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N owe osoby, które przychodzą do naszej redakcji, stają przed nie lada wyzwaniem. 
Nie dość, że zaczynają nową pracę, co zwykle wiąże się z ogromnym stresem, to jesz-
cze muszą zmierzyć się z prawem oświatowym. Rzadko zdarza się, że ktoś posiada 

wystarczającą wiedzę do tego, by od razu samodzielnie redagować teksty z tego zakresu. 
Pierwsze trzy dni są więc jak obóz Navy SEALs – nigdy nie wiadomo, w którym momencie 
kandydat odpadnie lub zrezygnuje. Kiedy już zdobędzie się podstawowe informacje, to 
oczywiście jest łatwiej, ale – jak Państwo wiedzą najlepiej – prawo oświatowe nie pozwala 
się nudzić i w zasadzie nie ma chwili wytchnienia. Ledwo przyzwyczaimy się do jednego 
zapisu choćby Karty nauczyciela, szybko pojawia się nowelizacja. Bardzo dobrze rozu-
miemy więc, jak ogrom-
nego skupienia i solidnej 
wiedzy wymaga praca 
nauczyciela, szczególnie 
ta związana z orientacją 

w prawie. Dlatego przygotowaliśmy nowy dział – Pra-
wa belfra (s. 47–48), w którym co miesiąc doświadczo-
ny prawnik w 10 punktach będzie Państwu przybliżał 
najważniejsze przepisy dotyczące jednego, aktualnego 
zagadnienia. Jeśli są tematy, które szczególnie Państwa 
interesują, koniecznie proszę dać nam znać (sygnal@
oficynamm.pl), będziemy je realizować.

O obecnie dyskutowanych zmianach w oświacie – 
„potworze” zwanym kolejną reformą – oczywiście rów-
nież piszemy, proszę zajrzeć na s. 43–44. Patrząc na 
rysunek znajdujący się obok tego wstępu, wyobrażam 
sobie, że jego bohaterka staje się żywa (jak na okład-
kach książek o Harrym Potterze), odwraca się i pokazu-
je tej szarej postaci język albo swoje silne piąstki. Pa-
rafrazując klasyka: Co nas nie zabije, to nas wzmocni!
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kalendarium 
listopad 2016

Data Zadanie nauczyciela Podstawa prawna

•	 1 listopada Wszystkich Świętych

•	 Termin ustalony  
zarządzeniem 
dyrektora

Przeprowadzenie spotkania z rodzicami

•	 11 listopada Święto Niepodległości

•	 16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ONZ) 

•	 Do 18 listopada Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia albo 
pełnoletniego ucznia o sposobach dostosowania 
warunków i form przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych  
i możliwości psychofizycznych

Dz.U. z 2015 r. poz. 959

•	 20 listopada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

•	 21 listopada Dzień Życzliwości

•	 Do 25 listopada  Pomoc w przygotowaniu listy uczniów 
przystępujących do egzaminu gimnazjalnego

Dz.U. z 2015 r. poz. 959

•	 25 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia

•	 25 listopada Światowy Dzień bez Futra

•	 29/30 listopada Andrzejki

•	 30 listopada Termin wypłacenia pierwszej raty stypendium 
Prezesa Rady Ministrów 

Dz.U. z 2005 r. Nr 106 
poz. 890
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Aktualności prawnooświatowe w skrócie:
● Tytuł „Nauczyciela Roku 2016” trafił do rąk Joanny Urbańskiej z Gimnazjum w Susku. Uroczystość ogłoszenia wy-

ników odbyła się 13 października na Zamku Królewskim w Warszawie. Gratulujemy zwyciężczyni oraz wszystkim 
nominowanym!

● Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną refor-
mą edukacji. W ramach akcji Związek zorganizuje m.in.:
● pikietę przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektów ustaw,
● ogólnopolską manifestację pracowników oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji 

pozarządowych, 19 listopada 2016 r.
● Minister nauki i szkolnictwa wyższego negatywnie opiniuje pomysł wprowadzenia matury branżowej. Część resorto-

wych opinii do projektów ustaw dotyczących zmiany struktury szkolnictwa w Polsce zwraca też uwagę, że niezbędna 
jest ocena skutków planowanej regulacji oraz dokładniejsze szacunki finansowe.

● Rzecznik Praw Dziecka w swojej opinii do projektu ustawy dotyczącej systemu oświaty zwrócił uwagę na to, że za-
grożeniem związanym z przebudową ustroju szkolnego w takim tempie może być zaburzenie poczucia bezpieczeń-
stwa uczniów, związane z niepewnością wywołaną tak ogromnymi i nie do końca jasnymi zmianami.

Źródła: „Głos Nauczycielski”, ZNP, PAP, BRPD

Pod naszymPATRONATEM

Pod naszymPATRONATEMPod naszymPATRONATEM

Pod naszymPATRONATEM

AKTUALNOŚCI

Siódma edycja konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem”
Podczas międzyszkolnej rywalizacji dzieci uczą się podstaw zdrowego żywienia, a organizatorzy pokazują im, jak ważna jest aktywność fizyczna. 
W akcję zaangażowani są również nauczyciele i rodzice.

K onkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” ma formę międzyszkolnej rywalizacji i obejmuje dzieci z zerówek oraz klas I–III. 
Składa się z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie ze-
spół konkursowy ma do realizowania jeden lub dwa bloki zadań, w skład których wchodzą specjalnie przygotowane 

prozdrowotne lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami.
Aby wziąć udział w konkursie, należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.zdrowojem.fundacjabos.

pl. Zgłoszenia do etapu zimowego przyjmowane są do 16 stycznia 2017 r., natomiast wiosennego – do 20 marca 2017 r.  
W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów. Każdy zespół może się składać maksymalnie  
z 40 uczniów. Plan zadań, punktacja oraz materiały niezbędne do realizacji zadań znajdują się na stronie konkursu.

Siódma edycja konkursu „Klasa ze snów”
Celem wydarzenia jest popularyzowanie świadomego i praktycznego wykorzystywania najnowszych technologii w procesie uczenia się i nauczania 
oraz rozbudzenie pasji czytania i świadomości czytelniczej wśród dzieci i młodzieży.

W tym roku organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wyko-
nania prac na temat: „Bohater mojej ulubionej lektury na lekcji w nowoczesnej klasie ze snów”. Uczniowie klas I–III 
szkół podstawowych wykonują prace plastyczne, zaś uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych tworzą krótkie filmy. Do wygrania m.in. monitor interaktywny, tablica interaktywna, projektory, prze-
nośne laboratorium cyfrowe. Wytyczne dotyczące prac, harmonogram i inne niezbędne informacje znajdują się na stronie  
www.klasazesnow.pl. Rejestracja rusza 1 listopada.
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Wstyd można zdefiniować jako uczucie przykrości wywo-
łane przekonaniem o niewłaściwym postępowaniu (słowach, 
myślach, uczynkach). U jego źródeł leży lęk przed utratą opinii, 
oceną, osądzeniem przez innych, a w konsekwencji – przed 
odrzuceniem, wykluczeniem z grupy, skazaniem na wspólno-
tową śmierć. Wstyd jest emocją społeczną. Nie jest odczuwany 
w samotności (chyba że chodzi o rozpamiętywanie doznanego 
upokorzenia). Przeżywamy go mocniej i częściej wtedy, gdy 
nasze wyobrażenie o właściwym zachowaniu jest rozbieżne 
z wyobrażeniem siebie. Jest rodzajem lęku przed samą/samym 
sobą, czy ściślej – przed ujawnieniem siebie.

