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P ewnie słyszeli Państwo o ośmioletniej Asi z Poznania, która postanowiła zorganizować na 
swoim osiedlu kiermasz, aby zebrać pieniądze na leczenie chorej mamy. Niewielkie ogło-
szenie na drzwiach w bloku dało początek wielkiej akcji, dzięki której udało się zebrać 

ponad 100 tys. zł. Na kiermasz zorganizowany na terenie podwórka prowadzącego do klatek 
schodowych przyszły dosłownie tłumy. Brałam udział w różnego typu projektach, które miały 
na celu propagowanie pewnej idei czy pobudzenie do działania, ale czegoś takiego jeszcze nie 
widziałam. Od samego rana przecieraliśmy z mężem oczy ze zdumienia – nasz balkon okazał 
się idealnym punktem obserwacyjnym. Z każdą minutą przybywało coraz więcej osób i budo-
wała się niesamowita atmosfera. Ludzie zupełnie obcy „małej Asi” poświęcili jej swój sobotni 
czas, przynieśli przedmioty na kier-
masz, wrzucali monety i banknoty do 
skarbonek albo kupowali lody, watę 
cukrową czy przejażdżkę na motorze 
(właściciele kilku firm zaproponowali 

swoje usługi, a dochód z nich przeznaczyli na wsparcie chorej mamy). 
Oczywiście byliśmy nie tylko biernymi obserwatorami, choć dotarcie 
do serca całego wydarzenia okazało się nie lada wyzwaniem i tylko 
potwierdziło, że dzieje się coś niesamowitego.

Kurz po tym dniu już dawno opadł, na podwórku obserwujemy 
już tylko mocno wydeptaną trawę, ale w mojej głowie wciąż tkwi 
pewna myśl. Te zaledwie kilka godzin pokazało, na jak wiele nas stać 
i jak ogromne mamy serca. Niejedne media zwróciły na to uwagę, 
ale ta akcja to także dowód na coś więcej. Na to, że nieważne, na jak 
bardzo szalony pomysł wpadniemy i jak wygórowane mamy marze-
nia – wszystko jest możliwe! Z tą myślą Państwa pozostawię i z oka-
zji „14 października” życzę wytrwałości w dążeniu do spełnienia 
marzeń. Następnym razem, gdy znów ręce Państwu opadną (zdarza 
się każdemu z nas), proszę przypomnieć sobie historię ośmioletniej 
Asi, jej mamy i – mówiąc po poznańsku – wuchty wiary, która po-
spieszyła im z pomocą.
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kalendarium 
październik 2016

Data Zadanie nauczyciela Podstawa prawna

•	 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

•	 4 października Światowy Dzień Ochrony Zwierząt

•	 Np. 4 października Indywidualne określenie własnych potrzeb 
doskonalenia i przekazanie ich dyrektorowi  
lub liderowi WDN-u

Dz.U. z 2015 r. poz. 1270 
Zarządzenie dyrektora 
wynikające z normy 
kompetencyjnej

•	 5 października Światowy Dzień Nauczyciela

•	 14 października Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Nauczyciela

•	 15 października Światowy Dzień Mycia Rąk

•	 Ok. 17 października Zebranie od rodziców uczniów ze specyficznymi 
trudnościach w uczeniu się opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznych o dostosowaniu 
warunków i form egzaminów wewnętrznych 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia

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

•	 24 października Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych

•	 Ostatni tydzień 
października 

Uczestniczenie wraz z uczniami w porządkowaniu 
grobów nieznanego żołnierza lub starych, 
zapomnianych przez bliskich, nieodwiedzanych 
grobów

Szkolny program 
wychowawczy

•	 31 października Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne 
bądź egzaminacyjne do właściwego organu

t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 
Dz.U. z 2013 r. poz. 393
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Pod naszymPATRONATEM

Pod naszymPATRONATEM

AKTUALNOŚCI

Konkurs plastyczny „Baśnie, naturalnie!”
„Baśnie, naturalnie!” to wyjątkowe przedsięwzięcie, które ma zachęcić młodych do czytania i pobudzić ich kreatywność.

W 
oparciu o interpretację wybranej baśni uczniowie mają za zadanie wykonać kompozycję z materiałów naturalnych 
(takich jak np. kamyki, patyczki). Gotową kompozycję należy sfotografować i przesłać na adres organizatorów. Prace 
konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I–III szkoły podstawowej, klas IV–VI 

szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum. W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca od pierwszego do trzeciego, 
organizatorzy dopuszczają również możliwość przyznania wyróżnień. Jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż trzy prace. 
Jury szczególną uwagę poświęci pomysłowości, technice wykonania oraz walorom artystycznym kompozycji.

Prace konkursowe należy przesłać w formie pliku graficznego do 20 grudnia br. na adres: zakreceniwmikronie@gmail.
com (w temacie wpisując „Baśnie, naturalnie!”). Kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

należy przesłać tradycyjną pocztą na adres: Gimnazjum MI-
KRON, ul. Piękna 30/32, 93-558 Łódź. Szczegółowe informa-
cje (w tym regulamin oraz dokumenty do pobrania) można 
znaleźć na stronie www.basnie-naturalnie.blogspot.com.

Reforma edukacji
16 września Anna Zalewska przedstawiła projekty ustaw dotyczących zmian w oświacie. Wspomniała, że wprowadza zmiany m.in. po to, by „nie 
zmarnować tego, co dotychczas dokonali nauczyciele i dyrektorzy”, by „ratować potencjał polskiej edukacji”. 

P lanowane zmiany:
● Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 

5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, 3-letnią 
szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, szkołę policealną.

● Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 
klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Nie będzie już prowadzona rekrutacja 
do gimnazjum.

● W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. 
● 1 września 2017 r. wprowadzona będzie branżowa szkoła I stopnia (w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej).
● Nauczyciele zatrudnieni w obecnie funkcjonujących w ramach systemu oświaty szkołach z urzędu staną się nauczy-

cielami szkół utworzonych w ramach nowego systemu.
● W roku szkolnym 2018/2019 roku planowane jest przeprowadzenie obowiązkowego egzaminu dla 8-klasisty w ostat-

niej klasie szkoły podstawowej. Będzie to obowiązkowy egzamin zewnętrzny, przeprowadzany na podstawie wy-
magań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Składać się będzie z dwóch części: testowej 
i opisowej, będzie obejmował: język polski, matematykę, historię i język obcy nowożytny. 

● Zniesiona będzie konieczność zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu 
oraz wymagania formalne warunkujące rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole lub placówce.

● Wprowadzona będzie nowa forma organizacyjna dla uczniów, którzy przybywają z zagranicy, zarówno dla obywateli 
polskich, jak i cudzoziemców – oddział przygotowawczy. Będzie mógł go utworzyć organ prowadzący na wniosek 
dyrektora szkoły w celu umożliwienia szybkiego i efektywnego włączenia tych uczniów do wspólnej nauki z polskimi 
rówieśnikami.

Źródło: MEN
Więcej informacji: www.sygnal.oficynamm.pl
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Dzisiejsze czasy nie są łatwe dla młodych. Brakuje jasnych 
wzorców porządkowania świata. Funkcjonujemy w rzeczywi-
stości, która podważa dotychczasowe pewniki. Świat przybie-
ra coraz bardziej nieuporządkowaną postać. Charakteryzuje 
go przypadkowość, niestabilność, ryzyko. Kultura indywidu-
alizmu wyzwoliła nas z tradycyjnych modeli, ale pozostawiła 
nas samotnymi, zagubionymi i zdezorientowanymi.

Młody człowiek bombardowany jest przekazami z róż-
nych stron, przytłoczony informacjami, opiniami i tezami. 
Jak nie utonąć w zalewie danych? Jak nie zostać zasypanym 
odpadkami? Jak odróżnić fakty od opinii, twarde dane od 
propagandowych interpretacji? Komu wierzyć? Od młodzie-
ży oczekuje się, że sama będzie decydować o tym, co jest 
dobre, a co złe, ale jednocześnie nie jest ona przygotowywa-
na do takich wyborów. Nastolatki pragną bezpieczeństwa, 
stabilności, pewności. Potrzebują wskazówek, drogowska-
zów, wytyczonych, sprawdzonych ścieżek. W konsekwen-
cji uporczywie poszukują przewodników, ułatwiających im 
poruszanie się po niejednoznacznym i często niegościnnym 
świecie. Gdzie ich znajdują? W różnych miejscach.

Rodzina
Młodzi bardzo często wsparcie otrzymują w rodzinie. 

Pozostaje ona dla nich (to nie zmienia się od lat) najważ-
niejszą wspólnotą. Liczą na wsparcie rodziców, są otwarci 
na ich rady – gdy sami o nie poproszą. Bardzo cenią sobie 
partnerskie relacje z dorosłymi i jeśli je znajdują – rośnie ich 
poziom satysfakcji.

Z licznych rozmów, jakie prowadzę z młodymi ludźmi, 
mocno przebija się potrzeba dobrych kontaktów w rodzinie. 
Wydaje się, że rodzice dzisiejszych nastolatków przerobili 
wiele z własnych doświadczeń, starają się inaczej podcho-
dzić do dzieci, szanują je bardziej, doceniają ich niepowta-
rzalność. Z drugiej strony to nie są dobre czasy na pielęgno-
wanie więzi. Rodzice są mocno zagonieni i szczególnie tracą 
na tym kontakty dzieci z ojcami. Jedno z badań wskazuje, 
że przeciętny tata spędza z dzieckiem (w sposób efektywny) 
około ośmiu minut dziennie – to zdecydowanie za mało na 
budowę mocnych relacji. Gdzie zatem młodzi chłopcy mogą 
szukać wzorców męskości? Szkoła jest instytucją mocno sfe-
minizowaną; czasem takimi wzorami są trenerzy, o ile młody 
człowiek uprawia sport.

Politycy, bohaterowie przeszłości
Zainteresowanie mediów po ostatnich wyborach wywo-

łał fakt, że młodzi (18–25 lat) chętnie głosowali na prawico-
we ugrupowania. Trudno jednak z tego wyciągać dalej idące 
wnioski. Ich młodsi koledzy/koleżanki z gimnazjów i liceów 
nie szukają z reguły autorytetów w polityce. W gruncie rzeczy 
niezwykle ich ona nudzi. Płynne sympatie to raczej pochodna 
medialnej obróbki, element przekory, chęci tzw. polewki niż 
autentycznego zafascynowania postaciami partyjnych lide-
rów. Jeśli ktoś już budzi zainteresowanie, to wyraziści, barwni 
politycy, tacy, którzy są popularni w internecie jako bohatero-
wie memów czy filmików. Swojscy, a jednocześnie tajemni-
czy – Paweł Kukiz, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Kaczyński.

Idole
Autorytety młodzieży

dojrzewaniu towarzyszą dwie, pozornie sprzeczne potrzeby. z jednej strony młodzi ludzie czują chęć  
odróżnienia się od innych i manifestowania swojej niepowtarzalności. z drugiej –  utożsamienia się  

z kimś ważnym i mądrym, kto wprowadzi ich w świat piękniejszy i większy niż oni sami.

d r  T o m a s z  T o k a r z
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Popularność mody patriotycznej i rekonstrukcji historycz-
nych mogłaby wskazywać, że część młodych szuka wzorów 
w przeszłości. Obiektem zainteresowania są chociażby tzw. 
żołnierze wyklęci. Ukazywani są oni jako bezkompromisowi, 
waleczni, nieugięci. Oczywiście to wizerunek mocno uprosz-
czony, ale przecież większość młodych nie analizuje solidnych 
opracowań historycznych, nie wnika w złożoność tamtych cza-
sów. Nie idą za tym autentyczne pasje. Kiedy pytam młodych 
ludzi o bohaterów polskiej historii, mają problemy z wymie-
nieniem jakichkolwiek nazwisk. Tak jest zarówno w przypad-
ku partyzantki antykomunistycznej, jak i powstania warszaw-
skiego. Otrzymuję odpowiedzi w stylu: „chwała bohaterom!”, 
„dzielni ludzie”, „warto się nimi inspirować”. Ale komu? Kto? 
Kim? Przeciętny młody człowiek bardzo niewiele wie o histo-
rii Polski XX w., rzuca sloganami. Po omacku krąży w świecie 
pewnych zbitek, memów, popkulturowych ścinków.

Szukanie akceptacji
Gdzie zatem młodzi szukają wzorców? Najczęściej w sie-

ci. To internet rządzi ich światem. Badania Common Sense 
Media pokazują, że przeciętny młody człowiek spędza przed 
ekranem smartfona, tabletu czy komputera ponad sześć i pół 
godziny dziennie. Jest zanurzony w świecie online – często 
bardziej niż w realnej rzeczywistości. Nic więc dziwnego, 
że osobą do naśladowania dla młodych staje się ta, która jest 
popularna w mediach społecznościowych. – Jeśli masz fajny 
wizerunek, dużo lajków pod zdjęciami – jesteś kimś. Jeżeli 

coś lub ktoś niszczy twój wizerunek w necie – niszczy twoje 
życie – powiedziała mi 15-letnia Kaja. Młodzi sami chcą stać 
się gwiazdami dla innych, szukają w ten sposób akceptacji. 
Kreują się na portalach poprzez zdjęcia, wpisy, filmiki. Chcą 
być zauważani, podziwiani, adorowani. Autorytet rośnie 
w miarę liczby polubień.

Świat sieci jest jednak potwornie sztuczny. To przestrzeń 
przeorana przez popkulturę – magiczną, barwną, uwodzącą, 
ale pozowaną. Wykwitają w niej aktorzy, bohaterowie sit-
comów, piosenkarze, sportowcy (głównie piłkarze), a także 
celebryci znani z tego, że są znani. Czyli ci widoczni. W po-
równaniu do swych rówieśników sprzed 20 lat młodzi dużo 
bardziej zwracają uwagę na arbitrów elegancji, kreatorów 
stylu życia. Piękno fizyczne stało się towarem.

Wbrew pozorom to jednak nie celebryci z tradycyjnych 
mediów zawładnęli wyobraźnią młodych Polaków. Z bada-
nia przeprowadzonego przez Dentsu Aegis Network Polska 
oraz ARC Rynek i Opinia wynika, że respondenci z najniższej 
grupy wiekowej (15–24 lat) dużo bardziej rozpoznają bloge-
rów i vlogerów działających w określonym obszarze (gier, 
lifestyle’u, zakupów). Internetowe gwiazdy cieszą się niezwy-
kłą popularnością, ich filmy nierzadko osiągają po kilkaset 
tysięcy wyświetleń w ciągu kilku dni od publikacji na kanale 
i przebijają artystów wrzucających swoje nowe teledyski.

Kilka tygodni temu we Wrocławskiej Hali Ludowej odby-
ło się spotkanie z gwiazdami polskiego YouTube’a (MeetUp 
2016). Przybyło na nie 10 tys. osób, największą popularno-

TEMAT WYDANIA | Idole
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ścią cieszył się reZigiusz (jego kanał obserwuje 2,2 mln osób), 
który w obstawie ochroniarza przeciskał się przez piszczący 
tłum fanek, masowo rozdając autografy. Kiedyś tak witano 
Beatlesów czy Rolling Stonesów... Czym zajmuje się wspo-
mniany bloger? Czym zdobył sobie serca młodych ludzi? Gra 
w gry. Tak, po prostu gra i kręci filmy o tym, jak gra, dodając 
do tego komentarze. Włączam jeden z nich, widzę planszę 
z grą i małą postać w rogu, komentującą każdy swój ruch. 
„No idę, idę. Teraz tu. Jest zombiak. Jak się go pozbyć? Dobra, 
walnę go. O tak, k…a, zaj…cie go je…”. Narrator nie przesta-
je mówić, niekończący się monolog... Czy to wciąga? Pytanie 
retoryczne. Gdyby nie wciągało, reZigiusz nie miałby 2 mln 
stałych oglądaczy.

Youtuberzy to zróżnicowana grupa. Znajdują się wśród 
nich profesjonaliści, tacy, którzy trzymają poziom i oferują 
sensowne porady. Są to praktyczne wskazówki w różnych 
sferach: urody, mody, gier, praktycznych umiejętności. Są 
jednak i tacy, którzy „zainwestowali” w tzw. bekę. Tacy jak 
IsAmU (1,4 mln subskrybentów), Gimper (900 tys.), TheNi-
troZyniak (1 mln) – ich dzieła sprzedają się doskonale. Co 
jest ich siłą? Wygłupy, obśmiewanie, hejt, wulgaryzmy. Pro-
stackie rozmowy o seksie, symulacje bójek, dowcipy prze-
sycone seksizmem, rasizmem, pogardą dla słabszych. Ordy-
narne komentarze, żarty z rudych, brzydkich, matek innych 
youtuberów. Wylewająca się nienawiść, której pewnie sami 
nie postrzegają jako nienawiści. „Jest grupa vlogerów lub, jak 
kto woli, youtuberów, którzy z agresji, hejtu oraz sadyzmu 
i wulgaryzmów uczynili sobie sposób na życie. Dostatnie 
życie. Model biznesowy jest prosty: im więcej werbalnej 
przemocy, przekleństw i wirtualnej krwi, tym większy ruch 
na ich kontach. I tym większe pieniądze” – wyjaśnia Mira 
Suchodolska w swoim tekście o fenomenie vlogów. Vlogerzy 
z największym licznikiem wejść są dalecy i dostępni jedno-
cześnie. Z jednej strony to ludzie sukcesu, a z drugiej zwykli 
kumple z sąsiedztwa, mówiący zwykłym, prostym językiem, 
czasem nieskładnie formułujący zdania. Udowadniają oni, 
że każdy może zostać gwiazdą i czerpać z tego profity. Wy-
starczy przebojowość, parcie na szkło, bezczelność. Youtu-
berzy są jak władcy marionetek pociągający za sznurki i za-
rabiają na tym sporo pieniędzy.

Dlaczego młodzi tak chętnie klikają w przejawy tej moc-
no radosnej twórczości? – W dużej mierze zaspokajają swoją 
ciekawość i potrzebę przynależności do grupy – wskazuje 
Cecylia Bieganowska z TODO Concept i dodaje: – Wszy-
scy oglądają i rozmawiają o youtuberach, więc aby do grupy 
należeć, warto wiedzieć, o co chodzi i co youtuber właśnie 
wczoraj zamieścił w sieci. Często chodzi też o poczucie bli-
skości – youtuberzy najczęściej publikują treści zgodnie z ży-
czeniami, pomysłami, potrzebami swoich widzów. Nierzad-
ko też nagrywają odcinki, w których nawiązują bezpośredni 
kontakt z fanami – odpowiadając na ich pytania, cytując ich 
wpisy, opowiadając o prezentach, jakie od nich dostali itd. 

Vlogerzy bez oporów wchodzą w rolę przewodników 
życiowych młodych ludzi, wskazują, co jest dobre, a co złe, 
i chętnie udzielają porad na rozmaite tematy. Oto próbka ży-
ciowych mądrości w wydaniu jednego z najpopularniejszych 
youtuberów (IsAmU): „Wszystko idzie załatwić. Nauczycielo-
wi wystarczy umyć samochód, kupić wódkę. Tak, k…! Na-
uczyciel wystarczy, że widzi w tobie jakiś delikatny potencjał. 
Potrzebuje coś od ciebie. Ty musisz wiedzieć, kiedy podejść. 
Idziesz, oferujesz pomoc. I k…a, automatycznie przedmiot 
masz zdany”. Kanały tego rodzaju mają także swoje wersje 
sprofilowane pod dziewczyny. Dominuje na nich tematyka 
stylu i mody. Youtuberki pokazują, jak się malować, ubierać, 
czym pachnieć. Przy okazji dzielą się życiowymi poradami 
„jak wyrwać chłopaka”, „jak być sexy wampem”, „jak być 
kokietką”, „jak obudzić w sobie demona seksu”. Przykład: 
„Mężczyźni mają obsesję na punkcie dziewczyn, które same 
zainicjują ostrą zabawę (…). Rzuć się na niego i, ociekając 
pożądaniem, zacznij zrywać z niego ubranie” – przekonuje 
wpływowa vlogerka ukrywająca się za jakże dwuznacznym 
nickiem Sexmasterka (film ma ponad 620 tys. odsłon).

Ilu rodziców śledzi kanały, jakie oglądają ich dzieci? Ilu 
nauczycieli jest świadomych, co oglądają ich uczniowie? 
Większość z nich nie ma o tym dużej wiedzy. To chyba naj-
mniej zauważana przez dorosłych grupa idoli. A jednocze-
śnie niezwykle wpływowa.

Rola szkoły
Młodzi ludzie zmierzają wyboistą drogą do dojrzałości, 

pełni niepewności i obaw. Nie znajdując oparcia w normach, 
mogą rzucić się w ramiona rozmaitych ideowych uwodzicie-
li, samozwańczych guru. System edukacyjny powinien na to 
reagować, ważną rolę do odegrania w życiu młodych ludzi 
mają nauczyciele. Ci rzadko kojarzeni są jednak z autoryte-
tami. Z moich rozmów prowadzonych z młodymi wyłania się 
wizerunek szkoły jako miejsca zimnego i obcego, opartego 
na wyraźnym dystansie między nauczycielami a uczniami. 
Z tego obrazu przebija się rozczarowanie brakiem zrozumie-
nia i akceptacji. Nauczyciele postrzegani są przez uczniów 
jako urzędnicy skoncentrowani na swoich obszarach kom-
petencyjnych (przedmiotach), patrzący na młodych jak na 
kubły do zapełnienia informacjami. Skupiają się na przygo-
towywaniu podopiecznych do testów – z tego są rozliczani. 
Współczesna szkoła jest w dużym stopniu oderwana od po-
trzeb młodych ludzi, nie czuje ich.

Tymczasem podstawą dobrej edukacji jest przecież kon-
takt z drugim człowiekiem, autentyczne zetknięcie się z nim, 
spotkanie dające możliwość porozmawiania, odkrycia go, 
poznania jego świata. Najważniejszym darem, jaki dorosły 
może dać uczniom, jest sympatia i szacunek. Taką rolę mają 
do odegrania nauczyciele – rolę alchemików sensu, jak pisał 
Zygmunt Bauman, przerabiających kamienie niepewności 
na bezcenny kruszec zrozumienia.

Idole | TEMAT WYDANIA



Podążamy za osobami, którym ufamy, które lubimy i sza-
nujemy, budzącymi zaufanie, które uważamy za rozsądne 
i kompetentne w swojej dziedzinie. Takimi, które inspirują 
do działania, zarażają pasjami, zainteresowaniami, aktyw-
nościami, jakie prowadzą. – Idolami są ci, którzy mają to, 
co my sami chcielibyśmy mieć. Odpowiadają na nasze tęsk-
noty – zauważa Katarzyna Trojańska, nauczycielka z Polsko- 
-Angielskiej Szkoły Edison w Warszawie. – Idolami młodych 
ludzi wciąż pozostają ci, na których mogą się wzorować 
i którzy zaspokajają ich potrzeby. Z jednej strony są to za-
tem prowadzący świetne profile na Instagramie, ale z drugiej 
wciąż ci, którzy są drogowskazami dającymi młodym poczu-
cie bezpieczeństwa. Ważne tylko, że te drogowskazy muszą 
podążać wskazywanymi przez siebie drogami, inaczej staną 
się dla młodych nieautentyczne i niewiarygodne – wskazuje 
Przemysław Staroń, nauczyciel w II LO w Sopocie oraz wy-
kładowca SWPS.

