w roli opiekunów i przewodników gości.

kontakty z nauczycielami:
● organizowanie imprez wspólnych dla uczniów i nauczycieli,
● wysyłanie kartek urodzinowych/imieninowych dla nauczycieli,
● zapraszanie nauczycieli na posiedzenia rady uczniowskiej oraz do uczestnictwa w dyskusjach z uczniami,
● dostarczanie nauczycielom kopii protokołów ze spotkań rady uczniowskiej,
● witanie nowych nauczycieli i żegnanie odchodzących.

kontakty z rodzicami:
● zachęcanie rodziców do włączania się w życie szkoły i konkretne organizowane w niej działania,
● zapraszanie rodziców na posiedzenia rady uczniowskiej,
● wysyłanie podziękowań rodzicom wspierającym działania samorządu.

kontakty z dyrekcją:
● zaproponowanie i uzgodnienie planu regularnych spotkań przedstawicieli uczniów z dyrekcją szkoły,
● dostarczanie dyrekcji kopii protokołów ze spotkań rady uczniowskiej,
● powołanie uczniowskiego komitetu doradczego funkcjonującego przy dyrekcji.

kontakty z innymi szkołami:
● organizowanie i uczestnictwo w regionalnych spotkaniach rad uczniowskich,
● współpraca przy organizacji wymian uczniowskich,
● współpraca z innymi szkołami w organizacji działań i akcji, np. na rzecz lokalnej społeczności czy środowiska.

Organizacja i/lub współorganizacja imprez:
● zabawy tematyczne z okazji walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, pierwszego dnia wiosny itd.,
● uroczyste bale dla uczniów, bale przebierańców i bankiety dla całej szkoły,
● pikniki, kuligi,
● imprezy integracyjne,
● występy szkolnego kabaretu, chóru, zespołu muzycznego, grupy teatralnej,
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● imprezy plenerowe (w tym gry terenowe, np. podchody),
● wycieczki, szkolne wyjścia,
● tematyczne akcje szkolne.

Działania na rzecz lokalnej społeczności:
● udział i współorganizowanie akcji charytatywnych, zarówno dużych, ogólnopolskich, jak i lokalnych,
● ochotnicze działania w ramach wolontariatu,
● akcje na rzecz środowiska naturalnego (np. sprzątanie świata, zbiórka makulatury),
● zbiórka książek, zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci z domu dziecka,
● odwiedziny u seniorów (np. z programem artystycznym),
● poznawanie lokalnej historii i kultury oraz jej atrakcyjne promowanie i prezentowanie pozostałym uczniom.

Sport i hobby:
● organizowanie dni sportu, zawodów, turniejów, pokazów, wystaw, spotkań z interesującymi osobami,
● organizowanie kółek zainteresowań i ciekawych zajęć praktycznych w szkolnych pracowniach,
● organizowanie konkursów artystycznych, literackich, teatralnych, fotograficznych itp.,
● organizowanie warsztatów artystycznych, majsterkowania, gotowania,
● imprezy promujące zdrowy styl życia, czytelnictwo itp.

TECZKA NAUCZYCIELA | Samorząd uczniowski

Karta zgłoszenia kandydatki/kandydata
do samorządu uczniowskiego

Ja, .......................................................... (imię i nazwisko), zgłaszam swoją kandydaturę w wyborach na stanowisko prze-
wodniczącej/przewodniczącego samorządu uczniowskiego ...................................................................... (nazwa placówki) 
w ............................................................................... (nazwa miejscowości).

Członkami i członkiniami mojego sztabu wyborczego są:
1. ..................................................   ......................................  – szefowa/szef sztabu
2. ..................................................   ......................................  – członkini/członek sztabu
3. ..................................................   ......................................  – członkini/członek sztabu
4. ..................................................   ......................................  – członkini/członek sztabu
5. ..................................................   ......................................  – członkini/członek sztabu
 (imię i nazwisko)      (podpis)
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Tym samym zobowiązuję się – w imieniu swoim i mojego sztabu – do przestrzegania obowiązujących podczas kampanii 
wyborczej zasad, a także przestrzegania decyzji i zarządzeń Komisji Wyborczej, z którą szefowa/szef mojego sztabu zobo-
wiązuje się utrzymywać stały kontakt. Zdaję sobie sprawę, że w razie złamania zasad przeze mnie lub osobę z mojego sztabu 
Komisja Wyborcza może skreślić moją kandydaturę.

...............................................................................  ...............................................................................
 (podpis kandydatki/kandydata)             (podpis szefowej/szefa sztabu)

Adnotacja Komisji Wyborczej:
Dnia ....................................................................................... Komisja Wyborcza dokonała rejestracji kandydatki/kandydata 
............................................................................... 
Gratulujemy!

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

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

...............................................................................
         (podpisy członków Komisji Wyborczej)

Samorząd uczniowski | TECZKA NAUCZYCIELA

Najważniejsze zadania opiekuna 
samorządu uczniowskiego

● Animowanie, wspieranie i koordynowanie uczniowskich działań i inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
oddolnych (wynikających z inicjatywy uczniów, a nie np. nauczycieli i dyrekcji).

● Dzielenie się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem, bycie źródłem rad, wskazówek i inspiracji, ale bez wyręcza-
nia uczniów w ich zadaniach (rola wspierająca).

● Bycie źródłem wiedzy na temat sposobów organizacji pracy i tworzenia struktury samorządu, a także pozyskiwania 
sojuszników i wsparcia finansowego.

● Podtrzymywanie motywacji uczniów zaangażowanych w działania samorządu, zwłaszcza kiedy zaczynają wątpić 
w swoje możliwości (zachęcanie, wyrażanie wsparcia, służenie radą).

● W kryzysowych sytuacjach podpowiadanie pomysłów rozwiązań i działań, motywowanie i dodawanie energii.

● Dawanie szczerych i konstruktywnych (zarówno pozytywnych, jak i krytycznych) informacji zwrotnych dotyczących 
oceny działania samorządu uczniowskiego.

● Występowanie w roli łącznika między uczniami a gronem pedagogicznym i dyrekcją.
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Krok po kroku
wskazówki dla nowych reprezentantów samorządu uczniowskiego

kilka przydatnych wskazówek:

● Poznajcie się bliżej. Przed Wami wiele fascynujących inicjatyw i zadań, ale też i niemało obowiązków, w których 
będziecie mogli wykazać się pomysłowością, umiejętnościami i zaangażowaniem. Pamiętajcie jednak, że stanowicie 
zespół, a wielkie cele najłatwiej i najprzyjemniej jest osiągać w zespole, w którym każdy daje coś od siebie. Tym le-
piej będziecie działać, im bardziej wasz zespół będzie zgrany. Dlatego postarajcie się już od samego początku często 
spotykać, również po koleżeńsku, nieformalnie, i rozmawiać z sobą, wymieniać się opiniami i pomysłami. Możecie 
pomyśleć o poczęstunku i ciekawych grach i zabawach integracyjnych.

● Zorganizujcie wybory opiekunki/opiekuna samorządu uczniowskiego. Postarajcie się, by została nią/nim osoba, z którą 
dobrze się dogadujecie, do której macie szczególne zaufanie i która sama także chciałaby pełnić tę funkcję. Osoba ta 
będzie Was wspierać, pomagać Wam i służyć dobrą radą.

● Ustalcie zasady Waszej współpracy. Już na pierwszym spotkaniu wspólnie się zastanówcie, jak zorganizujecie Waszą 
pracę: jak często i gdzie będziecie się spotykać, w jaki sposób będziecie podejmować decyzje, jaki będzie porządek 
Waszych spotkań. Na podstawie tych ustaleń warto sporządzić tzw. kontrakt, czyli umowę, deklarację przestrzegania 
ustalonych przez Was zasad, którą każde z Was podpisze, zobowiązując się do jej respektowania.

● Badajcie potrzeby uczniów. Na pewno macie wiele własnych, dobrych pomysłów, które warto zrealizować, ale pamię-
tajcie też o tym, że reprezentujecie wszystkich uczniów w całej szkole. Dlatego ważne jest, byście poznali ich potrzeby. 
Możecie zrobić to na różne sposoby: organizując otwarte spotkania, na które może przyjść każdy chętny i się wypo-
wiedzieć, organizując ankiety, sondy, wywiady i konsultacje z koleżankami i kolegami, a także zakładając „skrzynkę 
życzeń i zażaleń”, do której każdy może anonimowo (lub nie) wrzucić kartkę ze swoimi postulatami. 

● Opracujcie roczny plan pracy. Taki plan będzie podstawą Waszego działania; będzie określał Wasze najważniejsze 
zadania i ułatwiał planowanie pracy. Najpierw ustalcie, co chcielibyście osiągnąć w ciągu tego roku, a także przeana-
lizujcie dotychczasowe działania Waszych poprzedników (być może któreś z nich dobrze się sprawdziły i warto je 
kontynuować). Następnie przedyskutujcie te propozycje i ustalcie, które wybieracie do realizacji. Pamiętajcie, by nie 
było ich zbyt mało ani zbyt dużo – weźcie pod uwagę to, ile macie czasu, i starajcie się tak planować zadania, by było 
możliwe ich zrealizowanie. Pamiętajcie też, że plan ten możecie później modyfikować, jeśli pojawią się jakieś nowe 
pomysły lub będzie trzeba z czegoś zrezygnować. A kiedy już stworzycie plan pracy, pamiętajcie, by podać go do wia-
domości całej społeczności szkolnej (uczniów, grona pedagogicznego i dyrekcji). Warto też wcześniej skonsultować go 
z przedstawicielami uczniów i nauczycieli. Plan możecie wywiesić na gazetce ściennej przeznaczonej dla samorządu, 
a kopie rozdać gospodarzom poszczególnych klas (by przedstawili je w swoich klasach) oraz dyrekcji.

● Spotkajcie się z dyrekcją szkoły. Pierwsze, krótkie spotkanie możecie odbyć jeszcze przed opracowaniem planu pra-
cy, tuż po wyborach. Pamiętajcie jednak przede wszystkim o tym, by spotkać się z dyrekcją po opracowaniu planu 
(ale najlepiej jeszcze przed jego oficjalnym ogłoszeniem) i by wręczyć jej jego kopię. Na tym samym spotkaniu warto 
porozmawiać z dyrekcją o zawartych w planie propozycjach, o swoich pomysłach oraz możliwościach ich realizacji. 
Możliwe, że dyrekcja podsunie Wam propozycje pewnych modyfikacji planu, które warto uwzględnić. Ustalcie też 
zasady, na jakich będzie przebiegała Wasza współpraca z dyrekcją. Możecie zaproponować m.in. powołanie uczniow-
skiego komitetu doradczego funkcjonującego przy dyrekcji, który będzie doradzał dyrekcji w sprawach uczniowskich.
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● Działajcie! Kiedy Wasz plan działania został już stworzony, skonsultowany i zaakceptowany przez dyrekcję, pozostaje Wam 
przystąpić do działania na rzecz jego realizacji. Pamiętajcie, by ułożyć plan dla każdego celu, który chcecie osiągnąć – krok 
po kroku, co trzeba zrobić, z kim nawiązać współpracę, a także co będzie do tego potrzebne. Dużą pomocą może się dla 
Was okazać opiekunka/opiekun samorządu. Pamiętajcie też, by przez cały rok dbać o dobre relacje z innymi uczniami, gro-
nem pedagogicznym, rodzicami i dyrekcją – osoby te mogą okazać Wam cenne wsparcie w realizacji Waszych projektów.

Krok po kroku
decydowanie o planie pracy samorządu uczniowskiego

● Informacja wstępna. Cała szkolna społeczność (uczniowie, nauczyciele i dyrekcja) powinna zostać poinformowana 
o tym, że samorząd rozpoczął proces decydowania o planie swojej pracy oraz o tym, jakie będą zasady tego procesu. 
Ważne jest zwłaszcza udzielenie informacji o tym, jak można włączać się w pracę samorządu (np. dzieląc się swoimi 
pomysłami, potrzebami i opiniami, wyrażać własne zdanie). Informacje możecie opublikować na samorządowej gazet-
ce ściennej, na stronie internetowej szkoły bądź w mediach społecznościowych, możecie też przygotować przystępne 
i atrakcyjne materiały informacyjne do rozdania uczniom (zachęcające ich do udziału), a także zorganizować otwarte 
spotkanie, na którym zaprezentujecie swoje pomysły.

● Otwarta debata. Kiedy już poinformujecie wszystkich zainteresowanych o swoich pomysłach, warto zorganizować 
otwartą dla wszystkich debatę pod hasłem „Czym powinien zająć się samorząd uczniowski?”, podczas której każdy bę-
dzie mógł wyrazić swoją opinię na temat Waszych pomysłów, a także własnych sugestii i potrzeb (np. zabierając głos, 
a później dodatkowo wypełniając ankietę). Pamiętajcie o tym, by wybrać osobę, która będzie pełniła funkcję sekretarza 
spotkania i zapisywała do protokołu przebieg debaty, a także opinie i pomysły zgłoszone z sali.

● Opracowanie listy propozycji działań, które warto uwzględnić w planie pracy. To działanie powinno zostać zrealizo-
wane podczas spotkania, na którym obecne będą władze samorządu uczniowskiego, jego opiekunka/opiekun oraz 
osoba reprezentująca dyrekcję. Podczas spotkania należy przedyskutować wnioski z debaty i ankiet, wybrać pomysły 
szczególnie warte realizacji oraz porozmawiać o możliwościach ich realizacji (które z nich można faktycznie wpro-
wadzić w życie i w jaki sposób?). To, które ostatecznie działania znajdą się w Waszym planie, możecie poddać pod 
ogólnoszkolne głosowanie (referendum).

● Akcja informacyjna. Teraz czas na to, byście o stworzonej liście propozycji poinformowali uczniów w szkole. Na liście 
powinno być tych propozycji więcej, niż możecie (i planujecie) zrealizować – to uczniowie, głosując, zdecydują o tym, 
które zostaną przyjęte, a które skreślone z listy. Przed głosowaniem powinniście rozpowszechnić wśród uczniów listę 
tych propozycji wraz z krótkim, kilkuzdaniowym opisem, który będzie wyjaśniał, czego dokładnie dotyczą, a także 
z informacją o tym, na jakich zasadach przebiegać będzie głosowanie.