Zalążek
Wstyd jest mocno powiązany z kwestią więzi, relacji, 

wspólnotowych uwikłań. Stanowi pochodną procesu socja-
lizacji. Dzieci nie są wstydliwe, stają się takie pod wpływem 
otoczenia. Pierwszymi „zawstydzaczami” są najbliżsi: rodzi-
ce, dziadkowie, krewni. Stopniowo dochodzą kolejni arbi-
trzy „dobrego stylu” – mocno uniformizującego. Pokazują 
dzieciom, jak działać, jak postępować, jakich wyborów do-
konywać. Wszczepiają im wzory oczekiwanych zachowań. 
Kiedy te próbują je obchodzić, są karane – taką czy inną for-
mą społecznego ostracyzmu. W końcu w każdym dziecku 
wykształca się wewnętrzny krytyk, który pilnuje jego zacho-
wań lepiej niż zewnętrzny kontroler. Nieustannie podpowia-
da: tego nie umiesz, tego nie możesz, za to się nie bierz, nie 
osiągnąłeś tego, co trzeba, działasz nie tak, jak powinnaś itd.

Oczywiście do pewnego momentu wstyd może odgrywać 
pozytywną rolę. Pokazuje społeczne ograniczenia, sygnalizu-
je istnienie kolektywnych norm, chroniąc przed zachowania-
mi, które mogą zaszkodzić młodym ludziom. Za jego pomocą 

tworzy się bezpieczna przestrzeń, w której mogą spokojnie 
funkcjonować. Istnieje jednak także jego dużo ciemniejsza 
strona: niszcząca, paraliżująca, blokująca rozwój, tłamsząca 
potencjał dziecka. Patricia i Ronald Potter-Efron definiują taki 
rodzaj wstydu jako toksyczny – to bolesne przeświadczenie 
o własnej zasadniczej ułomności. Podobnie pisze o nim Brené 
Brown: „Wstyd to bardzo bolesne uczucie lub doświadczenie 
polegające na tym, że wierzymy we własne wady, a na skutek 
tego w to, że nie jesteśmy godni miłości ani przynależności”.

Utrwalenie wyobrażenia o sobie jako osobie mało war-
tościowej powoduje, że młody człowiek zaczyna ślepo po-
dążać za innymi, dostosowywać do ich oczekiwań, wciskać 
w obowiązujące matryce. Modyfikuje zachowania pod dyk-
tando cudzych gustów, skupia się na tym, co inni o nim myślą. 
Kiedy wydaje mu się, że jego zachowania nie są akceptowa-
ne, zaczyna je ukrywać, zakłada kolejne maski. Wstyd izo-
luje od świata i od samych siebie. „Coraz więcej rzeczy nie 
robimy tylko dlatego, że się wstydzimy” – pisze Tim Jackins. 
„Chodzimy wolniej i ostrożniej. Bardzo ostrożnie siedzimy. 
Bardzo ostrożnie mówimy. Nie śpiewamy pełnym głosem. 
I nigdy nie tańczymy. (...) Wśród naszych relacji z ludźmi nie 
ma ani jednej, która nie byłaby podszyta wstydem”.

Wstyd, jak pokazują badania z obszaru neuronauk, 
powoduje ból podobny do fizycznego. Funkcjonowanie 
w ciągłym konflikcie z samym sobą, w obawie przed zde-
maskowaniem, może prowadzić do uzależnienia, depresji, 
zaburzeń – nawet do samobójstwa. „W efekcie możemy 
atakować innych ludzi, domagając się uwagi i przeprosin, 
uciekając się do gróźb, możemy obwiniać innych lub szukać 
winy w sobie albo pragniemy odciąć się od świata, schować, 
a nawet umrzeć” – pisze Beata Kosiacka z Babskiej Dżungli.

Wstyd
wstyd niestety w pewnym momencie na stałe zagościł w szkole.  

co ciekawe, wykształca on w uczniach i nauczycielach cechy i umiejętności, których pielęgnowania  
szkoła oficjalnie pragnie unikać. jak odnaleźć się w tym paradoksie?

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

Wstyd | TEMAT WYDANIA
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Edukacja
Ważnym miejscem budowania poczucia wstydu jest śro-

dowisko szkolne. Szkoła pozostaje do dzisiaj sztuczną, biuro-
kratyczną przestrzenią, odizolowaną od codziennego życia. 
To specyficzny mikroświat z własną kulturą i z własnymi mo-
delami zaszczepiania wstydu. Z jednej strony jego rozsadnika-
mi są rówieśnicy – ich osądy bywają jednoznaczne, jaskrawe, 
często bezkompromisowe. Skazują na wykluczenie tych, któ-
rzy nie pasują do obowiązujących zasad. Ich opinia stanowi 
często główny punkt odniesienia dla dzieci – prowadzi do sa-
moosadzenia w strukturze szkolnej. Wstyd odczuwany przez 
uczniów jest konsekwencją swoistej tyranii porównań, prowa-
dzącej do przypinania etykietek, ocen, łatek. 

Poczucie bycia gorszym podszyte wstydem. Nie taki wy-
gląd, nie tacy rodzice, nie takie oceny, nie taki ubiór... Tak 
się teraz zastanawiam... skąd brało się takie niskie poczucie 
własnej wartości. Jednym z powodów jest na pewno osąd, 
któremu nadawaliśmy znaczenie.

Wstydziłam się tego, jak jestem ubrana. Wstydziłam się 
wylania soku na bluzkę, upadku przed chłopakami na po-
dwórku, mojej bezradności wobec docinków koleżanek. Te-
raz mam to gdzieś, ale wtedy… opinie rówieśników dołowały.