Młodzi ludzie potrzebują mądrych i autentycznych doro-
słych, refleksyjnych i świadomych siebie, pełnych pasji i po-
trafiących nią zarażać, przewodników rozwoju, czyniących 
świat bardziej zrozumiałym miejscem. Stabilnych, z jasno 
określonymi zasadami, ale gotowych do podjęcia dialogu. 
Idących własną wyrazistą drogą, ale pokazujących alterna-

tywne ścieżki. Wzmacniających ich poczucie wartości i god-
ności osobistej. Uczących przez swoją postawę szacunku do 
siebie i innych. Słuchających i słyszących.

Nastolatkom, postawionym przed niepokojącą tyranią 
wyboru, niezwykle takich osób potrzeba. Dużo bardziej niż 
nowoczesnych programów nauczania i różnego rodzaju ko-
smicznych narzędzi. Takie spotkania wpłyną na ich wybory 
życiowe zdecydowanie mocniej niż fakty powrzucane do 
głowy. Mogą określić relacje, w jakie młodzi ludzie będą 
wchodzić w dorosłym życiu, dlatego warto, by takie osoby 
mogli spotkać w szkole. Jeśli jednak pozostanie ona opar-
ta na dotychczasowym modelu – fabryki, kombinatu, pasa 
transmisyjnego – trudno liczyć, że pracujące tam osoby staną 
się źródłem inspiracji dla młodzieży.

dr Tomasz Tokarz
Wykładowca, coach, trener, mediator. Adiunkt w In-
stytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
kierownik Zakładu Historii Edukacji. Koordynator 
merytoryczny w  Dolnośląskim Centrum Innowacji 
Edukacyjnych. Wiceprezes fundacji Edukacja w Wol-
ności. Prowadzi badania w szkołach, m.in. w ramach 
projektu „Liderzy edukacyjnej zmiany”
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W okresie dojrzewania nastolatek zaczyna poznawać 
swoje preferencje seksualne, pojawia się u niego zainte-
resowanie osobami płci przeciwnej lub osobami tej samej 
płci – co zwykle staje się dla niego źródłem wielu trudnych 
przeżyć i emocji. Zadaniem osób dorosłych jest towarzyszyć 
młodej osobie i udzielać jej potrzebnego wsparcia. Aby jed-
nak było to możliwe, konieczne jest wyposażenie się w od-
powiednią wiedzę i umiejętność spojrzenia na daną sytuację 
z perspektywy nastolatka.

Co warto wiedzieć o orientacji seksualnej
Warto znać kilka faktów dotyczących orientacji sek-

sualnej i seksualnej tożsamości, zgodnych ze współcze-
sną wiedzą i debatą naukową. Jak wiadomo na podstawie 
aktualnych badań, większość dorosłych identyfikujących 
się jako lesbijki, geje bądź osoby biseksualne uświadamia 
sobie swój pociąg wobec osób tej samej płci już w wieku 
wczesnej adolescencji. Pewien stopień świadomości swoich 
erotycznych odczuć wobec osób tej samej płci pojawia się 
prawdopodobnie jeszcze przed okresem pokwitania i krysta-
lizuje się w trakcie jego trwania. Moment, w którym czło-
wiek uświadamia sobie swoje uczucia jako homoerotyczne 

i potrafi zdefiniować siebie jako osobę homo- lub biseksu-
alną, jest kwestią bardzo indywidualną i może pojawić się 
w różnym wieku. Często jednak przypada on na 15. rok 
życia i jest jednym z etapów procesu zwanego „coming 
outem”. Na proces ten składają się również pierwsze sek-
sualne kontakty jednopłciowe, uczestnictwo w podkulturze 
osób homoseksualnych lub biseksualnych, określanie siebie 
mianem geja lub lesbijki, a także ujawnianie homoseksual-
nej tożsamości przed innymi. Ujawnianie swojej orientacji 
przed innymi osobami odbywa się często etapami i zatacza 
coraz szersze kręgi, poczynając od najbardziej zaufanych 
przyjaciół, bliskich znajomych, poprzez bliższą i dalszą ro-
dzinę, na sąsiadach, nauczycielach czy współpracownikach 
kończąc. Każde kolejne „ujawnienie” jest krokiem na drodze 
do ugruntowania się tożsamości seksualnej LGB1, ale też sto-
sunku do własnej orientacji i siebie samego. Proces „coming 
outu” jest bardzo stresujący zarówno dla samej osoby, jak 
i jej najbliższego otoczenia społecznego, którego oczekiwa-
nia okazują się rozbieżne z rzeczywistością. To, z jakimi re-
akcjami otoczenia zetknie się osoba LGB ujawniająca swoją 
orientację – zwłaszcza w wieku adolescencji – może rzuto-
wać na jej dalszy rozwój.

Uczeń  
o „odmiennej”  

orientacji
etap dojrzewania to czas, w którym młode osoby doświadczają wielu zmian, w niemal każdym  

obszarze życia. ten trudny okres staje się jeszcze bardziej skomplikowany, gdy nastolatek odkrywa,  
że różni się od swoich rówieśników, i zauważa, że jego preferencje oraz potrzeby odbiegają od tego,  

o czym rozmawiają koledzy lub koleżanki.

K a t a r z y n a  R o m a n o w s k a - G r ę d a
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Homoseksualność/biseksualność nie jest kwestią wyboru, 
nie jest też chorobą ani zaburzeniem. Homoseksualność zo-
stała wykreślona z listy zaburzeń psychicznych przez Ame-
rykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1973 r. Natomiast 
w 1990 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśli-
ła homoseksualizm z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych. Stwierdziła również, że żadna 
orientacja seksualna nie powinna być przez nikogo traktowa-
na jako zaburzenie. Co za tym idzie, liczące się towarzystwa 
naukowe sprzeciwiają się stosowaniu tzw. terapii reparatyw-
nej, rozumianej jako „leczenie homoseksualności”. Co więcej, 
literatura psychiatryczna wskazuje, że leczenie zmierzające 
do zmiany orientacji seksualnej jest bezskuteczne i wiąże się 
z nim ryzyko takich konsekwencji jak depresja, stany lękowe 
czy zachowania autodestrukcyjne, w tym samobójcze.

To, co przede wszystkim powinniśmy mieć na uwa-
dze, myśląc o osobach LGB w wieku dojrzewania, to fakt, 
że w związku z odkrywaniem swojej orientacji seksualnej 
przeżywają one silny stres, odczuwają potrzebę ukrywania 
swojej tożsamości i często samotnie zmagają się z całą gamą 
związanych z tym problemów. Zadaniem osób dorosłych jest 
zrozumieć tę perspektywę po to, aby jak najlepiej móc odpo-
wiedzieć na potrzeby dojrzewających osób LGB.

Perspektywa nastolatka
Młoda osoba uświadamiająca sobie swoją nieheteroseksu-

alną orientację znajduje się w specyficznej i odmiennej sytu-
acji niż ta, której doświadczają jej heteroseksualni rówieśnicy. 
O ile w szkole pojawiają się treści dotyczące dojrzewania lub 
ogólnie rozumianej seksualności człowieka, to w podsta-
wach programowych dla szkół publicznych na każdym etapie 
kształcenia, a także w standardach kształcenia kadry nauczy-
cielskiej, brakuje informacji odnośnie do różnorodności płcio-

wej i seksualnej. Młodzież LGB często nie ma bezpośredniego 
dostępu do rzetelnych, zgodnych ze współczesną wiedzą na-
ukową informacji na temat orientacji seksualnych. Poszukiwa-
nie ich wśród znajomych lub rodziny wiąże się z ryzykiem 
ujawnienia, do czego z reguły nastolatek nie jest jeszcze go-
towy. Jedną z możliwości dotarcia do informacji jest korzysta-
nie z internetu, który może być źródłem przydatnej i rzetelnej 
wiedzy, ale też zagrażających i fałszywych informacji, których 
młoda osoba często nie jest w stanie sama zweryfikować. 
Dlatego ze swoimi rozterkami, pytaniami i wątpliwościami 
na ogół pozostaje sama. Czasem zdarza się, że decyduje się 
na rozmowę z zaufanym pracownikiem szkoły, np. psycho-
logiem, bądź na kontakt z anonimowym telefonem zaufania.

Kolejnym czynnikiem wywołującym stres u adolescen-
tów LGB jest fakt ujawnienia ich orientacji w otoczeniu, 
zwłaszcza przed rodzicami oraz rówieśnikami. Wiąże się 
to z poczuciem presji i konieczności dostosowania się do 
oczekiwań innych osób. Z jednej strony nastolatek nie chce 
czuć się osamotniony i potrzebuje dzielić z kimś swoje tro-
ski, z drugiej natomiast boi się odrzucenia i niezrozumienia. 
Obawy te potęgowane są przez panujący w otoczeniu nasto-
latka homofobiczny stosunek do osób nieheteroseksualnych, 
a także pojawiającą się na tym tle przemoc. Z badań przepro-
wadzonych w 2012 r. wśród uczniów i kadry pedagogicznej 
wynika, że na przemoc motywowaną homofobią narażeni są 
chłopcy zachowujący się w sposób niewystarczająco zma-
skulinizowany oraz uczniowie, których podejrzewa się o by-
cie gejem lub lesbijką. Co więcej, podstawą dyskryminacji 
nie jest orientacja seksualna, ale każde zachowanie odbiega-
jące od wzorów heteronormatywnych, jak i społecznie przy-
jętych definicji męskości i kobiecości. Przemoc rówieśnicza 
często przybiera formę agresji słownej, nękania czy ośmie-
szania, a nierzadko również przemocy fizycznej. Niestety 

dorastające osoby LGB narażone są także 
na przemoc i odrzucenie ze strony najbliż-
szych – rodziców, rodzeństwa. Stykanie się 
z tego typu reakcjami otoczenia może skut-
kować narastaniem uwewnętrznionej ho-
mofobii, poczucia osamotnienia oraz lęku 
przed sięganiem po pomoc. Nie dziwi więc 
fakt, że wychowując się w podobnej atmos-
ferze, niewiele młodych osób decyduje się 
na „coming out” lub ogranicza go jedynie 
do grona najbliższych, zaufanych przyja-
ciół, na których wsparcie i dyskrecję liczy.

Poczucie izolacji, niedopasowania oraz 
nieakceptowanej odmienności może wią-
zać się z coraz poważniejszymi problemami 
natury psychologicznej. Pojawić się może 
depresja, myśli i próby samobójcze, różne-
go rodzaju zachowania ryzykowne i autode-
strukcyjne, takie jak samookaleczenia, się-

 Żadna orientacja seksualna  
 nie powinna być przez nikogo  
 traktowana jako zaburzenie 
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ganie po używki czy niebezpieczne kontakty, np. z osobami 
poznanymi w sieci. Bez wsparcia otoczenia dorastające oso-
by LGB mogą nie poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia 
przed nimi odkrywanie swojej orientacji. 

Jak wspierać adolescentów LGB? 
Biorąc pod uwagę choćby tylko wybrane stresory i zagro-

żenia, na jakie narażone są dorastające osoby LGB, widzimy, 
jak wielkim wyzwaniem jest stworzenie dla nich właściwych 
warunków wychowawczych i zapewnienie bezpiecznego śro-
dowiska, w którym bycie sobą, wyróżnianie się (bez względu 
na to, czego ta „odmienność” dotyczy) nie wiąże się z do-
świadczaniem krzywdy i odrzucenia. Choć nie jest to proste 
zadanie, to z całą pewnością spoczywa na dorosłych, wy-
chowawcach, nauczycielach, którzy swoją postawą, zacho-
waniem, ale też właściwą reakcją na wrogość i odrzucenie, 
kształtują pozytywny klimat wychowawczy w szkole oraz po-
stawy swoich uczniów. Konsekwencje odkrywania niehetero-
seksualnej orientacji mogłyby być o wiele mniej dotkliwe dla 
młodych ludzi, gdyby szkoła była miejscem otwartym na spo-
łeczną różnorodność, uczącym młodzież szacunku do każdej 
osoby, bez względu na jej przynależność kulturową, narodo-
wość, ale także orientację seksualną oraz tożsamość płciową.

Zadaniem szkoły, poza wychowaniem i zapewnieniem 
bezpiecznego środowiska, jest przekazywanie uczniom inter-
dyscyplinarnej wiedzy, zgodnej z aktualnym stanem nauki. Jak 
wspomniano wcześniej, zarówno w podstawach programo-
wych, jak i w systemie kształcenia nauczycieli brakuje treści 
dotyczących różnorodności orientacji seksualnych. Temat ten 
nie jest poruszany w ogóle bądź przekazywane informacje nie 
są zgodne z prawdą, na co wskazują m.in. analizy podręcz-
ników do nauczania biologii, wiedzy o społeczeństwie oraz 
wychowania do życia w rodzinie, przeprowadzone w 2013 r. 
przez Fundację Pracownia Różnorodności. To wyraźna prze-
słanka do tego, aby inwestować w rozwój swój/kadry pedago-
gicznej, umożliwiając sobie/nauczycielom i pedagogom do-
kształcanie się w zakresie wiedzy psychologicznej dotyczącej 
różnorodności orientacji seksualnych i tożsamości płciowych. 

Warto pamiętać, że to właśnie szkoła jest miejscem, gdzie 
młoda osoba może szukać wsparcia, jeśli brakuje go w rodzi-
nie. Nastolatek, który chce ujawnić swoją orientację rodzicom 
lub z jakiegoś powodu zostaje do tego zmuszony, może po-
trzebować pomocy ze strony pracowników szkoły. Często bo-
wiem rodzicom trudno jest zaakceptować fakt, że ich dziecko 
jest gejem lub lesbijką. Z reguły sami przeżywają z tego po-
wodu złość, frustrację, ale też wiele lęku i obaw. Zadają sobie 
pytania o to, czy ich dziecko jest chore, czy należy je leczyć, 
czy kiedyś założy rodzinę itd. Szkolny psycholog, pedagog 
lub wychowawca może być osobą, która zapewni wsparcie 
zarówno swojemu uczniowi, jak i jego rodzicom, a w razie 
potrzeby skieruje rodzinę do odpowiedniego specjalisty, który 
pomoże jej członkom w zaakceptowaniu nowej sytuacji.

Temat rozwoju psychoseksualnego oraz kształtowania się 
orientacji seksualnej jest bardzo złożony, a jego zrozumienie 
może wymagać sięgania po specjalistyczną literaturę, uczest-
nictwa w szkoleniach czy seminariach. Warto pogłębiać każ-
dy obszar wiedzy, który może przybliżyć nas do rozumienia 
podopiecznych. Co więcej, nawet jeśli nie wszystko jest dla 
nas jasne, jeżeli nie dysponujemy fachową wiedzą, to nadal 
możemy i powinniśmy zrobić wszystko, aby okazać uczniom 
zrozumienie, szacunek oraz wsparcie w trudnym dla nich 
okresie rozwojowym, bez względu na orientację seksualną.

Bibliografia:

•	 L. Bakiera, Czy dorastanie musi być trudne?, Wydawnictwo Naukowe 

SCHOLAR, Warszawa 2009.

•	 M. Dora, Szkoła przetrwania. Dzieci i młodzież LGBT w systemie edu-

kacji, w: Wychowanie seksualne, czyli skąd się bierze bocian?, E. Dziados 

(red.), Kraków 2013.

•	 K. Gajewska, K. Remin K. (red.), My rodzice. Pytania i odpowiedzi ro-

dziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych, Kampania Przeciw Homofobii, 

Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji, Warszawa 2011.

•	 S.T. Hershberger, A.R. D’Augelli, Poradnictwo dla homoseksualnych i bi-

seksualnych nastolatków, w: Podręcznik poradnictwa i  psychoterapii osób 

homoseksualnych i biseksualnych, M.R. Perez i inni (red.), Kampania Prze-

ciw Homofobii, Warszawa 2014.

•	 A.L. Reynolds, W.F. Hanjorgiris, Coming out: Rozwój homoseksualnej 

i  biseksualnej tożsamości, w: Podręcznik poradnictwa i  psychoterapii osób 

homoseksualnych i biseksualnych, M.R. Perez i inni (red.), Kampania Prze-

ciw Homofobii, Warszawa 2014.

Przypis:
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Katarzyna Romanowska-Gręda
Pedagog specjalny, specjalistka ds. pomocy online oraz 
konsultantka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzie-
ży 116 111 oraz Telefonu dla rodziców i  nauczycieli 
w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. Absol-
wentka Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci 
oraz Studium przeciwdziałania przemocy w  rodzinie. 
Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące skutecznego 
udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i  mło-
dzieży w trudnych sytuacjach życiowych

W ramach projektu wiosną 2016 r. 
opublikowany został podręcznik tre-
nerski, który umożliwia samodzielne 
przygotowanie się do zajęć osobom za-
interesowanym tematyką przeciwdzia-
łania homofobii szkolnej i wspierania 
poszkodowanych nią osób. Podręcznik 
i materiały przydatne do przeprowa-
dzenia zajęć można pobrać ze strony:  
www.szkolabezprzemocy.pl.
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Rodziny wielodzietne (troje dzieci i więcej) często po-
strzegane są jako „skarb” przez wszystkich ich członków 
oraz z punktu widzenia sytuacji ekonomiczno-gospodar-
czej kraju. Wyniki najnowszych badań wskazują jednak, że 
takiemu modelowi rodziny daleko do ideału. Jedne z naj-
większych przeprowadzonych badań nad wielodzietnością, 
których wyniki zostały opublikowane w 2015 r., podważają 
sensowność budowania takich rodzin. Analiza danych ze-
branych w ciągu 26 lat wskazuje na możliwą korelację wie-
lodzietności z podwyższonym ryzykiem pojawienia 
się u dzieci problemów w zakresie zdolności mate-
matycznych i umiejętności czytania, problemów wy-
chowawczych czy koniecznością udzielania dzie-
ciom wsparcia w procesie edukacyjnym. Okazuje 
się, że im więcej dzieci pojawia się w rodzinie, tym 
starsze dziecko wykazuje większe deficyty na pozio-
mie funkcjonowania poznawczego, sprawia więcej 
kłopotów wychowawczych i osiąga gorsze rezultaty 
w dorosłym życiu. Przyczynia się do tego trzypro-
centowy spadek zainteresowania rodziców starszym 
rodzeństwem po pojawieniu się nowego członka 
rodziny. Co ciekawe, identyczny spadek jest zauwa-
żalny w funkcjonowaniu poznawczym u starszego 
rodzeństwa. W przypadku większości rodzin poja-
wienie się kolejnego malucha przyczyniało się do 
nasilenia problemów wychowawczych u starszych 
dzieci, szczególnie u chłopców. U dziewczynek za-
obserwowano np. słabsze wyniki w nauce.

Z dalszych analiz wynika, że im większa rodzina, tym 
gorsze wyniki w nauce u wszystkich dzieci (rodzice poświę-
cają jednemu dziecku mniej czasu). Wychowywanie się 
w rodzinie wielodzietnej wpływa negatywnie również na 
okres dorosłości, a konkretnie na osiąganie mniejszej licz-
by sukcesów, gorsze wykształcenie, niższe zarobki, więcej 
problemów z prawem. Wyniki badaczy znajdują częściowe 
odzwierciedlenie w danych GUS-u z 2014 r. – aż 25 proc. 
rodzin wielodzietnych w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie.

Z KAŻDEJ STRONY | Uczeń z rodziny wielodzietnej

Uczeń z rodziny  
wielodzietnej

co czwarte polskie dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej. raport „wielodzietni  
w Polsce 2016”1 wskazuje, że dochody połowy tych rodzin nie pozwalają na zaspokojenie bieżących  

potrzeb. w jaki sposób nauczyciel może wesprzeć ucznia pochodzącego z „dużej rodziny”?

M a g d a l e n a  W i d ł a k
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Co warto wiedzieć, by wspierać prawidłowy rozwój dziecka  
z wielodzietnej rodziny:
1. Podaruj swój czas. Wspomniane badania wskazują, że 

kluczowym czynnikiem w trudnościach rozwojowych 
u dzieci z rodzin wielodzietnych jest zbyt mała ilość 
poświęcanego im czasu. Dlatego tak ważne jest, by ten 
brak wyrównać w budowaniu relacji w szkole. W komu-
nikacji z dzieckiem warto dać mu czas, nie popędzać, 
znaleźć chwilę, by z nim porozmawiać, szczególnie gdy 
przejawia niepokojące zachowania, które mogą sugero-
wać, że dzieje się coś złego.

2. Zaangażuj się. Nikt nie lubi być traktowany marginalnie, 
obco. Szczególnie dzieci w szkole podstawowej chcą 
być ważne, potrzebują bliskich relacji dających poczu-
cie bezpieczeństwa. Dotyczy to także nastolatków. Bu-
dowanie z uczniami relacji opartej na szacunku i dialogu 
wpływa m.in. na ich wyniki w nauce.

3. Zachowaj spokój. Dziecko potrafi wytrącić z równowagi, 
ale to dorosły ma większą wiedzę i doświadczenie życiowe. 
Okazywanie złości przez nauczyciela nie buduje u uczniów 
autorytetu ani poczucia bezpieczeństwa. Im więcej spokoju 
zachowa profesjonalista, tym mniejsze będzie ryzyko wej-
ścia w sytuację konfliktową, a jednocześnie łatwiej będzie 
zbudować wartościową, wspierającą relację.

4. Nie stosuj porównań. W szkole zdarzają się porównania 
ucznia do starszego rodzeństwa, niestety na ogół w stro-
nę negatywną, np. „twoja siostra tak dobrze sobie radzi-
ła z matematyką”. Prowadzi to do wyciągnięcia przez 
dziecko wniosku, że jest gorsze. Zazwyczaj, jeśli uczeń 
słucha takich porównań często, stwierdza, że nie warto 
się starać, ponieważ dopóki nie prześcignie rodzeństwa, 
nie zostanie doceniony.

5. Zadawaj pytania. Zadawanie pytań sprawia, że dziecko, 
nawet jeśli nie udzieli odpowiedzi werbalnie, będzie jej 
poszukiwać. Pytanie uczniów o to, co myślą, jaka jest 
ich zdaniem odpowiedź, jakie może być rozwiązanie 
i dlaczego akurat takie, sprawia, że są bardziej skupieni 
i zaangażowani. Prowadzenie zajęć w taki sposób powo-
duje, że uczniowie czują się partnerami w odkrywaniu 
nowego, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci 
z rodzin wielodzietnych, ponieważ często czują się one 
mało ważne. Poprzez taki sposób przekazywania wiedzy 
dziecko czuje się silniejsze, bardziej samodzielne i bar-
dziej wierzy w siebie.

6. Zaakceptuj nieporządek i skup się na procesie. Dzie-
ci z rodzin wielodzietnych zazwyczaj mają w domu 
wiele obowiązków (często wykraczających poza ich 
umiejętności i kompetencje), włącznie z opieką nad 
młodszym rodzeństwem, co często wiąże się z funk-
cjonowaniem w chaosie. Dlatego ich praca w szkole 
może być bardzo podobna. Zamiast dążyć do porząd-
ku, chcą skupić się na działaniu. Warto zrobić to samo. 
Pozytywne emocje podczas wykonywania konkretnych 
czynności budują pozytywne skojarzenia. Dzięki temu 
dziecko z własnej woli chętniej będzie podejmować 
określone działania.

7. Zatrzymaj się na chwilę. Mając świadomość, że pracuje 
się z grupą uczniów szczególnie narażonych na kłopoty 
w przyswajaniu wiedzy, warto być na to wyczulonym 
i przeznaczyć więcej czasu na wytłumaczenie materia-
łu, który jest trudny. Jeśli uczeń nie zrozumie podstaw, 
na dalszym etapie tym bardziej będzie mieć braki. War-
to poprosić dzieci rozumiejące temat, by wyjaśniły go 
innym.