● Referendum i wybór działań. Głosowanie możecie zorganizować tradycyjnie (z kartami do głosowania wrzucanymi do 
urny) lub przez internet. W tym drugim wypadku musicie się jednak upewnić, że każdy uczeń będzie miał do niego 
dostęp. Na karcie do głosowania możecie przedstawić listę propozycji i poprosić głosujących, by zakreślili ich zdaniem 
np. 7 czy 10 najważniejszych. Możecie też dodatkowo zamieścić tam krótką ankietę lub możliwość zgłoszenia deklara-
cji chęci pomocy w organizacji któregoś z działań. Jeśli w kolejnym semestrze pojawią się nowe, interesujące pomysły, 
możecie zorganizować referendum po raz drugi.

● Informacja o wynikach. Po podliczeniu wyników referendum należy podać je do publicznej wiadomości wraz z infor-
macją o tym, kiedy przedstawicie konkretny plan ich realizacji.
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Plan rozwoju zawodowego
…………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko nauczyciela)

– nauczyciela ubiegającego się  
o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Data rozpoczęcia stażu: …………………………………………………………………………………………………………………

Przewidywana data zakończenia stażu: ………………………………………………………………………………………………

Opiekun stażu: …………………………………………………………………………………………………………………………

Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
● przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
● sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
● przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Poznanie procedury 
awansu zawodowego 
nauczycieli

Analiza przepisów prawa 
oświatowego dotyczących awansu 
zawodowego: Rozporządzenie 
w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 
393), Karta nauczyciela.

Przygotowanie projektu planu 
rozwoju zawodowego

Wrzesień

Do 20 września

Znajomość procedury 
awansu zawodowego

Projekt planu rozwoju 
zawodowego

2. Poznanie zasad 
funkcjonowania 
i organizacji szkoły

Analiza dokumentów: 
statutu szkoły, programu 
wychowawczego i profilaktyki 
szkoły, wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania, regulaminu rady 
pedagogicznej, regulaminu rady 
rodziców, regulaminu samorządu 
szkolnego, planu uroczystości

I półrocze Notatki dotyczące poznanej 
dokumentacji
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3. Uczestniczenie w pracach 
organów szkoły 
związanych z realizacją 
jej podstawowych funkcji 
i wynikających z nich 
zadań

Wdrażanie wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania i przedmiotowego 
systemu oceniania

Udział w wewnątrzszkolnym 
doskonaleniu nauczycieli

Udział w posiedzeniach rady 
pedagogicznej

Praca w zespole przedmiotowym 
nauczycieli

Na bieżąco

Na bieżąco

Uwagi na temat wdrażania 
wewnątrzszkolnego 
i przedmiotowego systemu 
oceniania

Notatki z posiedzeń rady 
pedagogicznej

Notatki do planu pracy 
zespołu przedmiotowego 
nauczycieli

4. Zapoznanie się ze 
sposobem prowadzenia 
obowiązującej w szkole 
dokumentacji (dziennik 
lekcyjny, dziennik zajęć 
pozalekcyjnych, arkusze 
ocen, księga zarządzeń, 
protokoły z posiedzeń rady 
pedagogicznej i inne)

Analiza wymienionych 
dokumentów

I półrocze Prawidłowo prowadzona 
dokumentacja

5. Zapoznanie się 
z podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy w szkole oraz 
przepisami ppoż.

Zapoznanie się z Rozporządzeniem 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach oraz 
z Rozporządzeniem zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach. Zapoznanie 
się z instrukcją przeciwpożarową

I półrocze Notatki na temat poznanej 
dokumentacji

6. Rozpoznanie problemów 
środowiska ucznia

Zapoznanie z dokumentami 
zgromadzonymi w szkole: 
szkolnym programem 
profilaktyki, szkolnym programem 
wychowawczym, opiniami 
i orzeczeniami z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej

Nawiązanie współpracy 
z pedagogiem szkolnym

Rozmowy z innymi nauczycielami

Kontakty z rodzicami uczniów 
(indywidualne rozmowy, zebrania 
z rodzicami)

Na bieżąco

Na bieżąco

Notatki na temat poznanej 
dokumentacji

Dziennik spotkań 
z pedagogiem szkolnym

Opracowanie tematyki 
spotkań z rodzicami, 
protokoły spotkań 
z rodzicami, karty pracy 
dla rodziców, zapisy 
w dzienniku lekcyjnym
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  7. Zapoznanie się 
z tygodniowym planem 
zajęć w szkole, dyżurami, 
zastępstwami, zasadami 
współpracy dyrektora 
z pracownikami

Obserwacja, udział w radach 
pedagogicznych

Wrzesień Odpowiednia organizacja 
zajęć własnych

  8. Dokumentowanie 
realizacji planu rozwoju

Przygotowanie zapisów na temat 
wykonywanych zadań

Analiza własnych działań, ocena 
ich skuteczności, wprowadzenie 
korekt

Na bieżąco Gromadzenie dokumentów: 
świadectw, zaświadczeń, 
konspektów zajęć

  9. Przygotowanie projektu 
sprawozdania

Formułowanie wniosków 
dotyczących realizacji planu 
rozwoju, zmian, które nastąpiły 
w wyniku jego wprowadzenia 
i osiągniętych celów

II półrocze Sprawozdanie z realizacji 
planu rozwoju

10. Przygotowanie do 
wystąpienia przed komisją

Selekcja wybranego materiału II półrocze Notatki do wystąpienia

Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co 
najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich  z prowadzącym zajęcia.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.  Obserwacja zajęć 
prowadzonych przez 
opiekuna lub innych 
nauczycieli

Obserwacja lekcji według 
wcześniej opracowanych zasad, 
omówienie i zapisanie wyników 
obserwowanych zajęć

Raz w miesiącu 
według 
ustalonego 
harmonogramu

Prowadzenie dziennika 
obserwowanych zajęć, 
wnioski z obserwacji

2.  Analiza obserwowanych 
zajęć

Autorefleksja. Formułowanie 
wniosków do dalszej pracy

Na bieżąco Zapisy w dzienniku 
obserwacji

3.  Obserwowanie zajęć 
pod kątem realizacji 
przedstawionych celów. 
Próba wstępnej oceny 
własnych osiągnięć 
pedagogicznych

Autorefleksja. Rozmowy 
z opiekunem stażu

Na bieżąco Zapisy w dzienniku 
obserwacji
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Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny 
zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.  Wstępna ocena własnych 
umiejętności

Autorefleksja. Rozmowa 
z dyrektorem szkoły, opiekunem 
stażu, współpracownikami na 
temat wymagań stawianych 
pracownikom rozpoczynającym 
staż

I półrocze Określenie rzeczywistej 
długości stażu, adekwatnej 
do własnych potrzeb 
i możliwości

2. Nawiązanie współpracy 
z opiekunem stażu

Bezpośrednia rozmowa, ustalenie 
form wzajemnej współpracy, 
zawarcie kontraktu

Wrzesień Znajomość zasad 
współpracy. Prowadzenie 
dziennika spotkań 
z opiekunem stażu

3.  Opracowanie we 
współpracy z opiekunem 
stażu planu rozwoju 
zawodowego

Rozmowa z opiekunem stażu 
na temat kierunku pracy 
dydaktycznej i wychowawczej 
w celu stworzenia planu rozwoju 
zawodowego

Wrzesień Zatwierdzony plan rozwoju 
zawodowego

4.  Przygotowanie 
scenariuszy zajęć, które 
pozwolą wspomagać 
pracę oraz weryfikować 
umiejętności metodyczne 
i merytoryczne

Analiza materiałów metodycznych. 
Opracowanie tematów, zakresu 
i terminów tych zajęć

Na bieżąco Zgromadzone scenariusze 
lekcji, wnioski i uwagi do 
realizacji

5.  Prowadzenie lekcji 
w obecności opiekuna 
lub dyrektora

Opracowanie scenariuszy lekcji, 
konsultacja, analiza, ewaluacja

Raz w miesiącu, 
według ustalonego 
harmonogramu

Wnioski i uwagi do 
realizacji, scenariusze

6.  Samoocena efektywności 
własnej pracy

Analiza, określanie mocnych 
i słabych stron własnej działalności 
dydaktycznej i wychowawczej

Na bieżąco Autorefleksja. 
Adnotacje po 
przeprowadzonych 
zajęciach i rozmowach. 
Dziennik spotkań 
z opiekunem stażu

7.  Wyrabianie umiejętności 
omawiania i analizy zajęć 
lekcyjnych

Analiza zajęć pod kątem 
realizacji zamierzonych celów, 
wprowadzonych metod, doboru 
właściwych form pracy z uczniem, 
wprowadzonych materiałów 
dydaktycznych oraz sposobów 
ewaluacji zamierzonych celów

Na bieżąco Autorefleksja.
Adnotacje po 
przeprowadzonych 
zajęciach i rozmowach. 
Dziennik spotkań 
z opiekunem stażu
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8.  Obserwacja, analiza 
możliwości ucznia

Obserwacja postępów uczniów, 
ich reakcji na wprowadzone 
metody nauczania. Przygotowanie 
testów, przeprowadzenie 
sprawdzianów

Na bieżąco Autorefleksja. Adnotacje 
po przeprowadzonych 
zajęciach i rozmowach. 
Dziennik spotkań 
z opiekunem stażu

9. Zdobycie informacji na 
temat opinii uczniów 
o poziomie prowadzenia 
zajęć języka polskiego

Przeprowadzenie ankiety wśród 
uczniów

Pod koniec obu  
semestrów

Wyciągnięcie wniosków, 
ewentualna zmiana 
w koncepcji niektórych 
elementów prowadzenia 
lekcji

Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1.  Poszerzanie wiedzy 
i umiejętności w procesie 
aktywnego udziału 
w wewnątrzszkolnym 
doskonaleniu

Udział w formach doskonalenia 
adekwatnych do potrzeb 
nauczyciela i szkoły

Na bieżąco Karta dokumentowania 
szkolenia zawodowego.

Potwierdzenie ukończenia 
form doskonalenia

2.  Poszerzenie wiedzy 
i umiejętności poprzez 
udział w różnorodnych 
formach doskonalenia 
zawodowego

Zapoznanie się z ofertą 
szkoleniową placówek 
doskonalenia nauczycieli

Udział w warsztatach, szkoleniach 
konferencjach metodycznych dla 
nauczycieli

Na bieżąco Karta dokumentowania 
szkolenia zawodowego

Potwierdzenie ukończenia 
form doskonalenia

3.  Samodzielne 
studiowanie literatury, 
wymiana doświadczeń, 
poszukiwanie rozwiązań

Autorefleksja, samoocena. 
Zbieranie i gromadzenie informacji 
w oparciu o przeczytaną literaturę. 
Lektura czasopism oraz książek 
o tematyce pedagogicznej 
i psychologicznej.

Spotkanie warsztatowe 
z opiekunem stażu

Na bieżąco Zeszyt lektur
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Integracja zespołu klasowego jest bardzo ważnym za-
daniem stojącym przed nauczycielem nie tylko na począt-
ku roku szkolnego. Każdego dnia warto dołożyć starań, aby 
relacje w klasie były pełne zrozumienia, empatii i poczucia 
bezpieczeństwa. Nie tylko dlatego, że w zintegrowanej gru-
pie uczniowie czują się dobrze, chętnie przychodzą do szko-
ły i zgodnie współpracują. Integracja jest też doskonałą profi-
laktyką agresji i zachowań niepożądanych skierowanych na 
innych uczniów. Poza tym jakość relacji społecznych zna-
cząco wpływa na efektywność procesu nauczania.

Na powiązanie efektywności nauczania z jakością relacji 
w klasie zwraca uwagę Gerard Huther w książce Kim jesteśmy, 
a kim moglibyśmy być. Joachim Bauer uważa natomiast, że nie 
jest możliwy spójny i stabilny rozwój dziecka, jeżeli nie posiada 
ono spójnych i stałych więzi z innymi. Jeżeli zatem chcemy, aby 
uczniowie dobrze się uczyli, musimy stworzyć im dobre spo-
łeczne warunki do tego, aby w atmosferze zrozumienia, bez-
pieczeństwa i właściwych relacji mogli w pełni rozwinąć swój 
potencjał. I nie chodzi tu tylko o relacje uczeń–uczeń, ale także 
o relacje uczeń–nauczyciel, bo dopiero integracja na wszystkich 
płaszczyznach stosunków społecznych panujących w klasie bu-
duje poczucie bezpieczeństwa każdego z uczestników tej inte-
rakcji. I choć nie jest to zadanie łatwe, szczególnie w obliczu 
przeładowanych programów nauczania i pośpiechu edukacyj-
nego, warto każdego dnia poświęcić integracji choć chwilę.

Codzienne rytuały
Wspólne wykonywanie zadań przyczyni się do pozytyw-

nych relacji wśród członków grupy, a ich stałość i powtarzal-
ność dodatkowo zbuduje u młodszych uczniów poczucie sta-
bilizacji i bezpieczeństwa. Może to być ustalone przez grupę 
codzienne powitanie i pożegnanie, np. w formie puszczanej 

w krąg iskierki przyjaźni czy też tańca w kręgu, powitalnej pio-
senki albo energetyzującej mantry. Wspólne budowanie planu 
dnia z wcześniej przygotowanych obrazków naklejanych na 
tablicy i omawianie planowanych czynności również zapewnia 
dzieciom poczucie bezpieczeństwa, szczególnie u progu roz-
poczęcia nauki, kiedy szkoła jest czymś nowym, nieznanym.

Wzajemne słuchanie, uwaga i akceptacja
„Zarówno szacunku, jak i pogardy dzieci uczą się od doro-

słych, swoje relacje ze światem zewnętrznym budują na pod-
stawie struktur, dla których wzorców dostarczają im dorośli 
(...). Oczekując szacunku od uczniów, nauczyciel musi naj-
pierw pokazać, że szacunek jest naturalną formą wszystkich 
relacji międzyludzkich” – przypomina dr Marzena Żylińska.

Słuchanie uczniów, pozwolenie im na mówienie na fo-
rum klasy o tym, co jest dla nich ważne, wspólne przeży-
wanie i udział w emocjach innych buduje wzajemny szacu-
nek i akceptację. Obdarzanie uwagą koreluje ze wzrostem 
poczucia wartości i akceptacji społecznej. Warto poświęcić 
kilka minut każdego poranka na to, aby uczniowie mogli 
określić swój poranny nastrój w ustalonej skali albo powie-
dzieć o tym, co ważnego im się przydarzyło i czym chcieli-
by się podzielić z całą klasą. Aby ograniczyć czasowo zbyt 
rozwlekłe wypowiedzi, można zrobić to w formie zabawy 
w trzy ważne zdania. Ważne jest, aby nauczyciel również 
uczestniczył w zabawie. Jeżeli uczniowie zobaczą, że chęt-
nie dzielimy się z nimi swoimi emocjami (oczywiście z za-
chowaniem granic prywatności), chętniej będą opowiadać 
o swoich przeżyciach, co pozwoli grupie na lepsze wzajem-
ne poznanie się. Zabawy tego typu rozwijają empatię, po-
zwalają wspólnie poszukiwać rozwiązań, zastanawiać się, 
co zrobić, kiedy w naszej klasie ktoś jest smutny czy zły.