Siewcami szkolnego wstydu często (wciąż zbyt często) 
są też nauczyciele. Zawstydzanie jest jedną z częściej sto-
sowanych przez nich strategii przetrwania, mających uła-

twić im funkcjonowanie w środowisku szkolnym, wyko-
nanie narzuconych obowiązków. Wywierają na młodych 
ludziach presję, by zachować strefę komfortu. Uczeń za-
wstydzony jest wszakże mniej awanturujący się. Ucznio-
wie trafiają do szkoły zazwyczaj wbrew własnej woli. 
Najczęściej nikt nie tłumaczy im powodów, dla których 
muszą spędzać tyle czasu w czterech ścianach budynku 
szkolnego. Nic dziwnego, że często buntują się przeciw 
temu, uznają to za opresję. Logika systemu powoduje, że 
są pacyfikowani. W przypadku niesubordynacji (niewpa-
sowania się w promowany model) podlegają karom. Waż-
ną rolę w tym procesie odgrywa właśnie zawstydzanie. 
Dokonuje się ono przez słowa, gesty, mimikę, westchnię-
cia, śmiechy, ironiczne uwagi, wzruszenia ramion, epitety, 
porównania. Szkoła oparta jest na nieustannym ocenianiu, 
osądzaniu, wartościowaniu.

Podstawowym narzędziem zawstydzania są oceny. Nie 
pełnią one przecież w szkole jedynie funkcji informacyjnej 
czy diagnostycznej, służą przede wszystkim do zarządzania 
postawami i zachowaniami uczniów, do stymulowania ich 
aktywności, do wymuszania pożądanych działań. Pełnią 
funkcję kar i nagród. Wystawiane są publicznie, prowadzą 
do umieszczenia ucznia w określonym punkcie struktury 
szkolnej. Stygmatyzują.

Zawstydzanie traktowane jest w przestrzeni szkolnej jako 
narzędzie motywacyjne. Oczywiście nie jest to taktyka ofi-
cjalna – odgrywa znaczącą rolę w ramach ukrytego progra-
mu. Tak czy inaczej, jest nieskuteczna. Nie służy rozwojowi, 

TEMAT WYDANIA | Wstyd
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definiowanemu jako lepsze rozumienie siebie i świata, lecz 
blokuje innowacyjność i kreatywność. Prowadzi do tego, że 
uczniowie rezygnują z niestandardowych pomysłów, nieco-
dziennych rozwiązań, niepopularnych idei. Wstyd utrudnia 
eksperymentowanie, testowanie nowych rozwiązań, pro-
wadzenie twórczej eksploracji świata. Elżbieta Czykwin 
w książce Wstyd pisze tak: „Karanie ma awersyjny charakter 
i prowadzi do tłumienia lub ukrywania, wypierania i zaprze-
czania oraz nieraz złożonych racjonalizacji w celu neutra-
lizacji własnej winy. Karanie jest też źródłem lęku i hamo-
wania, co prowadzi do postaw pasywnych i wycofanych, 
nerwic i frustracji. Ponadto zakłóca ono emocjonalną więź 
między wychowawcą i wychowankiem. Pedagog staje się 
w takim ujęciu źródłem jego cierpień, co skierowuje niena-
wiść wychowanka przeciwko niemu”. 

Kiedyś nauczyciel wziął mnie na środek, by pokazać ca-
łej klasie, że nic nie umiem. Spięłam się i zdenerwowałam 
i rzeczywiście nic mi nie wyszło. Czułam się okropnie.

Wstydziłem się własnej niezaradności. Tego, że sobie nie 
radziłem w nauce. Dziś świetnie się odnajduję w pracy. Ale 
szkoła to była dla mnie trauma. 

Odczuwałam wstyd przez to ciągłe porównywanie 
„prymusów”, „przeciętniaków” i „łobuzów” – w kontekście 
osiągnięć, ocen, zachowań, statusu społecznego (np. pyta-
nie, które dziecko było na wakacjach za granicą). Do tego: 
stereotypizacja płci kulturowej – nagradzanie dziewczynek 
za dobre zachowanie, a karcenie za złe oceny (dziewczyn-
ki to te lepsze, grzeczniejsze, porządniejsze, dobrze uczące 
się), a chłopców nagradzanie za dobre oceny (chłopiec to 
zdobywca, pan świata), a karcenie za złe zachowanie (bo 
przecież chłopcy to łobuzy).

Szkoła bez wstydu
Co zatem może zrobić szkoła? W jaki sposób nauczycie-

le mogą towarzyszyć młodym ludziom w zmaganiu się ze 
wstydem? Jak mogą ich wesprzeć na drodze do akceptacji 
siebie? Warto próbować uczyć radzenia sobie ze wstydem, 
np. poprzez różnego rodzaju warsztaty otwierające i służące 
ekspresji. Ciekawym ćwiczeniem jest chociażby poproszenie 
uczniów o wypisanie na kartkach sytuacji czy rzeczy, któ-
re wprawiły ich w poczucie wstydu, a potem wymieszanie 
ich, losowe rozdzielenie i publiczne odczytanie. Uczniowie, 
wsłuchując się w cudze wypowiedzi, mogliby zobaczyć, 
że inni też przeżywają podobne traumy. Poznanie cudzych 
wstydów służy oswojeniu się z własnymi słabościami.

Nawet najlepiej zorganizowane warsztaty podnosze-
nia poczucia wartości nie pomogą jednak przezwyciężyć 
uczniowskich lęków, jeśli sama szkoła pozostanie kuźnią 
wstydu. Kluczowa jest zatem taka organizacja środowiska 

szkolnego, by uczniowie czuli się w nim dobrze – sami 
z sobą i z innymi. Chodzi o przekształcenie szkoły w na-
prawdę przyjazne miejsce do rozwoju: otwarte i akceptują-
ce, pozwalające na wyrażanie siebie, pozbawione sztywnej 
hierarchii, sztucznych reguł podległości, dominacji, prze-
mocy, mechanicznego obrabiania według sztywnej matrycy. 
Pozwalające na szczerość, uważność, autentyczne zaintere-
sowanie drugim człowiekiem, wzajemną akceptację tego, co 
rozbieżne. Umożliwiające dialog, rozumiany jako pełen sza-
cunku, wzbogacający obie strony proces wymiany wiedzy, 
opinii i doświadczeń, służący zbudowaniu więzi i przestrze-
ni do wspólnego działania. Pozbawiony fałszu i uprzedzeń, 
poczucia wyższości czerpanego z przewagi wieku. Ważne 
jest otwarcie na innych, podjęcie szczerej rozmowy, zaryzy-
kowanie ujawnienia części siebie. Kiedy zaczynamy mówić 
i trafiamy na uważne osoby, najczęściej orientujemy się, że 
zmagają się z podobnymi trudnościami.

Najskuteczniejszym lekarstwem na toksyczny wstyd jest 
akceptacja. Jest ona najdonioślejszym darem, jaki nauczy-
ciele mogą dać młodym ludziom. Umożliwia budowanie 
poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i innych. 
Umiejętność podmiotowego traktowania ucznia jest dużo 
ważniejsza niż znajomość nauczanego przedmiotu. Według 
Carla Rogersa są trzy podstawowe warunki umożliwiające 
nawiązanie dobrej relacji z drugim człowiekiem. Są to:

● empatia, czyli umiejętność wczucia się w wewnętrzny 
świat drugiej osoby, zdolność spojrzenia na świat jej 
oczami i do mówienia jej językiem bez zatracenia siebie,

● pełna akceptacja drugiej osoby, jej prawa do własnego 
życia i decyzji,

● autentyczność (zgodność uczuć i zachowania), czyli 
odrzucenie pozorów neutralności na rzecz bycia sobą, 
pełne i prawdziwe bycie przy drugiej osobie, w tym 
dzielenie się wątpliwościami i refleksjami na jej temat, 
bez presji i prób wywołania zmiany.