8. Zadziałaj inaczej. Forma wykładowa zajęć często jest 
bardzo bliska komunikatom, jakie dziecko otrzymuje 
w domu – ma słuchać, ewentualnie coś wykonać, bar-
dzo rzadko jest czas i miejsce na dialog. Dlatego warto 
poprowadzić zajęcia tak, by sama ich forma przyczyniała 
się do zwiększenia efektywności w przyswajaniu wiedzy.

9. Zostań uczniem swoich uczniów. Przełamanie konser-
watywnie rozumianej bariery nauczyciel–uczeń może 
się przyczynić do zbudowania zdrowej, silnej relacji, 
która dla dziecka z wielodzietnej rodziny będzie bardzo 
wspierająca. Pokazanie uczniom świata nauczyciela „od 
kuchni” sprawia, że mają szansę lepiej go zrozumieć. 
Dlatego warto wykonać eksperyment i zamienić się rola-
mi. Pozornie może się wydawać, że taki zabieg niewiele 
daje. Jednak obserwacja ucznia i analiza np. wybrane-
go przez niego bohatera do omówienia, sposób, w jaki 
została przeprowadzona lekcja, wiele mówi o samym 
uczniu, a dodatkowo jest to szansa na poznanie wartości, 
jakimi się kieruje, tego, co jest dla niego ważne.

Przypis:
1 Raport Wielodzietni w Polsce 2016 przygotowały Związek Dużych Rodzin 

„Trzy Plus” i IPSOS Polska we współpracy z Fundacją PZU, www.3plus.
pl/wielodzietni-w-polsce-raport-2016,a319.html.

Magdalena Widłak
Psycholog, trener umiejętności społecznych, praktyk 
terapii dr. Edwarda Bacha. Pracuje w nurcie psycho-
logii pozytywnej, patrząc na ludzi holistycznie. Prowa-
dzi gabinet psychologiczno-trenerski w Poznaniu oraz 
w Kórniku k. Poznania, pracuje z dziećmi, młodzieżą 
i dorosłymi
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Im większa rodzina, tym  
gorsze wyniki w nauce  
u wszystkich dzieci.
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W ubiegłym roku Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD, Organization for Economic Co-operation 
and Development) opublikowała ranking poziomu szkolnic-
twa, biorąc pod lupę 76 państw na całym świecie. Ranking ten 
jest obecnie najszerzej zakrojoną analizą poziomu edukacji, 
łączącą wyniki testów PISA, TIMSS1 i TERCE2. W wielu przy-
padkach jego wyniki jedynie potwierdziły oczekiwania – tra-
dycyjnie już w ścisłej czołówce znalazły się kraje azjatyckie: 
Singapur, Hongkong, Korea Południowa, Japonia i Tajwan. 
Polska uplasowała się na bardzo wysokiej, 11. pozycji. Jednak, 
o ile pierwsza dziesiątka nie jest dużym zaskoczeniem, o tyle 
ciekawym przypadkiem jest państwo, które znalazło się tuż za 
Polską i jednocześnie wyprzedziło Niemcy, Wielką Brytanię, 
Stany Zjednoczone i dziesiątki innych wysoko rozwiniętych 
krajów. Mowa tu o Wietnamie, który po raz pierwszy do te-
stów PISA przystąpił dopiero w 2012 r. Co zatem sprawiło, że 
państwo, w którym wskaźnik PKB w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca jest ok. pięć razy mniejszy niż w Polsce i aż 
dziesięć razy mniejszy niż w Stanach Zjednoczonych, zdołało 
osiągnąć taki sukces edukacyjny?

Nowe czasy w edukacji 
Edukacja odegrała ogromną rolę w rozwoju wietnam-

skiej ekonomii w ostatnich dwóch dekadach, spowodowa-
nym przede wszystkim rosnącą liczbą miejsc pracy spoza 
sektora rolniczego. Wietnamska ekonomia uległa industria-

lizacji i modernizacji, a co za tym idzie, wzrosła również 
jakość życia mieszkańców. Dostosowanie systemu eduka-
cji do nowych realiów stało się dla wietnamskiego rządu 
jednym z priorytetów. W związku z tym w ostatnich la-
tach wprowadzono szereg reform edukacyjnych. Niewiele 
państw okazuje taką determinację i postępowość w kwe-
stiach edukacyjnych. Wietnamscy edukatorzy od lat z suk-
cesem implementują najskuteczniejsze metody nauczania, 
podpatrując światowych liderów i próbując jednocześnie 
połączyć innowacyjną edukację z tradycyjnie wyznawany-
mi wartościami.

Najistotniejszym celem edukatorów w Wietnamie jest 
stworzenie nauki skupionej na uczniach, a nie na nauczy-
cielu, czyli zasada znana m.in. z pedagogiki Montessori. 
Wietnamczycy uważają bowiem, że taki rodzaj edukacji 
daje szanse na pielęgnowanie w uczniach umiejętności 
istotnych na rynku pracy i w dorosłym życiu: niezależności, 
kreatywności, współpracy i innych ważnych zdolności inter-
personalnych. Twierdzenie to jest zresztą słuszne, co poka-
zują przykłady europejskich systemów edukacji, takich jak 
np. Finlandia. Przyjęcie takiej strategii w Wietnamie nie było 
jednak rzeczą oczywistą. Taki rodzaj nauczania może wy-
dawać się dosyć radykalny w kraju o zupełnie innej kulturze 
niż kultury zachodnie. Wietnamscy edukatorzy muszą więc 
umiejętnie balansować na granicy nowych i tradycyjnych 
metod nauczania.

Sygnał ze świata
część X  

Edukacja w Wietnamie

Przeprowadzane co kilka lat międzynarodowe testy badające poziom szkolnictwa pokazują,  
że, poza stałymi liderami rankingu, zdarzają się również niespodzianki.  

są kraje, w których nawet drobne zmiany w oświacie dają zaskakujące rezultaty.

P a u l i n a  W a r c h o ł



17sygnał  październik 2016

Sygnał ze świata | Z KAŻDEJ STRONY

Nowe i stare 
Pod względem organizacyjnym system wietnamskiej 

edukacji przypomina systemy zachodnie. Obowiązkowa 
nauka trwa dziewięć lat i jest podzielona na przedszko-
le, szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę średnią. Po 
ukończeniu gimnazjum uczniowie mogą kontynuować na-
ukę w szkole średniej (odpowiednik naszego liceum) lub 
w dwuletniej szkole zawodowej. Po ukończeniu szkoły 
średniej uczeń podchodzi do państwowego egzaminu, któ-
rego wyniki mogą być brane pod uwagę podczas rekrutacji 
na studia. Naukę w szkole wyższej kontynuuje ok. 20 proc. 
wszystkich uczniów. W Wietnamie, podobnie jak w wie-
lu innych krajach Azji Południowo-Wschodniej, życie co-
dzienne, a zatem również edukacja, przesiąknięte jest jed-
nak tradycjami wywodzącymi się z filozofii konfucjańskiej. 
Mimo podobieństw strukturalnych, edukacja opiera się 
więc na zupełnie innych przekonaniach. Według filozofii 
konfucjańskiej tradycyjnym podejściem do nauczania jest 
osadzenie nauczyciela w centrum uwagi. Uczniowie in-
stynktownie uznają go za autorytet, przez co naturalną rela-
cją jest tu relacja wertykalna: uczniowie podporządkowani 
nauczycielowi. Nauczyciel w kulturach azjatyckich to nie 
tylko nauczyciel – to przede wszystkim wzór, model właści-
wego zachowania. Jak mówi koreańskie powiedzenie: „Nie 
wolno nawet nadepnąć na cień nauczyciela”, gdyż jest 
on osobą, której należy się najwyższy szacunek. Według 
filozofii konfucjańskiej stabilność społeczeństwa wynika 
z jego hierarchizacji. W Wietnamie i Chinach uważa się, 
że nauczyciel jest autorytetem większym niż ojciec, a je-
dyną osobą o większym poważaniu jest król. Oczywiście 
w dobie globalizacji tego typu uwarunkowania kulturowe 
nie są już tak silne jak kilka dekad temu, ale nadal są żywe 
i wyznawane przez społeczeństwo. Przestawienie uczniów 
na pracę w grupach i oczekiwanie od nich, że zaczną wy-
rażać swoje opinie i prowadzić dyskusje, jest zatem dosyć 
ambitnym zadaniem. 

Jak pokazują badania, uczniowie z państw azjatyckich 
dużo bardziej niechętnie niż ich rówieśnicy w krajach za-
chodnich podejmują dyskusje, wyrażają opinie czy wygła-
szają krytykę. Są raczej pasywnymi odbiorcami wykłada-
nych treści. Takie podejście do nauki ogranicza uczniów 
m.in. dlatego, że rzadko sięgają oni po inne źródła wie-
dzy niż szkolne podręczniki i przekaz nauczyciela. Zwykle 
uczą się treści na pamięć bez zrozumienia i nie poddają 
informacji krytyce. W wielu państwach azjatyckich uważa 
się, że zapamiętywanie treści jest fundamentem do zbu-
dowania obszernej wiedzy i, przede wszystkim, do zrozu-
mienia. W 2000 r. UNESCO, po przeanalizowaniu wiet-
namskiej edukacji, zaleciło jednak wprowadzenie nowych 
metod nauczania, zupełnie przeciwstawnych do tego, do 
czego przyzwyczajeni byli uczniowie. Władze podeszły 
poważnie do zadania i wkrótce minister edukacji ogłosił, że 

„uczenie się na pamięć musi być wyeliminowane ze szkół 
na wszystkich szczeblach i zastąpione nauczaniem, w któ-
rym to uczeń znajduje się w centrum”. Nauczyciele, którym 
nowa metodologia sprawiałaby problemy, mieli otrzymać 
pomoce naukowe i szkolenia. Uczniowie natomiast „po-
winni zdobywać umiejętności przywódcze, dzięki którym 
zasilą szeregi pracowników i obywateli przygotowanych do 
wymagań XXI w.”. Edukacja w Wietnamie jest więc trak-
towana jako narzędzie w procesie tworzenia nowoczesnej 
i prężnie prosperującej ekonomii. Z tej potrzeby powstało 
kilka programów edukacyjnych, m.in. program „Skilling up 
Vietnam” (podnoszenie umiejętności w Wietnamie), który 
stał się odpowiedzią na wymagania współczesnego rynku 
pracy. Wietnamscy pracodawcy poszukują pracowników 
posiadających trzy rodzaje umiejętności – techniczne, ko-
gnitywne i interpersonalne. Od młodego pokolenia rozpo-
czynającego karierę zawodową oczekuje się krytycznego 
myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów oraz 
pracy zespołowej. Wiele z tych umiejętności jest rozwija-
nych w dzieciństwie, a więc najlepszym sposobem na ich 
upowszechnienie jest wdrożenie odpowiednich metod na-
uczania do publicznej edukacji.

Jak się jednak okazało, wprowadzanie zmian w edu-
kacji w Wietnamie nie było łatwe. Nowe podejście do na-
uczania napotkało wiele barier związanych zarówno z or-
ganizacją, jak i z zasobami. Głównym problemem okazała 
się liczebność klas i dostęp do materiałów naukowych. 
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Przeciętna klasa w wietnamskiej szkole może liczyć na-
wet 70 uczniów, więc praca w grupach pod okiem jedne-
go nauczyciela staje się zadaniem niewykonalnym. Brak 
materiałów naukowych wyklucza natomiast możliwość 
zdobywania wiedzy z różnych źródeł – a zatem również 
krytyki i selekcjonowania informacji. Wielu nauczycieli 
w akcie desperacji i przy braku pomocy z zewnątrz kupu-
je materiały ze swoich własnych pensji, które wynoszą ok. 
1,5 tys. dolarów rocznie. Problemy te nadal mocno ograni-
czają edukatorów, mimo że wydatki państwa na edukację 
stanowią aż 21 proc. rocznego budżetu. Rząd zmaga się 
również z wysoką absencją uczniów – aż 37 proc. 15-lat-
ków opuszcza zajęcia szkolne lub wcale nie chodzi do 
szkoły. Dotyczy to głównie dzieci z najbiedniejszych ro-
dzin, w których potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. 
Placówki publiczne, mimo że są bezpłatne, nie zapewnia-
ją uczniom materiałów naukowych ani mundurków szkol-
nych. Dla wielu rodzin posyłanie dziecka do szkoły jest 
zatem luksusem.

Mimo wszystko
Mimo licznych przeciwności wietnamscy edukatorzy 

z pasją czerpią inspiracje z metod wypracowanych w kra-
jach o wysokim poziomie nauczania, np. w Korei Południo-
wej czy Singapurze. Kilkadziesiąt wietnamskich prowincji 
przystąpiło do globalnych programów wspierających inno-
wacyjne nauczanie, m.in. Escuela Nueva – metody mającej 
swoje korzenie w Kolumbii i skupiającej się na uczniach 
pochodzących z ubogich rodzin lub mieszkających na 
wsiach. Metodologia Escuela Nueva to przede wszystkim 
umiejscowienie ucznia w centrum procesu uczenia się, 
praca w grupach i wzajemna nauka. Jest to także program 
zakładający kompleksowe podejście do edukacji – ma to 
być proces, w którym uczestniczy nie tylko szkoła, ale rów-
nież rodziny i lokalne społeczności. Kolejnym przykładem 
innowacyjnego projektu prowadzonego w Wietnamie jest 
inicjatywa CDIO (Conceiving, Designing, Implementing, 
Operating – pojmowanie, projektowanie, wdrożenie, dzia-
łanie), która ma na celu wykształcenie następnego pokole-
nia inżynierów. Program został stworzony przy współpracy 

najlepszych na świecie uczelni technicznych, m.in. Insty-
tutu Technologicznego w Massachusetts. Metoda ta jest 
stosowana głównie na uniwersytetach. Wszystkie uczelnie 
uczestniczące w projekcie otrzymują sylabus nauczania 
przedmiotów ścisłych. Kładzie on nacisk przede wszystkim 
na systematyzację wiedzy, metodologię, studium przypad-
ków i użyteczność inżynierii, a jego zadaniem jest zacie-
kawienie uczniów inżynierią i komercjalizacja badań na-
ukowych.

Warto zapamiętać
Historia systemów edukacji zna przypadki, kiedy wpro-

wadzone radykalnie reformy przyniosły skutek odwrotny, 
niż się spodziewano. Ważne jest, aby każda zmiana i in-
nowacja była dopasowana do struktury społecznej, kultury 
czy filozofii. W badaniach edukacyjnych mówi się o pe-
dagogice właściwej kulturowo (ang. culturally appropriate 
pedagogy). W Wietnamie z sukcesem wdrażane są strategie 
nauczania odmienne od wyznawanych filozofii, ale należy 
pamiętać, że jakakolwiek nowa metodologia będzie sku-
teczna tylko wtedy, gdy nauczyciele i uczniowie są chętni, 
aby ją stosować i zaadaptować w swoim własnym środowi-
sku. Wietnam nadal zmaga się z ubóstwem, korupcją i wie-
loma problemami wewnętrznymi. Na szczęście edukacja 
przestaje być jednym z nich, a wietnamskie szkolnictwo 
zdaje się być na dobrej drodze do znalezienia się wśród 
światowych liderów.

Bibliografia:

•	 L. Hoang, Vietnam: Where free education isn't so free. „Al Jazeera”, 2013.

•	 Pham Thi Hong Thanh, Implementing a Student-Centered Learning Appro-

ach at Vietnamese Higher Education Institutions: Barriers under Layers of Ca-

sual Layered Analysis. „Journal of Futures Studies” 15(1), Australia 2010.

•	 T. Viêt, Vietnam Escuela Nueva: A New and Exciting Way of Learning. 

„World Bank”, 2012.
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Mimo licznych przeciwności 
wietnamscy edukatorzy z pasją 
czerpią inspiracje z metod 
wypracowanych w krajach 
o wysokim poziomie nauczania.
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Andrzej Lipiński: Niemiecki filo-
zof młodego pokolenia, Richard David 
Precht, twierdzi, że gdybyśmy stworzyli 
– jako eksperyment myślowy – zupełnie 
nowy system edukacji, spełniający wy-
mogi współczesnego świata, nie miałby 
on w 95 proc. nic wspólnego z dzi-
siejszą szkołą. Założenie jest takie, że 

potrzebujemy dobrego narzędzia dla rozwoju ducha ludz-
kiego i wszystkich naszych potencjałów, ale z tego, czym 
posługiwaliśmy się do tej pory, moglibyśmy wykorzystać 
zaledwie kilka procent.

Prof. Małgorzata Żytko: Taki pomysł 
stworzenia całkowicie nowego systemu 
nauczania nie jest nowy. W latach 70. 
XX w. ukazała się jedna z ważniejszych 
prac dotyczących edukacji, książka pt. 
Społeczeństwo bez szkoły. Autor Ivan 
Illich zadaje pytanie, jak wyglądałoby 
społeczeństwo, gdybyśmy całkowicie 

zrezygnowali ze szkoły jako zinstytucjonalizowanego apa-
ratu edukacyjnego i zastąpili ją innymi metodami nauczania, 
przekazywania wiedzy i kształtowania więzi międzyludz-
kich. Myślę, że zasadniczo co pewien czas konieczne jest 
podejmowanie tego typu refleksji i krytyczne przyjrzenie się 
rozwiązaniom, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Powi-
nien być to punkt wyjścia do głębszych przemyśleń nad istotą 
edukacji i celami społecznymi, jakim ma służyć, oraz odpo-

wiedzi na pytanie: Co znaczy edukacja spełniająca wymo-
gi współczesnego świata? Jest to niezwykle trudne pytanie, 
ponieważ proces edukacyjny służy przygotowaniu młodych 
ludzi do życia w rzeczywistości, której dzisiaj w ogóle nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć, nie wiemy, jak będzie wyglą-
dał świat w nawet stosunkowo bliskiej przyszłości. Dlatego 
ważna będzie nie tylko kwestia „jak uczyć”, ale także „kogo 
i po co uczyć”. W myśleniu o edukacji przyszłości musimy 
też wziąć pod uwagę, że szkoła przestała już być monopo-
listą wiedzy i jedynym miejscem jej przekazywania, a to dla 
wielu nadal wydaje się trudne do przyjęcia.

Zatem w obliczu faktu, że nie wiemy, jak będzie wyglą-
dał nasz świat jutro, a już tym bardziej pojutrze, chyba uza-
sadnione wydaje się pytanie, czy należy nauczać wszystkich 
tego samego?

Obecne podejście, polegające na tym, że w tym samym 
czasie uczymy wszystkich tego samego, z całą pewnością na-
leży do przeszłości; niestety w naszym systemie szkolnictwa 
mało kto to rozumie. Indywidualizacja pracy z dziećmi, re-
fleksja nad tym, kogo i po co uczymy, pytanie o indywidual-
ne potrzeby konkretnego ucznia – to zasady, które w naszych 
szkołach z reguły wciąż nie są oczywistością. Fundamentem 
nowego sposobu nauczania powinna być zasada „Nie wszy-
scy, nie w jednakowym czasie i nie to samo”. Drugim bardzo 
ważnym elementem zmian powinno być przełamanie hie-
rarchicznej relacji między nauczycielem i uczniami. Układ, 
w którym nauczyciel jest jednocześnie ideologiem, sędzią 
i lekarzem, musi koniecznie ulec zmianie. Powinniśmy ob-

„W poszukiwaniu lepszych rozwiązań  
w edukacji najważniejsza jest  

kwestia zaufania...”

o dzieciach i rodzicach w systemie edukacji oraz przyszłości polskiej szkoły 
 rozmawiamy z prof. Małgorzatą żytko.

A n d r z e j  L i p i ń s k i
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darzyć zaufaniem tych, których nauczamy, i oddać im wła-
dzę nad procesem nauczania. Musimy też sobie wyobrazić, 
że nauczanie może odbywać się nie tylko w relacji nauczy-
ciel–uczeń, ale że uczniowie mogą uczyć się nawzajem i że 
nauczyciel też może się od nich czegoś nauczyć.

Wiele założeń i koncepcji dotyczących zmian w szkol-
nictwie bazuje na wynikach badań neurobiologicznych 
ostatnich lat, które pokazują, że obecny system, skonstru-
owany ponad 200 lat temu, jest niekompatybilny z zasadami 
funkcjonowania ludzkiego mózgu. Czasem można odnieść 
wrażenie, że neurobiologia znalazła złoty środek na zbudo-
wanie szkoły przyszłości…

Wyniki badań neurobiologicznych uważam za bar-
dzo ciekawe i wartościowe, niemniej odnoszę wrażenie, 
że przedrostek „neuro-” rozpowszechnił się w wielu róż-
nych obszarach nauki, a nie zawsze mamy podstawy do 
tego, żeby dokonywać wyczerpujących analiz naukowych 
wyłącznie z perspektywy neurobiologii. Przykładem jest 
neurodydaktyka, która w dużym stopniu opiera się na kon-
kretnych i z pewnością bardzo cennych badaniach mózgu. 
Wciąż jednak jest ich zbyt mało, by pokazywały, jak okre-
ślony sposób nauczania i uczenia się wpływa na zmiany za-
chodzące w mózgu ucznia. Uważam, że dzięki rozsądnemu 
wykorzystaniu wyników badań możemy wprawdzie obalać 
pewne mity i stereotypy dotyczące metod edukacyjnych, ale 
często stosujemy przy tym zbyt duże uproszczenia. W świe-
cie nauki jest to zjawisko dosyć typowe: pojawia się nowy 
obszar wiedzy, którego wyniki badań są interesujące i war-
to je wykorzystać, ale równocześnie rodzi się tendencja do 
zawłaszczania wszystkich dziedzin nauki przez ten jeden 
obszar i stwarzanie wrażenia, że teraz mamy już receptę 
na rozwiązanie wszystkich dotychczasowych problemów, 
w naszym przypadku do zaleczenia bolączek współczesne-
go szkolnictwa. A gdzie np. cała paleta badań socjologicz-

nych, których znaczenie w kontekście 
edukacji jest nie do przecenienia?

Kluczem do głębokich i trwałych 
przemian miałaby być zatem różno-
rodność, czyli uwzględnianie bogactwa 
doświadczeń wszystkich członków spo-
łeczeństwa we wszystkich jego sferach? 
Pokrywa się to z tezą innego niemiec-
kiego badacza mózgu, Wolfa Singera. 
Postuluje on utworzenie nowej formy 
społeczeństwa na podobieństwo struk-
tury mózgu, który jest „systemem rów-
noległym”. Nie ma w nim silnych struk-
tur wertykalnych, poszczególne obszary 
współpracują z sobą jako w miarę nie-
zależne i równoprawne elementy i nie 

potrzebują do tego centrali. Czy sądzi Pani, że przeniesienie 
tej tezy na obszar edukacji byłoby uzasadnione?

Dziś wciąż dominuje diametralnie odmienne przekonanie 
– zarówno w samej edukacji, jak i w relacjach społecznych: na 
każdy problem istnieje jedno konkretne rozwiązanie i „gdzieś 
ktoś” ma monopol na prawdę. W przełożeniu na rzeczywi-
stość szkolną wyraża się to w hierarchicznym przeświadcze-
niu, że to my, dorośli, wiemy najlepiej, czego dzieci mają się 
uczyć i co powinny potrafić. Jest to z pewnością pozostałość 
poprzedniego systemu politycznego, silnie osadzona w takiej 
tradycji myślenia o edukacji. Jak je przełamać? W pierwszej 
kolejności to kwestia zaufania i otwartości na innych. W na-
szym obecnym systemie edukacji zasadniczo nie stwarza się 
okazji do współpracy i przejmowania współodpowiedzial-
ności. Myślę, że w tym kryje się duża szansa na stworzenie 
społeczeństwa, które nie będzie oparte tak silnie jak dotąd 
na rywalizacji, hierarchicznych strukturach i przekonaniu, że 
istnieje jakaś recepta na rozwiązanie aktualnych problemów. 
Takie podejście zwalnia nas z odpowiedzialności i w efekcie 
często zdajemy się na innych. Przeciwwagą jest dzielenie się 
współodpowiedzialnością za rozwój i zbieranie wspólnych 
doświadczeń. Możemy rozpoznać, że nie ma jednej prawdy 
i jedynie słusznej i ostatecznej wiedzy na jakiś temat. Możemy 
negocjować między sobą określone znaczenia, ale bazą dla 
tych negocjacji musi być otwartość i różnorodność.