Integracja
wśród podstawowych potrzeb człowieka znajdują się akceptacja i potrzeba poczucia  

przynależności do grupy. Bardzo dobrze widoczne są one u dzieci, a niezaspokojenie ich  
skutkować może poczuciem izolacji, osamotnienia, zahamowania. 

K a t a r z y n a  T r o j a ń s k a
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Współdziałanie i poczucie swobody 
Jeżeli to tylko możliwe, dawajmy uczniom poczucie 

swobody, możliwość realizacji ich własnych pomysłów. Kie-
dy współdziałamy z podopiecznymi, dając im możliwość 
wyboru i akceptując (w miarę możliwości) ich pomysły, a nie 
rygorystycznie narzucając kierunek działań, budujemy pozy-
tywną relację i wzajemne zaufanie, bez których grupa nigdy 
nie będzie zintegrowana i spójna.

Praca grupą i w grupach
Wspólny cel łączy, uczy rozumienia potrzeb innych, 

szacunku, współodpowiedzialności. Pracować w grupach 
można nawet z dziećmi na etapie przedszkola czy edukacji 
wczesnoszkolnej. Kiedy odpowiednio dostosujemy zadania 
do możliwości uczniów i właściwie dobierzemy grupy, za-
pewniając jednocześnie własne wsparcie, osiągniemy pozy-
tywne efekty dla integracji zespołu klasowego. 

Muzyka i taniec
Od dawna wiadomo, że wspólne muzykowanie i taniec 

integrują. Warto wprowadzić tańce w kręgu do swojej pracy 
z uczniami. Poprzez układy choreograficzne w kole daje-
my uczestnikom możliwość ciągłego kontaktu wzrokowego, 
a jednocześnie poczucie odpowiedzialności za grupę i wspól-
nie wykonywane zadanie. Rytmiczne, powtarzalne układy 
przy odpowiednio dobranej muzyce relaksują i wyciszają 
emocje. Podczas lekcji muzyki warto czasem zrezygnować 
z nauki piosenek w oparciu o gotowe podkłady na płytach CD 
na rzecz wspólnego muzykowania na prostych, stworzonych 
przez dzieci instrumentach lub tych dostępnych w szkole. Po-

zytywny wpływ na grupowe relacje mają zajęcia z wykorzy-
staniem afrykańskich bębnów djembe, które wykorzystuje się 
również do pracy terapeutycznej z osobami z niepełnospraw-
nościami czy z dziećmi z zaburzeniami zachowania.

Wspólne czytanie, bajki terapeutyczne i drama 
Wspólne głośne czytanie (można zaprosić do udziału 

w nim rodziców czy dziadków) buduje pozytywny nastrój 
i wpływa na emocjonalny rozwój dziecka. Możemy czytać 
wspólnie książki przyniesione przez uczniów. Pozytywny 
wpływ na rozwój społecznych kompetencji ma czytanie ba-
jek terapeutycznych – historyjek, które dotykają przeżywa-
nych przez dzieci problemów czy trudnych sytuacji, z któ-
rymi uczniowie stykają się w szkole lub w domu. Również 
zabawy dramowe to doskonały sposób na integrację kla-
sy. Wspólnie przygotowywane przedstawienia mobilizują 
uczniów do współpracy. Dramę można wykorzystać ponadto 
do rozwiązywania sytuacji konfliktowych – poprzez odgry-
wanie scenek możemy poszukiwać konstruktywnych pomy-
słów na rozwiązanie sporu czy kłótni. Dzieci bardzo chętnie 
wcielają się w role i pod przykrywką odgrywanych postaci 
często wyrażają własne emocje. Pozwala to na ich lepsze 
poznanie, a tym samym stanowi profilaktykę zachowań kon-
fliktowych i problemów wychowawczych.

Zabawy integracyjne
Istnieje cały szereg zabaw integracyjnych, które poprzez 

wzajemne relacje uczą empatii, akceptacji, poszanowania 
godności drugiego człowieka, zrozumienia i budują poczucie 
własnej wartości u uczestników, integrując tym samym gru-

pę. Wiemy o tym, że zaba-
wa jest atrakcyjną dla dzieci 
formą nauki, a uwzględnia-
jąc fakt, że pozwala na dzia-
łanie i angażuje emocje, jest 
też jedną z bardziej efektyw-
nych metod nauczania. Nie 
ma lepszej okazji do trenin-
gu społecznych umiejętno-
ści niż uczestnictwo w rela-
cjach społecznych, również 
podczas wspólnej zabawy.

Do lubianych przez 
dzieci zabaw należą te 
z wykorzystaniem chusty 
animacyjnej, które wymaga-
ją współpracy i współdzia-
łania. Także wprawki i ćwi-
czenia teatralne nadają się 
do zaadaptowania na grunt 
szkolny i przyczyniać się 
będą do integracji klasy. Jest 
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wśród nich szereg ćwiczeń budujących wzajemne zaufanie, 
wymagających skupienia uwagi na innych, uczących wyra-
żania i rozpoznawania emocji, rozwijających kompetencje 
komunikacyjne, które są niezwykle ważne w kształtowaniu 
właściwych relacji społecznych.

Oto kilka przykładowych zabaw integrujących, w któ-
rych uczniowie chętnie uczestniczą, a które można wyko-
rzystać podczas przerwy śródlekcyjnej, na lekcjach wycho-
wania fizycznego lub jako rozgrzewkę na rozpoczęcie dnia:

● Jak mam na imię – uczniowie siedzą w kręgu. Osoba 
rozpoczynająca zabawę podaje swoje imię. Następna 
osoba podaje imię wymienione wcześniej i swoje wła-
sne. Kolejna osoba podaje imię pierwszej i drugiej oso-
by, dodając na końcu swoje własne. Zabawa kończy 
się, kiedy ostatnia osoba w kręgu wymieni w kolejności 
imiona wszystkich dzieci ze swoim własnym na końcu.

● Jak się dziś czuję – uczniowie stoją w kręgu. Każdy z nich 
kolejno wypowiada swoje imię w sposób odzwiercie-
dlający jego nastrój w danej chwili, dokładając gest lub 
ruch. Można wykrzyczeć imię w podskoku, dając wyraz 
radości lub siadając ze zwieszoną głową, wypowiedzieć 
imię po cichu, wyrażając smutek. Zabawa ta doskonale 
nadaje się na powitanie dnia lub może być formą ewalu-
acji po wykonanym zadaniu lub dniu pracy. Uczniowie 
mogą wyrażać swoje samopoczucie odzwierciedlające 
stopień ich zadowolenia z wykonanej pracy.

● Poznajmy się – uczniowie siedzą lub stoją w kręgu. 
Wybrana osoba prowadzi zabawę, mówiąc np.: „Ten, 
kto lubi czekoladę, robi trzy podskoki”, „Ten, kto ma 
brata, biegnie wokół koła”, „Ten, kto jest dzisiaj weso-
ły, robi trzy przysiady”. Kolejno wybrane osoby wypo-
wiadają nowe polecenia. Zabawa ta pozwala również 
na poznanie opinii dzieci na dany temat czy utrwala-
nie materiału dotyczącego przestrzegania zasad i norm 
społecznych, ustalanego kontraktu lub regulaminu. 
Możemy pytać wówczas np. „Kto uważa, że można 
mówić bez zgłaszania się, robi trzy podskoki”, „Kto 
uważa, że w teatrze podczas przedstawienia nie moż-
na jeść, klaszcze trzy razy”.

● Sałatka – uczniowie siedzą na krzesłach w kręgu. 
Członkowie grupy wybierają sobie nazwę owocu lub 
warzywa i wypowiadają ją na głos. Osoba prowadząca 
wymienia wybrane przez siebie owoce i warzywa (od 
kilku do kilkunastu) spośród zaprezentowanych przez 
dzieci. Na hasło „sałatka” wybrani uczniowie jak naj-
szybciej zmieniają swoje miejsca w kole.

● Zgadnij, kto to – uczniowie siedzą w kręgu. Jeden 
z nich siada na środku z zawiązanymi oczami. Jego 
zadaniem jest rozpoznanie po głosie innych uczniów 
na podstawie ustalonego komunikatu. Prowadzący za-
bawę wskazuje dziecko, które wypowiada jedno krót-

kie zdanie lub wyraz. Jeżeli dziecku siedzącemu we-
wnątrz koła uda się rozpoznać nadawcę komunikatu, 
wówczas następuje zamiana. Zabawę można zorgani-
zować również w formie rozpoznawania za pomocą 
dotyku głowy i twarzy (zwracamy wówczas uwagę na 
konieczność bycia delikatnym).

● O kim myślę? – wskazana osoba wybiera jedną osobę 
z grupy i opowiada o jej cechach wyglądu zewnętrz-
nego i pozytywnych cechach charakteru. Zadaniem 
reszty grupy jest rozpoznanie, o kim mowa. Zwracamy 
uwagę uczniów na to, aby wypowiadali się o swoich 
kolegach i koleżankach tylko w formie pozytywnej (np. 
zawsze pomaga innym, często się uśmiecha, można na 
niego liczyć).

● Czary-mary – wybieramy jeden przedmiot, np. jabłko, 
krzesło, chusteczkę higieniczną. Wybrany uczeń za-
czarowuje w myślach ten przedmiot, zamieniając go 
w inny. Jego zadaniem jest zaprezentowanie za pomo-
cą wybranego przedmiotu tego wyczarowanego w taki 
sposób, aby reszta dzieci odgadła. Przykładowo, jabłko 
można zaczarować w grzebień, chusteczkę w walizkę, 
a krzesło w torebkę. Zabawa rozbudza otwartość i kre-
atywność.

W zintegrowanym, pełnym pozytywnych relacji zespo-
le zbierzemy obfite plony w postaci edukacyjnych osiągnięć 
uczniów i przygotujemy ich do aktywnego i satysfakcjonujące-
go uczestnictwa w życiu społecznym. Sobie z kolei zapewnimy 
komfort pracy i być może unikniemy konfliktów i problemów 
wychowawczych, które pojawiają się w klasach, w których pra-
ca nad integracją zespołu klasowego była niewystarczająca.
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Nawet drobne przekształcenia sali lekcyjnej mogą zmie-
nić zachowania dzieci i pomóc im twórczo pracować. Insty-
tut Badań Edukacyjnych przeprowadził badanie dotyczące 
tworzenia nowatorskich rozwiązań i budowania warunków 
do wszechstronnego rozwoju dzieci na pierwszym etapie 
edukacyjnym. Celem badania było wypracowanie z nauczy-
cielami nauczania wczesnoszkolnego propozycji minizmian 
w klasach. Do udziału w nim zaproszono nauczycielki  
z 13 szkół, z różnej wielkości miejscowości. Nauczycieli 
wspierali eksperci: psycholodzy rozwojowi, środowiskowi 
i architekt. Wspólnie zastanawiali się nad tym, jak powinna 
wyglądać sala szkolna, by dobrze się w niej funkcjonowa-
ło sześcio- i siedmiolatkom. Zaproponowano różne zmiany 
w przestrzeni, które mogą odpowiedzieć na potrzeby dzie-
ci. Przedstawione pomysły były następnie wdrażane przez 
nauczycieli i ich uczniów. Wyniki zostały opisane w rapor-
cie SALA – katalog rozwiązań przestrzennych sali lekcyjnej 
w nauczaniu wczesnoszkolnym (www.ibe.edu.pl/images/
badania/SALA/SALA_katalog_broszura_030815.pdf).

Potrzeby, które można wesprzeć aranżacją przestrzeni 
klasy to m.in.:

● związana z kształtowaniem się poczucia, że jest się 
kompetentnym,

● bycia częścią grupy i przynależności,
● bliskiej relacji z wybranymi rówieśnikami,
● poznawcza,
● aktywności twórczej i sensownego działania,
● kontroli, sprawstwa i samodzielności,
● ruchu i aktywności,
● regulowania własnych emocji,
● bezpieczeństwa.

Jak to zrobić? 
Pierwszym krokiem jest przekonanie, że zmiana otocze-

nia ma naprawdę ogromny wpływ na dzieci i że uruchomie-
nie jej wiąże się bardziej ze sposobem myślenia niż z wyso-
kimi kosztami – często wystarczy wykorzystać powszechnie 
dostępne materiały i rozbudzić wyobraźnię.

Nie ma jednej recepty, która rozwiązywałaby problemy 
wszystkich klas, uczniów i nauczycieli, ani idealnego algo-
rytmu, wedle którego dałoby się zorganizować każdą szkol-
ną przestrzeń. Najważniejsze jest zastanowienie się nad 
tym, jakie są bieżące potrzeby uczniów, i określenie celu, 
jakiemu zmiany miałyby służyć. Drugą kluczową kwestią 
jest przyjęcie zasady, że przestrzeń nie jest niezmienna, 
ale może być często przekształcana i dostosowywana do 
zmieniających się potrzeb dzieci. Uczniom, którzy dopie-
ro zaczynają szkolne życie, przyda się przede wszystkim 
miejsce, w którym dobrze mogą się poznać, zaś po kilku 
miesiącach potrzebować będą zwłaszcza przestrzeni prze-
znaczonej do indywidualnej pracy.

To, co służy dzieciom dziś, może stać się zbędne jutro. 
To, co jest doskonałe dla 20 uczniów, nie zawsze będzie słu-
żyło dwóm kolejnym. Na szczęście kształtowanie przestrzeni 
pozwala na łatwiejsze godzenie przeciwstawnych potrzeb. 
Przestrzeń może czasem pełnić funkcję drugiego nauczycie-
la. Zmęczone dziecko nie musi przeszkadzać, bo ma miej-
sce, w którym może wyciszyć się i odpocząć.

Jeżeli uczniowie nie umieją jeszcze czytać, przydatne 
może być podpisanie sprzętów, naklejenie napisu „półka” 
czy „biurko”. Jeżeli dzieci już czytają, należy ułatwić im 
dostęp do książek, tak by mogły same łatwo po nie sięgać, 
bez proszenia nauczyciela o podanie. W jednej z klas dosko-

Przyjazna i inspirująca klasa
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nale sprawdziła się lampka na stole nauczycielki. Zapalona 
wskazywała na okres skupionej pracy, zgaszona pozwalała 
na żywsze interakcje.