Ten trzeci element jest niezwykle istotny. Ucznio-
wie, by mogli w pełni wyrażać siebie (bez obawy przed 
odrzuceniem), muszą mieć przestrzeń do podejmowania 
swobodnych działań, do eksperymentowania (oczywiście 
w granicach prawa). Istotne do tego jest poczucie bezpie-
czeństwa – które zapewnia stabilny emocjonalnie dorosły. 

Wstyd | TEMAT WYDANIA

Siewcami szkolnego wstydu 
często są nauczyciele. 
Zawstydzanie jest jedną  
z częściej stosowanych przez  
nich strategii przetrwania.
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Jednocześnie uczniowie nie potrzebują doskonałych cybor-
gów. Potrzebują kontaktu z żywymi ludźmi – przeżywają-
cymi emocje, zmagającymi się z trudnościami, potrafiącymi 
przyznać się do pomyłki. Pokazującymi im własną postawą, 
jak rozumieć i zaakceptować siebie, a w konsekwencji – jak 
mierzyć się z paraliżującym wstydem. Jak twierdzi Rebeca 
Wild, założycielka wolnej szkoły w Chile: „Dzieciom po-
trzebni są dorośli, którzy nie obawiają się ryzyka popełnia-
nia błędów na własny rachunek i uczenia się na tych błę-
dach; a więc bycia ludzkimi w taki sposób jak dzieci, które 
w trakcie takiego właśnie procesu dojrzewają”.

Nic w większym stopniu niż autentyczność nie sprzyja 
procesowi rozwoju nauczycieli i uczniów. Jeśli mają do sie-
bie wzajemnie zaufanie, nie muszą wypracowywać skompli-
kowanych strategii obronnych, chować się za fortyfikacjami, 
zamykać w pancerzach. Uczniowie nie muszą uciekać się 
do kłamstwa i oszustwa, opracowywać metod radzenia sobie 
ze strachem, nudą i zmęczeniem, kombinować, jak uniknąć 
zadania, z którym sobie nie radzą lub które powoduje znuże-
nie. Z drugiej strony nauczyciel nie musi wkładać munduru 
strażnika więziennego. Dopiero po wyeliminowaniu sztucz-
ności wynikającej ze stosunku władzy pojawia się przestrzeń 
do efektywnej i wartościowej pracy. I dopiero w takich wa-
runkach można radzić sobie ze wstydem.

Czasem nauczyciele lekceważą trudności przeżywane 
przez młodych ludzi. Dewaluują je, nie rozumiejąc ich zna-
czenia. Nadają im status małej wagi tylko dlatego, że sami by 
się czymś takim nie przejęli. Nie przesadzaj, nie wymyślaj, 
naprawdę nie masz się czym przejmować itp. Tym samym 
wprawiają ich w poczucie wstydu – za emocje, których do-
znają. Tymczasem każdy z nas (a młody człowiek szczegól-
nie) potrzebuje uznania tego, co jest dla niego trudne, z czym 
sobie nie radzi. Nie oczekuje użalania się nad sobą czy lito-
ści. Najczęściej wystarczy krótkie: „jestem przy tobie”.

Ważne, by w pracy z młodymi ludźmi zawiesić ten-
dencje do osądzania, ponieważ są one oparte na uprosz-
czeniach – widzimy fragmenty zachowań. Trudno na ich 
podstawie formułować jednoznaczne opinie o uczniach, 
przeniknąć ich intencje, odczytać motywy, rozpoznać 
źródła działań. Tymczasem mamy skłonność do stawiania 
„diagnoz”, do przytłaczania prostym „wiem dobrze, jaki je-
steś”, do zamykania w rozstrzygającym epitecie: dobry, zły, 
silny, słaby, nieśmiały, arogancki, zaradny, niedorajda, głu-
pi, mądry. Próbujemy w ten sposób nadać znaczenie rze-
czywistości. Daje nam to złudzenie bezpieczeństwa. Takie 
łatki stygmatyzują i ograniczają, prowadzą do pogrążenia 
się we wstydzie.

„On jest słaby”, „Nic z niej nie będzie”, „Ona jest wy-
bitnie uzdolniona”, „Łatwo przychodzi mu nauka” – czy 
zastanawialiśmy się kiedyś, skąd się biorą nasze przeko-
nania na temat uczniów? Na podstawie czego wyrabiamy 
sobie opinie? Jak mocno determinują one przyszłą karierę 

zawodową ucznia? Jakie ma to przełożenie na jego sukcesy 
i niepowodzenia? Okazuje się, że w całkiem sporym wy-
miarze człowiek tworzony jest przez wyobrażenie, jakie 
mają o nim inni ludzie. Odpowiada za to w dużej mierze 
mechanizm samospełniającej się przepowiedni (określany 
mianem efektu Pigmaliona i efektu Golema). Posiadamy 
ogromną moc wpływania na drugą osobę. Możemy wpły-
wać na jej osiągnięcia za pomocą tego, jak ją traktujemy. 
Teorię tę zweryfikowały eksperymenty (jeden z nich prze-
prowadził harvardzki psycholog Robert Rosenthal w szkole 
w San Francisco). 

Mamy wybór. Możemy wzmacniać w uczniu poczucie 
toksycznego wstydu lub go od niego wyzwalać. Przede 
wszystkim jednak musimy dokonać solidnej pracy nad sa-
mymi sobą. Nie ulega wątpliwości, że wstyd towarzyszy 
także nauczycielom. Najskuteczniejszą formą oporu jest 
poznanie i zaakceptowanie siebie, w całym bogatym spek-
trum niepowtarzalności, pogodzenie się z własną niedo-
skonałością, z własnymi brakami i deficytami. Kluczem do 
polubienia innych jest bowiem polubienie siebie. I prze-
pracowanie swojego własnego wstydu. Brzmi to banalnie, 
ale pozostaje prawdziwym wyzwaniem. Akceptacja siebie 
pozwala na budowę relacji pozbawionych przemocy, ma-
nipulacji, instrumentalnego traktowania drugiego człowie-
ka. Prowadzi do umocnienia poczucia własnej wartości. 
Powoduje, że znika lęk, a z nim wszystkie jego pochodne: 
złość, zazdrość, rozpacz, nienawiść, poczucie zagrożenia. 
Oczywiście potrzebne jest do tego wspierające środowi-
sko. Wstyd kształtuje się w relacjach i w relacjach się roz-
mywa. Warto, by miejscem jego rozpraszania była właśnie 
szkoła. 
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To, w jaki sposób dzieci tłumaczą sobie i rozumieją 
śmierć oraz jak przeżywają żałobę, a także to, czego nie 
są w stanie zrozumieć, zależne jest od etapu ich rozwoju 
poznawczego, emocjonalnego i fizycznego. Różne są też 
potrzeby przeżywającego żałobę dziecka w wieku przed-
szkolnym, wczesnoszkolnym czy dorastającego nastolatka. 
Każdy z etapów rozwoju ma swoją specyfikę przekłada-
jącą się na sposób przeżywania żałoby, który z kolei my, 
dorośli, powinniśmy znać, aby w jak największym stopniu 
i adekwatnie do potrzeb wspierać swoich podopiecznych. 
U dzieci powyżej 11. roku życia, mimo istnienia pewnej 
specyfiki tego okresu i wspólnej dla niego charakterystyki, 
należy uwzględniać różnice indywidualne, które nie po-
zwalają na schematyczne postępowanie.