Czy dzieci nie potrzebują jednak wyraźnych struktur 
hierarchicznych, wzorów do naśladowania, autorytetów? 

Dzieci potrzebują autorytetów i wzorców, ale w żadnym 
wypadku nie mogą to być autorytety, które ograniczają czy 
zniewalają. Są to raczej okazje do spojrzenia na świat i życie 
właśnie z odmiennych perspektyw; do przedyskutowania róż-
nych sposobów rozumienia i interpretowania świata. Chcia-
łabym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że w poszukiwaniu 
lepszych rozwiązań w edukacji najważniejsza jest kwestia 
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zaufania, wiary w możliwości dziecka, zainteresowania tym, 
co myśli, powodami jego działania i tym, jak interpretuje ota-
czający świat. Niezwykle ważne jest też rozwijanie kompeten-
cji społecznych poprzez stwarzanie okazji do tego, by dzieci 
same zdobywały doświadczenia, np. rozwiązując konflikty 
między sobą bez ingerencji dorosłych. Znam przykłady poka-
zujące, że możemy przekazywać dzieciom takie wzorce już 
od przedszkola. Podczas wizyty w jednej z włoskich gmin San 
Miniato miałam okazję obserwować dzieci w wieku trzech–
czterech lat w środowisku edukacyjnym, w którym darzono 
je szacunkiem i zaufaniem, gdzie miały okazję samodzielnie 
działać i czuły, że dorośli wierzą w ich możliwości. Nasza 
edukacja wciąż jest przesiąknięta historycznie zakorzenionym 
wyobrażeniem – zwłaszcza w głowach rodziców – że dobrze 
byłoby ulepić dziecko na własne podobieństwo. Uważamy, że 
jesteśmy dla innych, w szczególności dla dzieci, doskonałym 
wzorem. Najwyższy czas, żeby zacząć myśleć inaczej. W ten 
sposób zawłaszczamy duży obszar doświadczeń dziecka i nie 
dajemy mu szansy na stopniowe, indywidualne kształtowanie 
własnej osobowości.

Czy w takim razie mamy ograniczyć do minimum nasz 
wpływ na rozwój dziecka i nie oceniać jego poczynań, kie-
runku rozwoju, wyników w nauce? 

Problem z przekazywaniem wzorców i ocenianiem 
dziecka polega na tym, że rozpowszechniony dziś system 
oceniania bazuje w dużej mierze na testowaniu i jest nasta-
wiony na sprawdzanie tylko pewnych typów umiejętności. 
W edukacji nie interesuje nas to, czy dziecko jest kreatywne 
i rozwinięte społecznie; skupiamy się głównie na ocenianiu 
typowych umiejętności szkolnych – czytania, pisania czy 
rozwiązywania zadań matematycznych, i to zgodnie z okre-
ślonymi standardami i normami.

Jednym z czynników utrudniających realizację zupeł-
nie nowego modelu edukacyjnego może być też fakt, że 
dziecko przychodzi do szkoły już w jakimś stopniu „ufor-
mowane” przez dom rodzinny, przedszkole czy różne formy 
przekazów kulturowych i społecznych. Praca wielu szkół 
położonych w tzw. społecznych ogniskach zapalnych wiel-
kich aglomeracji polega w dużej mierze na radzeniu sobie 
z patologią i skutkami nierównych szans. Na ile szkoła jest 
w stanie nadrobić straty i usunąć szkody „wyrządzone” oso-
bowości dziecka przed rozpoczęciem edukacji szkolnej?

Wysokie wyniki testów osiągane przez czołówkę gimna-
zjów warszawskich korelują z faktem, że do tych szkół uczęsz-
czają młodzi ludzie pochodzący z domów i z grup społecznych 
z odpowiednio wysokim potencjałem. W moim przekonaniu 
szkoła ma możliwość częściowego niwelowania negatywnych 
skutków tej nierówności, wszystko zależy jednak od tego, czy 
chcemy pomóc dzieciom ze środowisk zaniedbanych i czy 
znajdziemy sposoby na to, by nadrobić braki w zakresie ele-

mentarnych doświadczeń i złagodzić skutki często patologicz-
nych sytuacji w środowisku pozaszkolnym. Z pewnością nie jest 
to zadanie łatwe, wpływ domu rodzinnego jest niezwykle silny, 
a dziecko przecież codziennie po szkole do tego domu wraca. 
Uważam, że szkoła mogłaby być miejscem przełamywania do-
tychczasowych struktur związanych z tzw. alokacją społeczną, 
czyli rozdysponowywaniem ludzi w zależności od środowiska, 
z jakiego pochodzą. Edukacja powinna pełnić funkcję kompen-
sującą i przyczyniać się do zwiększania ruchliwości społecznej 
i uważam, że zrealizowanie tych założeń jest możliwe. Ale to 
wymagałoby zupełnie innego przygotowania nauczycieli do 
zawodu. Oprócz wyczulenia pedagogów na znaczenie relacji 
nauczyciel–uczeń konieczne byłoby zadbanie o współistnienie 
różnych grup, a więc bardziej intensywny wzajemny kontakt 
dzieci z różnych środowisk i warstw społecznych. Badania po-
kazują, że przebywanie dzieci w homogenicznym kontekście 
społecznym nie wpływa pozytywnie na ich rozwój, zwłaszcza 
w przypadku dzieci ze środowisk zaniedbanych – dla nich kon-
takty z rówieśnikami z innych grup i odmiennych kontekstów 
kulturowych i społecznych są szczególnie ważne.

W czym upatruje Pani przyczyn braku otwartości na 
wprowadzanie zmian w systemie edukacji?

Mamy tu do czynienia z silnym wpływem pewnej tradycji 
edukacyjnej utrudniającej wprowadzanie zmian. Druga spra-
wa to negatywny wpływ wspomnianego już wcześniej syste-
mu oceniania dzieci w formie testów. Testowanie doprowadzi-
ło do swego rodzaju „usztywnienia” rodziców i nastawienia 
na konkretny efekt w postaci wyniku testu. Rodzice, będący 
przecież potencjalnymi sojusznikami zmian w szkolnictwie, 
zostali wtłoczeni w określony system myślenia, w którym liczy 
się uzyskanie jak najwyższego wyniku w teście, sprawdzają-
cym na dodatek jedynie mały wycinek umiejętności ucznia. 
Tym sposobem, jak już wspomniałam, zupełnie zaniedbujemy 
takie ważne cechy jak kreatywność i kompetencje społeczne 
dziecka, bez których trudno sobie wyobrazić gruntowne zmia-
ny i budowanie społeczeństwa o charakterze równoległym. 
Paradoksalnie, zamiast inicjować jakieś zmiany, utrwalamy 
obecny stan i istniejące podziały.

Rozmawiał Andrzej Lipiński 

Prof. Małgorzata Żytko
Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskie-
go, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. Współ-
koordynatorka w latach 2006–2012 ogólnopolskich badań monitorujących 
umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowe 
oraz szkolne uwarunkowania.  Współautorka wielu pakietów edukacyjnych, 
członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe), PTP (Polskie 
Towarzystwo Pedagogiczne) oraz Zespołu Edukacji Elementarnej przy Ko-
mitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Przewodnicząca rady naukowej fundacji 
Edukacja na Nowo, ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji. Autorka 
lub współautorka licznych publikacji z zakresu problematyki edukacyjnej



Gdyby miała Pani milion złotych i mogła wydać te pie-
niądze na oświatę, to pewnie zainwestowałaby je Pani w coś 
związanego z aktywnością fizyczną, prawda?

Obowiązkowo wychowanie fizycznie byłoby prowadzone 
przez specjalistę w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Nieste-
ty w wielu szkołach tak ważne lekcje WF-u są traktowane po 
macoszemu. Nasze społeczeństwo boryka się z problemem 
otyłości, dlatego istotne jest to, by od początku wprowadzać 
aktywność fizyczną, a wraz z nią zasady zdrowego stylu życia. 
Poza tym dobrze prowadzone lekcje WF-u pomagają dzieciom 
radzić sobie z silnymi emocjami.

A co poza wychowaniem fizycznym zmieniłaby Pani 
w polskiej szkole?

Położyłabym nacisk na nauczanie poprzez doświadczenie. 
Uważam, że zaciekawienie nauką i odkrywanie świata jest 
niesamowicie ważne. Świat się zmienia, a szkoła powinna iść 
z duchem czasu. Czasem nowatorskie pomysły nauczycieli są 
chlubą szkoły, a czasem nie znajdują poparcia w tradycyjnych 
szkołach – szkoda.

Co uważa Pani za swój największy sukces? 
Sukces zawodowy to niewątpliwie zdobycie uprawnień 

międzynarodowego trenera badmintona, wydawanych przez 
europejską federację badmintona BWF. Ale równie ważne są 

podziękowania rodziców za opiekę nad ich pociechami, czy 
to w szkole, czy w klubie sportowym. Dużym sukcesem jest 
również to, gdy rodzic przyprowadza swoje młodsze dziecko 
na trening, ponieważ jest zadowolony z tego, jak pracuję z jego 
starszą pociechą. Każda otrzymana laurka to również dla mnie 
sukces. A prywatnie? Dzięki wyjazdom jako wolontariusz do 
Meksyku czy na Zanzibar umiem docenić najważniejsze w ży-
ciu rzeczy. Sukcesem jest praca w szkole, klubie, możliwość 
rozwoju, ale także relacje rodzinne i fakt, że za chwilę pojawi 
się w mojej rodzinie siostrzeniec.

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

Jak najszybciej znajdźcie dobry sposób na radzenie sobie 
ze stresem! (śmiech) A poza tym korzystajcie z rad, których 
udzielają wam wasi starsi koledzy i koleżanki, ale nie zapomi-
najcie o swoim pomyśle na siebie jako nauczyciela. Bądźcie 
sobą i trzymajcie się swoich wartości.

Co robi Pani w wolnym czasie?
Lubię czytać książki, a gdy czasu mam więcej – podró-

żuję. Podróże pozwalają mi spojrzeć na codzienne problemy 
z dystansu. Odnaleźć spokój i docenić to, co już mamy. Okres 
wakacyjny spędzam aktywnie, w dużej mierze pracując – or-
ganizuję obóz sportowy lub półkolonie. W tym roku spędzili-
śmy dwa tygodnie na obozie sportowym w Szklarskiej Porębie, 
a wcześniej tydzień na Słowenii, robiąc kurs trenerski. Wakacje 
to dla mnie również obowiązkowy wyjazd za granicę na wolon-
tariat. W tym roku odwiedziłam Zanzibar, gdzie zajmowaliśmy 
się ochroną lasów mangrowych i uczyliśmy w tamtejszej szkole 
języka angielskiego. W zeszłym roku pomagałam ratować żół-
wie morskie w Meksyku. W czasie roku szkolnego nie mam zbyt 
dużo czasu wolnego, popołudnia spędzam na hali, prowadząc 
treningi, a weekendy na turniejach.

Młodym nauczycielom radziła Pani szybko znaleźć swój 
sposób na stres. Jaki jest Pani?

Niestety nie mam takiego. Póki co uporządkować myśli po-
maga mi aktywność fizyczna i wsparcie najbliższych. Niejedna 
rozmowa z przyjaciółmi pomogła mi znaleźć wewnętrzny spo-
kój i równowagę. Ważne jest dla mnie to, aby wszystkich trosk 
nie chować w sobie. 

Oliwia Zimniewska
Ukończyła studia magisterskie z wychowania fizycznego ze specjalizacji tre-
nerskiej z gimnastyki sportowej na AWF w Poznaniu oraz studia licencjackie 
z oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2008 r. pracuje jako trener 
badmintona w klubie UKS Baranowo, prowadząc treningi dla dzieci i mło-
dzieży, organizując turnieje, obozy i  półkolonie. Od 2012 r. pracuje jako 
nauczyciel WF-u  w  SP im. A. Fiedlera w  Przeźmierowie. Aktywnie działa 
w Wielkopolskim Okręgowym Związku Badmintona, promując sport wśród 
najmłodszych. Jest jednym z twórców Wielkopolskiej Ligi Młodych Talen-
tów. Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli
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Doskonalenie nauki czytania

Wspólna twórcza praca uczniów integruje zespół klasowy, rozwija kreatywność i daje poczucie odpowiedzialności, dosko-
nali umiejętność respektowania zasad i norm społecznych. Zamiast proponować uczniom gotowe teksty do czytania, warto 
czasem zachęcić ich do wspólnej pracy nad własnym tekstem.

Zamieszczone poniżej teksty do doskonalenia nauki czytania zostały wymyślone przez uczniów I klasy szkoły podstawowej 
podczas pracy na lekcji, w oparciu o ich przeżycia i interesujące ich tematy. Następnie były opracowane przez nauczyciela 
na czterech poziomach – w zależności od umiejętności czytania w danej grupie (oznaczenia w postaci kształtów znane były 
dzieciom od początku roku szkolnego i mogły się zmieniać w zależności od osiąganych przez nie umiejętności i czynionych 
postępów):

● kółko pełne – uczniowie czytający płynnie i wyraźnie,
● kółko puste – uczniowie czytający bardzo dobrze,
● trójkąt – uczniowie czytający dobrze,
● kwadrat – uczniowie czytający wystarczająco lub słabo.

Uczniowie z grupy kółek pełnych otrzymywali do doskonalenia techniki czytania cały wymyślony przez klasę tekst. Kolej-
ne grupy otrzymywały tekst zmodyfikowany przez nauczyciela, dostosowany do potrzeb i umiejętności prezentowanych 
przez dzieci w zakresie techniki i tempa czytania. W zależności od potrzeb zmianie ulegał rozmiar czcionki. W niektórych 
grupach w tekście wyróżnione zostały sylaby. Indywidualizacja pracy pozwoliła dzieciom uczyć się na miarę ich możliwo-
ści, zapewniając szansę odniesienia sukcesu, co miało znaczący wpływ na motywację do nauki czytania i budowanie ich 
poczucia własnej wartości i wiary w siebie. Ponadto znaczący wpływ na motywację do nauki czytania (zaobserwowany 
również przez rodziców uczniów) miał fakt, że czytanki te zostały samodzielnie wymyślone przez uczniów. Dzieci chęt-
niej uczą się tego, co ma zabarwienie emocjonalne.

Wspólne redagowanie tekstu jest możliwe już z dziećmi sześcioletnimi, które poznały większość liter, a z całą pewnością 
z uczniami znającymi wszystkie litery. Teksty Żyrafa i Foka Felicja są jednymi z pierwszych wymyślonych przez uczniów 
(w kwietniu), natomiast Szary domek i Mała kropelka to teksty zredagowane nieco później (maj, czerwiec). Zarówno po dłu-
gości czytanek, jak i zróżnicowaniu czcionki można zaobserwować postęp dzieci w zakresie umiejętności czytania.

Wspólne wymyślanie tekstów wraz z uczniami pozwala nauczycielowi na szeroko pojętą indywidualizację pracy, uwzględ-
nienie zainteresowań uczniów i rozwijanie motywacji do nauki czytania. Żaden podręcznik nie jest w stanie zaproponować 
materiału tak dalece dostosowanego do potrzeb klasy jak ten, który uczniowie wymyślą samodzielnie. Warto zatem spróbo-
wać tego rodzaju ćwiczeń jako alternatywy dla gotowych, podręcznikowych tekstów.

Katarzyna Trojańska
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Mała kropelka     
Mała kropelka mieszkała na kwiatku. Pewnego pięknego, 
słonecznego dnia kropelka zamieniła się w parę i uniosła 
się wysoko do chmur. Razem z nią leciało wiele kropelek. 
Na górze utworzyły małą chmurkę, która kilka dni 
wędrowała po niebie, aż dotarła nad Warszawę. Wtedy 
para zamieniła się w wodę i kropelki zaczęły spadać 
na ziemię. Kap, kap, kap, kap… Było już bardzo zimno 
i kropelki po drodze zamieniły się w lód. Padał grad. 
Zamarznięte kulki z hukiem roztrzaskiwały się o ziemię. 
To była zabawa jak w szalonym wesołym miasteczku. 
Kiedy się ociepliło, kulki lodu roztopiły się i wszystkie 
kropelki znalazły się w jednej kałuży. Zakolegowały się 
i świetnie się razem bawiły, aż do następnego słonecznego 
dnia, kiedy…

Mała kropelka     
Mała kropelka mieszkała na kwiatku. 
Pewnego pięknego, słonecznego dnia 
kropelka zamieniła się w parę i uniosła 
się wysoko do chmur. Razem z nią leciało 
wiele kropelek. Na górze utworzyły małą 
chmurkę, która kilka dni wędrowała po 
niebie. Wtedy para zamieniła się w wodę 
i kropelki zaczęły spadać na ziemię. Kap, 
kap, kap, kap… Było już bardzo zimno 
i kropelki po drodze zamieniły się w lód. 
Padał grad. Kiedy się ociepliło, kulki 
lodu roztopiły się i wszystkie kropelki 
znalazły się w jednej kałuży. Zakolegowały 
się i świetnie się razem bawiły, aż do 
następnego słonecznego dnia, kiedy…

Mała kropelka     
Mała kropelka mieszkała na kwiatku. 
Pewnego pięknego, słonecznego 
dnia kropelka zamieniła się w parę 
i uniosła się wysoko do chmur. 
Potem para znów zamieniła się 
w wodę i kropelki zaczęły spadać 
na ziemię. Kap, kap, kap, kap… 
Wszystkie kropelki znalazły się 
w jednej kałuży. Zakolegowały 
się i świetnie się razem bawiły, aż 
do następnego słonecznego dnia, 
kiedy…

Mała kropelka     
Mała kropelka mieszkała na 
kwiatku. Pewnego pięknego 
dnia kropelka zamieniła się 
w parę i uniosła się wysoko 
do chmur. Potem para 
znów zamieniła się w wodę 
i kropelki zaczęły spadać na 
ziemię. Kap, kap, kap, kap…
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Szary domek     
Szary domek był smutny, bo nikt w nim nie mieszkał. 
Pewnego dnia nasza klasa postanowiła wybrać się do 
szarego domku. Spotkaliśmy tam wiatr, który był jego 
strażnikiem i przyjacielem. Domek otworzył drzwi 
i weszliśmy do środka. Miłosz, Mateusz i Szymon poszli 
pierwsi. Szybko pobiegli na górę. Cała klasa poszła za 
nimi. Znaleźliśmy tam pudełko z bombkami i małego 
pająka. Wiktoria się wystraszyła. Ale Julian podszedł, 
zabrał pająka i wypuścił na dwór. Kolorowymi bombkami 
przystroiliśmy drzewko, aby szary domek nie był smutny. 
Posprzątaliśmy i wróciliśmy do szkoły. Wiatr pożegnał nas 
szelestem. W pierwszej parze szli Tymoteusz i Miłosz. Za 
nimi reszta klasy. Szybkim marszem pokonaliśmy drogę.

Szary domek     
Pewnego dnia nasza klasa postanowiła 
wybrać się do szarego domku. Domek 
otworzył drzwi i weszliśmy do środka. 
Miłosz, Mateusz i Szymon poszli pierwsi. 
Znaleźliśmy tam pudełko z bombkami 
i małego pająka. Wiktoria się wystraszyła. 
Ale Julian podszedł, zabrał pająka 
i wypuścił na dwór. Kolorowymi bombkami 
przystroiliśmy drzewko, aby szary domek 
nie był smutny. Wróciliśmy do szkoły. 
W pierwszej parze szli Tymoteusz i Miłosz. 
Za nimi reszta klasy. Szybkim marszem 
pokonaliśmy drogę.

Szary domek     
Pewnego dnia nasza klasa 
postanowiła wybrać się do szarego 
domku. Miłosz, Mateusz i Szymon 
poszli pierwsi. Znaleźliśmy tam 
małego pająka. Wiktoria się 
wystraszyła. Ale Julian podszedł, 
zabrał pająka i wypuścił na dwór. 
Wróciliśmy do szkoły. Szybkim 
marszem pokonaliśmy drogę.

Szary domek     
Nasza klasa wybrała się 
do szarego domku. Miłosz, 
Mateusz i Szymon poszli 
pierwsi. Znaleźliśmy tam 
małego pająka. Wiktoria 
się wystraszyła. Ale Julian 
podszedł i zabrał pająka. 
Wróciliśmy do szkoły. Szybkim 
marszem pokonaliśmy drogę.

TECZKA NAUCZYCIELA | Lekcja na miarę
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Żyrafa     
Żyrafa jest wysoka. Ma długie nogi i futro w brązowe 
plamy. Lubi jeść liście. Sięga po nie na wysokie drzewa. 
Żyrafa biega bardzo szybko. Ona żyje w Afryce. W Polsce 
możemy spotkać ją w zoo.
A jakie inne nazwy zwierząt mają w sobie „ż” lub „rz”?
To są: żaba, żółw, żuk, żubr, jeż, jeżozwierz, żmija, żbik, 
żuraw, orzeł, nietoperz, jastrząb.
Znamy dużo zwierząt.

Żyrafa     
Żyrafa jest wysoka. Ma długie nogi i futro 
w brązowe plamy. Lubi jeść liście. Sięga po 
nie na wysokie drzewa. Ona żyje w Afryce.
A jakie inne nazwy zwierząt mają w sobie 
„ż” lub „rz”?
To są: żaba, żółw, żuk, żubr, jeż, żmija, 
żbik, żuraw, orzeł, nietoperz. Znamy dużo 
zwierząt.

Żyrafa     
Żyrafa jest wysoka. Ma długie nogi 
i futro w brązowe plamy. Ona żyje 
w Afryce.
A jakie inne nazwy zwierząt mają 
w sobie „ż” lub „rz”?
To są: żaba, żuk, żubr, jeż, żmija, 
orzeł, nietoperz. Znamy dużo 
zwierząt.

Żyrafa     
Żyrafa jest wysoka. Ma długie 
nogi i futro w brązowe plamy. 
Lubi jeść liście. Sięga po nie 
na wysokie drzewa. Ona żyje 
w Afryce.

Foka Felicja      
To foka Felicja oraz jej mama i tata. Felicja jest młodą 
foką. Ma dopiero osiem miesięcy. Potrafi doskonale pły-
wać wśród fal i bawić się piłką. Jej ulubiona piłka ma ko-
lor fioletowy. Felicja trąca piłkę nosem, a ona leci wysoko 
do góry. To fajna zabawa. Felicja fika koziołki z radości, 
a mama i tata obserwują bawiącą się fokę. Felicja to mała, 
figlarna foka.

Foka Felicja      
To foka Felicja oraz jej mama i tata. Felicja 
jest młodą foką. Potrafi doskonale pływać 
wśród fal i bawić się piłką. Jej ulubiona pił-
ka ma kolor fioletowy. Felicja trąca piłkę 
nosem, a ona leci wysoko do góry. To fajna 
zabawa. Felicja to mała, figlarna foka.

Foka Felicja      
To foka Felicja. Felicja jest młodą 
foką. Potrafi doskonale pływać 
wśród fal i bawić się piłką. Jej 
ulubiona piłka ma kolor fioletowy. 
To fajna zabawa. Felicja to mała, 
figlarna foka.