Wydaje się, że spośród wszystkich wskaźników prze-
strzeni sali najsilniejszy związek z analizowanymi charak-
terystykami dzieci miała obecność kącika do odgrywania 
ról i obecność przestrzeni umożliwiającej wyciszenie lub 
pracę indywidualną. Te dwa wskaźniki nie tylko korelu-
ją z rozwojem poznawczym i społeczno-emocjonalnym 
dziecka, ale też istotnie wpływają na jego wytrwałość, mo-
torykę, motywację osiągnięć.

Ważne jest, aby przestrzeń klasy oferowała możli-
wość uruchamiania twórczej strony uczniów, rozwoju 
indywidualnych zainteresowań, wręcz do tego zachęca-
ła. W klasie powinny więc istnieć miejsca zróżnicowane 
i umożliwiające pracę pojedynczym osobom. Oznacza to 
konieczność projektowania miejsc, które odpowiadają na 
indywidualne potrzeby dzieci i są na tyle elastyczne, by 
pozostawić im autonomię w zakresie aktywności, którą się 
zajmują, oraz samodzielność dotyczącą sposobu i trybu 
pracy (w tym np. rozłożenia pracy na etapy, sposobu sie-
dzenia). Miejsca twórczości i rozwoju indywidualnego po-
winny pozwalać na podejmowanie samodzielnych decyzji 
i umożliwić wybór spośród licznych możliwych aktywno-
ści. Odpowiednio zaprojektowane miejsca pracy indywi-
dualnej powinny dawać dziecku poczucie autonomii i bu-
dować wiarę, że potrafi sprostać różnym wymaganiom. 
Miejsca twórczości pozwalają też podziwiać dokonania 
innych, porównywać prace, inspirować do działania, co 
buduje pozytywną i stabilną samoocenę i pozytywne re-
lacje w grupie.

Kilka ciekawych pomysłów
W przestrzeni pracy:

● skrytki – indywidualne pudełka, plastikowe pojem-
niki, płócienne torby do przechowywania np. pod-
ręczników,

● czarodziejski stolik – wyodrębnione miejsce, które-
mu nadano specjalne znaczenie i w którym o okre-
ślonym czasie zawsze pojawia się niespodzianka,

● ławka – wyposażona w podkładki lub maty, na któ-
rych są zaznaczone miejsca na określone przybory 
szkolne, lub oznaczona taśmą, wyznaczającą prze-
strzeń pracy i ułożenie przyborów.

Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń i odpowied-
nie zarządzanie miejscami pracy ma za zadanie ułatwić 
uczniowi koncentrację, przeciwdziałać rozproszeniu uwa-
gi i wygaszać pragnienie podejmowania innych aktywno-
ści. Właściwe zarządzanie miejscem pracy i jej ekspozy-
cją buduje stabilną samoocenę poprzez dawanie poczucia 

sprawczości (mogę coś zrobić samodzielnie) oraz poczu-
cia kontroli własnej przestrzeni (np. własna ławka, wła-
sne rytuały wprowadzające do pracy, organizacja oso-
bistej przestrzeni pracy). Istnieją też rozwiązania dające 
okazję do kształtowania samooceny poprzez porówna-
nie pracy własnej z pracą innych uczniów (np. ekspozy-
cja efektów pracy).

W przestrzeni relaksu:
● baldachim – sposób na wydzielenie strefy relaksu 

i miejsca na prywatne rozmowy lub czytanie ksią-
żek,

● namiot z poduszkami do siedzenia – jasno nakreśla 
miejsce do odpoczynku, zapewnia poczucie bez-
pieczeństwa, może być miejscem, w którym dziec-
ko np. opanuje silne emocje,

● kolorowe, osobiste pufy – mogą być podpisane 
i używane w różnych kontekstach (np. dziecko, któ-
re siedzi na pufie czerwonej, zabiera głos).

Przestrzeń relaksu powinna oferować miejsca, 
w których można zaspokoić potrzebę prywatności i „by-
cia samemu”. Często dodatkowym, ważnym dla dziec-
ka elementem jest bycie „w ukryciu”, poza zasięgiem 
wzroku nie tylko uczniów, ale i nauczyciela. Miejsca do 
relaksu odpowiadają na potrzebę bliskich relacji z wy-
branymi rówieśnikami i budowania relacji przyjaciel-
skich poprzez zapewnienie miejsc pozwalających na 
prywatne rozmowy w małym gronie i umożliwiających 
regulowanie dostępu do tych miejsc. Czas wolny to też 
okazja do realizacji potrzeby bycia częścią grupy i bu-
dowania przynależności poprzez współpracę w ramach 
oferowanych „zachęt” przestrzennych. Nadając pewne 
określone funkcje i granice miejscom, skłaniamy także 
dzieci do przyjmowania perspektywy drugiej osoby, 
negocjowania i dajemy poczucie wpływu na wspólnie 
kształtowane reguły.

W przestrzeni twórczości i rozwoju indywidualnego:
● moja tablica – miejsce na ścianie, w którym uczeń 

może pozostawiać wiadomości dla innych i poka-
zywać innym coś na swój temat,

● podłoga do malowania – zasłona prysznicowa roz-
łożona na podłodze i przyklejona taśmą klejącą 
oraz zestaw flamastrów, umożliwiająca dzieciom 
jednoczesne malowanie,

● puzzle do pracy w grupie – dekoracja ściany, na 
której każde dziecko ozdabia jeden kafelek, a z nich 
składany jest obraz całej klasy.

Radosław Kaczan, Ludmiła Rycielska
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– Na poważnie zaczynamy uczyć dzieci podstaw progra-
mowania. Zaczynamy od pilotażu w 2016 r. Od 2017 r. zmia-
ny we wszystkich szkołach – zapowiedziała szefowa MEN-u 
pod koniec ubiegłego roku. Jeszcze niedawno o programo-
waniu mówiono w wąskich kręgach specjalistów. W kontek-
ście edukacji szkolnej temat ten dotyczył niewielkiej liczby 
klas profilowanych. Teraz programowanie cieszy się ogromną 
popularnością. W raporcie Innovation Pedagogy 2015 wśród 
10 edukacyjnych kluczowych kierunków wymieniono myśle-
nie komputacyjne, określane jako procesy myślowe towarzy-
szące formułowaniu problemów i ich rozwiązań w postaci 
umożliwiającej ich efektywną realizację z wykorzystaniem 
komputera. W myśl tego i podobnych raportów współczesny 
nauczyciel powinien dostrzegać, że tworzenie sprzyjających 
warunków wewnątrzszkolnych wiąże się z umożliwieniem 
uczniom podejmowania działań wykorzystujących właśnie ta-

kie specyficzne rozumowanie, tym bardziej, że jest ono okre-
ślane jako niezbędne do funkcjonowania w środowisku prze-
pełnionym technologiami komputerowymi i informatycznymi.

Warto podkreślić, że szerokie, interdyscyplinarne zasto-
sowanie myślenia algorytmicznego, wskazywane w ww. ra-
porcie jako innowacja edukacyjna, jest już obecne w polskiej 
praktyce edukacyjnej. Zanim podstawa programowa uzyska 
finalny kształt, warto zatem odnieść się do realnych działań 
związanych z programowaniem, podejmowanych w niektó-
rych polskich szkołach.

Damy radę
Pod koniec maja br., na zaproszenie Stowarzyszenia 

Mistrzowie Kodowania, w Warszawie pojawiło się liczne 
grono nauczycieli i edukatorów, by pod hasłem „Więcej niż 
programowanie. Perspektywa praktyków” dzielić się swoimi 
doświadczeniami w zakresie wdrażania programowania 
w szkołach. Podczas klasycznych konferencji możliwość 
zabrania głosu bywa zwykle zarezerwowana dla nieliczne-
go grona prelegentów, którzy w czasie referatów i wystąpień 
wysnuwają tezy i wnioski, niejako obligując nauczycieli do 
pełnienia funkcji biernych odbiorców. Formuła tej konferen-
cji została jednak zaprojektowana tak, aby to nauczyciele 
stali się jej aktywnymi uczestnikami i prowadzącymi. Grono 
ekspertów stanowiła więc społeczność edukatorów, mają-
cych nawet trzyletnie, unikatowe doświadczenie związane 
z realizacją zajęć programowania.

Pracując w pięciu grupach roboczych wspieranych przez 
moderatorów, nauczyciele poszukiwali odpowiedzi na nie-
zwykle aktualne pytania, m.in.: „Jak w wartościowy sposób 
realizować treści związane z programowaniem na wszystkich 
etapach edukacji?”, „Jak w celowy, aktywny i realny sposób 

Kod przyszłości
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przedstawiono projekt zmian w podstawie programowej. uczniowie objęci na każdym etapie edukacyjnym 
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włączyć się w pilotażowe wdrożenie nauki programowania do 
szkolnej edukacji formalnej?”. W grupie roboczej zajmującej się 
wprowadzaniem programowania na etapie wczesnej edukacji 
wzięli udział nauczyciele tego etapu, ale również nauczyciele 
informatyki, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele kuratorium 
oświaty. Zróżnicowany skład grupy zapewnił szerszą perspek-
tywę. Rozmowy dotyczyły m.in. trudności, z którymi stykają się 
nauczyciele w kontekście programowania. Wyzwania zostały 
pogrupowane w kilka kategorii, a następnie ustawione według 
istotności. Jako najważniejsze wskazywano trudności:

● sprzętowe (stare komputery, niedostateczny dostęp do 
internetu, brak urządzeń mobilnych),

● organizacyjne (zbyt liczne klasy z brakiem podziału 
na grupy, jak ma to miejsce od drugiego etapu eduka-
cyjnego),

● tkwiące w nauczycielu (niedostateczna wiedza, umie-
jętności) oraz jego otoczeniu (opór innych nauczycieli, 
brak wsparcia),

● tkwiące w rodzinie (niechęć rodziców, nadmierna izolacja 
dzieci od sprzętu lub uzależnienie od grania, brak kontroli),

● związane z limitem czasu.
Dzięki uporządkowaniu problemów nauczyciele wskazali 

rozwiązania i utworzono rekomendacje na temat wprowadza-
nia elementów programowania wśród najmłodszych uczniów. 
Przykładowo, ograniczenia w dostępie do pracowni kompute-
rowej mogą rozwiązać inwestycje w sprzęt mobilny. Braki urzą-
dzeń cyfrowych w szkole mogą zostać zredukowane poprzez 
pracę w grupach lub formułę BYOD (ang. Bring Your Own De-
vice – uczniowie korzystają ze swoich urządzeń). Dodatkowo 
wskazywano efektywność pracy z metodami bez komputera 
(tzw. offline, unplugged, np. z wykorzystaniem maty edukacyj-
nej opracowanej w ramach programu Mistrzowie Kodowania 
Junior). Warto w tym miejscu wspomnieć o doświadczeniach 
nauczycieli dalszych etapów edukacyjnych, którzy pracowali 
ze swoimi uczniami, rozwijając kodowanie o etap projekto-
wania „na kartce” poprzez zastosowanie takiego podejścia jak 
Design Thinking czy User Design Experience.

Ważnym obszarem, który pojawił się w czasie pracy ze-
społu, była współpraca z rodzicami. Z doświadczeń nauczy-
cieli wynika, że bardzo ważne jest włączenie ich do dzia-
łań edukacyjnych. Efekt ten można uzyskać poprzez lekcje 
otwarte, zajęcia, w których uczniowie uczą rodziców – od-
bywają się one wspólnie.

Wśród wniosków grupy pracującej nad zagadnieniami 
wsparcia nauczyciela wyraźnie wybrzmiała potrzeba, by nie 
ograniczać szkoleń do jednorazowego aktu dydaktycznego, 
lecz by traktować je jako długofalowy, długoterminowy i zróż-
nicowany proces. Naturalnie jednym z istotnych elementów 
tego procesu jest spotkanie nauczycieli z trenerem, mającym 
doświadczenie w pracy z prezentowanym narzędziem. Uzna-
nie znalazł również model, w którym szkolenie prowadzo-
ne jest przez parę trenerską, jako rozwiązanie zwiększające 

efektywność. Oferta szkoleń dla nauczycieli powinna zawie-
rać w sobie sylabus określający cel oraz wymagania wstęp-
ne dotyczące poziomu uczestników i sprzętu. Treści powin-
ny zaś być uniwersalne i uwzględniać szeroką perspektywę 
programowania, wykraczającą poza pisanie kodu i użycie 
konkretnego narzędzia. Jako istotne wskazano zasady i reguły 
obowiązujące w świecie programowania, a jako dodatkową 
wartość – kontekst społeczny i edukacyjny związany z tym 
obszarem. Podkreślono hasła związane z koniecznością spla-
tania komponentu technicznego (programowanie) z kompe-
tencjami miękkimi (współpraca, kreatywność, elastyczność).

Skuteczne wsparcie nauczyciela wkraczającego w świat 
programowania powinno zawierać w sobie zatem możli-
wość uczestnictwa nie tylko w szkoleniach, lecz również 
w regularnych webinariach, dostęp do scenariuszy online 
(np. www.wiki.mistrzowiekodowania.pl) czy też współdzia-
łanie nauczycieli w grupie wymiany doświadczeń (np. grupy 
dyskusyjne na Facebooku).

Co dalej?
W ocenie nauczycieli mających za sobą pierwszy kon-

takt z programowaniem trudności związane z jego wprowa-
dzeniem będą się pojawiać. Nie powinny jednak stanowić 
przeszkody, a jedynie być impulsem do działania. Naturalnie 
bariera będzie tym mniejsza, im więcej wsparcia otrzymają 
szkoły ze strony różnych podmiotów, np. organu prowadzą-
cego. Wprowadzenie programowania wiąże się z koniecz-
nością rozwijania warsztatu pracy nauczyciela, nabywania 
nowych kompetencji w toku długofalowych szkoleń.