Żałoba w okresie dorastania 
Okres dojrzewania sam w sobie jest czasem burzliwym, 

pełnym zmian, niestabilnych nastojów, wewnętrznych kon-
fliktów. Konsekwencje związane z doświadczeniem straty 
i przeżywaniem żałoby w tym okresie nakładają się zatem na 

naturalne zmiany i brak równowagi emocjonalnej wynikają-
cej z dojrzewania. Osoba w okresie adolescencji w podob-
nym stopniu jak dorośli uświadamia sobie ostateczny cha-
rakter śmierci i dobrze rozumie okoliczności z nią związane. 
Jednocześnie może zadawać sobie pytania o sens tego, co się 
stało, a zarazem o sens życia i istnienia. Charakterystyczna 
dla nastolatków elastyczność rozumowania oraz ich zdol-
ność myślenia abstrakcyjnego pozwalają na wysnuwanie 
własnych hipotez na temat śmierci oraz kwestionowanie po-
wszechnie przyjętych na jej temat przekonań. Może to być 
trudne do przyjęcia przez ich bliskich, prowadzić do wza-
jemnego niezrozumienia, a nawet konfliktów. Sposób, w jaki 
nastolatek odpowie sobie na pytania dotyczące sensu życia 
oraz śmierci, może jednak wpłynąć na kształtowanie się jego 
poczucia tożsamości.

Emocjonalnie nastolatek może reagować na śmierć 
bliskiej osoby podobnie jak dorośli – w podobny sposób 
przeżywa on i okazuje emocje, takie jak smutek, żal czy 
tęsknota. Należy przy tym pamiętać, że zarówno na samym 
początku, jak i w trakcie okresu żałoby jego emocje mogą 
się gwałtownie zmieniać. Młoda osoba może stać się wyco-
fana, zamknięta w sobie, ale też okazywać złość, wzburze-
nie, niezgodę na to, co ją spotkało, czy nawet zachowywać 
się agresywnie. Jeśli śmierć dotyczy jednego z rodziców na-
stolatka, to może wiązać się ona z opóźnieniem momentu 
właściwej dla danego etapu rozwoju separacji od drugiego 
rodzica. 

Przeżywanie żałoby może mieć wpływ nie tylko na za-
chowanie ucznia, ale też na pojawianie się u niego proble-
mów w nauce. Drażliwość, trudności z koncentracją uwagi, 

Rozmowy o końcu
Śmierć bliskiej osoby to wstrząsające i bolesne doświadczenie,  

które niesie za sobą szereg konsekwencji. Przeżywanie straty i związanej z nią żałoby dotyczy  
tak samo dorosłych, jak i dzieci w każdym wieku.

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

Rozmowy o końcu | Z KAŻDEJ STRONY

Nawet po przeżyciu żałoby  
mogą pojawiać się momenty, 
w których uczeń będzie  
czuł się gorzej.
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wycofywanie się z wcześniejszej aktywności na lekcjach 
mogą przekładać się na trudności z opanowaniem nowego 
materiału i gorsze oceny. Warto wykazać się wtedy większą 
wyrozumiałością, jednocześnie pamiętając, aby nie trakto-
wać go w szczególny czy pobłażliwy sposób, który mógłby 
dodatkowo alienować od grupy rówieśników.

Zdarza się, że nastolatkowi zależy nam tym, by trak-
tować go jak osobę dorosłą, i stara się być wsparciem dla 
swoich bliskich, rodzeństwa. Ważne jest jednak, aby unikać 
wtłaczania młodej osoby w role i zadania, którym nie jest 
w stanie sprostać. Młody człowiek, nawet na progu dorosło-
ści, ma prawo do przeżycia żałoby, okazania słabości oraz 
otrzymania opieki i wsparcia.

Dość szczególną sytuacją, w której powinniśmy byś czuj-
ni, jest samobójcza śmierć rodzica bądź innej bliskiej dziec-
ku osoby. Osoby, które w wieku dziecięcym bądź nastolet-
nim straciły rodzica w wyniku jego samobójstwa, częściej 
są narażone na schorzenia psychiczne, ale też częściej same 
odbierają sobie życie. Należy być wrażliwym na wszelkie 
sygnały świadczące o tym, że uczeń doświadcza poważnego 
kryzysu emocjonalnego bądź pojawiają się u niego myśli sa-
mobójcze. W niektórych przypadkach konieczna jest specja-
listyczna pomoc poza szkołą, zapewniona przez odpowied-
nio przygotowanego psychologa lub psychoterapeutę. 

Jak wspierać ucznia w żałobie
Najważniejszym środowiskiem, w którym dziecko po-

winno otrzymać zrozumienie i wsparcie w związku z prze-
żywaną stratą, jest jego rodzina. Jednak szkoła również ma 

w tym obszarze pewne zadania, których realizacja może po-
móc uczniowi w powrocie do równowagi. 

Pierwszy etap działań szkoły dotyczy momentu bez-
pośrednio po otrzymaniu informacji o śmierci w rodzinie 
ucznia. Przedstawiciel placówki – dyrektor, psycholog bądź 
wychowawca – osobiście lub telefonicznie kontaktuje się 
z bliskimi ucznia, zarówno w celu złożenia im kondolencji, 
jak i zapewnienia o możliwości skorzystania ze wsparcia. 
W rozmowie należy ponadto zapytać o zgodę na poinfor-
mowanie innych pracowników szkoły oraz uczniów o tym, 
co się stało. Rodzina ma prawo do zachowania dyskrecji 
i jeśli nie chce udzielać szczegółowych informacji, nale-
ży to uszanować. Jednocześnie istotne jest, aby móc choć-
by w ogólnym zakresie przekazać personelowi placówki 
i najbliższym kolegom ucznia informacje o tym, co się 
wydarzyło. Naturalne jest, że w pierwszych dniach czy 
nawet tygodniach od śmierci bliskiej osoby uczeń może 
być nieobecny w szkole, a różnego rodzaju niedopowie-
dzenia mogą przerodzić się w plotki i wzbudzać niepo-
trzebne napięcie oraz ciekawość. Dlatego przed powrotem 
podopiecznego do szkoły warto przeprowadzić spotkanie 
z jego klasą, na którym z jednej strony przekazane zostaną 
informacje o stracie, jakiej doświadczyła/doświadczył ich 
koleżanka/kolega, z drugiej natomiast sami uczniowie będą 
mieli możliwość wyrażenia i podzielenia się swoimi odczu-
ciami związanymi z tą sytuacją. Warto też porozmawiać 
z wychowankami o tym, w jaki sposób mogą złożyć kon-
dolencje i okazać wsparcie koleżance/koledze. Po uzgod-
nieniu tego z rodziną ucznia można także zaproponować 