Foka Felicja      
To foka Felicja. Potrafi pływać 
wśród fal i bawić się piłką. 
Jej ulubiona piłka ma kolor 
fioletowy. To fajna zabawa.

Lekcja na miarę | TECZKA NAUCZYCIELA
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Domek
karta pracy

To uniwersalna karta, którą możemy wykorzystać do pracy w zakresie wszystkich obszarów edukacji, m.in. języka angiel-
skiego czy religii. Służy ona do utrwalania wprowadzanych wiadomości lub ich sprawdzania. Dodatkowo rozwija u dzieci 
orientację przestrzenną i orientację w schemacie ciała oraz koncentrację, które są bardzo ważne dla prawidłowego przebiegu 
nauki czytania i pisania.

Jak pracować z kartą
Nauczyciel rozdaje karty pracy wszystkim uczniom i kolejno wydaje polecenia, które uczniowie odnotowują we właściwych 
pokojach swoich domków. Dla utrzymania porządku i ułatwienia rozpoczęcia zadania środkowy pokój został wypełniony 
innym kolorem i od niego zawsze rozpoczynamy pracę.

Ćwiczenia rozwijające analizę i syntezę słuchową:
1. W szarym pokoju mieszka owoc lub warzywo, którego nazwa rozpoczyna się głoską „c”.
2. Pod szarym pokojem mieszka litera odpowiadająca głosce, którą słyszymy na początku wyrazu „dom”.
3. Po prawej stronie od litery „d” mieszka zwierzę, którego nazwa rozpoczyna się głoską „k”.
4. Nad tym zwierzęciem mieszka litera odpowiadająca głosce, którą słyszymy na końcu wyrazu „płot”.
5. Nad szarym pokojem mieszka cyfra, która odpowiada liczbie liter w wyrazie „kura”.
6. Po lewej stronie od litery „d” mieszka liczba określająca liczbę sylab w wyrazie „makaron”.
7. Nad literą „t” mieszka przedmiot, którego nazwa rozpoczyna się głoską „o”, a który w wierszu zgubił pan Hilary.
8. Pokój, który leży po lewej stronie od szarego, jest niebieski i mieszka w nim pierwsza litera twojego imienia.
9. W ostatnim wolnym pokoju mieszka zwierzę, którego nazwa rozpoczyna się głoską „p”.

Na zakończenie można pozwolić dzieciom dowolnie pokolorować dachy lub określić, że:
● Środkowy dach ma kolor zielony.
● Dach nad pokojem pająka ma kolor niebieski.
● Trzeci dach ma kolor, którego nazwa rozpoczyna się głoską „ż”.

Praca z kartą umożliwia stopniowanie trudności i dostosowanie poleceń do możliwości uczniów. Można wprowadzić po-
jęcia „na parterze”, „na pierwszym piętrze”, „na drugim piętrze”. Domek z dziewięcioma pokojami jest przeznaczony dla 
uczniów w wieku sześciu–siedmiu lat, dla starszych dzieci można przygotować domek z dodatkowym, trzecim piętrem.

Bardzo dobry efekt przynosi praca z domkiem podczas ćwiczenia zasad ortografii. Wydając kolejne polecenia, budujemy 
w klasie bazę wyrazów spełniających określone warunki, np.:

● W środkowym pokoju mieszka wyraz, w którym „ó” wymienia się na „o”.
● Pod szarym pokojem mieszka wyraz z „ó” niewymiennym.
● Po lewej stronie od szarego pokoju mieszka zwierzę, w którego nazwie występuje „u”.

Słuchając kolejnych poleceń, uczniowie wypełniają pokoje swojego domku według własnych, spełniających kryterium po-
mysłów. Podsumowując pracę, uzyskamy przynajmniej kilka możliwości dla danego kryterium, a omawiając je, zyskujemy 
bazę do ćwiczeń utrwalających zasady poprawnej pisowni.
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Konstruując polecenia, należy mieć na uwadze możliwości i sposób ewaluacji pracy ucznia. Uczniowie, którzy potrafią czy-
tać płynnie, mogą wypełniać domek w oparciu o samodzielnie przeczytane polecenia i sprawdzać nawzajem swoje prace, 
weryfikując ich poprawność poprzez konfrontację z zapisanymi poleceniami. Na początku warto pracować z domkiem tak, 
aby w każdym pokoju możliwa była tylko jedna poprawna odpowiedź. To przygotuje uczniów do dalszego etapu bardziej 
złożonej pracy, a jednocześnie pozwoli w prosty sposób – poprzez zamieszczenie na tablicy wzoru – zweryfikować popraw-
ność odpowiedzi. Możliwości jest mnóstwo. Tak daleko, jak sięga kreatywność nauczyciela, można szukać pomysłów na pra-
cę z domkiem. Również podczas zajęć technicznych wykorzystać można kartę pracy do umieszczania w pokojach wyciętych 
przez dzieci elementów. Zabawy z domkiem są lubiane przez uczniów. Starsze dzieci chętnie przygotowują samodzielnie 
lub w grupach zadania z wykorzystaniem karty dla pozostałych uczniów z klasy.
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Barwy jesieni życia
scenariusz zajęć

np. z okazji Międzynarodowego dnia ludzi starszych (1 października)

GRUPA WIEKOWA: 
Szkoła podstawowa i gimnazjum.

CELE:
● uświadomienie uczniom faktu, że każdy z nas doświadczy starości, że życie człowieka to wędrówka przez wszystkie 

„pory roku”,
● przekonanie uczniów, jak ważne jest, aby szanować ludzi starszych i czerpać z ich mądrości,
● uwrażliwienie uczniów na fakt, jak bardzo ludzie starsi potrzebują czasu i uczucia od młodych.

MATERIAŁY:
● plakat ze zdjęciem,
● teledysk Kamila Bednarka do utworu List,
● wiersze o starości,
● kartki pocztowe z naklejonym znaczkiem (każdy uczeń przynosi dla siebie przynajmniej dwie sztuki),
● spis dokładnych adresów pocztowych do pobliskich domów opieki społecznej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Nauczyciel przygotowuje salę. Na wewnętrznej części tablicy zapisuje następujące słowa: 
● SZARLOTKA,
● OKULARY, 
● STARY ALBUM, 
● NALEŚNIKI Z JAGODAMI, 
● KORONKOWY OBRUS, 
● CZARNO-BIAŁE ZDJĘCIA, 
● HERBATA Z MIODEM.

Na zewnętrznej części tablicy wiesza plakat (załącznik 1).
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2. Gdy już wszyscy usiądą na swoich miejscach, nauczyciel pyta uczniów, jak rozumieją przesłanie plakatu. Interpretacja 
powinna prowadzić do wniosków, że życie każdego człowieka jest takim kołem, że (prawie) każdy przejdzie przez 
wszystkie pory roku – wiosnę, lato, jesień i zimę, więc nie możemy wyróżniać wybranego etapu, np. młodości, ponieważ 
one wszystkie mają taką samą wartość. Poza tym, chociaż są one od siebie zupełnie różne, to miłość jest ich spoiwem 
i najważniejszym elementem – tak jak wskazówki na tarczy zegara. 

3. Prowadzący zajęcia włącza teledysk Kamila Bednarka do utworu List i następnie omawia go z uczniami. Podkreśla fakt, 
że występowały w nim osoby w różnym wieku, od starca po bardzo młodą dziewczynkę, i wciąż powtarzały się w nim 
słowa: „Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham, dobrze wiesz. Nie zostawiaj mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham 
cię”. Tylko miłość i bliskość drugiej osoby stanowią sens życia, niezależnie od etapu, na jakim jesteśmy. Ta wartość jest 
niezmienna, bez względu na płynący czas.

CZĘŚĆ DRUGA 

1. Nauczyciel otwiera tablicę i głośno odczytuje zapisane na niej słowa. Następnie pyta uczniów:
● Z kim te słowa wam się kojarzą? (powinna paść odpowiedź, że z dziadkami)
● Jakie emocje wzbudzają w was te słowa? (powinna paść odpowiedź, że pozytywne, ciepłe)
● Jakie słowo klucz pasuje do tych słów? (powinna paść odpowiedź: spokój, mądrość)

2. Prowadzący zaznacza, że starość ma swoje blaski i cienie. Podaje temat lekcji: „Barwy jesieni życia”.

3. Następnie pyta swoich uczniów, w jaki sposób dbają o swoich dziadków, jak im okazują swoją miłość i szacunek. Z pew-
nością padnie odpowiedź, że pytają o ich samopoczucie. W odpowiedzi na to stwierdzenie, nieco z przymrużeniem oka, 
żartobliwie, można odczytać na głos wiersz Józefy Juchy Jak się czuję (załącznik 2).

4. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Każda otrzymuje wiersz o tematyce starości (załącznik 2 i 3). Zadaniem pierw-
szej grupy będzie wypisanie blasków starości, a drugiej – cieni.

5. Liderzy obu grup prezentują na forum klasy wyniki pracy. W trudach starości powinna się pojawić samotność.

6. Nauczyciel zwraca uwagę, że każdy z nas boi się samotności, ponieważ najlepiej czujemy się w grupie. Starsi ludzie czu-
ją się spychani na margines, najpierw zawodowy, później towarzyski, a z czasem nawet rodzinny. Starość często wiąże 
się z demencją i niemożnością samodzielnego funkcjonowania. Konieczność zamieszkania w tzw. domu starców często 
sprawia, że tzw. złoty wiek zamienia się w jeden wielki smutek.

7. Wychowawca ponownie włącza teledysk Kamila Bednarka. Zawraca uwagę na jego tytuł – List. Mówi, że dużo dzisiaj 
mówiliśmy o potrzebie miłości, zwłaszcza u ludzi starszych, więc teraz czas przejść do działania. Uczniowie wypełniają 
kartki pocztowe, które z sobą przynieśli. Jedną adresują do swoich dziadków, drugą do wybranej osoby z pobliskiego 
domu pomocy społecznej (nauczyciel wcześniej przygotowuje spis adresów takich placówek).

CZĘŚĆ TRZECIA

1. Nauczyciel wspólnie z uczniami podsumowuje zajęcia, korzystając ze specjalnego rysunku (załącznik 3).

2. Następnie wskazuje ucznia lub uczniów, którzy pójdą z nim na pocztę i wyślą kartki.
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ZAŁĄCZNIK 1
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ZAŁĄCZNIK 2 

Jak się czuję
Józefa Jucha

(wiersz błędnie przypisywany Wisławie Szymborskiej)

Kiedy ktoś zapyta, jak się dziś czuję, 
Grzecznie mu odpowiem, że dobrze, dziękuję. 
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko, 
Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką. 
Puls słaby, krew moja w cholesterol bogata… 

Lecz dobrze się czuję, jak na moje lata.

Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę, 
Choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. 

W nocy przez bezsenność bardzo się morduję, 
Ale przyjdzie ranek… znów się dobrze czuję. 

Mam zawroty głowy, pamięć figle płata, 
Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata.

Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, 
Że kiedy starość i niemoc przychodzi, 

To lepiej zgodzić się ze strzykaniem kości 
I nie opowiadać o swojej starości. 

Zaciskając zęby z tym losem się pogódź 
I wszystkich wkoło chorobami nie nudź!

Powiadają: „Starość okresem jest złotym”. 
Kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym… 

„Uszy” mam w pudełku, „zęby” w wodzie studzę. 
„Oczy” na stoliku, zanim się obudzę… 

Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje: 
„Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?”

Za czasów młodości (mówię bez przesady) 
Łatwe były biegi, skłony i przysiady. 

W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało, 
Żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą… 

A teraz na starość czasy się zmieniły, 
Spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły.

Dobra rada dla tych, którzy się starzeją: 
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją. 
Kiedy wstaną rano, „części” pozbierają, 

Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. 
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, 

To znaczy, że ZDROWI I DOBRZE SIĘ CZUJĄ.
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ZAŁĄCZNIK 3

Oda do starości
autor nieznany

Ach! Starości spokojna! 
Sędziwa matrono, 

której trosk młodości  
w końcu oszczędzono. 

Chociaż strzykasz w kościach 
i masz swoje cienie, 
to po latach trudów  

niesiesz nam wytchnienie. 
Spokojniejsze serce 

coraz rzadziej płonie, 
zaś srebrem rozsądku 
posypujesz skronie. 

Może masz mniej siły 
i szybciej się męczysz. 
Nad książkami i pracą  
coraz krócej ślęczysz, 

ale żaden z Tobą 
żółtodziób, choć młody 

na życiową mądrość  
nie stanie w zawody! 

A jeśli choć trochę 
rozsądku ma w głowie, 

szukał będzie rady  
w każdym Twoim słowie. 

 
Witaj więc, starości! 
Witaj nam jesieni! 

My idziemy do Ciebie 
poprzez wszystkie lata 

byś nas uwolniła od pośpiechu świata.
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Wniosek nauczyciela kontraktowego  
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego  

na stopień nauczyciela mianowanego

   ......................................., ........................................
          (miejscowość, data)

...............................................................................
                (imię i nazwisko nauczyciela)

...............................................................................
                 (adres)

                    Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
...............................................................................

Na postawie art. 9b ust. 2 i art. 9d ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) 
proszę o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, tj.:
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………,
2. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
3. zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie w dniu wydania zaświadczenia 

oraz w okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z re-
alizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania1,

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

…………………………………………
                  (podpis)

1 Należy załączyć świadectwa pracy ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, a jeżeli nie można udokumentować świadec-
twem pracy – zaświadczenie dyrektora szkoły.
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   ......................................., ........................................
          (miejscowość, data)

Wniosek nauczyciela mianowanego o podjęcie  
postępowania egzaminacyjnego

na stopień nauczyciela dyplomowanego

...............................................................................
                (imię i nazwisko nauczyciela)

...............................................................................
                 (adres)

...............................................................................
               (telefon)

                    Kurator Oświaty
w ...........................................................................

Na postawie art. 9b ust. 3 i art. 9d ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) 
proszę o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, tj.:
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………,
2. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
3. zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie w dniu wydania zaświadczenia 

oraz w okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z re-
alizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania1,

4. opis realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393) ze wskazaniem uzyskanych efektów ……………………………………

…………………………………………
                  (podpis)

1 Należy załączyć świadectwa pracy ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, a jeżeli nie można udokumentować świadec-
twem pracy – zaświadczenie dyrektora szkoły.
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   ......................................., ........................................
          (miejscowość, data)

...............................................................................
                (imię i nazwisko nauczyciela)

...............................................................................
                 (adres)

                    Dyrektor
...............................................................................

Wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie  
postępowania kwalifikacyjnego na stopień  

nauczyciela kontraktowego

Na postawie art. 9d ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) proszę o wsz-
częcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, tj.: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………,
2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia, rodzaju prowadzonych zajęć w dniu 

wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złoże-
nia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu 
oraz dacie jej dokonania.

…………………………………………
                  (podpis)

1 W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej 
w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć 
zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu.

2 W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także zaświadczenie o uzyskanej ocenie dorobku zawodowego 
za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia i dacie jej dokonania.
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Rolą nauczyciela jest uczyć, a nauka jest działaniem 
prowadzącym do powstania nowych połączeń w mózgu. 
„Jeżeli nowo powstałe neurony zostaną aktywnie włączone 
do już istniejących struktur i wykorzystane do rozwiązania 
określonych zadań, mózg uznaje je za przydatne i zacho-
wuje” – wyjaśnia dr Małgorzata Żylińska. Owo uczenie 
jest więc wspomaganiem ucznia w jego rozwoju, obser-
wowaniem, organizowaniem środowiska edukacyjnego 
w taki sposób, aby mózg dziecka chciał zachować nowo 
wytworzone połączenia, uznając je za przydatne. Efekt dy-
daktyczny zależy wobec tego od zadań stawianych przez 
nauczyciela, a nie od szybkości mówienia, z jaką przeka-
zuje on treści podstawy programowej. Aby zadania te były 
„na miarę” dzieci, z którymi pracujemy, musimy poznać 
każdego ucznia zarówno pod kątem wiedzy i umiejętności, 
jakie dotychczas zgromadził, jak i poziomu rozwoju psy-
chofizycznego i indywidualnych predyspozycji związanych 
z uczeniem się. Praca nauczyciela musi być jak praca leka-
rza czy ogrodnika – najpierw poznanie, potem działanie.

Po co
Diagnoza na starcie kojarzy się zazwyczaj z badaniem 

poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przekraczających 
próg szkoły. Jednak w świetle najnowszej wiedzy w zakre-
sie pedagogiki i neurodydaktyki dokładne poznanie powin-
no być niezbędnym elementem rozpoczynającym pracę 
z nowymi uczniami niezależnie od poziomu edukacyjnego 
i dotyczyć nie tylko wiadomości i umiejętności w zakresie 
danego przedmiotu, ale również zdobycia wiedzy na temat 
profilów dominacji i stylów uczenia się uczniów. Dlaczego 
jest to potrzebne? Zobrazujmy to prostym doświadczeniem. 

Na zasadzie pierwszego skojarzenia rozmieśćmy w poniż-
szej tabeli 10 pojęć: chleb, mama, róża, telewizor, wiosna, 
telefon, herbata, radio, deszcz, dziecko.

Widzę Słyszę Czuję

Prawdopodobnie w którejś kolumnie znalazło się więcej 
wyrazów niż w pozostałych, co sugeruje, że tym właśnie 
zmysłem w pierwszej kolejności odbieramy rzeczywistość 
(pamiętajmy jednak, że nie jest to pełny test diagnostyczny, 
a jedynie forma zabawy/doświadczenia). Każde dziecko wy-
pełniłoby tę tabelę zgodnie z własnymi predyspozycjami. To 
obrazuje stale obecny w edukacji problem komunikacji na 
linii nauczyciel–uczeń, a jednocześnie wyjaśnia sens dia-
gnozy i jej wpływ na efekty pracy nauczyciela.

Dla poprawy jakości nauczania kluczowe znaczenie ma 
więc to:

● jak uczyć o chlebie, kiedy nauczyciel widzi chleb, 
a uczeń czuje chleb, czyli konieczność wypracowa-
nia takiego kanału wzajemnej komunikacji, który bę-
dzie czytelny dla obu stron (jak mówić do dzieci, żeby 
chciały nas słuchać, i jak słuchać, żeby rozumieć po-
trzeby uczniów),

Diagnoza na starcie
indywidualne podejście do uczniów od samego początku roku szkolnego znacznie zwiększa szanse  

na sukcesy w nauczaniu i wychowywaniu. Podpowiadamy, co warto zrobić, by lepiej poznać  
swoich podopiecznych i jak pracować zgodnie z założeniem, że każdy uczeń jest inny.

K a t a r z y n a  T r o j a ń s k a
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● jaki poziom wiedzy o chlebie posiada uczeń, czyli ko-
nieczność doboru treści i zadań w taki sposób, aby jego 
mózg w kontakcie z nowym, atrakcyjnym doświadcze-
niem i wiedzą wytworzył połączenia neuronalne, które 
będą użyteczne i zostaną zachowane.

Poziom wiedzy i zakres umiejętności
Aby zainteresować dzieci wiedzą, którą z naszą pomo-

cą powinny opanować, czyli zrealizować podstawę progra-
mową z danego przedmiotu, powinniśmy najpierw ustalić, 
jaki poziom wiadomości i umiejętności dotyczących tematu 
uczniowie już posiadają. Wiemy bowiem o tym, że stawiane 
uczniom zadania powinny być na miarę ich możliwości. Nie 
rozbudzimy w pełni ich poznawczej aktywności, jeżeli do-
świadczenia edukacyjne będą oparte na wiedzy, która będzie 
dla nich zbyt nudna (znana) albo zbyt trudna i nie pozwoli 
na zintegrowanie nowych wiadomości i doświadczeń z tymi 
już posiadanymi oraz przejście na wyższy poziom gotowości 
do zgłębiania tematu. Taką diagnozę możemy przeprowa-
dzić albo w oparciu o przygotowane przez siebie materiały 
w dowolnej formie (niekoniecznie sprawdzianu czy testu), 
albo korzystając z gotowych testów, zgodnych z wybranymi 
programami nauczania. W przypadku uczniów rozpoczyna-
jących naukę w I klasie warto poprosić rodziców o udostęp-
nienie informacji o gotowości szkolnej, którą dzieci otrzy-
mują na zakończenie nauki w przedszkolu. Niezależnie od 
tego, dobrze jest przeprowadzić własną diagnozę oceniającą 
rozwój psychofizyczny dziecka, gdyż przez kilka miesięcy, 
które upłynęły od diagnozy gotowości szkolnej, w jego roz-
woju mogły zajść istotne zmiany.

Tak przeprowadzona diagnoza stanowi punkt wyjścia do 
stworzenia planu wynikowego, uwzględniającego indywi-
dualne możliwości uczniów, i pozwala na organizację pra-
cy na lekcji w taki sposób, aby umożliwić każdemu dziecku 
zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności opartych na 

doświadczeniach już zgromadzonych przez jego system po-
znawczy, utrwalonych i wykorzystywanych w działaniu. To 
daje nam solidną wiedzę na temat tego, o czym mówić do 
uczniów. Pozostaje jeszcze kwestia, jak mówić, żeby chcieli 
nas słuchać… 

Przetwarzanie informacji
Manfred Spitzer w swojej książce Jak uczy się mózg pi-

sze, że mózg każdego ucznia jest inny, ma inną strukturę 
i na swój własny sposób przetwarza informacje, a nauczyć 
się może tylko tego, co potrafi przetworzyć. To prowadzi do 
konieczności poszerzenia diagnozy na starcie o aspekt do-
tyczący przetwarzania informacji, który jest indywidualny 
dla każdego dziecka. Małgorzata Taraszkiewicz zaznacza, 
że każdy ma własny styl uczenia się, który jest uzasadniony 
neurologicznie – typem preferowanego zmysłu, dominacją 
funkcji jednej półkuli mózgu (logicznej lub Gestalt) oraz pro-
filem wielorakich inteligencji. Dodatkowo każdy z nas ma 
także dany od natury pewien układ w zakresie konfiguracji 
dominującego oka, ucha, ręki i nogi, określany przez Carlę 
Hannaford jako profil dominacji. To wszystko wpływa na to, 
w jaki sposób odbieramy informacje i je przetwarzamy. Ma-
jąc świadomość tych ogromnych różnic, konieczne wydaje 
się poznanie ucznia, postawienie diagnozy, zanim zaapliku-
jemy mu odpowiednią dawkę wiedzy.

O tym, jak diagnozować uczniów, pisze Carla Hanna-
ford w swojej książce Profil dominujący. Jak rozpoznać two-
je dominujące oko, ucho, półkulę mózgową, rękę i nogę. 
Podaje ona metody badań oraz mówi, w jaki sposób ustalić 
jeden z 32 opisanych przez nią profilów. Przy opisie każ-
dego profilu podaje charakterystyczne dla niego cechy jed-
nostki oraz trudności, jakie napotyka. Pisze również o tym, 
jak sobie z nimi radzić. Hannaford zwraca też uwagę na 
korzyści płynące dla uczniów ze znajomości własnego pro-
filu dominacji. Samoświadomość pozwala im zrozumieć, 
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dlaczego mają kłopoty w szkole, i uświadamia, że trudności 
te nie są ani stałe, ani patologiczne. „Ten łatwy w diagnozie 
system, odzwierciedlający stan fizyczny każdej osoby, po-
zwolił mi zrozumieć organizację pracy mózgu, ciała i sys-
temu nerwowego moich uczniów (...). Profile dominacji 
pomagały moim uczniom i ich nauczycielom zobaczyć ich 
wyjątkową siłę i trudności bardziej obiektywnie, bardziej 
elastycznie i z większym zrozumieniem. W swojej pracy 
z wieloma uczącymi się i nauczycielami profile dominacji 
ciągle stawały się przejściem do nowego i konstruktywnego 
wglądu w jednostkę, a nie etykietą, która więzi i ogranicza 
jej spojrzenie na siebie i jej potencjał” – pisze Hannaford.