Programowanie wprowadzone we właściwy sposób umoż-
liwi osadzenie edukacji bliżej „tech-rzeczywistości” uczniów. 
Niezbędne jest przy tym wyjście poza sam proces pisania kodu, 
rozwinięcie o działania interdyscyplinarne, projekty między-
przedmiotowe, tak aby w ciekawej formie wprowadzać ele-
menty bezpiecznego i kreatywnego korzystania z technologii.
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Wakacje rozpoczynają się silną potrzebą odpoczynku. 
Kiedy nadchodzi finał roku szkolnego, pojawiają się łzy wzru-
szenia, duma i satysfakcja z wykonanej pracy. Zaczynają się 
pojawiać myśli o obszarach do rozwoju, przypominać cele 
z końca zeszłych wakacji. Co dzieje się z tymi wszystkimi 
planami na przestrzeni miesięcy? Co sprawia, że plan, któ-
ry zrodził się bez przymusu, upada, często zanim uczyni się 
pierwszy krok? Ma na to wpływ wiele czynników – m.in. pla-
ny nie zawierają terminów, termin jest zbyt odległy, brakuje 
rozbicia planu na kroki przybliżające do osiągnięcia celu. Cel 
staje się duży i przytłaczający, powodując zmęczenie na samą 
myśl o jego realizacji, efekty są zaplanowane bez świadomego 
oparcia na naszych kompetencjach, cel jest tak postawiony, 
że trudno ocenić i zmierzyć, kiedy zostanie osiągnięty, jest 
za łatwy i nie motywuje, plan nie jest wykreowany w oparciu 
o aspekty środowiskowe, czyli np. kulturę danej szkoły.

Spokojne planowanie ma nieocenione korzyści. Rozważ-
ne rozłożenie pracy i podejmowanie aktywności intelektualnej 
pomaga uspokoić myśli i daje poczucie kontroli, pozwalając 
odpocząć przepracowanemu w rutynowym tygodniu pracy 
umysłowi. Świadomość, w jakim jesteśmy miejscu w procesie 
realizacji danego celu, podnosi samoocenę dzięki poczuciu 
dobrej organizacji. Ponadto każdy cel powinien zostać rozbity 
na wiele mniejszych – warto zapisywać w kalendarzu nawet 
takie zadania jak wykonanie telefonu, wysłanie e-maila czy 
przygotowanie konspektu. Każde wykonane zadanie powinno 
zostać odznaczone, ponieważ sukcesy – nawet te małe – dają 
nam dużo radości i są źródłem motywacji. Osiąganie ich każ-
dego dnia, a więc przybliżanie się do celu, w sposób, który 
możemy zobaczyć, poprzez monitorowanie postępów na stro-
nach kalendarza lub w innej, wygodnej formie, jest nieustan-
ną formą motywacji. Sukces bowiem napędza sukces, dodaje 
otuchy i siły do dalszej pracy.

Ćwiczenie 1
Napisz i doprecyzuj swój cel na nowy rok szkolny, odpo-

wiadając na poniższe pytania:

● Co chcesz osiągnąć?
● Co wpłynęło na taki wybór celu?
● W skali od 1–10 oceń, jak bardzo cel jest dla Ciebie 

ambitnym wyzwaniem.
● W skali od 1–10 oceń, jak bardzo cel jest realny, moż-

liwy do wykonania (celu, który okaże się nierealny, 
w ogóle się nie podejmuj).

● Do kiedy chcesz osiągnąć cel?
● Jakie będą korzyści z osiągnięcia celu?
● Co się zmieni, kiedy cel zostanie osiągnięty?
● Jakim staniesz się nauczycielem, kiedy osiągniesz cel?
● Jakie będą konsekwencje rezygnacji z osiągnięcia celu?
● Co już udało Ci się zrealizować?
● Jakimi zasobami dysponujesz? (książki, przebyte szko-

lenia itp.)
● Jakie Twoje umiejętności wpłyną na powodzenie w re-

alizacji celu?
● Czego jeszcze potrzebujesz, aby to osiągnąć?
● Jaki będzie pierwszy krok? (powinien być postawiony 

już dziś!)
Pierwszy krok powinien być drobnym impulsem, a nie 

dużym, demotywującym zadaniem. Może to być wyłącznie 
sprawdzenie oferty ośrodków doskonalenia zawodowego, 
telefon do znanego specjalisty w danej dziedzinie z pyta-
niem o radę czy chociażby spisanie harmonogramu zadań.

Co powoduje, że rok szkolny jest jałowy, zupełnie pozbawio-
ny celu, a lekcje stają się rutyną? Należy być uważnym na po-
czątku takiej sytuacji, ponieważ brak rozwoju może doprowadzić 
nawet do wypalenia zawodowego. Czasami tkwimy w swoim 
sposobie pojmowania i widzenia świata, który nie pozwala nam 
się bardziej rozwinąć, ponieważ silnie oddziałują na nas oma-
wiane w poprzednim artykule błędy poznawcze. Czas wakacji to 
świetna okazja do tego, aby bez wysiłku i angażowania dodatko-
wego czasu uruchamiać uśpione partie mózgu, dając sobie szansę 
na wprowadzanie drobnych zmian w życiu. Zmiany te mogą być 
początkiem stawiania sobie nowych celów edukacyjnych i zawo-
dowych, a zatem stawania się coraz lepszym nauczycielem.

Trenuj z głową
Część VII

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Trenuj z głową
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Warto mieć na uwadze zjawisko tzw. efektu motyla, za-
kładającego, że przysłowiowy powiew skrzydeł motyla może 
spowodować tsunami na drugiej półkuli ziemskiej. Metafora 
ta odnosi się do najdrobniejszych życiowych decyzji, a jest 
obecna w naszej świadomości, kiedy wypowiadamy tego 
typu zdania: „A wszystko to zaczęło się od…”, „Gdybym tyl-
ko wtedy nie zrobił…”. Oto lista sposobów na odkrywanie 
nowości w nieinwazyjny sposób:

● Jeżeli jesteś sową, połóż się wcześniej.
● Idąc do sklepu lub na tramwaj, wybierz inną trasę niż 

zwykle.
● Jeżeli nie ćwiczysz, zacznij to robić. Ćwiczysz? Wpro-

wadź zmiany.
● Posłuchaj innej muzyki niż zawsze, sprawdź, co to jest 

elektro-jazz, psytrance, muzyka orientalna albo bossa 
nova.

● Ubierz się inaczej niż zwykle.
● Dowiedz się czegoś nowego. Musi to być coś, czego 

zwykle unikasz, np. przeczytaj artykuł z nieznanej Ci 
dziedziny.

● Wybierz się do sąsiedniej miejscowości. Na kawę, na 
spacer.

● Poznawaj smaki – zjedz coś, czego do tej pory nie było 
w Twoim menu.

● Porozmawiaj z osobą, której nie lubisz lub nie rozu-
miesz, poznaj jej perspektywę.

● Pojedź na imprezę plenerową, która nie jest w Twoim 
stylu, zobacz, co tam jest fascynującego i ciesz się no-
wymi odkryciami.

Z czasem polubisz swoje nowe czynności, nowo pozna-
ne osoby, dzięki poszerzeniu perspektywy zaczniesz stawiać 
sobie nowe cele, odkrywając nieznane możliwości.

Ćwiczenie 2
Wykonaj ćwiczenie, które pokazuje, jak blokuje nas co-

dzienność, a także jak odmienić ten stan. Uzupełnij tabelkę 
i zdania:

Robię, choć  
nie powinno się

Było to dla mnie dobre, 
a już tego nie robię

Nie myślę o ............................, 
dlatego ....................................

Muszę na co dzień pamiętać 
o ....................., bo to sprawi, 
że .....................

Za mało poświęcam uwagi  
...................................., więc  
....................................

Mocniej skupię się na ...............
....................., a to pomoże mi  
....................................

Nie biorę pod uwagę ................
...................., co powoduje .......
.............................

Muszę przeanalizować .............
.......................
Dzięki temu ..............................

Na co dzień nie wierzę ...........
........................., a to powoduje 
....................................

Muszę uwierzyć, że ..................
.................., to ułatwi mi ...........
.........................

Małgorzata Chełkowska-Dorna
Trener efektywnej nauki, magister coachingu i  doradztwa zawodowego 
w procesie akredytacji International Coach Federation
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Schyłek wakacji i początek nowego roku szkolnego to 
dobry moment na refleksję. Zastanawiamy się nad tym, co 
w minionym roku szkolnym było dobre, a co nie do przyję-
cia, co nam się udawało i nad czym trzeba jeszcze popra-
cować. Myślimy także o tym, jakie możemy wprowadzić 
zmiany w nadchodzącym roku, aby poprawić efekty naszej 
pracy i zwiększyć płynącą z niej satysfakcję. Możemy jednak 
dostrzegać też potrzebę zmian w życiu osobistym czy ro-
dzinnym – zadbać bardziej o zdrowie i kondycję, poprawić 
relacje z bliskimi czy zaangażować się w coś, co nada na-
szemu życiu nowe znaczenie (hobby, działalność społeczną 
czy blog internetowy). Może być i tak, że mamy do podjęcia 
ważne decyzje, które mogą wiele zmienić w naszym życiu. 
Dla wielu z nas poważne życiowe zmiany, a także samo 
podjęcie decyzji o nich, stanowi pewną trudność – również 
w sensie psychologicznym. Jak zatem zabrać się do podej-
mowania takich decyzji i ich realizacji?

Lęk przed nieznanym
Wiele osób doświadcza specyficznej prawidłowości – na 

myśl o tym, że powinny podjąć działanie w kierunku zmiany 
ich sytuacji, czują silną niechęć i rozdrażnienie. „Totalnie mi 
się dzisiaj nie chce, zrobię to jutro”, „wolę się tym zająć, kie-
dy będę w lepszym nastroju”. Dzieje się tak m.in. w wyniku 
tzw. prokrastynacji, czyli tendencji do odkładania spraw na 
później. Interesujące wyjaśnienie proponuje też M. Spitzer 
w swojej książce Jak uczy się mózg. Zauważa on, że reago-
wanie na nowości niechęcią i znudzeniem tak naprawdę 
kamufluje nasz lęk. Obawa przed tym, co nowe, jest w za-
sadzie wpisana w naszą psychikę. Spitzer zwraca uwagę, że 
kontakt z nowością sprawia, że czegoś się uczymy, a „kto 
się uczy, ten się zmienia”. Bardzo możliwe więc, że niechęć 
do nowości jest w nas podyktowana obawą przed zmianą… 
w nas samych.

To jednak nie koniec. Obawiamy się zmian także z innych 
powodów. Dlatego, że kontakt z nimi może ujawnić braki 
w naszych kompetencjach, a także dlatego, że nie wiemy, co 
one przyniosą. To dlatego wiele osób tkwi w niekorzystnej sy-
tuacji, nie podejmując prób jej poprawy. Nie wierzą w swoje 
możliwości ani w to, że zmiana może przynieść coś dobrego.

Nasze przeczucia, że zmiana może wiązać się z nie-
przyjemnymi doznaniami, zresztą często są słuszne. Zmia-
ny faktycznie stresują. Amerykański psycholog T.H. Holmes 
opracował skalę określającą poziom stresu dla różnych wy-
darzeń życiowych. Najwyższą wartość (100 punktów) na skali 
uzyskała śmierć współmałżonka, jako zdarzenie szczególnie 
wstrząsające. Trochę mniej punktów, lecz wciąż wysoko (63–
73), uzyskały rozwód, separacja, kara więzienia czy śmierć 
bliskiego członka rodziny. I o ile nie ma w tym nic dziwnego 
– trudno te sytuacje zaliczyć do przyjemności – o tyle zaska-
kujące może być to, że również zdarzenia przyjemne potrafią 
być dla nas źródłem stresu. Pogodzenie się ze współmałżon-
kiem to 45 punktów, zmiana charakteru pracy: 36, wybitne 
osobiste osiągnięcia: 28, zmiana miejsca zamieszkania czy 
warunków (bądź godzin) pracy: 20, a urlop: 13. Długą listę 
zamyka pomniejsze naruszenie prawa z wynikiem 11 punk-
tów, a więc lepszym niż dla urlopu! Oczywiście wartości te 
są uśrednione i tylko orientacyjne, ale nie sposób zaprzeczyć, 
że nawet pozytywna zmiana wiąże się ze stresem. I trudno się 
dziwić, ponieważ to właśnie stres jest tym, co w zmieniają-
cych się warunkach motywuje nas do działania. Jeśli jednak 
jest zbyt silny, zmienia się w doznania nieprzyjemne i demo-
tywujące – takie właśnie jak lęk i niechęć.

Kiedy warto się przemóc?
Dlaczego warto sobie z tego wszystkiego zdawać spra-

wę? Świadomość emocji i uczuć, jakie wywołuje w nas per-
spektywa zmiany, ułatwia nam radzenie sobie z nimi. Kiedy 

Czas na zmiany?
od dawna myślisz o tym, że warto coś zmienić w swoim życiu, pracy, w relacjach z innymi,  

ale wciąż brak ci czasu lub motywacji? Może nie warto już dłużej czekać?

M a g d a l e n a  G o e t z
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wiem, że za moim „nie chce mi się, zrobię to jutro” może 
kryć się lęk, wiem też, że jutro wcale nie będzie mi się chcia-
ło bardziej i odkładając, nic nie zyskuję – lepiej więc zacząć 
już teraz. Kiedy wiem, że lęk jest naturalną emocją odczuwa-
ną w obliczu zmiany, a stres może się pojawić, nawet kiedy 
zmiana jest na lepsze, łatwiej jest mi nabrać dystansu i po-
radzić sobie z tym lękiem, stawić mu czoła. Łatwiej mi też 
uwierzyć, że kiedy już wykonam pierwszy krok, lęk osłabnie, 
a ja poczuję się lepiej. Jak pisał Antoine de Saint-Exupéry 
„Tylko nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego, kto stawia 
mu czoło, ono już nie jest nieznane”.

Jeśli więc czujemy, że nasza obecna sytuacja nie do koń-
ca nam odpowiada, często warto się przemóc i pokonać swój 
wewnętrzny opór, a wtedy może się okazać, że wprowadze-
nie zmian będzie łatwiejsze, niż początkowo sądziliśmy.

Jakiej zmiany potrzebuję?
Czasem potrzeba zmiany dojrzewa w nas powoli jako 

coś nieokreślonego. Chcemy coś zmienić, ale nie do końca 
wiemy co. Wynika to z niejasności na dwóch obszarach. Po 
pierwsze, tego, co konkretnie nam w naszej obecnej sytuacji 
nie odpowiada, a po drugie, tego, w jaki sposób moglibyśmy 
to zmienić, aby uzyskać pożądany efekt. Zanim więc posta-
nowimy o zmianie, musimy obu tym obszarom dobrze się 
przyjrzeć i trafnie je zdiagnozować.