klasie lub najbliższym kolegom ucznia udział 
w uroczystościach pogrzebowych. Informu-
jąc klasę o sytuacji, powinniśmy mieć na 
uwadze dotychczasowe doświadczenia po-
szczególnych uczniów. Jeśli ktoś wcześniej 
sam doświadczył tak poważnej straty bądź 
niedawno również przeżywał żałobę lub jest 
blisko związany z danym uczniem, może wy-
magać indywidualnego wsparcia.

Powrót do szkoły ucznia przeżywającego 
żałobę może być z jednej strony wydarzeniem 
trudnym, stresującym, z drugiej natomiast 
może stać się okazją do tego, aby wrócić do 
codziennych spraw i zajęć, które pomogą 
stopniowo oswajać się z nową sytuacją. Nie 
należy z góry zakładać, jak powinien ten po-
wrót wyglądać. Pomocna może być rozmo-
wa, podczas której ustalone zostanie, jakiego 
wsparcia uczeń potrzebuje, czy chciałby opo-
wiedzieć klasie o tym, co się u niego działo, 
czy raczej wolałby porozmawiać z poszcze-
gólnymi kolegami na osobności. Warto rów-
nież zapewnić go o tym, że jeśli będzie po-
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trzebował rozmowy, jakiegokolwiek wsparcia, to może na 
nie liczyć, zwracając się do psychologa, wychowawcy czy 
innego nauczyciela, który jest mu bliższy.

Jeśli zapewniamy podopiecznego o swojej otwartości 
i gotowości do szczerej rozmowy z nim, to rzeczywiście po-
winniśmy taką gotowość wykazywać. Temat śmierci i żałoby 
może jednak wprawiać nas w pewne zakłopotanie, budzić 
niepewność i obawę przed dodatkowym zranieniem młodej 
osoby. Dlatego:

● Nie należy zaprzeczać przeżywanym przez ucznia 
emocjom. Unikajmy określeń, które sugerowałyby, że 
podopieczny powinien lepiej sobie radzić z tym, cze-
go doświadcza („bądź silny”, „czas przestać płakać 
i wziąć się w garść”, „życie toczy się dalej” itp.). Po-
mocne mogą być wręcz przeciwne komunikaty, w któ-
rych zapewnimy młodą osobę, że to, co przeżywa, jest 
naturalne, że ma prawo czuć nie tylko smutek, żal, tę-
sknotę, ale też złość, niezgodę, niezrozumienie.

● Nie należy ukrywać, że taki stan ucznia może potrwać 
dłuższy czas. Komunikaty typu „czas leczy rany”, „ju-
tro będzie lepiej” nie tylko nie poprawiają jego stanu 
emocjonalnego, ale i sprawiają, że czuje się on nie-
zrozumiany przez otoczenie. Warto dać mu czas 
i przestrzeń na to, aby opowiedział o tym, co się z nim 
dzieje, wyraził swoje emocje, podzielił się obawami. 
Często samo wysłuchanie i okazanie zrozumienia wy-
starcza do tego, aby młoda osoba doświadczyła ulgi 
i poczuła się zauważona. 

● Działania mające na celu wsparcie ucznia w żałobie po-
winny mieć charakter nie tylko doraźny, ale i długofalo-
wy. Żałoba to proces trwający kilka, kilkanaście miesię-
cy. Nawet po jej przeżyciu mogą pojawiać się momenty, 
w których uczeń będzie czuł się gorzej – mogą to być 
rocznice śmierci czy urodziny zmarłej osoby. Dlatego 
powinniśmy wykazać się wrażliwością i czujnością na 
to, co dzieje się z podopiecznym, ale także pozostawać 
dla niego dostępnym, tak aby zawsze wiedział, że może 
skorzystać z naszego wsparcia.

Śmierć w społeczności szkolnej 
Śmierć kogoś bliskiego może dotknąć nie tylko poszcze-

gólnych uczniów, ale również całą szkolną społeczność. Są 
to sytuacje, w których umiera uczeń bądź jeden z pracow-
ników szkoły. Sytuacja taka jest o tyle szczególna, że wy-
maga szeroko zakrojonych działań, które warto rozpocząć 
od powołania w placówce zespołu kryzysowego. W jego 
skład może wejść zespół psychologiczno-pedagogiczny, sta-
nowiący ciało doradcze oraz wsparcie dla dyrektora bądź 
innego przedstawiciela szkoły. Zespół może pomóc w przy-
gotowaniu się do spotkań z ogółem kadry pedagogicznej, 
uczniami oraz rodzicami. Może ponadto stanowić wsparcie 
w identyfikowaniu potrzeb poszczególnych grup lub osób 

w szkole. Szczególnie dotknięci śmiercią ucznia mogą być 
jego najbliżsi przyjaciele, niekoniecznie z tej samej klasy. 
Wsparcia mogą też wymagać uczniowie, którzy w jakimś 
stopniu identyfikowali się ze zmarłą osobą, np. również 
chorują przewlekle, wcześniej doświadczyli poważnej straty 
bądź są w procesie żałoby albo uczniowie z szeroko rozu-
mianymi problemami emocjonalnymi. W przypadku śmierci 
nauczyciela straty mogą doświadczać zwłaszcza uczniowie 
blisko związani z danym pedagogiem, mający z nim lekcje 
czy zajęcia dodatkowe. 

Nie z każdą sytuacją związaną ze śmiercią szkoła jest 
w stanie poradzić sobie, korzystając jedynie z własnych za-
sobów. Zdarza się, że potrzebna jest specjalistyczna pomoc 
i wsparcie osób z zewnątrz, właściwie przygotowanych do 
udzielania interwencji kryzysowej. Takie szczególne sytu-
acje mogą dotyczyć m.in. śmierci samobójczej ucznia lub 
nauczyciela, tragicznego wypadku podczas szkolnej wy-
cieczki czy śmierci, która miała miejsce w związku z wyda-
rzeniami na terenie szkoły. 