Ważna dla nauczyciela jest też wiedza o tym, którzy 
uczniowie łatwiej i szybciej przyswajają informacje wzroko-
wo – mają lepszą pamięć wzrokową, wolą oglądać, czytać 
i pisać, a także mają potrzebę wizualnego wspomagania ko-
munikatów werbalnych, którzy łatwiej i szybciej przyswa-
jają słuchowo – mają lepszą pamięć słuchową, wolą słu-
chać, opowiadać i dyskutować oraz którzy łatwiej i szybciej 
przyswajają informacje kinestetycznie (poprzez dotyk, ruch 
i działanie oraz odczucia i emocje) – ci najlepiej pamiętają 
to, czego dotknęli, co wykonali. Kwestionariusze potrzebne 
do tej części diagnozy dostępne są w kilku publikacjach.

Moje doświadczenia
Kiedy diagnozowałam swoich uczniów u progu rozpoczę-

cia przez nich nauki w szkole, byłam przekonana o koniecz-
ności poznania ich w jak największym, dostępnym dla mnie 
zakresie. Wiedziałam też, że wyniki tej diagnozy wyznaczą 
mi trudne zadanie – szeroko pojętą indywidualizację pracy. 
Zrezygnowałam z podręczników, a każdy z moich uczniów 
otrzymywał zadania dostosowane do swoich indywidualnych 
predyspozycji. Codziennie pracowaliśmy na kilku poziomach. 
Z radością obserwowałam, jak moi podopieczni odkrywają 
świat i z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. O wyni-
kach diagnozy poinformowałam rodziców. Wielu z nich ode-
tchnęło z ulgą, kiedy okazało się, że zachowania ich dzieci, 
takie jak wiercenie się podczas słuchania bajki czy nadmierne 
uporządkowanie albo skłonność do przeliczania wszystkiego, 
konieczność nieustannej manipulacji przedmiotami (rysowa-
nia, wycinania) czy trudność w utrzymaniu porządku, wynika-
ją z ich naturalnych predyspozycji. Żaden z moich ruchliwych 
uczniów (o dominacji kinestetycznej) przez cały rok szkolny 
nie otrzymał uwagi, że nie uważa na lekcji, otrzymał za to 
wachlarz dozwolonych aktywności, które nie przeszkadzały 
nam podczas zajęć lekcyjnych.

Mamy za sobą rok wspólnej pracy. Czy było łatwo? Nie 
zawsze... Czy było warto? Kiedy w ostatnim tygodniu roku 
szkolnego podsumowaliśmy, czego i w jaki sposób się na-
uczyliśmy, moi sześcio- i siedmioletni uczniowie doszli do 
wniosku, że nauczyli się sami, a pani tylko im pomagała. 

Gdy żegnałam się z rodzicami na zakończenie roku szkolne-
go, usłyszałam od jednej z mam: „Dziękujemy, że pomogła 
nam pani poznać nasze własne dzieci”. To chyba wystarcza-
jące dowody na to, że było warto. Warto rozbudzać twórczą 
aktywność dzieci, kształtując jednocześnie ich samoświado-
mość edukacyjną. A zyskanie przy tam zaufania rodziców 
jest chyba marzeniem każdego nauczyciela.

Jeżeli możemy zrobić coś, aby edukacja była efektywna 
i dała dzieciom szansę rozwinięcia pełni potencjalnych moż-
liwości i umiejętności, warto zadać sobie trochę trudu. Nasza 
wspólna droga edukacyjna będzie wtedy działaniem celowym, 
uwzględniającym indywidualne różnice i predyspozycje. Ge-
rald Huther i Uli Hauser w swojej książce Wszystkie dzieci są 
zdolne zwracają uwagę na fakt, że dziś nam, dorosłym, bardzo 
trudno jest stwierdzić, jaki potencjał nosiliśmy w sobie w dzie-
ciństwie i które z naszych talentów nie miały nigdy szansy się 
rozwinąć. Czy jesteśmy tacy, jacy chcielibyśmy być, czy może 
działamy jedynie w odpowiedzi na oczekiwania innych? Te 
pytania dla nas samych prawdopodobnie pozostaną już bez 
odpowiedzi. Możemy jednak, dzięki dokładnemu poznaniu 
uczniów, mieć swój wkład w rozwój ich pasji, talentów, za-
interesowań i predyspozycji. Możemy być drogowskazem na 
ich drodze do bycia szczęśliwymi i spełnionymi dorosłymi. Bo 
przecież nieważne, kim będą, najważniejsze, aby byli sobą.
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Katarzyna Trojańska
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. W  2015 r. 
ukończyła studia podyplomowe na kierunku neurody-
daktyka. Prowadzi w  szkole grupę „Teatr 3A”, która 
ma na swoim koncie kilka sukcesów (m.in. pierwsze 
miejsce na III Festiwalu Teatrów Szkolnych Polski 
Południowej im. Felicjana Dulskiego w  Krakowie za 
spektakl Wieża Babel, będący obrazkiem z życia auty-
stycznego dziecka). W  tym roku przygotowuje spek-
takl Obudź się na podstawie książki Jak kózka uczyła się 
pływać Nele Moost i Pietera Kunstreicha
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Skąd się wzięła współczesna szkoła w jej obecnym 
kształcie? Jej źródeł można szukać w państwie pruskim. 
Tam właśnie na początku XIX w. władcy z dynastii Ho-
henzollernów (zaniepokojeni klęskami, jakich doznała ich 
armia w czasie wojen napoleońskich, i szukający nowych 
rozwiązań umacniających poczucie zaangażowania pod-
danych) wprowadzili obowiązek szkolny, a same placówki 
zorganizowali na podobieństwo fabryk, których zadaniem 
miało być kształtowanie użytecznego (czytaj: zdyscyplino-
wanego) absolwenta. W konsekwencji nauczycieli obsa-
dzono w rolach operatorów pasa transmisyjnego, a samych 
uczniów sprowadzono do roli obiektów przeznaczonych 
do propaństwowego formowania w oparciu o ujednolico-
ne programy.

Kiedy przyjrzymy się obecnej, konwencjonalnej szkole, 
zauważymy wyraźnie, jak wiele w niej pozostało z takiego 
schematu organizacyjnego. W pewnym okresie pruski mo-
del oświaty spełnił swoją funkcję – umożliwił likwidację 
analfabetyzmu, przełożył się także na wzrost świadomości 
mas. W szerszym aspekcie umożliwił budowę społeczeń-
stwa industrialnego, był niezbędnym etapem historycz-
nej ewolucji, pomagającym przejść z etapu feudalnego 
do nowoczesnego. Przejęły go wszystkie kraje rozwinię-
te. Problem w tym, że całkowicie się już wyczerpał. Nie 
jest adekwatny do współczesnych wyzwań, gwałtownych 
zmian cywilizacyjnych. To, co przynosiło efekty w epoce 
industrialnej, niekoniecznie sprawdza się dzisiaj. Co wię-
cej, okazuje się balastem. Dlatego warto poddać rewizji 
dogmaty, które organizowały sposób myślenia naszych po-
przedników. 

Jakiej szkoły potrzebujemy 
W przekonaniu coraz większej grupy pedagogów, 

działaczy oświatowych czy innowatorów biznesu szkoła 
w obecnym kształcie jest anachroniczna. Nie realizuje ani 
dalekosiężnych interesów społecznych, ani nie odpowiada 
sensownie na indywidualne potrzeby uczniów. Nie tworzy 
autentycznego pola do poznawania siebie ani do budowa-
nia głębokich relacji. Nie sprzyja poszerzaniu kompetencji 
sprawczych – przejmowaniu odpowiedzialności za własną 
edukację, a w konsekwencji za własne życie. Nie prowa-
dzi też do upowszechnienia kultury współpracy opartej na 
wzajemnym zaufaniu i szacunku. Jak pisze Robert Firmho-
fer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik: „Systemy edukacyj-
ne, ukształtowane w zupełnie innych realiach społecznych 
i gospodarczych, nie odpowiadają na wyzwania otaczającej 
rzeczywistości”. Nie ulega wątpliwości, że dla skutecznego 
zmagania się z wyzwaniami XXI w. potrzebujemy innej szko-
ły. Nie takiej, która będzie udoskonaloną wersją obecnej, po-
nieważ ta pochodzi z innej epoki. 

Szkoła nie może być dłużej fabryką. Powinna być czymś 
w rodzaju kooperatywy nauczycieli i uczniów, zbudowanej na 
pasjach i talentach, na naturalnych potrzebach: rozwoju, do-
skonalenia się, wyrażenia siebie i wniesienia czegoś sensow-
nego w życie innych ludzi. Społeczeństwo XXI w. potrzebuje 
absolwentów kreatywnych i przedsiębiorczych, dobrze rozu-
miejących siebie i innych, elastycznych, zdolnych do orien-
tacji w informacyjnym szumie i przejęcia odpowiedzialności 
za własne życie oraz budowania satysfakcjonujących relacji. 
Dlatego konieczne jest poszukiwanie nowego paradygmatu, 
adekwatnego do naszej rzeczywistości. Gdzie go szukać? 

Turkusowa szkoła
żyjemy w epoce wielkich zmian, których tempo jest niezwykłe.  

Modyfikacjom ulegają style życia, sposoby myślenia, formy organizacji życia społecznego.  
ale jedna instytucja od dziesięcioleci pozostaje odporna na ewolucję –  szkoła.

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

SZKOŁA JUTRA | Turkusowa szkoła



43sygnał  październik 2016

Model turkusowy 
Rozwiązania przynieść mogą współczesne teorie organi-

zacji. Jedną z nich jest popularna koncepcja ewolucji stylów 
zarządzania Frederica Laloux, zaprezentowana w książce 
Reinventing organisation (dostępnej w Polsce pt. Pracować 
inaczej). Wyróżnia ona kilka kultur organizacyjnych, rozwi-
jających się na przestrzeni wieków:

● organizacje czerwone, oparte na silnej władzy, prze-
mocy i strachu (wzór: gang, mafia),

● organizacje bursztynowe, typowe dla okresu feudalne-
go, oparte na wyraźnych formalnych rolach, dyscypli-
nie, odgórnych dyrektywach, silnym przywódcy (wzór: 
wojsko, kościół),

● organizacje pomarańczowe, charakterystyczne dla 
epoki industrialnej, oparte na rywalizacji, innowa-
cjach, idei zysku – wzorem dla nich jest świetnie 
funkcjonująca, precyzyjnie działająca maszyna, gdzie 
każdy ma swoje ściśle wyznaczone miejsce (wzór: kor-
poracja, fabryka),

● organizacje zielone, oparte na pluralizmie, idei 
wzmacniania i dobrych relacjach (wzór: rodzina, orga-
nizacje pozarządowe).

Piąty model, najbardziej dojrzały, integralny, tworzą 
organizacje turkusowe. Pozbawione sztywnej hierarchii 
i odgórnie narzucanych zasad, dają swoim członkom sporą 
przestrzeń do swobodnego działania, a przez to zapewniają 
możliwość samorealizacji. Wzorem dla nich jest organizm  

– żywy, ewoluujący, pozbawiony centralnego sterowania, 
elastycznie reagujący na zmianę. Dla organizacji turkuso-
wych kluczowymi wartościami są:

● orientacja na jasny, szlachetny cel,
● poleganie na wewnętrznym poczuciu słuszności,
● postrzeganie życia jako podróży (ku naszej prawdziwej 

naturze, ku odkrywaniu siebie),
● budowanie na mocnych stronach (zamiast na słabo-

ściach),
● czerpanie wiedzy z wszelkich doznawanych doświad-

czeń (także z trudności i napotykanych przeszkód),
● poszukiwanie mądrości poza racjonalnością,
● dążenie do pełni w relacjach z innymi ludźmi (zerwa-

nie z postawą osądzania),
● dążenie do harmonii z naturą.
Swoje działania osadzają one na trzech podstawowych 

filarach, jakimi są: 
● samozarządzanie (rozproszenie władzy),
● pełnia (bazowanie na autentyczności i realnych zaso-

bach pracowników),
● ewolucyjny cel (rezygnacja z długofalowego planowa-

nia na rzecz wsłuchiwania się w teraźniejszość i reago-
wania na nią). 

W modelu turkusowym nie ma wyraźnie określonej cen-
trali zarządzającej, zajmującej się planowaniem, kontrolą, 
analizą, oceną. Odpowiadają za to wszyscy pracownicy. 
Elastycznie dzielą między sobą obszary i zadania. Od nich 

Turkusowa szkoła | SZKOŁA JUTRA
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samych wychodzą inicjatywy. Duże znaczenie odgrywa tu 
asertywna komunikacja, motywowanie godnościowe (zamiast 
instrumentalnego), struktura procesowa, dobra atmosfera 
(wzajemna akceptacja, wspieranie, zrozumienie), postawienie 
na współpracę (w miejsce rywalizacji). Organizacje turkusowe 
znoszą metody zarządzania oparte na wzbudzaniu strachu, 
manipulacji, rywalizacji, jednostronnych poleceniach, nadzo-
rze, modelu kija i marchewki. Ich twórcy wychodzą z założe-
nia, że człowiek działa najskuteczniej w warunkach wolności, 
zaufania, partnerstwa i współdziałania. Uruchamia się wtedy 
jego kreatywność, inwencja twórcza, energia. Jednostka prze-
staje być trybikiem w maszynie, staje się członkiem organiza-
cji. Z własnego wyboru angażuje się w różne zadania, bazując 
na tym, co najbardziej wartościowe: doświadczeniu i intuicji. 

Laloux opisuje kilkanaście firm, które wykształciły po-
dobne zasady, nie wiedząc o sobie nawzajem, bez odwo-
ływania się do wspólnego wzorca. Charakteryzuje je zastę-
powanie:

● Modelu hierarchicznego (struktura pionowa, piramido-
wa) modelem sieciowym (poziomym, horyzontalnym). 
Jego podstawą są autonomiczne zespoły, grupy specja-
listów współpracujące z sobą.

● Modelu przywództwa menedżerskiego (szef jako za-
rządca) – facylitacją. Rola lidera jest ograniczana do 
koordynatora pracy zespołów, mediatora, likwidatora 
blokad i zatorów komunikacyjnych.

● Modelu dyrektywnego (odgórne polecenia) inicjaty-
wami oddolnymi. To z poziomu zespołów wychodzą 
pomysły, koncepcje, propozycje kierunków rozwoju.

● Modelu opartego na rywalizacji modelem osadzonym 
na idei współdziałania, solidarnego działania dla dobra 
firmy.

● Modelu motywacji zewnętrznej (nagrody i kary) mode-
lem bazującym na automotywacji (tendencji do samo-
rozwoju, pasji odkrywania, chęci działania dla dobra 
grupy).

● Modelu planowego (opartego na sztywnych regułach, 
schematach działania) modelem preferującym ela-
styczność, labilność, dynamiczne reagowanie na nową 
sytuację. 

Taki wzorzec zarządzania niewątpliwie robi wrażenie, 
nie jest jednak łatwy do wprowadzenia. Wymaga od człon-
ków zespołu specyficznych predyspozycji i kwalifikacji: 
samodzielności, samoświadomości, elastyczności, umiejęt-
ności podejmowania decyzji, zarządzania sobą, wysokich 
kompetencji interpersonalnych. Nie jest prosto budować 
takie przedsiębiorstwa w oparciu o absolwentów współcze-
snych szkół, formowanych przez lata w kulturze dyrektyw-
nej. Dlatego zmiana musi zacząć się… w szkołach.

Turkusowa szkoła
Gdybyśmy mieli przenieść kolorową typologię Laloux we 

współczesne realia, okazałoby się, że szkoły w Polsce ba-
lansują między modelem bursztynowym (szkoła jako hierar-
chiczna, zbiurokratyzowana instytucja, skupiona na odgór-
nym przekazie, wdrożeniu do tradycji, sztywnych funkcjach) 
a pomarańczowym (szkoła jako firma, podporządkowana 
dogmatowi efektywności, skutecznie walcząca o miejsca 
w rankingach, zorientowana na osiągnięcia, gdzie sukces 
edukacyjny mierzony jest wynikiem na teście oraz, w przy-
szłości, zasobnością portfela absolwentów). Współczesny 
system oświatowy to specyficzny kolaż rozwiązań feudal-
nych i industrialnych. Istnieje jeszcze jakaś część szkół, które 
poszukują inspiracji w zasadach charakteryzujących organi-
zacje zielone (są to np. szkoły i przedszkola montessoriań-
skie), niemniej wciąż jest to zjawisko marginalne. 

Potrzebujemy dziś czegoś więcej: rozwiązań stanowiących 
rzeczywisty przełom. Byłyby nim szkoły oparte właśnie na 
wzorcu turkusowym – przypominające organizm: żywy, ewo-
luujący, samozarządzający się, zorientowany na realizację po-
tencjału młodych ludzi, pozwalający im stać się współtwórcami 
własnej unikalnej podróży po świecie wiedzy i wartości. Szkoła 
turkusowa to wspólnota obdarzona dużą autonomią. Oparta 
na samozarządzających się zespołach uczniów – realizujących 
określone zadania w wybrany przez siebie sposób, ekspery-
mentujących, tworzących własne projekty, inicjujących roz-
wiązania dotyczące całej społeczności. Zespołach wzajemnie 
inspirujących się, współpracujących z sobą, wymieniających 
się wiedzą i doświadczeniami. Co wyróżnia taką szkołę? Otóż:

● oddolność zamiast centralizmu,
● sieciowość zamiast stałej hierarchii,
● bycie razem i wymiana doświadczeń zamiast formo-

wania,
● bazowanie na motywacji samoistnej zamiast instru-

mentalnej (kara/nagroda),
● współpraca zamiast rywalizacji,
● możliwość odkrywania siebie zamiast przyswajania 

standardowych treści,
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● uczenie przez działanie zamiast przez bierne rejestro-
wanie,

● możliwość swobodnej eksploracji, przeżywania, do-
świadczania świata zamiast napełniania wiedzą,

● przygotowywanie uczniów do stopniowego przejmo-
wania odpowiedzialności za własny rozwój zamiast 
wdrażania do posłuszeństwa,

● budowanie autentycznych relacji zamiast wchodzenia 
w sztuczne role, 

● bazowanie na naturalnych predyspozycjach uczniów 
zamiast wtłaczania ich w gotową formę,

● eksperymentowanie, ryzykowanie, wychodzenie poza 
schemat, kreatywne rozwiązywanie problemów za-
miast schematycznego przetwarzania i kopiowania sta-
rych rozwiązań,

● tworzenie realnych projektów i wcielanie ich w życie 
zamiast bazowania na abstrakcyjnych treściach.

Tego rodzaju szkoły pozbawione są sztywnej hierarchii 
i anachronicznych systemów motywacyjnych opartych na po-
niżającym modelu kija i marchewki (upokarzającym i ucznia, 
i nauczyciela). Wolne są od dyktatu odgórnych standardów, 
oderwanych od konkretnego miejsca i konkretnej grupy. 
Uczniowie z własnej woli angażują się w działania i przydzie-
lają sobie zadania dostosowane do indywidualnych umiejęt-
ności. Mają przestrzeń do rozwoju, a jednocześnie są odpo-
wiedzialni za wspólnotę, której są częścią, za panujące w niej 
zasady, za atmosferę, za jej sukcesy. Pojawiające się problemy 
(wyzwania) rozwiązywane są przy pomocy mediatorów, cie-
szących się ogólnym zaufaniem. Zadaniem nauczyciela w ta-
kiej szkole nie jest kontrolowanie uczniów, lecz wspieranie 
ich w pracy i rozwoju osobistym. Pełni on funkcję swoistego 
lidera wiedzy, wartości i umiejętności. Jego rolą jest przede 
wszystkim wyczuwanie trudnych sytuacji (dzięki doświadcze-
niu, jakie posiada) i reagowanie na nie. Delegowanie zadań na 
uczniów buduje atmosferę partnerstwa i zaufania, sprawiając, 
że stały nadzór staje się zbyteczny.

W jaki sposób taka szkoła realizuje podstawowe atrybu-
ty organizacji turkusowych? Po pierwsze, jest instytucją sa-
mozarządzającą. Stanowi przez to prawdziwe laboratorium 
samokierowania. Po drugie, bazuje na autentyczności – daje 
(uczniowi i nauczycielowi) możliwość pozostania takim 
człowiekiem, jakim jest naprawdę. Bez udawania i wcho-
dzenia w narzucone role. Porzuca aspiracje wytwarzania 
absolwentów o odpowiedniej osobowości – formowania 
i urabiania według matrycy dostarczonej z centrali. Po trze-
cie, jest elastyczna – nie ma odgórnego planu, ustalonego 
na kilka lat (wsłuchuje się w teraźniejszość i reaguje na nią).

Wyzwania 
Model turkusowy jest szalenie inspirujący, na pierwszy 

rzut oka wyglądać może jednak nieco utopijnie. Czy możliwe 
jest przeniesienie go do szkoły? Laloux twierdzi, że tak. Po-

daje nawet konkretny przykład. Chodzi o założoną w 2007 r.  
berlińską ESBZ (Evangelische Schule Berlin Zentrum). Autor 
pisze o niej następująco: „Dzieciom oddaje się tu pełną od-
powiedzialność za ich własną edukację. W dużym stopniu 
uczniowie uczą samych siebie i siebie nawzajem. Dorośli są 
głównie mentorami i coachami, a funkcjonują jako nauczy-
ciele w tradycyjnym tego słowa znaczeniu tylko wtedy, gdy 
zachodzi potrzeba”. Szkoła ta składa się z tzw. miniszkół (ze-
społów trzech klas), elastycznych jednostek reagujących na 
codzienne wyzwania. Mają one możliwość podejmowania 
większości decyzji bez zgody dyrektora.

Poszukując inspiracji, można wskazać także tzw. szkoły 
demokratyczne (jest ich obecnie kilkaset na świecie). Bliższe 
są może modelowi zielonemu, niemniej stosują wiele roz-
wiązań charakterystycznych dla organizacji turkusowych. 
Od kilku lat w Polsce rozwijają się też tzw. wolne szkoły, sta-
wiające na autonomiczny rozwój dziecka i samorządność.

Niewątpliwie wizja szkoły turkusowej jest kontrower-
syjna. Wywoła zapewne niepokój, uruchomi lęki, stanie się 
źródłem sporów. Nic dziwnego – to rozwiązanie całkowi-
cie nowe. Droga „do turkusu” wymaga nie tylko wdrożenia 
nowych zasad i nawyków, ale też porzucenia tych, do któ-
rych przywykliśmy. Zmusza do odejścia od sztywnych reguł, 
odgórnych dyrektyw, narzuconych modeli funkcjonowania. 
Największe blokady są w naszych głowach. Funkcjonowa-
nie od lat w pewnym schemacie utrudnia wyobrażenie sobie 
innych rozwiązań. Budowanie szkoły turkusowej jest rów-
noznaczne z dokonaniem głębokiej przemiany w każdym 
z nas. Wymaga przede wszystkim transformacji podejścia do 
uczniów, uwierzenia w ich potencjał, ich mądrość i odpo-
wiedzialność, potraktowania ich poważnie – nie jako mate-
riał do formowania, lecz jako pełnoprawne podmioty zdolne 
do samorealizacji. 