Profesor psychologii R. Wiseman w swojej książce  
59 sekund (zawierającej wiele łatwych do realizacji sposo-
bów na zwiększenie swojej satysfakcji z życia) zwraca uwagę 
na pewien paradoks. Wyobraźmy sobie dziennikarkę pracu-
jącą dla prestiżowego czasopisma. Spytana wprost, czy lubi 
swoją pracę, odpowia-
da, że bardzo – i szcze-
rze w to wierzy. Kiedy 
jednak zaczyna mówić 
o szczegółach, okazuje 
się, że nie znosi towa-
rzyszącego swojej pra-
cy ciągłego pośpiechu 
i napięcia, lubi pisać, 
rozmawiać z ludźmi, 
ale atmosfera pogoni za 
terminami i nowościa-
mi psuje jej całą frajdę. 
W efekcie od kilku mie-
sięcy czuje się coraz 
gorzej, a praca daje jej 
coraz mniej satysfakcji. 
Jest rozdrażniona i nie-
zadowolona. Wiseman 
wyjaśnia ten fenomen: 
ludzie często oceniają 
swoją pracę przez pry-

zmat jej wyobrażenia czy też z bardziej obiektywnego punk-
tu widzenia. Przyjęło się, że bycie dziennikarką prestiżowej 
gazety to dobra praca utożsamiana z sukcesem zawodowym. 
Nasza bohaterka lubi więc ideę swojej pracy. Jednocześnie 
coraz bardziej nie odpowiada jej praktyczny wymiar jej za-
wodowych obowiązków, który obniża jej poziom szczęścia, 
satysfakcji z pracy i życia. Co ciekawe, im ludzie silniej wie-
rzą w wartość idei swojej pracy, tym trudniej im zdać sobie 
sprawę z tego, że praktyczny wymiar ich zajęcia im nie odpo-
wiada lub wręcz szkodzi. W takiej sytuacji są raczej skłonni 
szukać winowajców złego samopoczucia na zewnątrz (np. 
„inni ludzie mnie drażnią”) lub w sobie („czyżbym miała/miał 
za niskie kompetencje, by sprostać obowiązkom?”). Nie przy-
chodzi im do głowy, że to praca, którą wykonują, nie jest dla 
nich odpowiednia.

Oczywiście konstatacja, że to praca wpływa na mnie 
niekorzystnie, albo np. że moja relacja ze współmałżonkiem 
jest niesatysfakcjonująca, nie musi oznaczać potrzeby zmia-
ny pracy bądź współmałżonka. Najczęściej wystarczy zmia-
na w zakresie liczby obowiązków, zmiana organizacji pracy 
albo zmiany w relacji z bliską osobą. Jeśli, pracując w szkole, 
czujemy, że płacimy zbyt wysoką cenę za realizację wszyst-
kich zadań, warto porozmawiać o tym z dyrektorem bądź 
koleżankami i kolegami z zespołu i poszukać sposobu odcią-
żenia się. Jeśli zauważamy, że zbyt wiele zadań spada na nas 
w domu, należałoby pomówić z pozostałymi domownikami 
i ustalić nowy system podziału obowiązków, który rozłoży je 
bardziej po równo. A może z niektórych obowiązków może-
my w ogóle zrezygnować lub zmniejszyć je do niezbędnego 
minimum?
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Przeanalizuj i przemyśl
Przed każdą większą lub mniejszą rewolucją w swoim 

życiu warto zadać sobie co najmniej trzy pytania (i udzielić 
na nie szczegółowej, szczerej odpowiedzi): 

● Co w moim życiu lubię, z czego jestem zadowolona/
zadowolony, za co odczuwam wdzięczność?

● Co w moim życiu mi ciąży, unieszczęśliwia mnie, po-
wstrzymuje przed osiąganiem ważnych dla mnie celów?

● Czego w moim życiu brakuje, mimo iż wiem, że mnie 
to uszczęśliwia, sprawia mi przyjemność?

Pytania te mogą dotyczyć naszej sytuacji życiowej (np. 
uszczęśliwia mnie kontakt z uczniami, unieszczęśliwia  
– zbyt ciasne mieszkanie), ale też naszego stylu życia czy 
nawyków (uszczęśliwia mnie uprawianie sportu, unieszczę-
śliwia – nawyk objadania się wieczorami).

Nie należy spieszyć się z oceną. Najlepiej kolejno prze-
myśleć każdą z ważnych sfer życia – zawodową, rodzinną, 
osobistą; kwestię relacji z innymi, swojego zdrowia, czasu 
wolnego, hobby… Wszystko to, co jest dla nas ważne (w tym 
sfery, które niesłusznie lekceważymy).

W ten sposób dowiemy się, w których sferach naszego 
życia chcemy przeprowadzić zmianę. Krok drugi – zasta-
nowienie się, jaka to ma być zmiana. To zależy już jednak 
tylko od nas, bo dla każdego może to być coś innego. Naj-
ważniejsze, by zmiana ta była realna (możliwa do wprowa-
dzenia przez nas w życie przy zasobach i możliwościach, 
które posiadamy), faktycznie pomocna (czyli realnie mogąca 
poprawić naszą sytuację) i nie pociągała za sobą kosztów, 

które czyniłyby ją „nieopłacalną”. Niezadowolenie z pracy? 
Trzeba się zastanowić, co w niej zmienić, by zaczęła nam 
odpowiadać. Nie zawsze trzeba zmieniać miejsce pracy czy 
branżę, zwykle wystarczą znacznie drobniejsze zmiany, któ-
re nie wywrócą naszego życia do góry nogami. Jeśli np. nie 
satysfakcjonują nas relacje z uczniami czy współpracowni-
kami, możemy wypróbować nowe strategie albo podnieść 
nasze kompetencje interpersonalne, podszkolić się w komu-
nikacji, asertywności lub metodach wychowawczych.

A jeśli czegoś nam brakuje, ale nie wiemy czego? W ta-
kiej sytuacji warto najpierw postawić na drobnostki, które nie 
wywołają rewolucji, nie będą wymagały dużego zachodu, 
ale będą przez nas wyraźnie odczuwalne. Może to być częst-
sze spotykanie się z przyjaciółmi (jeśli zwykle brakuje nam 
na to czasu), może być odprężająca kąpiel albo wdrożenie 
u siebie nawyku porannej gimnastyki (poprawia samopoczu-
cie czasem nawet na cały dzień). Może to być zastąpienie 
porannego pośpiechu spokojnym zjedzeniem śniadania 
i wyjściem do pracy kwadrans wcześniej, tak by dotrzeć na 
miejsce nawet trochę przed czasem (poranny pośpiech może 
spowodować, że nawet przez cały dzień jesteśmy bardziej 
zestresowani). A może pomogłaby nam jakaś forma arty-
stycznej ekspresji?

Arkusz oceny zmiany
Jeśli chcemy upewnić się, czy zmiana, którą planujemy, 

jest faktycznie warta wprowadzenia w życie, pomocny może 
być prosty arkusz do oceny zmiany (s. 27). Wpisujemy do 
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niego w oddzielnych polach zalety i wady wprowadzanej 
zmiany, a także zalety i wady sytuacji, kiedy jej nie wpro-
wadzimy (czyli trwania w status quo). Ważne jest, by wpisać 
jak najwięcej odpowiedzi do każdego z pól (aby niczego nie 
pominąć) i wziąć pod uwagę zyski i koszty zarówno subiek-
tywne (psychologiczne), jak i obiektywne, zewnętrzne, ma-
terialne (np. finansowe). Kosztem psychologicznym będzie 
np. konieczność włożenia większego wysiłku bądź stres, 
a zewnętrznym – przeprowadzka. Satysfakcja będzie psy-
chologicznym zyskiem, a wyższa pensja – zyskiem finanso-
wym. Uzupełnienie wszystkich pól w arkuszu pozwoli nam 
zebrać wszystkie argumenty za i przeciw zmianie w jednym 
miejscu, dzięki czemu łatwiej będzie nam podjąć decyzję. 
Pamiętajmy jednak, by poza liczbą argumentów brać pod 
uwagę ich jakość. Niewykluczona jest sytuacja, kiedy np. po 
stronie strat będzie ich więcej, ale za to te po stronie zysków 
będą bardziej znaczące.

Pomyśl o sobie
Uczy się nas, że egoizm to postawa godna potępienia. 

Zbyt często jednak zwykłe dbanie o siebie – swoje uczu-
cia, potrzeby i aspiracje – jest mylone z egoizmem, a nam 
zdaje się, że powinniśmy traktować nasze potrzeby jako 
mniej ważne i skupić się na zadowalaniu innych. Tymcza-
sem warto wzmocnić w sobie asertywną postawę i uznać, 
że potrzeby nasze i innych ludzi są ważne po prostu na 
równi. Tak samo, jak my respektujemy prawa i potrzeby 
innych, tak chcemy i mamy prawo, by respektowano na-
sze. O ile naszym celem nie jest komuś zaszkodzić, mamy 
prawo realizować swoje plany i aspiracje, nawet jeśli nie 
podoba się to innym. Czy to zrobimy, czy nie, jest naszą 
decyzją.

Z drugiej strony jest ważne, by nie przeć przed siebie 
jak taran. Dobrze jest zwracać uwagę na potrzeby i uczu-
cia innych, zwłaszcza bliskich nam osób. Czasem zmiana, 
która wydaje się dobra dla nas, może być przykra dla osoby, 
na której nam zależy, i wówczas powinniśmy ją szczegól-
nie uważnie przemyśleć. Może znajdziemy inny, bardziej 
kompromisowy sposób? To ważne, by zwracać uwagę i na 
własne, i na cudze uczucia, zwłaszcza w bliskich relacjach, 
w których nasze emocje i samopoczucie wpływają na inne 
osoby, a ich – na nasze. Naprawdę satysfakcjonujące dla 
wszystkich zainteresowanych są tylko te relacje, w których 
dobrze czuje się każda ze stron.

Krok po kroku
Im większa jest zmiana, którą chcemy wprowadzić, tym 

lepszego wymaga planowania. Dzięki planowaniu na każ-
dym jej etapie wiemy, co robić i do czego zmierzamy, łatwiej 
jest nam też utrzymać motywację do działania. To ostatnie 
jest bardzo ważne, jeśli chcemy osiągnąć sukces, a nie za-
kończyć naszą przygodę na słomianym zapale.

Planowanie zaczynamy od wytyczenia realnego celu 
głównego (np. przeprowadzka w bardziej atrakcyjne miej-
sce), a następnie dzielimy go na cele cząstkowe, które będą 
wieńczyć kolejne etapy zmiany. W naszym przykładzie naj-
pierw musielibyśmy podjąć decyzję, w jakiej okolicy czy 
miejscowości chcemy zamieszkać, następnie przeanalizo-
wać tamtejszy rynek mieszkań (czy interesuje nas wynajem, 
czy zakup), podjąć decyzję, do jakiej kwoty szukamy miesz-
kania i zacząć szukać ofert. Wybranie kilku będzie zakoń-
czeniem pierwszego etapu. Drugi to nawiązanie kontaktu ze 
sprzedawcami/najemcami i obejrzenie mieszkań. Trzeci to 
wybór mieszkania i rozpoczęcie formalności (zwłaszcza przy 
zakupie mieszkania może się okazać, że same formalności, 
np. związane z kredytem, rozłożą się na kilka etapów). Ko-
lejne kroki będą się wiązały z remontem, organizacją prze-
prowadzki, niezbędnymi zakupami… Układając plan, warto 
też pomyśleć nad tym, które czynności możemy wykonywać 
równolegle, by zaoszczędzić czas.

Taki plan należy sobie spisać w przejrzysty sposób i trzy-
mać w widocznym miejscu (np. na biurku lub na lodówce). 
Kolejne, zrealizowane etapy należy odhaczać, a w odnie-
sieniu do niezrealizowanych sporządzać zwięzłe, przydat-
ne notatki (np. „pamiętać o sprawdzeniu oferty firm prze-
prowadzkowych”). Jeśli miewamy kłopoty z motywacją, po 
osiągnięciu każdego etapu możemy nagrodzić się jakąś małą 
przyjemnością.

Ważne jest, by nie zaczynać wszystkiego naraz, lecz 
ustalić sobie hierarchię celów do osiągnięcia i realizować 
plany w takiej kolejności, by nie przytłoczył nas nadmiar za-
dań. Jeśli weźmiemy na siebie zbyt dużo, podziała to mor-
derczo na naszą motywację, w efekcie czego możemy nie 
zrealizować nic z tego, co założyliśmy.

Działaj, nie wizualizuj
W USA w obszarze tzw. potocznej psychologii (która nie 

ma niestety wiele wspólnego z naukową) dość popularne jest 
przekonanie, że wizualizacje, czyli wyobrażanie sobie tego, 
co chcemy osiągnąć, mają wręcz „magiczną” moc przybli-
żania nas do celu. Jak pisze Wiseman (i wielu innych specja-
listów), zdecydowanie jednak nie jest to metoda warta pole-
cenia. Wyobrażanie sobie sukcesu nie tylko nie pomaga go 
osiągnąć, ale wręcz, paradoksalnie, może to utrudniać. Po-
woduje, że część z nas po prostu zatrzymuje się na tym eta-
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realna, faktycznie pomocna i nie 
pociągała za sobą kosztów, które 
czyniłyby ją „nieopłacalną”.



52 sygnał  sierpień 2016

Rysuje dla Państwa: 

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

pie i zamiast działać, woli bujać w obłokach, a tym, którzy 
jednak działania się podejmą, trudniej w nim wytrwać. Dzie-
je się tak, ponieważ kiedy intensywnie wyobrażamy sobie 
np. nasze idealne życie, to rozdźwięk między wyobrażeniem 
a rzeczywistością jest tak duży, że zniechęca nas do starań. 
Lepiej więc zrobić inny użytek z wyobraźni – wizualizować 
sobie sposoby osiągania celu, np. to, co mamy do zrobienia 
w następnej kolejności. W ten sposób będzie się nam to wy-
dawało „bliższe”, bardziej oswojone.

A kiedy dopadnie nas chwila zwątpienia w swoje moż-
liwości, poczujemy spadek formy? Być może będzie to sy-
gnał dla chwili odpoczynku, która się nam faktycznie należy. 
Gdyby jednak ta chwila słabości się przeciągała, warto skon-
centrować się na swoim długoterminowym celu, można też 
spojrzeć ponownie na arkusz do oceny zmiany, by szybko 
przypomnieć sobie wszystkie ważne przyczyny, dla których 
warto wytrwać i nie zrażać się drobnymi niepowodzeniami 
czy opóźnieniem w realizacji planu. Jeśli dobrze zaplano-
waliśmy naszą zmianę, to nawet jeśli chwilowo niełatwa, 
będzie leżała w zakresie naszych możliwości. I o tym, że 
„mogę to zrobić”, warto pamiętać zwłaszcza w tych trudniej-
szych momentach.
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Metafora w edukacji
Metafora jest nieodłączną cechą ludzkiego myślenia i towarzyszy nam na co dzień.  

nie warto zatem traktować jej tylko jako środka stylistycznego, o którym mówi się na języku polskim.  
do czego metafory mogą się przydać nauczycielom i uczniom?