Śmierć i żałoba to tematy budzące wiele trudnych 
uczuć, często niepewność i zagubienie. Jest to doświadcze-
nie wstrząsające i zaburzające równowagę osób dorosłych, 
a tym bardziej młodych, jeszcze niedojrzałych, potrzebują-
cych wsparcia i opieki. Chcąc wspierać swoich podopiecz-
nych w trudnych momentach związanych z całym procesem 
żałoby, warto pogłębiać swoją wiedzę na temat przeżywania 
straty przez nastolatki, aby móc wykazać wobec nich zro-
zumienie, troskę i być czujnym na sygnały, które mogłyby 
świadczyć o tym, że uczniowie potrzebują naszej pomocy.
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Nie od dziś zwierzęta są członkami gospodarstw domo-
wych zarówno na wsiach, jak i w miastach. Mimo powszech-
nie dostępnej wiedzy na ich temat, nadal bywają jednak odbie-
rane jako istoty bezrozumne i niezdolne do wyrażania uczuć. 
Zwierzęta hodowlane toleruje się często tylko ze względu na 
ich przydatność. Również gatunki udomowione przez człowie-
ka traktuje się nierzadko w sposób snobistyczny, odzierając je 
z wrodzonej podmiotowości i indywidualizmu. Przedmiotowe, 
płytkie i ograniczone postrzeganie zwierząt nie jest zgodne ani 
ze stanem wiedzy, ani z realnym miejscem, które one zajmują.

Podmiotowo-gatunkową indywidualność zwierząt wyra-
ża Światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona w 1977 r. 
w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzę-
cia. UNESCO podpisało ją rok później. Ten akt normatywny 
zakłada, że „poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże 
się z poszanowaniem ludzi między sobą”. Człowiek ma obo-
wiązek uczestniczenia w działaniach na rzecz edukacji zwie-
rzęcej i „już od najmłodszych lat należy go uczyć obserwo-
wać, szanować i kochać zwierzęta”. W Deklaracji mowa jest 
o współistnieniu wszystkich gatunków, mających prawo do 
godnego życia i śmierci, która nie narazi je na przeżywanie 
bólu, trwogi i niepokoju. Pojawia się w niej również nakaz roz-
powszechniania praw zwierząt na równi z prawami człowieka.

Edukacja prozwierzęca
Światową Deklarację Praw Zwierząt można włączyć 

do programu, np. na języku polskim, gdzie warto pracować 
z wartościowymi tekstami urzędowymi i poetyckimi. Oto 
przykłady ciekawych fragmentów do wykorzystania na lekcji:

Światowa Deklaracja  
Praw Zwierząt

Wisława Szymborska, 
Zwierzęta cyrkowe

Art. 4
Każde zwierzę, które należy 

do gatunku dzikiego, ma 
prawo do życia na wolności 
w swym naturalnym otocze-
niu ziemskim, powietrznym 
lub wodnym oraz prawo do 
rozmnażania się. Każde po-
zbawienie wolności, choćby 
w celach edukacyjnych, jest 

z tym prawem sprzeczne.

Art. 10
a) Żadne zwierzę nie może 
służyć rozrywce człowieka.

b) Wystawianie zwierząt 
na pokaz oraz widowi-
ska z udziałem zwierząt 

narażają na szwank godność 
zwierzęcia.

Przytupują do taktu  
niedźwiedzie

skacze lew przez płonące 
obręcze, 

małpa w żółtej tunice na 
rowerze jedzie, trzaska bat  
i muzyka brzęczy, trzaska 

bat i kołysze oczy zwierząt,
słoń obnosi karafkę na 

głowie,
tańczą psy i ostrożnie kroki 

mierzą.
 

Wstydzę się bardzo, ja  
– człowiek.

 
Źle się bawiono tego dnia:
nie szczędzono hucznych 

oklasków,
chociaż ręka dłuższa o bat

cień rzucała ostry na piasku.

Edukacja prozwierzęca zakłada, że zwierzę myśli, od-
czuwa, komunikuje się, stawia sobie i innym wymagania. 
„Rozwój cywilizacji polega na tolerancji, a nie obojętności 
dla innych ras i gatunków żyjących na ziemi” (J. Antas, Roz-
mowy z psem, czyli komunikacja międzygatunkowa, Wydaw-
nictwo Iskry, Warszawa 2014), dlatego na zajęciach dydak-
tycznych i dydaktyczno-wychowawczych warto uczyć dzieci 
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i młodzież szacunku do zwierząt, odpowiedzialności za nie, 
a w przypadku zwierząt towarzyszących człowiekowi mó-
wić o tym, że są „braćmi innego gatunku” (J. Antas, dz. cyt.), 
którzy wymagają stymulacji rozwoju inteligencji i mają życie 
emocjonalne. Właściwej edukacji związanej ze zwierzętami 
z pewnością nie sprzyjają wizyty w cyrku ze zwierzętami czy 
trzymanie zwierząt w szkolnej klasie.

Atena byłą kobietą
Inny mit przypisuje dziewczynkom głupotę, a chłopcom 

– inteligencję. To wyobrażenie zostało ukute na podstawie 
wiedzy o wielkości kobiecego mózgu, który jest mniejszy od 
męskiego od 8 do 11 proc. W szkole istnieje realna szansa na 
merytoryczną konfrontację z tym krzywdzącym kobiety wy-
obrażeniem. Co prawda Kopernik nie była kobietą (jak wiado-
mo z filmu Seksmisja), ale Atena (Minerwa), czyli starożytna 
bogini mądrości, utalentowana wynalazczyni narzędzi po-
trzebnych w codziennym życiu, konstruktorka okrętów – tak. 
Mądrość – według starożytnych Greków i Rzymian – ma za-
tem proweniencję kobiecą.

Również wyniki badań naukowych nie wskazują na to, 
aby jedna z płci była bardziej uprzywilejowana pod względem 
zasobów umysłu. Neurobiolog Lise Eliot zauważa, że „inteli-
gencja i osiągnięcia szkolne mają charakter uniwersalny i nie 
wiążą się w rolami typowymi dla obu płci” (L. Eliot, Różowy 
mózg, niebieski mózg, Media Rodzina, Poznań 2011). Autorka 
nie kwestionuje różnic między mózgiem dziewczynki a mó-
zgiem chłopca. Jej zdaniem te różnice istnieją, ale nie są tak 
ogromne, jak wynika z potocznych wyobrażeń, obecnych 
np. w dowcipach deprecjonujących damski intelekt. Zdaniem 
amerykańskiej neurobiolog również stereotypowy podział na 
dziewczęta humanistki i chłopców adeptów nauk ścisłych 
i przyrodniczych jest krzywdzący. Lise Eliot zwraca uwagę na 
to, że ogromny wpływ na ukształtowanie zainteresowań dziec-
ka mają czynniki zewnętrzne. To otoczenie decyduje w zna-
czący sposób o tym, czy dziewczynka zainteresuje się układa-
mi scalonymi, a chłopiec okaże się dojrzałym i emocjonalnym 
odbiorcą, interpretatorem czy twórcą tekstów literackich.