Przybliżone powyżej idee to nie tylko papierowa teo-
ria. Ten proces już się dzieje. Sam działam w Think Tanku 
(Fundacja EduTank), którego podstawowym celem jest dzia-
łanie na rzecz zmiany kultury organizacyjnej szkoły, właśnie 
w duchu turkusowym. Pomagamy przekształcać placówki 
edukacyjne w miejsca, gdzie uczeń (i nauczyciel) ma moż-
liwość wyrażania swoich pasji, odkrywania sensu tego, co 
robi, i tego, kim jest. Wspieramy tworzenie szkół pilotażo-
wych, eksperymentalnych EduLabów testujących nowe roz-
wiązania. Być może takie miejsca to pieśń przyszłości – ale 
ktoś musi zacząć ją wyśpiewywać.

dr Tomasz Tokarz
Wykładowca, coach, trener, mediator. Adiunkt w In-
stytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
kierownik Zakładu Historii Edukacji. Koordynator 
merytoryczny w  Dolnośląskim Centrum Innowacji 
Edukacyjnych. Wiceprezes fundacji Edukacja w Wol-
ności. Prowadzi badania w szkołach, m.in. w ramach 
projektu „Liderzy edukacyjnej zmiany”
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Po wielu podpowiedziach dotyczących sposobów na 
efektywniejsze przyswajanie wiedzy wracamy do technik 
pamięciowych w czystej formie.

Metoda loci
To najstarsza znana technika pamięciowa. Za jej twór-

cę uważa się Symonidesa z Keos, greckiego poetę żyjącego 
na przełomie VI i V w. p.n.e. Opracował on tzw. system 
umiejscawiania, w którym odwołuje się do wyobraźni 
przestrzennej. System ten polega na wyobrażaniu sobie tre-
ści wymagającej przechowania w pamięci w zestawieniu 
z miejscami, elementami w pomieszczeniu czy częściami 
ciała. O co chodzi? Wybierz dowolne, dobrze Ci znane 
miejsce, może to być pokój, wnętrze samochodu, klasa, 
droga do pracy. Ważne, aby miejsce to stanowiło stabilną 
całość. Zamknij oczy i wyobraź je sobie. Przypomnij so-
bie jak najwięcej tworzących je stałych elementów (ręcz-
nik rzucony niedbale nie będzie elementem tego miejsca, 
podobnie jak np. filiżanka na stole). Następnie przygotuj 
listę rzeczy, które chcesz w ten sposób zapamiętać. Każdy 
element po kolei będziesz, podobnie jak w wielu innych 
mnemotechnikach, łączyć w pary skojarzeń, ale tym razem 
z elementami wybranej przez siebie mapy. Kiedy koniecz-
ne będzie odtworzenie informacji, wystarczy, że przenie-
siesz się do danego miejsca i, poruszając się po nim w wy-
obraźni, przywołasz umieszczone tam przedmioty. Ważne, 
by ułatwić sobie cały proces i przemieszczać się po poko-
ju, „oglądając” przedmioty zawsze w tej samej kolejności.

Aby korzystanie z metody loci miało sens, wybrane 
przedmioty będące matrycą zapamiętywania powinny na-
stępować po sobie. Wybierając do zapamiętywania własny 
pokój, zaczynamy od wejścia i kierujemy się w lewo, wybie-
rając najważniejsze przedmioty, które nie zmieniają swoje-
go położenia. Dla przykładu będzie to okno, biurko, łóżko, 
lampa stojąca. Nie będziemy nigdy używać podłogi ani sufi-
tu, ponieważ sąsiadują one z niemalże każdym meblem, nie 

można zatem zrobić z nich bezpiecznego łańcucha i mieć 
gwarancji, że kolejność zapamiętywanych elementów nie 
zostanie naruszona.

To samo dotyczy zapamiętywania na ciele. Niezwykle 
ważne jest, aby wybierać części ciała nie losowo, lecz po 
kolei, zaczynając od góry. Nie powinno się używać w jednej 
matrycy uszu i nosa – są one na jednej wysokości i możemy 
sami wprowadzić się w błąd, próbując sobie przypomnieć, 
której z części ciała użyliśmy jako pierwszej. A przecież 
techniki pamięciowe mają nam ułatwiać życie, a nie je kom-
plikować…

Na początku stosowania technik polegających na budo-
waniu skojarzeń należy najpierw poznać i na zawsze zapa-
miętać zasady zapamiętywania i budowania skojarzeń: 

1. Dobre skojarzenie musi być ruchome.
2. Wyobrażone skojarzenie musi był niezwykłe, nieco-

dzienne. 
3. Najlepiej włączyć do procesu zapamiętywania 

wszystkie zmysły.
Oto prosty przykład na zobrazowanie dobrego skoja-

rzenia na podstawie nauki obcych słów. Do zapamiętania 
mamy słowo ballena (hiszp.), czyli „wieloryb”. Wyobra-
żamy sobie następującą scenę, zastępując słowo ballena 
baletnicą: siedzimy w operze, czekając na baletnice, nie 
pojawiają się, ale czujemy zapach ryb. Pojawia się wie-
loryb w różowej sukience baletnicy i niezgrabnie tańczy, 
chlapiąc wodą. Za nim pojawia się kolejny i następny, 
wszystkie są w przepięknych sukienkach. W ten sposób 
zapamiętam do końca życia, że ballena to wieloryb. Sko-
jarzenie to było ruchome (pojawił się taniec), zdecydo-
wanie niecodzienne i włączało także zmysł powonienia 
(zapach ryby).

Dodatkowe zasady, które wzmacniają skojarzenia, choć 
stosowanie ich nie jest koniecznością:

4. Ja – w skojarzeniu możemy występować osobiście, 
np. oglądać występ baletnic.

Trenuj z głową
Część IX

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Trenuj z głową
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5. Humor i emocje – wprowadzone do budowy skoja-
rzenia pomogą je trwale zapamiętać. Emocje mogą 
być zarówno pozytywne, jak i negatywne. W powyż-
szym skojarzeniu pojawia się komizm sytuacyjny.

6. Wielokrotność – aby spotęgować skojarzenie, wielo-
rybów pojawiło się kilka.

Ćwiczenie 1
Zapamiętaj listę zakupów metodą loci przy użyciu 

matrycy z ciała. Następnie zakryj całą tabelę poza ostat-
nią kolumną i uzupełnij ją, sprawdzając swoją pamięć.

Część 
ciała

Element do 
zapamiętania Skojarzenie Lista 

zakupów

Włosy Masło

Włosy tak tłuste, 
że można nimi 
smarować 
kanapki

Oczy Mleko
Mleko do 
kawy bierze się 
z Twoich łez

Ramiona 2 kg  
ziemniaków

Łokcie Proszek  
do prania

Palce
Pasta do  
zębów  
wybielająca

Kolana Siatka  
pomarańczy

Stopy Papier  
toaletowy

Pałac pamięci 
To technika podobna do loci, ale polega na łączeniu 

z sobą kilku pomieszczeń. Aby zaprojektować pałac pamię-
ci, wybierz cztery pomieszczenia z Twojego domu, a spacer 
służący umiejscawianiu listy przedmiotów do zapamiętania 
rozpocznij od drzwi wejściowych. Nawet w bardzo małym 
mieszkaniu można budować pałac, używając zarówno ko-
rytarza, łazienki, kuchni, jak i balkonu. Aby zaprojektować 
pałac, poruszaj się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
nie tylko po mieszkaniu, ale i po każdym pomieszcze-
niu. Przykładowo, wejdź do kuchni i spójrz w lewo – jeśli 
pierwszą rzeczą, jaką widzisz, jest krzesło, oznacz je nume-
rem 1, a jeśli następnym elementem jest lodówka, oznacz 

ją numerem 2. Zanim zaczniesz zapamiętywać na matrycy 
pałacu pamięci, musisz go zbudować, a więc wykonać ten 
wirtualny spacer i zdecydować, jakie przedmioty będą Ci 
służyły pomocą.

Ćwiczenie 2
Aby nie zniechęcić się do tego rodzaju technik, wypró-

buj swoje umiejętności budowania skojarzeń na prostej 
liście słów. Każde z nich połącz po kolei z elementami pa-
łacu, następnie zakryj je i uzupełnij tabelę. Słowa: smok, 
żelazko, kobieta, moneta, pies, dziennik, Konstantynopol, 
glina, siemię lniane, parasol, plastelina, fabryka, pot, kse-
rokopiarka, pendrive, folia, żelazo, rozbitek, pędzel.

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Pomieszczenie 3 Pomieszczenie 4

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Jeśli któreś słowo Ci umknęło, zastanów się, co na to 
wpłynęło. Czym to skojarzenie różniło się od innych, że 
nie było na tyle mocne, by pozostać w Twojej pamięci? 
A teraz zbuduj je jeszcze raz, tym razem przy użyciu 
zasad budowania skojarzeń, a na pewno trwale je za-
pamiętasz.

Miej zawsze na uwadze, że budowanie poprawnych 
skojarzeń to pierwszy etap trwałego przechowywania w pa-
mięci. Aby dana wiedza została na dłużej, należy powta-
rzać ją znanym już systemem dzień–tydzień–miesiąc–pół 
roku–rok. To oznacza, że dokładnie w takich odstępach 
czasu należy odświeżyć materiał zapamiętany przy użyciu 
techniki pamięciowej.

Małgorzata Chełkowska-Dorna
Trener efektywnej nauki, magister coachingu i  doradztwa zawodowego 
w procesie akredytacji International Coach Federation
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Mowa ciała w pracy nauczyciela i wychowawcy jest bar-
dzo ważna – może wzmacniać lub osłabiać komunikaty, ma 
też wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani i jakim cieszymy 
się autorytetem. Składające się na nią sygnały niewerbalne 
odbierane przez obserwatorów (uczniów, rodziców, kole-
żanki i kolegów z pracy) budują nasz wizerunek, ale mogą 
również zdradzać nasze aktualne emocje czy nastawienie, 
a nawet siłę naszej pewności siebie.

Czasem wysyłane innym sygnały mogą być mylące 
bądź działać na naszą niekorzyść, kiedy ciało „mówi” coś, 
co w danej sytuacji nie jest nam na rękę, np. kiedy chcemy 
nawiązać lepszą relację z klasą, ale ciałem okazujemy nad-
mierny dystans, albo gdy chcemy zaprowadzić dyscyplinę, 
ale okazujemy niepewność siebie. Jednak wbrew popular-
nym opiniom wcale nie jest tak trudno nauczyć się korzyst-
nej dla siebie mowy ciała. Nie trzeba wcale uczyć się na pa-
mięć niezliczonej liczby „znaczących” gestów – najczęstsze, 
a zarazem najistotniejsze błędy można wyeliminować, prze-
strzegając zaledwie 10 podstawowych zasad, jednocześnie 
umilając i ułatwiając sobie pracę.

Postawą ciała wyrażaj pewność siebie, ale i otwartość
Zdecydowanie unikaj garbienia się, przyjmowania za-

mkniętej pozycji (krzyżowania rąk i nóg czy odgradzania 
się od rozmówcy trzymanym w dłoniach dziennikiem bądź 
teczką), wkładania rąk do kieszeni, ale również postawy zbyt 
„wyprężonej” i napiętej. Sylwetka, owszem, powinna być 
wyprostowana, jednak w pozbawiony napięcia, naturalny, 
swobodny sposób. „Swoboda” to zresztą słowo klucz – jeśli 
chcesz skrzyżować ręce na piersi lub założyć nogę na nogę, 

możesz to zrobić, ale właśnie w swobodny sposób. Okazujesz 
tym samym, że czujesz się dobrze i na miejscu, jesteś pewna/
pewny siebie i nie stwarzasz przy tym nadmiernego dystansu 
między sobą a partnerem. Jeśli jednak spotkanie czy interak-
cja (np. podczas lekcji z uczniami) się przedłuża, postaraj się 
choć od czasu do czasu przyjąć całkowicie otwartą pozycję.

Głowa powinna być nieco uniesiona – tak, by okazać 
pewność siebie, ale nie poczucie wyższości wobec rozmów-
cy. Lekko ściągnij łopatki; kiedy stoisz, nieco szerzej rozstaw 
stopy, tak by opierać się na nich pewnie i stabilnie, ramiona 
zaś opuść swobodnie wzdłuż ciała (nie chowaj ich za siebie 
ani nie splataj przed sobą). Kiedy siedzisz, w naturalny spo-
sób oprzyj dłonie na kolanach lub o blat stołu. Jeśli chcesz 
okazać otwartość i uwagę rozmówcy, podczas rozmowy 
lekko pochyl się ku niemu, respektując jednak jednocześnie 
jego przestrzeń osobistą.

Zachowywanie odpowiedniej postawy ciała jest niezwy-
kle ważne, ponieważ jest ona bardzo widoczna (również 
z daleka) i uważana za szczególnie wiele (o nas) mówiącą.

Poruszaj się po szkole jak po swoim terytorium
Podczas lekcji, spotkań z rodzicami czy w czasie przerw 

uwadze obserwatorów nie umyka nie tylko postawa nasze-
go ciała, ale i sposób, w jaki się poruszamy. Staraj się więc 
poruszać w taki sposób, by pokazywać, że czujesz się jak 
u siebie, jesteś tu gospodarzem. Owszem – gospodarzem 
życzliwym i gościnnym, ale jednocześnie mającym kontrolę 
nad sytuacją, określającym zasady.

Taki efekt możesz osiągnąć, poruszając się swobodnym, 
spokojnym, nie za szybkim chodem, zdecydowanie stawia-

10 podstawowych  
zasad mowy ciała

to, jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć w pracy z uczniami czy w kontaktach z ich rodzicami,  
zależy po części od naszej mowy ciała. na co szczególnie warto zwracać uwagę?

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

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | 10 podstawowych zasad mowy ciała
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jąc kroki. Chodząc się po korytarzu, trzymaj się prawej stro-
ny, ale bliżej środka – nie przemykaj pod ścianą. W klasie 
podczas lekcji z widoczną w postawie ciała pewnością sie-
bie od czasu do czasu przechadzaj się po sali – dasz w ten 
sposób do zrozumienia, że to Twoja przestrzeń. A jeśli któ-
ryś z uczniów nieodpowiednio się zachowuje, spokojnym, 
ale pewnym krokiem zacznij zbliżać się do jego ławki – już 
sama Twoja bliskość powinna przywołać tę osobę do po-
rządku. Jeśli to nie zadziała, możesz oprzeć się dłonią o ław-
kę tego ucznia bądź dotknąć jego ramienia – w ten sposób 
naruszysz jego przestrzeń, „terytorium”, okazując swoją nad-
rzędną pozycję. W takiej sytuacji najczęściej niepożądane 
zachowanie ucznia wygasza się bez potrzeby zwracania mu 
jakiejkolwiek werbalnej uwagi.

To, że szkoła jest Twoim terytorium, możesz też podkre-
ślić, stojąc w drzwiach – podczas wpuszczania uczniów do 
klasy lub witając rodziców przez zebraniem.

Często się uśmiechaj
Jedną z najważniejszych zmian, jakie warto wprowadzić 

w swojej mimice, jest właśnie częstszy uśmiech. Przydaje się 
on w wielu sytuacjach – ułatwia nawiązywanie i podtrzymy-
wanie kontaktu, ale też rozładowywanie napięcia. Uśmie-
chem możemy okazywać innym naszą życzliwość i sympa-
tię, ale również sygnalizować swoje dobre samopoczucie, 
pewność siebie, swobodę, kontrolę nad sytuacją. Istotne jest 
jednak to, w jaki sposób się uśmiechamy. Powinien to być 
uśmiech naturalny, nieprzesadny – nie powinien być sztucz-
ny, wymuszony czy nerwowy. Możemy lekko odsłonić zęby, 
ale raczej nie „szczerzyć się”. Uśmiech na różne okazje naj-
lepiej jest przećwiczyć przed lustrem, zastanawiając się, ja-

kim uśmiechem chcielibyśmy wyrazić życzliwość, zachęcić 
do kontaktu, a jakim okazać otwartość, ale i pewność siebie, 
np. podczas powitania.

Dostosuj mimikę twarzy do potrzeb sytuacji
Nasza twarz nie może być maską – nieprzesadzona, 

ale żywa, dopasowana do okoliczności i tego, co chcemy 
przekazać, ekspresja mimiczna dodaje nam wiarygodności 
i ikry. Jeśli chcemy stworzyć przyjazną atmosferę porozumie-
nia, powinniśmy przywołać na twarz uśmiech, w chwilach 
podniosłych – okazać wzruszenie, kiedy zaś chcemy być 
stanowczy (np. zwrócić komuś uwagę lub wyciągnąć konse-
kwencje), lepiej zachować neutralny wyraz twarzy i powagę.

W większości sytuacji w szkole twarz powinna wyrażać 
szczerość, pozytywne nastawienie i pewność siebie. Jak to 
zrobić? Warte polecenia są próby przed lustrem – najlepiej, 
jeśli każdy sam znajdzie dla siebie taki sposób ekspresji.

Pamiętaj o odpowiednim kontakcie wzrokowym
Kontakt wzrokowy to bardzo ważny element każdej 

bezpośredniej interakcji – zarówno gdy rozmawiasz z po-
jedynczą osobą, jak i występujesz przed szerszym audyto-
rium (podczas lekcji lub zebrania z rodzicami), odpowied-
ni kontakt wzrokowy ma istotne znaczenie dla efektu, jaki 
wywołujesz.

W kontakcie bezpośrednim z pojedynczym rozmówcą 
ważne jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego, ale nie może 
on być zbyt natarczywy. Nie wpatruj się w tę osobę zbyt inten-
sywnie i od czasu do czasu odwracaj wzrok, np. by przenieść 
go na jakieś elementy wyposażenia wnętrza lub widok za 
oknem. Po chwili jednak wracaj wzrokiem, by znów spojrzeć 

 Staraj się więc poruszać 
 w taki sposób, by pokazywać, 
 że czujesz się jak u siebie, 
 jesteś tu gospodarzem 
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tej osobie w oczy. Postępuj tak zarówno wtedy, kiedy wypo-
wiada się ta osoba, jak i kiedy Ty sama/sam zabierasz głos.

Kontakt wzrokowy jest sygnałem zainteresowania i zaanga-
żowania, dlatego błądzenia wzrokiem należy unikać zwłasz-
cza wtedy, kiedy rozmówca mówi o czymś dla niego ważnym 
lub trudnym. Z drugiej strony w takiej sytuacji wiele osób może 
spuszczać wzrok, unikając naszego spojrzenia. Należy to za-
akceptować, np. nie mówić do ucznia „patrz na mnie, kiedy do 
ciebie mówię”, gdy udzielamy mu reprymendy – spuszczony 
wzrok, szczególnie gdy towarzyszy temu spuszczona głowa, 
to w takiej sytuacji wyraz wstydu, a nawet skruchy, nie braku 
szacunku. Kiedy jednak uczeń w zaufaniu mówi nam o czymś 
dla siebie trudnym i spuszcza wzrok, akceptujmy to, ale nie od-
wzajemniajmy się tym samym, nie odwracajmy wzroku. Gdy 
uczeń znów podniesie głowę, bo skończy mówić, często chce 
spojrzeć nam w oczy i wyczytać w nich naszą reakcję. Odwró-
cony wzrok może uznać za brak zainteresowania – lepiej, jeśli 
napotka nasze spojrzenie, a z twarzy wyczyta zainteresowanie, 
życzliwość i zrozumienie.

Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu wzrokowego jest 
też ważne podczas wydawania uczniom poleceń, bo sku-
pia ich uwagę i wzmacnia przekaz. Jest to cenne zwłaszcza 
w pracy z dziećmi z deficytami uwagi.

Utrzymywanie kontaktu wzrokowego wiąże się ze zwra-
caniem twarzy ku rozmówcy – pamiętajmy, by właśnie ku 
niemu jak najczęściej ją zwracać, nawet jeśli jednocześnie 
pokazujemy coś na wykresie czy w dokumentach. Z kolei kie-
dy występujemy przed szerszą publicznością, należy unikać 
„pustego wzroku”, czyli patrzenia ponad głowami zebranych 
bądź w jakiś nieokreślony punkt w przestrzeni przed sobą. 
Nie należy też wpatrywać się w ławki czy w podłogę ani 
nerwowo rozglądać się na boki. Tego rodzaju ekspresja z du-
żym prawdopodobieństwem może zostać przez słuchaczy 
odebrana jako próba dystansowania się wobec nich, a nawet 
jako sygnał świadczący o nieśmiałości, niepewności siebie 
i swoich kompetencji. Najlepiej, jeśli podczas wystąpienia 
będziemy patrzeć przed siebie, przesuwając wzrokiem po 
twarzach słuchaczy i na każdej z nich na chwilę go zatrzy-
mując, spoglądając danej osobie w oczy. Zwłaszcza w pracy 
z uczniami jest istotne, byśmy wszystkim poświęcali mniej 
więcej tyle samo uwagi – tymczasem badania dowodzą, że 
nauczyciele znacznie częściej i dłużej spoglądają na twarze 
najbardziej lubianych przez siebie uczniów. To, choć zrozu-
miałe, utrudnia nawiązanie dobrego kontaktu z pozostałymi 
osobami w klasie, a nawet może obniżać ich motywację do 
uczenia się czy właściwego zachowania.

Warto pamiętać, że patrzenie komuś w oczy jest zarów-
no oznaką zainteresowania, jak i pewności siebie. Dobrze 
to więc praktykować, ale bez przesady – zbyt intensywny 
kontakt wzrokowy może peszyć lub zostać odebrany jako 
rzucanie wyzwania.

Stosuj oszczędną, naturalną gestykulację
Brak gestykulacji osłabia przekaz i sprawia, że wydaje-

my się mało wyraziści. Z kolei jej nadmiar stwarza wraże-
nie chaosu i braku kontroli. Unikać należy też jakichkolwiek 
manierycznych i nerwowych gestów, np. pocierania twarzy, 
skubania warg lub brody. Z opanowaniem, pewnością sie-
bie i kontrolą nad sytuacją kojarzy się gestykulacja raczej 
oszczędna, podkreślająca najważniejsze treści naszego prze-
kazu. Gesty, takie jak uniesienie ręki dla zaakcentowania 
czegoś czy wyliczanie na palcach istotnych informacji, do-
datkowo przykuwają uwagę audytorium – zarówno dzieci, 
jak i dorosłych. Jeśli chcemy wzbudzić zaufanie i pokazać, 
że nie mamy nic do ukrycia, sięgajmy po gesty odsłaniające 
wnętrze dłoni – za wyjątkiem gestu odpychania. Nasze gesty 
powinny być zamierzone i pewne (nie przypadkowe) oraz 
rozluźnione i niewymuszone (a nie sztywne). Taka gestyku-
lacja kojarzona jest z osobami o wyższym statusie, opano-
wanymi i pewnymi swoich kompetencji, dlatego korzystnie 
wpływa na nauczycielski autorytet.

Na temat mowy ciała rozpowszechnionych jest wiele mi-
tów, np. że zasłanianie ust oznacza kłamstwo, a drapanie się 
po policzku czy szyi – niepewność. I choć przekonania te nie 
znalazły potwierdzenia (ludzie zasłaniają usta lub drapią się 
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w wielu różnych kontekstach i z różnych przyczyn), to lepiej 
tych gestów unikać – na wypadek, gdybyśmy trafili akurat na 
rozmówcę bądź słuchacza, który w te mity wierzy.