M o n i k a  G r y b o ś

Słowo „metafora” wywodzi się z języka greckiego. Jest 
złożeniem gr. słowa meta – wśród, między i for(a) – nosze-
nie, ruch. O tym, że metafory są bardzo bliskie człowiekowi, 
świadczą badania Johna Lakoffa i Marka Johnsona. W 1980 r. 
opublikowali oni książkę Metafory w naszym życiu, w której 
wysnuli koncepcję, że metafora jest najważniejszym i central-
nym składnikiem języka i wyrazem ludzkiego doświadczenia: 
„Najczęściej konceptualizujemy zjawiska niefizyczne w ter-
minach fizycznych – to znaczy konceptualizujemy zjawiska 
mniej wyraźnie zarysowane za pośrednictwem zjawisk bar-
dziej zarysowanych”. Oto przykład: miłość, czyli zjawisko 
niefizyczne, określa się w różnych językach jako podróż, 
szaleństwo, wojnę, kwiat czy pokarm. Zdanie „Nieużyźniona 
miłość jałowieje jak gleba pod niezmienianą uprawą” (Ewa 
Woydyłło, Buty szczęścia) jest przykładem metafory.

Metafory są wśród nas
Za pomocą metafor da się zwerbalizować pojęcia abs-

trakcyjne, uczucia, emocje i postawy. Metaforyzacja może 
posłużyć także do opisu relacji nawiązywanych przez człon-
ków szkolnej społeczności. Skoro życie można nazwać dro-
gą, podróżowaniem czy poruszaniem się w pojeździe, rów-
nież to wszystko, co dzieje się w szkole, da się przedstawić 
w kategoriach wędrówki. Przykładów konceptualizacji życia 
jako podróży dostarcza psycholog Ewa Woydyłło, która pisze 
w ten sposób o życiu:

● „Ruch jednostajnie posuwisty, jakim wszyscy zdążamy 
od urodzenia aż po kres życia, odbywa się jednokie-
runkowo i nie sposób go zawrócić” (Buty szczęścia),

● „Usiądź wreszcie za kierownicą w pojeździe, który na-
zywa się twoje życie (Sekrety kobiet),

● „Życie to właśnie coś w rodzaju ustawicznej nawigacji, 
dzięki której można przeżyć ciekawe przygody, odkryć 

piękne widoki i nowe obszary, a w końcu zawsze, na-
wet podczas największych burz, postarać się dotrzeć 
do spokojnej przystani” (Buty szczęścia).

Przykładów takich pozytywnych, a zarazem metaforycz-
nych wzmocnień można znaleźć mnóstwo, chociażby w li-
teraturze poradnikowej czy literaturze pięknej. Warto robić 
z nich użytek w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Skoro 
mózg jest naturalnie predysponowany do tego, aby myśleć 
w sposób metaforyczny, to logiczna wydaje się próba oddzia-
ływania na niego właśnie przy udziale metafor. Te ostatnie 
mogą być niebanalnym źródłem perswazji wychowawczej. 
Dobrym pomysłem będzie opracowanie zestawu metafor, któ-
re z racji tego, że cechuje je obrazowość, mogą być przydatne 
na lekcjach historii, biologii, matematyki, przyrody, wycho-
wania do życia w rodzinie czy na godzinie wychowawczej. 
W tych okolicznościach sprawdzi się korzystanie z gotowych 
tekstów. Warto również sięgnąć do pokładów nauczycielskiej 
pomysłowości i samemu pokazać się jako twórca metafor.

LED, czyli 3 w 1
Przykładem autorskiej metafory jest żarówka LED-owa. 

Wspaniale, jeśli można ją przynieść na lekcję języka polskiego. 
Taki niecodzienny (w szkole) gadżet może się wydać uczniom 
intrygujący. Chodzi o to, aby stymulował ich poznawczo. 
Niech młodzi ludzie spróbują wyjaśnić mechanizm działania 
żarówki LED i określić, czym taka żarówka różni się od swojej 
poprzedniczki. Ważne jest także to, aby spróbowali wymyślić, 
jaki związek może mieć LED z językiem polskim. Nie należy 
bać się abstrakcyjnych i oryginalnych skojarzeń, lecz pozwolić 
uczniom na myślową samodzielność i niekonwencjonalność.

Żarówkę LED, czyli light electric diod, można potrakto-
wać jako skrótowiec oznaczający… lirykę, epikę i dramat. 
Bywa, że uczniowie na różnym etapie edukacji mają problem 
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z zapamiętaniem nazw rodzajów literackich i kolejności, 
w jakiej tradycyjnie się je wymienia. Z pomocą przychodzi 
LED, czyli rzecz uczniom dobrze znana, bliska i konkretna. 
Mona ją potraktować jako metaforę konceptualizującą poję-
cie z zakresu wiedzy o literaturze. Co daje posłużenie się na 
lekcji taką przenośnią? Otóż:

● nauczycielowi daje poczucie bycia nieszablonowym, 
umiejącym łączyć elementy, które wydają się odległe,

● uczniom daje poczucie sprawczości, bo to oni posta-
wieni zostają w roli detektywa, który ma odgadnąć nie-
konwencjonalny zamysł,

● jest rodzajem mnemotechniki.
Mówienie do uczniów metaforami uatrakcyjnia lekcje. 

Nie trzeba przy tym silić się na oryginalność, wystarczy spo-
żytkować to, co dobrze uczniom znane i zwyczajne. Waż-
ne jest także to, aby we współczesnej edukacji uczyć młode 
pokolenie odwagi w budowaniu skojarzeń, przełamywania 
schematów i łączenia wiedzy z różnych dziedzin.

Szkoła jako metafora
W uczeniu przyjaznym mózgowi ważne jest, aby środo-

wisko, w którym odbywa się proces dydaktyczny, odnosiło 
się do doświadczeń uczniów. Pedagog John Dewey w Moim 
pedagogicznym credo postulował np., aby dziecko podej-
mowało i kontynuowało w szkole czynności, z którymi zapo-

znało się w domu. Jeśli potraktujemy szkołę jako metaforę, to 
okaże się ona bogata w bodźce edukacyjne i bliska uczniom. 
Szkoła teatr, szkoła laboratorium, szkoła wytwórnia filmowa, 
szkoła ogród, szkoła kuchnia, szkoła galeria – to tylko wybra-
ne propozycje dla funkcjonowania szkoły. Każda z nich jest 
metaforą środowiska znanego uczniowi lub takiego, które na 
lekcjach mógłby poznawać. W takich szkołach nie chodzi-
łoby o reprodukowanie wiadomości, lecz o rozwój uczniów 
w warunkach nieoderwanych od codzienności. Takie podej-
ście do szkoły równałoby się przygotowywaniu młodych lu-
dzi do życia w realnym świecie.

Podsumowanie
Metafora jest cennym i codziennym środkiem przekazu. 

Kognitywiści uważają, że myślimy metaforami. Potwierdze-
niem tej tezy byłby eksperyment polegający na tym, aby 
przez jeden dzień uważnie wsłuchać się w to, co się pisze 
i mówi, notując metafory. Zapewne ciekawe byłyby obser-
wacje i wnioski płynące z tego doświadczenia, o którego 
przeprowadzenie można poprosić uczniów w ramach roz-
wijającej pracy domowej. Nie ma przecież nic cenniejszego 
niż uczenie się o metaforze właśnie przez obserwowanie jej 
jako właściwości własnego języka.

Traktując metafory jako narzędzie komunikacji z ucznia-
mi oraz jako przedmiot refleksji, warto pamiętać, że ich 
stosowanie nie może stać się sposobem na kamuflowa-
nie nieumiejętności mówienia wprost. Warto też pamiętać 
o uczniach np. z zespołem Aspergera, dla których używanie 
metafor może być źródłem nieporozumień.

Nieobowiązkowe zadanie domowe:
1. Poszukaj metafor w książkach, czasopismach, własnej 

głowie. Zastanów się, jak możesz je wykorzystać na 
prowadzonych przez Ciebie lekcjach.

2. Zapisz na kartce pozytywne i negatywne strony komu-
nikowania się z uczniami za pomocą metafor. Zasta-
nów się, co dało Ci to ćwiczenie.

3. Każdego dnia dbaj o to, aby środowisko, w którym 
uczą się Twoi uczniowie, było im bliskie i bogate 
w bodźce poznawcze. 

Monika Gryboś 

Polonistka, stypendystka MNiSW, absolwentka kur-
su retoryki i krytyki praktycznej (IBL PAN), studiów 
podyplomowych literatura i książka dla dzieci wobec 
wyzwań nowoczesności (UW) i neurodydaktyki z tu-
toringiem (WSG). Prowadzi kursy i  zajęcia indywi-
dualne przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, 
testu predyspozycji językowych, egzaminu gimnazjal-
nego, egzaminu maturalnego. Lektor języka polskiego 
jako obcego
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Wolność

M oja sala nr 3 – ta, w której prowadzę lekcje – nie jest „kla-
są”, a raczej „pracownią”. Inni nauczyciele oraz rodzice 
wiedzą, że zawsze coś się tu dzieje. Że wchodząc do niej 

znienacka, rzadko mogą ujrzeć grzecznie posadzone w ławkach 
dzieci, cichutko rozwiązujące kolejne zadania. Wiedzą, że cisza 
jest potrzebna podczas pisania sprawdzianów, ale nowe pomy-
sły najczęściej rodzą się w natłoku myśli i gwarze. I że ucznio-
wie mogą tu robić niemal wszystko… w granicach rozsądku 
i bezpieczeństwa. Bo jakkolwiek by nie być prouczniowskim, 
stawiania granic w szkole się nie uniknie.

Moje dzieciaki wiedzą, że mogą się swobodnie wypowiadać 
na każdy temat, choć nie o wszystkim rozmawiamy na forum 
całej klasy. Wiedzą, że mogą rozmawiać w czasie wykonywa-
nia „luźniejszych” zadań, szczególnie tych plastyczno-technicz-
nych. Wiedzą, że mogą mieć swoje zdanie, zupełnie inne niż 
wszyscy dookoła (nawet ja). Wiedzą też, że nie toleruję obraża-
nia innych, kłamstw i wulgaryzmów.

I to wystarczy. Dzięki tym prostym zasadom wiele lekcji może 
całkowicie opierać się na rozmowach czy nawet żywych dys-
kusjach. Podczas zajęć rozstrzygamy bardzo poważne proble-
my (nawet z pierwszakami!). Nie widzę sensu w utrzymywaniu 
w klasie absolutnej ciszy. Co z tego, że czasami jest za głośno? 
Co z tego, że w emocjach ktoś wstaje, może trochę zbyt mocno 
gestykuluje, może jest zbyt dosłowny? Że cała klasa wybucha 
gromkim śmiechem? Co z tego, skoro w czasie tych rozmów 
na zupełnie różne tematy – od życia motyli, znaczenia chrztu 
Polski, przez odreagowywanie złości, aż po konflikty rodzinne 
i masturbację – dowiadujemy się nowych rzeczy, poszerzamy 
swoje horyzonty, zauważamy, że inni mogą myśleć inaczej, oraz 
poznajemy się nawzajem?

Wielu nauczycieli do perfekcji opanowało sztukę utrzymywa-
nia w klasie żelaznej dyscypliny, ale niekoniecznie zna swoich 
uczniów. Ja być może pozwalam na zbyt wiele, ale, szczerze 
mówiąc, nie zauważyłam z tego powodu jakichś negatywnych 
konsekwencji. Moi wychowankowie osiągają świetne rezultaty 
w nauce, są kreatywni, ambitni i kulturalni. Żywo angażują się we 
wszystko, co robią. A poza tym doskonale ich znam! Znam, bo po 
prostu z nimi rozmawiam. Bo stawiam im granice, ale równocze-
śnie pozwalam na swobodę, spontaniczność i bycie sobą.

C zy ograniczanie może być wolnością? Czy sadza-
jąc dzieci w ławkach, zamykając je w klasie i nie 
pozwalając im na opuszczenie murów szkoły aż do 

zakończenia lekcji, nie ograniczamy ich wolności? Pa-
trząc na szkołę jako na budynek i reguły w nim panują-
ce, można odnieść wrażenie, że stanowi ona świątynię 
zniewolenia. Mali pierwszoklasiści, z utęsknieniem cze-
kający na pierwszy dzwonek, już po kilku tygodniach 
spędzonych w sali lekcyjnej odczuwają rozczarowanie. 
W nieograniczone dotąd dziecięce przestrzenie zaczy-
nają wkradać się nowe reguły i ograniczenia. Najmłodsi 
adepci nauki szybko zapoznają się z małą salą lekcyjną 
i budynkiem szkoły, a ich nieskrępowaną wyobraźnię 
mają zastąpić zasady logicznego myślenia – albo raczej 
logiki dorosłych i ich wszystkowiedzącego systemu. 
Twórcze zabawy zostają zastąpione 45-minutową lek-
cją. Zabawa przestaje być zabawą, staje się narzędziem, 
które ma uformować nowego człowieka. Początkowo 
atrakcyjne metody aktywizujące z czasem przekształca-
ją się w monotonię.

Stawianie granic, nawet tych trudnych, to jednak nie 
tylko ograniczenia, lecz również budowanie poczucia 
bezpieczeństwa. Nie zawsze nieograniczone przestrze-
nie są bezpieczne, a dziecięce pomysły możliwe do 
zrealizowania. Stawianie granic powinno więc przede 
wszystkim służyć bezpieczeństwu dzieci. Czy pamiętają 
o tym coraz bardziej roszczeniowi i bezstresowo wy-
chowujący swoje dzieci rodzice?

Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna 
się wolność drugiej osoby. Każdy potrzebuje granic, 
norm. Stawianie granic w formie zasad społecznego 
współżycia to tworzenie azylu, wskazywanie linii, która 
wyznacza strefę komfortu. Niestety coraz częściej trze-
ba o tym przypominać nie tyle uczniom, ile ich rodzi-
com... Nie tylko dzieciom trzeba stawiać granice, by 
mogły poczuć się bezpiecznie i dzięki temu mogły zdo-
bywać wiedzę i nowe umiejętności. Granice przydałyby 
się również rodzicom, żeby nauczyciel mógł wykony-
wać swoją pracę.