Używaj mowy ciała do wzmacniania dyscypliny podczas lekcji
Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy podczas lekcji któryś 

z uczniów nieodpowiednio się zachowuje, np. zbyt głośno od-
zywa się do sąsiada z ławki. W takich okolicznościach wielu 
nauczycieli werbalnie zwraca uczniowi uwagę. Rozwiązanie 
to zwykle daje pożądany efekt – uczeń się ucisza, ale ma też 
niepożądane skutki – wybija z rytmu zarówno klasę, jak i na-
uczyciela. Podczas udzielania słownej reprymendy uwaga ca-
łej klasy koncentruje się na niej (i na reakcji delikwenta), a za-
tem jest odwracana od tematu lekcji. Nauczyciel musi więc 
skupić na nim tę uwagę na nowo, a to oznacza przerwę i stratę 
cennego czasu – zwłaszcza gdy zdarzy się kilka razy podczas 
jednej lekcji. Tymczasem w przypadku większości przewinień 
uczniów w takiej sytuacji wystarczy odpowiednia mowa ciała 
– spojrzenie, mimika, by przywołać niesfornego ucznia do po-
rządku, bez konieczności przerywania wywodu. W takiej sy-
tuacji sprawdza się tzw. znaczące spojrzenie. Pod tym hasłem 
rozumieć można nawiązanie bezpośredniego, stanowczego 
kontaktu wzrokowego i utrzymywanie go z uczniem tak długo, 
aż nie zmieni swojego zachowania na właściwe (oczywiście to 
poskutkuje tylko wtedy, kiedy uczeń wie, jakiego zachowania 
się od niego oczekuje, dlatego najpierw należy z klasą ustalić 
zasady zachowania podczas lekcji). Dla wzmocnienia przeka-
zu do kontaktu wzrokowego dodać możemy lekkie, „wycze-
kujące” uniesienie brwi. Nie należy się przy tym uśmiechać 
– wyraz twarzy powinien być neutralny (a więc również – nie 
„groźny”); uśmiech może być bowiem odczytany jako aproba-
ta, nawet jeśli wyrazimy werbalną krytykę danego zachowania. 
Dyscyplinująco działa też wspomniane zbliżenie się do ławki 
ucznia czy oparcie na niej dłoni.

Pozwól uczniom zauważyć, że kontrolujesz sytuację w klasie
Podstawą jest pewny chód i postawa ciała, a także od-

powiedni kontakt wzrokowy i gestykulacja. Ponadto ak-
centowanie naszej silnej pozycji zaczynamy jeszcze przed 
lekcją – otwierając klasę trzymanymi w ręku kluczami (sym-
bolizującymi, że klasa to nasze terytorium, na które wpusz-
czamy uczniów) i obserwując jednocześnie wchodzące do 
niej osoby oraz te, które już się tam znajdują. To wstęp do 
wykreowania przez nas wśród uczniów wrażenia, że dokład-
nie widzimy wszystko, co dzieje się w klasie. Kiedy uda się 
nam takie wrażenie stworzyć, nie tylko łatwiej przyjdzie nam 
utrzymać dyscyplinę, ale też uczniowie będą mniej skłonni, 
by ściągać podczas sprawdzianów.

Wrażenie naszej wszechobecności czy „oczu dookoła gło-
wy” stworzymy m.in. poprzez prowadzenie lekcji na stojąco, 
przodem do klasy (a jeśli siedzimy za biurkiem, to również 
z wyprostowaną sylwetką, twarzą zwróconą ku klasie i bez 

zbędnych przedmiotów na biurku, które tworzyłyby barie-
rę między nami a klasą). Warto też przechadzać się między 
ławkami. Poza tym, że nawiążemy kontakt wzrokowy kolejno 
z każdym uczniem, powinniśmy również od czasu do czasu 
objąć wzrokiem całą salę i zadbać o to, by nie było w niej ta-
kich obszarów, które kontrolujemy słabiej (np. w tylnych rzę-
dach czy przy oknach). Kiedy zapisujemy coś na tablicy, lepiej 
stanąć do niej bokiem zamiast przodem – to ułatwi kontrolo-
wanie sytuacji w klasie, a dla uczniów będzie sygnałem, że 
cały czas mamy ich na oku. A kiedy rozmawiamy z jedną oso-
bą bądź z jedną grupą zadaniową, koncentrujmy się na niej, 
by okazać swoje zainteresowanie, ale jednocześnie od czasu 
do czasu spoglądajmy na inne osoby w klasie – w ten sposób 
sprawimy wrażenie, że cały czas mamy sytuację pod kontrolą.

Wysyłaj spójne sygnały
Pamiętaj, że mowa ciała nie tylko powinna być właściwa, 

ale, aby spełnić swoje zadanie, musi być też spójna z innymi 
sygnałami, które wysyłasz. Jeśli przyjmiesz „pewną siebie” 
postawę ciała, ale brzmienie Twojego głosu będzie zdradzało 
niepewność (np. głos się załamie, będzie zbyt cichy lub zbyt 
wysoki), rozmówca prawdopodobnie uzna, że coś przed nim 
grasz. Podobnie, kiedy np. przyjmiesz „wyluzowaną” pozę, 
ale będziesz unikać kontaktu wzrokowego. Mowa ciała musi 
być wreszcie spójna z przekazem werbalnym – jeśli powiesz 
„bardzo mi przykro”, ale Twoje ciało czy mimika będą temu 
przeczyć, efekt będzie podobny – wypadniesz nieszczerze 
i możesz zniechęcić do siebie rozmówcę.

Jeśli więc jesteś w słabej formie i podejrzewasz, że 
mowa Twojego ciała to zdradza, nie próbuj grać zachwytu, 
mówiąc „Cieszę się, że pana widzę”, bo adresat tych słów 
może uznać, że wcale się nie cieszysz. Lepiej powiedzieć 
zgodnie z prawdą: „Miałam/miałem dziś ciężki dzień, ale 
mimo to cieszę się, że zdołał pan przyjść na spotkanie” 
– wypadnie to pewnie dużo bardziej wiarygodnie. Warto 
znać swoje ograniczenia – nad mową ciała nikt nie potrafi 
panować w 100 proc. Jeśli czujemy, że nie wypadniemy 
przekonująco, grając rolę, lepiej postawić na szczerość.

W klasie podczas lekcji 
z widoczną w postawie ciała 
pewnością siebie od czasu 
do czasu przechadzaj się po 
sali – dasz w ten sposób do 
zrozumienia, że to Twoja 
przestrzeń.
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Rysuje dla Państwa: 

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

Dbaj o naturalność ekspresji
Swego czasu wielką popularnością cieszyły się kursy, 

na których można było nauczyć się mowy ciała „człowie-
ka sukcesu”. Ich efekty można było podziwiać, np. obser-
wując zachowania polityków w telewizji. Niestety często 
było widać, że ich gestykulacja jest wyuczona i sztuczna, 
jakby w myślach mówili sobie „powiem to zdanie, a za-
raz po nim wykonam gest «wieży», pokazując, jaki jestem 
zdecydowany”. Wielu obserwatorów potrafi jednak tę 
sztuczność wyłapać i wówczas efekt stosowania gestyku-
lacji jest odwrotny do zamierzonego. Jeśli chcemy zmie-
nić lub poszerzyć repertuar naszych gestów, lepiej robić to 
metodą małych kroków, np. na początek zastanowić się, 
które maksymalnie trzy gesty chcemy wyeliminować i ja-
kie chcemy wprowadzić. Eliminacja na ogół bywa łatwiej-
sza, możemy więc spróbować jej z trzema niechcianymi 
gestami naraz. Natomiast gesty pożądane lepiej wprowa-
dzać jeden po drugim – kolejne dopiero wtedy, kiedy po-
przednie już się u nas „przyjmą” i staną się odruchowe, 
naturalne. Łatwiejsze zresztą może okazać się korygowa-
nie błędów w postawie ciała i sposobie poruszania się niż 

w samej gestykulacji – i od tego z reguły warto zacząć, 
ponieważ to właśnie nasza postawa ciała zwykle najbar-
dziej rzuca się w oczy.

Bibliografia: 

•	 S. Bishop, Asertywność, Zysk i S-ka, Warszawa 2010.

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

się, GWP, Gdańsk 2002.

•	 H.P. Nolting, Jak zachować porządek w klasie, GWP, Gdańsk 2012.

•	 A. Pease, B. Pease, Mowa ciała w pracy, Rebis, Poznań 2011.

Magdalena Goetz
Psycholożka i  psychoterapeutka zajmująca się terapią 
młodzieży i  dorosłych, prowadzi warsztaty psycho-
edukacyjne dla dzieci i  młodzieży oraz szkoli rady 
pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z pro-
mowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny 
dobrostan osób pracujących w  zawodach usług spo-
łecznych (przygotowuje się do obrony pracy doktor-
skiej na ten temat). Publikuje teksty dotyczące psycho-
logii, oświaty i kultury

KRESKĄ ASI
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Neurościąga
dotychczas przygotowaliśmy ponad 20 artykułów na temat nauczania przyjaznego mózgowi.  

czas je podsumować, czyli zebrać najciekawsze i najważniejsze informacje  
– w przystępnej formie, by łatwo i szybko mogli Państwo do nich wrócić.

Kondycja
Mózg jest częścią organizmu, a poziom jego wydolno-

ści zależy od ogólnej kondycji danej osoby. Jeśli chcemy, by 
dzieci w szkole mogły efektywnie pracować, musimy zadbać 
o to, aby miały dobrze skomponowaną dietę, były wyspane, 
zdrowe i w dobrej formie fizycznej.

Zmysły
Warto pomyśleć o zmianie sposobu prowadzenia lekcji 

na taki, w którym mózg ucznia, zamiast dostawać gotowe 
porcje materiału z zewnątrz, będzie mógł uczyć się tak, jak 
najbardziej lubi, czyli przez odkrywanie, własne doświad-
czenie, z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Gotowe roz-
wiązania zastępujemy ciekawością. Uczeń popełnia błędy, 
ale te stanowią kluczowy element procesu uczenia.

Sukces
Badania z zakresu inteligencji emocjonalnej pokazują, 

że nasze życiowe sukcesy w większym stopniu zależą od 
tego, co o sobie myślimy, niż od wiedzy, jaką posiadamy. 
Aby uczniowie mogli rozkwitać, aby mogli w pełni korzystać 
ze swojego potencjału, zarówno rodzice, jak i nauczyciele 
powinni w nich wierzyć, w ich możliwości i talenty, a także 
poprzez swoje postępowanie kształtować właściwe wzorce.

Zabawa
Mózg ucznia uczy się najwięcej, kiedy nie zauważa, że 

się uczy. A nie zauważa wówczas, kiedy dziecko czuje, że 
dobrze się bawi. Na tyle dobrze, że zapomina o całym świecie 
i nie dostrzega upływu czasu. W takiej sytuacji zaangażowanie 
utrzymuje się na wysokim poziomie i przychodzi naturalnie.

Motywacja
Kiedy jesteśmy naturalnie zamotywani? Wtedy, gdy to, 

co mamy zrobić, jest dla nas atrakcyjne, kojarzy nam się 
z czymś przyjemnym, ciekawym, intrygującym. Poziom 
dopaminy wzrasta, zasilając w naszym mózgu wewnętrzny 
„układ nagrody”. W konsekwencji na myśl o działaniu w na-
szym ciele rozpływa się przyjemne uczucie i w naturalny 
sposób zaczynamy działać. Podobnie jest z nauką.

Praktyka
Gwarantem sukcesu edukacyjnego ucznia jest uświado-

mienie mu (już od najmłodszych lat), że to, czego się uczy, 
jest zgodne z tym, z czym spotyka się na co dzień i czego do-
świadcza. Uczniowskie mózgi, kierując się subiektywizmem, 
skupiają uwagę na tym, co nowe, zaskakujące, intrygujące 
i przydatne. Mózg nie pominie informacji, które osadzone są 
w kontekście jego doświadczeń.
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Przyjemność
Uczenie zachodzi wtedy, kiedy mamy określone ocze-

kiwania, a rezultat jest od nich lepszy, miło nas zaskakuje. 
Kiedy uczymy się dla oceny, działamy dla wyniku, więcej 
jest strachu i stresu niż przyjemności. Ocenianie to najsku-
teczniejsza metoda, aby zablokować wewnętrzny układ na-
grody, a w konsekwencji wyłączyć motywację wewnętrzną.

Mózg
Mózgu nie da się, tak jak mięśni na siłowni, zmusić do 

ćwiczeń, rozwoju. Nie jest on zewnętrznie sterowalny, po-
nieważ ma wbudowane i działające na poziomie nieświado-
mym selektory informacji. Zatem nie da się siłą wpłynąć na 
rozbudowę siatki neuronowej mózgów uczniów.

Stres
Warto zdawać sobie sprawę, że nadmiar kortyzolu (hor-

monu stresu) szkodzi, a nauka w stresującej atmosferze 
może mieć konsekwencje w postaci urazów emocjonalnych 
i awersji. To bezpieczeństwo stymuluje do rozwoju.

Nowości
Komputery, telefony, internetowe portale społecznościo-

we i gry komputerowe są mieczem obosiecznym, bo umie-
jętnie wykorzystane mogą przynieść wiele pożytku, a stoso-
wane zbyt wcześnie i zbyt intensywnie – wiele szkody. 

Materiały
Materiały edukacyjne wymyślone przez ucznia pozwalają 

poznać jego sposób myślenia o nauczanym przedmiocie, przy-
bliżają jego horyzonty poznawcze. Uczeń tworzący materiały 
edukacyjne staje się partnerem nauczyciela, a zredagowane ma-
teriały – pamiątką, której wartość użytkowa może być ogromna.

Lustro
Nauczyciele są dla dzieci i młodzieży jak lustra, w któ-

rych uczniowie chcą się przeglądać, szukając akceptacji. 
Ważne jest więc to, aby być uważnym i nie ignorować sy-
gnałów, które wysyła uczeń. Wystarczy do tego pogłębiona 
i refleksyjna świadomość własnego lustrzanego potencjału 
oraz dobra wola.

Pytania
Wiedza rodzi się z pytań, a te z kolei są skutkiem wąt-

pliwości, które powstają w niepokornych umysłach. Samo-
dzielność myślowa i zdolność do formułowania krytycznych 
sądów to bardzo cenne cechy, których nie docenia się w rze-
czywistości nastawionej na powielanie schematów.

Inteligencja
Nie należy utożsamiać inteligencji, wysokiego poziomu 

umiejętności i wiedzy z liczbą uzyskanych punktów, procen-
tów, z wykonaniem zadania w założonym, nieprzekraczal-
nym czasie.

Agnieszka Ważny
Coach, trener, wykładowca akademicki, chemik. Założy-
cielka Centrum Innowacyjnej Edukacji „Ważny FLOW”. 
Fascynuje się neurodydaktyką i wykorzystaniem wiedzy 
na temat mózgu do optymalizacji procesów uczenia 
w taki sposób, aby nauka i rozwój stały się naturalnym, 
radosnym i  efektywnym procesem. Autorka wielu pro-
gramów edukacyjno-rozwojowych, pomysłodawczyni 
projektów „Matematyka na wesoło”, „Chemicy Magicy”, 
„Mózg na diecie” oraz „Nauczyciel coachem”

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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FELIETON

Seniorzy

G dy myślę o szacunku wobec osób starszych, przychodzi 
mi do głowy obraz, który kilka lat temu codziennie ob-
serwowałam przed drzwiami mojej klasy. Jeden z moich 

uczniów był wychowywany przez babcię. Gdy uczęszczał 
jeszcze do I klasy, babcia każdego dnia przyprowadzała i od-
bierała go ze szkoły. Ta schorowana kobieta ledwo nadążała 
za wnukiem, który całą drogę z domu do szkoły próbował jej 
uciekać z pola widzenia. Umęczona przyprowadzała go pod 
drzwi klasy i z anielską cierpliwością przypominała o dobrym 
zachowaniu. Uczeń wszystkim dawał się we znaki – kolegom 
i koleżankom z klasy, ale także – a może przede wszystkim – 
nauczycielom. Jego dzienniczek w bardzo szybkim tempie za-
pełniał się jedynkami i uwagami. Każdego popołudnia babcia 
czekała pod klasą, aż chłopiec skończy lekcje. Wypytywała 
o zachowanie wnuka, prosiła o wyrozumiałość, czasami pła-
kała z bezsilności. Wiele razy pomagała dziecku spakować 
kredki i książki do plecaka, zakładała mu kurtkę i codziennie 
– naprawdę codziennie – niosła jego plecak do domu.

Chłopiec był głuchy na moje komentarze i uwagi. Drwił 
z babci, która kochała go nieskończoną miłością i oddałaby 
za niego wszystko. Wracał do domu zadowolony z kolej-
nych uwag, wybiegał ze szkoły, trzaskając drzwiami i krzy-
cząc, jak bardzo nienawidzi jej i wszystkich dookoła. Nie 
zauważał kobiety, która gotuje mu obiad, pierze skarpetki 
i pilnuje, by odrobił zadania domowe. Traktował ją jak słu-
żącą. Obserwowałam ten obraz wiele razy: bezczelne dziec-
ko i kochająca nad życie babcia. Serce się krajało i łzy same 
napływały do oczu.

Szacunek? Ile razy w ciągu minionego miesiąca zauwa-
żyliście nastolatka ustępującego miejsca w tramwaju starszej 
pani? Ile razy widzieliście dziecko niosące dziadkom zaku-
py? Albo myjące okna w ich mieszkaniu? Dlaczego w Pozna-
niu urzędnicy zajęli się organizowaniem osobom starszym 
darmowej pomocy w drobnych naprawach domowych (jak 
mówią, pomocy typu wymiana żarówki)? Czy ci starsi ludzie 
nie mają żadnego wnuka ani „syna sąsiadów”, który mógłby 
pomóc im w tak banalnych sprawach?

N ie ulega wątpliwości, że dzieci i młodzież powinniśmy 
wychowywać w duchu szacunku do osób starszych. 
O ile jednak u dzieci łatwiej jest wzbudzić respekt wo-

bec seniorów, o tyle u młodzieży to zadanie może okazać 
się już problematyczne. Młodzi ludzie poszukują własnej 
tożsamości, odrębności i są bardziej krytycznie nastawieni 
do otaczającej ich rzeczywistości niż „łatwowierne” i „ślepo 
zapatrzone” w dorosłych dzieci. Jak zatem uczyć młodych 
szacunku do starszych?

Dziś dzieci często wychowywane są bez dziadków, 
dlatego niejednokrotnie nie rozumieją problemów i po-
trzeb osób starszych. Media kreują obraz uśmiechniętych, 
niezależnych i aktywnych seniorów, zachęcając ich do 
różnego rodzaju aktywności. Oczywiście jest to działanie 
słuszne. Niepokojący jest dla mnie jednak fakt, że dziad-
kowie niekiedy stają się seniorami dbającymi bardziej 
o własny rozwój psychofizyczny niż o trwałe i silne re-
lacje z wnukami. Nierzadko bywa i tak, że dziadkowie 
w ogóle nie są przygotowani do swojej roli rodzinnej 
i społecznej i wolą zostać kompanami swoich wnuków, 
czasem pozwalając nawet dzieciom zwracać się do siebie 
po imieniu.

Czy łatwo wobec takich „nowoczesnych” dziadków 
wzbudzić szacunek młodego pokolenia? Zdarza się, że se-
niorzy w ogóle albo bardzo rzadko są obecni w życiu swo-
ich wnuków. Zaabsorbowani korzystaniem z życia i jego 
dobrodziejstw, zapominają, gdzie jest kwintesencja praw-
dziwego szczęścia. A gdy przyjdą lata niedołężności, mają 
pretensje, że zostali sami, że nikt o nich nie pamięta. Wów-
czas pozostaje im tylko żal, że zostali sami… W rodzinach, 
w których osoby starsze są dla młodych oparciem, dają im 
poczucie bezpieczeństwa, nie trzeba sztucznie uczyć sza-
cunku do seniorów. Czas, który poświęcają swoim potom-
kom, powoduje, że młodzi ludzie, napełnieni ich miłością, 
potrafią ją odwzajemnić. I, wychodząc ze swych domów, 
z szacunkiem traktują inne osoby starsze, tak samo jak swo-
ich dziadków.

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
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Pokaż to!
Czy można wytrenować gesty, które będą wpływać pozytywnie na organizm? Tak. Badania jed-

noznacznie wskazują, że mowa ciała może kształtować umysł. Człowiek, który udaje, że ma siłę, ma 
też większą szansę faktycznie ją poczuć. W dobie cyfryzacji i ograniczenia relacji interpersonalnych 
do kontaktów niebezpośrednich umiejętności komunikacji niewerbalnej oraz świadomego budowa-
nia wizerunku zyskują na wartości. Monika Maj-Osytek w swojej książce Komunikacja niewerbalna. 
Autoprezentacja, relacje, mowa ciała (Edgard, seria „Samo Sedno”, Warszawa 2014) przekonująco 
udowadnia, że chcąc wpłynąć na innych, warto zadbać o pozytywne gesty, które znacząco poprawią 
zarówno relacje zawodowe, jak i prywatne. W poradniku znajdują się liczne przykłady z życia co-
dziennego, które ułatwiają zapamiętanie najważniejszych technik oraz ich przećwiczenie.
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RAPORT

Znasz ich?
● Stuu	Games, czyli Stuart Burton, zwany również Polskim Pingwi-

nem – chłopak, który zaczynał od nagrywania filmików z gier. Dziś 
ma 1,9 miliona subskrybentów w serwisie YouTube, 766 tysięcy fa-
nów na Facebooku i własną markę odzieżową SO Clothing.

● Red	Lipstick	Monster – dziewczyna prowadząca kanał o ko-
smetykach. Znana z kolorowych włosów. Ma prawie 700 tysięcy 
subskrybentów na YouTubie.

● Banshee, czyli Zuzanna Borucka – 20-latka z ponad 700 tysięcy 
subskrybentów. Prowadzi bloga i kręci filmiki o szkole, życiowych 
rozczarowaniach, farbowaniu włosów. Na Facebooku ma ponad 
600 tysięcy fanów.

Opracowała: Agnieszka Korcz
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Z zeszłorocznych badań „Read up and 
fed up” przeprowadzonych w Wielkiej 

Brytanii wynika, że najbardziej 
pożądaną wśród dzieci i młodzieży 
lekturą są plotkarskie magazyny.

Młodzieżowy everdream
Widownia serialu Hannah Montana to na całym 

świecie 200 milionów dzieci. Zysk spółki Disney Consumer  
Products, która sprzedaje produkty z marką Hannah Montana, 
wzrósł z 400 milionów dolarów w 2007 r. do prawie 3 miliardów 
w 2008 r.

Budżet pierwszej części filmu High School 
Musical wyniósł 4 miliony dolarów. Widownia 
to 200 milionów nastolatków. Zysk z filmu to po-
nad 100 milionów dolarów, ale wraz z dodatko-
wymi produktami – od płyt po ubrania i gadżety 
– to co najmniej miliard dolarów.

Siła	 nabywcza	 dzieci	 w	wieku	 od	 8	 do	
14	lat	(tzw.	pomiędzylatków)	to	ok.	150	mi-
liardów	 dolarów. Szacunki te obejmują cały 
świat. Pomiędzylatki zachowują się jak nastolatki, 
ale ich emocje są ciągle bardzo dziecięce, dlatego 
ich idole muszą być sprzedawani w przesłodzo-
nym, infantylnym otoczeniu.

Z internetu 
korzysta w Polsce 
ok. 89% dzieci. 

Specjalnie dla nich przygotowywane  
są darmowe szablony blogów w żywych barwach.  

Tak samo jest w przypadku awatarów i zdjęć  
do ściągania z oficjalnej witryny internetowej idoli. 

Nastolatki poprzez swoje działania  
w internecie dosłownie reklamują  

celebrytów. 

Źródło: Newsweek.pl
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W następnym numerze miesięcznika:

Wstyd
W głowach uczniów, w rękach nauczycieli

Klasa integracyjna
Wiedza i praktyka

Konstruktywna krytyka
Najważniejsze zasady

Jak rozmawiać o śmierci
Trudne pytania, ważne odpowiedzi
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