Magdalena Waleszczyńska

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

Małgorzata Wylegała

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

FELIETON
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T oruńskie exposé minister Zalew-
skiej było chaotyczne, treści or-
ganizowane w sposób sztuczny 

(obszary „Uczniowie – Rodzice – Nauczy-
ciele”, gdy w szkole wszystko się z sobą za-

zębia), kłóciły się też poziomy ważności (jed-
nym tchem wymieniane kwestie fundamentalne 

i propozycje „kosmetyczne”). Ponadto odniosłam 
wrażenie, że autorzy nie znają nowoczesnych na-

rzędzi pedagogicznych, a ostatnio stali przy tabli-
cy za Gierka. Co mają „kompetencje społeczne” do 

wiedzy historycznej? Czemu „projekty edukacyjne” 
występują w obszarze wychowania fizycznego? Trzeba 
nie znać tych pojęć, żeby wygłaszać takie absurdy.

Co do treści zaś – oznaczają one powrót do szkoły 
z PRL-u. Pamiętam tamte czasy i dlatego zmroził mnie 
powiew „dobrej zmiany”. Najważniejszymi cechami 
szkoły były: centralizacja (widać ów paradygmat myślenia 
w takich perełkach jak nakaz czytania dzieciom o tej sa-
mej porze czy zamysł, by projekty edukacyjne realizować 
koniecznie w drugim tygodniu czerwca), kontrola (wizytator 
może „wykonywać czynności spoza nadzoru pedagogicz-
nego”, a nauczyciel musi czuwać nawet nad zbiórkami har-
cerskimi, przez co dzieci nauczą się bezrefleksyjnej akcepta-
cji bycia kontrolowanymi). I ten nacisk na ideowość rodem 
z pochodów 1 maja (podstawa programowa na godziny wy-
chowawcze, uprzywilejowane „klasy mundurowe”).

Zmiany nie dotyczą metod nauczania (poza zapowie-
dzią programowania w nauczaniu matematyki i mętną 
uwagą o portalach do nauki języka obcego). Zwiększenie 
liczby godzin historii też nie oznacza innowacyjnego na-
uczania tej dziedziny. Niewiele z propozycji ma więc 
przełożenie na jakość edukacji. Aby jednak zakończyć 
pozytywnym akcentem: ufam, że prawdą jest chęć 
ograniczenia biurokracji (choć wiele zapowiadanych 
rozwiązań ją powiększy). Skoro „jest dużo pieniędzy 
w systemie”, to znajdą się fundusze na doposażenie 

pracowni i zatrudnienie asystentów nauczyciela 
(choć ta obietnica nie padła). Będę kibicować mo-

dyfikacji egzaminów w kierunku pytań otwartych 
i zmianie formuły egzaminu ustnego z języka 

obcego. Interesująco, chociaż ogólnikowo, 
wygląda treść slajdu o „szkolnictwie spe-

cjalistycznym” (mimo kuriozalnej zmiany 
nazwy). Wolałabym jednak, by nowe 

prawo oświatowe tworzyli prawdziwi 
eksperci, a nie politycy.

Zofia Grudzińska,  
psycholog, nauczycielka 

z ponad 20-letnim stażem
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Waszym zdaniem
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J ako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego uważam, że bardzo wartościowym pomysłem jest wprowa-
dzenie „odgórnie” programu wspierającego rozwój czytelnictwa. Do tej pory było tak, że to nauczyciele mogli wychodzić z własnej 
inicjatywy z podobnymi programami. Zamiłowanie do czytelnictwa powinno być powszechne, zwłaszcza w dobie ogólnej i postępu-

jącej cyfryzacji naszego życia. Wsparcie finansowe dla bibliotek i poszerzanie ich księgozbiorów to także bardzo dobry pomysł, zwłaszcza 
na wsiach i w mniejszych miejscowościach, gdzie ludność jest uboższa i zwyczajnie wielu rodziców nie stać na zakup książek dla dzieci.

Kolejną zaproponowaną zmianą, która moim zdaniem jest bardzo istotna, jest zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie 
historii w nowej podstawie programowej oraz wprowadzenie korelacji pomiędzy historią, językiem polskim a WOS-em. Wiedza powinna być 
spójna, a nie wyrywkowa czy oderwana od rzeczywistości. Młodzi ludzie powinni także posiadać wiedzę o swoim najbliższym otoczeniu, 
nieograniczającą się tylko do topografii centrów handlowych. Sensownym pomysłem jest również przywrócenie w szkołach tzw. SKS-ów. 
Niestety zabrakło mi w tym temacie zwiększenia ogólnej liczby godzin tygodniowo na lekcje WF-u, a szkoda. Nie każdy uczeń będzie chętnie 
korzystał z SKS-ów.

Powrót do szkoły podstawowej ośmioklasowej, z podziałem na cztery lata nauczania początkowego i cztery na poziomie gimnazjalnym, jest 
o tyle dobry, że faktycznie IV klasa, jako etap przejściowy między nauczaniem początkowym a bardziej zaawansowanym, jest dzieciom bardzo 
potrzebna. Fakt, że wychowawca pozostanie ten sam, także gwarantuje nie tylko poczucie bezpieczeństwa u młodszych uczniów, ale jest też re-
alnym wsparciem dla reszty nauczycieli poszczególnych przedmiotów, ponieważ taki wychowawca będzie posiadał ogromną wiedzę o swoich 
wychowankach. Natomiast powrót do czteroletniego liceum to powrót do nauki na odpowiednim poziomie. Bez pośpiechu, bez nawarstwiania 
się materiału, którego nie wiadomo często, jak i gdzie „upchnąć”.

Agnieszka Szarek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

R yszard Legutko, obejmując tekę ministra edukacji w 2007 r., 
wskazywał, że główną bolączką polskiej edukacji jest mania 
reformowania. „Szkoła potrzebuje odpoczynku od wielkich 

zmian. Kolejne rządy powinny złożyć obietnicę, że przez najbliż-
sze 30 lat nie będą dokonywały żadnych poważniejszych reform 
edukacyjnych”. Nowy rząd nie wziął sobie tych słów do serca, 
zapowiadając szeroko zakrojony projekt reform. Trudno właści-
wie powiedzieć o nim coś sensownego. Wygląda na nieco cha-
otyczny zlepek pomysłów. Bricolage ze ścinków różnych haseł. 
Nie wiadomo zresztą, w jakim zakresie zostanie wdrożony. Jeśli 
próbować streścić go w krótkim zdaniu, można rzec: „zmienić 
wszystko, by nic się nie zmieniło”. Czemu bowiem służy to nie-
ustanne szatkowanie klas? Dzielenie i łączenie? Sztuczne podziały 
na etapy? Przyśpieszanie czy opóźnianie wieku inicjacji szkolnej? 
Od mieszania roczników szkoła nie stanie się lepsza, jeśli nie 
idzie to w parze z konkretną, szeroką wizją odpowiadającą na 
zasadnicze pytania: Jakiej szkoły potrzebujemy? Do jakich działań 
ma przygotowywać? Ku jakim wartościom ma prowadzić? Jak ma 
wyglądać proces uczenia się? Jaka ma być rola uczniów w szkole? 
Kim ma być nauczyciel? Jakimi kompetencjami ma dysponować?

Brakuje oparcia koncepcji reform na głębokiej diagnozie współ-
czesnych potrzeb społecznych. W działaniach decydentów dostrze-
gam raczej prosty sentyment do starych wzorców, nieco propagan-
dowy, bez autentycznego rozpoznania, czy są one adekwatne także 
dzisiaj. Ma być, jak było. Ale czy szkoła zbudowana na modelu 
z 1947 r. rzeczywiście lepiej będzie służyć polskim uczniom niż ta 
z 1999 r.? Jeśli już chcemy odgórnie transformować szkołę, dlaczego 
nie szukać rozwiązań naprawdę innowacyjnych (na miarę wyzwań 
epoki postindustrialnej), przełamujących zmurszałe już schematy 
myślenia o edukacji (traktujące uczniów jako materiał do obrabia-
nia i segregowania). Dlaczego wciąż poruszamy się trajektorią psa 
idącego po cudzych śladach? Pytania te na razie pozostaną pewnie 
bez odpowiedzi.

Tomasz Tokarz, wykładowca akademicki, coach,  
mediator, członek zarządu fundacji EduTank

W ystąpienie minister Anny Zalewskiej, które podsumowało 
ogólnopolską debatę o szkole, przypominało wynalezienie 
koła na nowo. Była mowa o podnoszeniu kompetencji mery-

torycznych, metodycznych i cyfrowych, upowszechnianiu dobrych 
praktyk, współpracy ze środowiskiem lokalnym, szkoleniach dla na-
uczycieli. To wszystko już się dzieje! Dowód: sprawozdania nauczy-
cieli ubiegających się o awans zawodowy i wymagania wynikające 
z Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowe-
go przez nauczycieli. Podobnie rzecz się ma z radami szkoły, które 
są organem wspierającym szkołę w działaniu i otwierającym ją na 
rodzicielską i uczniowską inicjatywę, ale i współodpowiedzialność 
za życie placówki. W wielu szkołach rady nie powstały głównie 
z uwagi na brak inicjatywy i zainteresowania stron potrzebnych, aby 
taką radę stworzyć. Skoro pani minister chce, by rada była w każdej 
szkole, to pytanie brzmi: jakimi środkami chce to osiągnąć? Oby zna-
leziono bardziej demokratyczne narzędzia niż przymus.

Podoba mi się zmiana 3 x 4 lata, chociaż czuję, że będzie sporo 
zamieszania, a praca z rocznikiem „starym” i „nowym” może być 
wyzwaniem organizacyjnym, choć bardziej martwią mnie wydat-
ki, jakie poniesie państwo w związku z reorganizacją. Cieszę się 
na szkoły branżowe i na pomysł połączenia subwencji z zapotrze-
bowaniem rynku, egzaminy w obecności pracodawcy i branżowe 
studia licencjackie. Zachwycił mnie tutoring, chociaż szkoda, że ta 
myśl nie została rozwinięta, bo tu upatruję realnej szansy na popra-
wę klimatu w szkole.

Najbardziej jednak zmartwił mnie język wystąpienia. Jeśli mi-
nister posługuje się językiem oceniającym i opartym na negatyw-
nych porównaniach, jeśli pyta, czy dziecko jest nauczone, a nie czy 
dziecko ma pasję odkrywania, uczenia się i chęć bycia w grupie, to 
mam podejrzenie, że zmiany będą bardziej kosmetyczne niż mery-
toryczne. Wspomniano wprawdzie o pozytywnej komunikacji, ale 
minister, zdaje się, że jeszcze jej nie opanowała, a przykład, jak 
wiemy, idzie z góry.

Agata Fowles, nauczycielka w XII LO w Poznaniu,  
wiceprezeska stowarzyszenia Kolektyw Edukacyjny
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Siła
Poczucie własnej wartości jest bardzo istotne w tworzeniu dobrych relacji i radzeniu 

sobie z kryzysami. Pomaga funkcjonować, wspiera w ważnych momentach życia, w klu-
czowych decyzjach, ochrania, motywuje, umożliwia dawanie i przyjmowanie miłości 
oraz dobra. Poczucie własnej wartości nie jest jedynym wyznacznikiem szczęścia, ma jed-
nak duży wpływ na to, jak przebiega życie, jakich wyborów dokonujemy. Stanowi solidny 
fundament dobrego życia.  

Dorota Gromnicka – psycholog i psychoterapeutka, autorka książki Jak zbudować po-
czucie własnej wartości (Wydawnictwo Edgard, seria „Samo Sedno”, Warszawa 2013), 
przekonuje, że o poczuciu własnej wartości wnioskujemy z zachowania, z tego, jak po-
strzegamy siebie samych, co o sobie myślimy, jak postrzegamy się w relacjach z innymi, 
jak podchodzimy do swoich umiejętności, czy je doceniamy i rozwijamy, czy bagatelizu-
jemy lub zaniedbujemy, czy dajemy sobie prawo do bycia sobą, popełniania błędów, do 
miłości, szczęścia, do bycia niedoskonałym. Osoba, która zna swoją wartość, ma w sobie 
pewien rodzaj siły i spokoju, nie musi stawiać wokół siebie murów, nieustannie walczyć.  

Poradnik Jak zbudować poczucie własnej wartości zawiera konkretne narzędzia, techniki i ćwiczenia pomocne w ak-
ceptacji siebie, asertywnej odmowie i dokonywaniu wyborów w zgodzie z sobą. Przedstawione w książce historie osób, 
którym udało się odzyskać szacunek do siebie i uwierzyć we własne możliwości, inspirują i motywują do rozpoczęcia pracy 
z własnymi przekonaniami. Poczucie własnej wartości można zacząć poznawać, budować lub rozwijać w każdej chwili. 

Samouczki z kryminałem
Kryminały od wydawnictwa Edgard to propozycja dla osób chcących połączyć 

przyjemne z pożytecznym. Wciągająca wartka akcja kryminalna przeplata się z nauką 
słówek i struktur leksykalno-gramatycznych. W serii dostępne są kryminały po angiel-
sku: Tomorrow Never Knows, niemiecku: Sein letzter Fall, włosku: La donna scomparsa 
i hiszpańsku: Roja es la nieve (Kevin Hadley, Claudia Ruscello, Carlos Solanillos, Sandra 
Meyer, Edgard, Warszawa 2016). Samouczki z kryminałem to niekonwencjonalny kurs 
skierowany do młodzieży i dorosłych, którzy znają podstawy języka. Praca z kursem 
pozwala poznać współczesne słownictwo oraz konstrukcje gramatyczne w kontekście, 
czyli w sposób najbardziej naturalny i sprzyjający zapamiętywaniu. Do każdej książki 
dołączony jest audiobook zinterpretowany przez profesjonalnego lektora, który uczy po-
prawnej wymowy, pomaga w wypracowaniu prawidłowego akcentu oraz rozwija umie-
jętność rozumienia ze słuchu. 

RECENZJA

Kto jest autorem słów: „Wolę bawić ludzi z nadzieją, że czegoś się 
też nauczą, niż uczyć ich z nadzieją, że dobrze się bawią”?  
Swoją odpowiedź prześlij na adres: sygnal@oficynamm.pl. 
Pierwsze 5 osób, które prześlą prawidłową odpowiedź, nagrodzimy bestsellerową publikacją  
Wydawnictwa EDGARD, z serii „Samo Sedno”.  
Szczegóły konkursu na: www.sygnal.oficynamm.pl/konkursy
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