Ważne, aby stereotypy na temat płci nie wpływały nega-
tywnie na funkcjonowanie szkoły. Nauczyciel nie powinien 
ulegać uprzedzeniom, lecz dać każdemu uczniowi – bez 
względu na płeć – szansę rozwoju. Często dzieje się tak, że 
uczniowie wstydzą się na forum klasy pokazywać umiejętno-
ści i talenty. Mogą się także źle czuć, kiedy na lekcji trzeba 
pozwolić sobie na słabość, tzn. przyznać się do tego, że się 
czegoś nie wie, nie rozumie. W takich sytuacjach warto wyka-
zać się opanowaniem i cierpliwością.

Neurony Einsteina
Inny mit dotyczy Alberta Einsteina. Naukowcy podej-

mujący się badań nad mózgiem fizyka zastanawiali się, 
czy w jego korze mózgowej znajduje się taka sama liczba 

neuronów jak u innych ludzi. Odpowiedzi na to pytanie 
dostarczyła Marian C. Diamond. Okazało się, że kreatyw-
na kora mózgowa twórcy teorii względności zawiera taką 
samą liczbę neuronów, jaką mają mózgi zwykłych „zjada-
czy chleba”. Obserwacje dr Diamond stały się przełomo-
we, bo pokazały dwa oblicza mózgu Einsteina: zwyczajne 
i nadzwyczajne. Niezwykłość mózgu geniusza polega na 
tym, że w korze ciemieniowej, czyli w miejscu odpowie-
dzialnym za myślenie abstrakcyjne, obrazowanie wizual-
ne i wyższe funkcje myślowe, znaleziono niemal dwa razy 
większą liczbę komórek neuronalnych, zwanych glejowy-
mi (M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się 
przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013). Glej, obok neuro-
nów, pełni bardzo ważną funkcję w procesach uczenia się. 
Zdaniem Diamond to właśnie większej niż u przeciętnego 
człowieka liczbie komórek glejowych noblista zawdzięczał 
swój geniusz.

Puszczamy perskie oko 
Potoczne wyobrażenia są częścią kultury i trudno sobie 

wyobrazić, aby przestały w niej istnieć i ją współtworzyć. 
Zaczynają niepokoić wtedy, kiedy traktuje się je jako pew-
nik i przydaje im znaczenie większe, niż mają w rzeczywi-
stości. Stereotypy na temat zwierząt i mity o płci warto wło-
żyć między bajki. Niech, traktowane z przymrużeniem oka, 
będą impulsem do dyskutowania na lekcjach o poważnych 
sprawach. Einstein zaś, czy to zmityzowany, czy prawdzi-
wy, niech będzie obecny w wyobrażeniach młodych ludzi 
jako zwyczajny i nadzwyczajny pasjonat, wykonujący od-
powiedzialną, czasochłonną i żmudną pracę.

Monika Gryboś
Polonistka, stypendystka Ministra Nauki i  Szkolnic-
twa Wyższego. Nauczycielka i  wychowawca świetlicy 
w  szkole podstawowej w Warszawie. Lektorka języka 
polskiego jako obcego. Absolwentka studiów podyplo-
mowych na kierunku Neurodydaktyka z tutoringiem. 
Autorka wielu artykułów 

Zwierzęta, dziewczynki i Einstein | Z KAŻDEJ STRONY

Stereotypowy podział  
na dziewczęta humanistki  
i chłopców adeptów nauk 
ścisłych i przyrodniczych  
jest krzywdzący.
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Współczesna historia edukacji nie zawsze jest historią 
sukcesu. Powstaje wprawdzie coraz więcej nowoczesnych 
metod nauczania i coraz lepiej rozumiemy potrzeby dziec-
ka, ale jednocześnie przybywa wyzwań, z którymi muszą 
się mierzyć edukatorzy. W dobie globalizacji edukacja jest 
kształtowana przez takie zjawiska jak emigracja czy wielo-
kulturowość, obejmując jednocześnie coraz większe rzesze 
dzieci.

Stany Zjednoczone są prawdopodobnie jednym z naj-
bardziej zróżnicowanych etnicznie krajów na świecie. 
Populacja imigrantów liczy tam ponad 46 mln osób, co 
stanowi około 15 proc. amerykańskiego społeczeństwa. 
Dla porównania: w Polsce odsetek ten wynosi mniej niż 
1 proc. I chociaż emigracja nie jest w USA zjawiskiem no-
wym, szkolnictwo nadal nie jest do końca przystosowane 
do kształcenia uczniów pochodzących z różnych – w tym 
również problematycznych – środowisk. 

Amerykański system nauczania jest bardzo nierówny. 
Wyniki testów PISA pokazują, że uczniowie z większo-
ści wysoko rozwiniętych krajów świata pozostają daleko 
w tyle za uczniami amerykańskimi. Najlepsze na świecie 
uniwersytety to Stanford czy Harvard i ze Stanów pocho-
dzi najwięcej laureatów nagrody Nobla. System eduka-
cji w USA jest jednak masowy i obejmuje ponad 50 mln 
uczniów szkół podstawowych i średnich i kolejne 20 mln 
uczniów szkół wyższych kształcących się w 100 tys. pla-
cówek. Spośród tych wszystkich uczniów 30 proc. stano-
wią dzieci i młodzież pochodzenia latynoamerykańskiego,  

a 15 proc. to Afroamerykanie. Zapewnienie każdemu dziec-
ku przyzwoitej edukacji – niezależnie od pochodzenia, sta-
tusu społecznego i zdolności – jest ogromnym wyzwaniem.

System
W Stanach Zjednoczonych odpowiedzialność za edu-

kację ponoszą poszczególne stany. Rząd federalny za-
pewnia do ok. 10 proc. całkowitego finansowania. Reszta 
pochodzi od stanu oraz z podatków z lokalnych posia-
dłości. Im więc bogatsza dzielnica, tym więcej funduszy 
przyznawane jest okolicznej szkole. Wielu Amerykanów 
decyduje się na zmianę miejsca zamieszkania, ponieważ 
szkoły znajdujące się na przedmieściach są zwykle lepiej 
dofinansowane niż szkoły w miastach. Poza finansowa-
niem po stronie władz stanowych leży także ustalenie 
programów nauczania czy struktury edukacji. Określają 
one również, do jakiego wieku nauka jest obowiązkowa. 
Dzieci zaczynają szkołę podstawową w wieku sześciu lat. 
Ponieważ struktura edukacji różni się pomiędzy poszcze-
gólnymi stanami, w zależności od tego, ile lat uczeń spę-
dza w szkole podstawowej, po jej ukończeniu może kon-
tynuować naukę w różnego rodzaju szkołach będących 
odpowiednikiem polskich gimnazjów (np. middle school, 
junior high school lub secondary school). Po ukończeniu 
gimnazjum (16 lub 18 lat, w zależności od stanu) ucznio-
wie rozpoczynają naukę w szkole średniej – high school. 
Na zakończenie szkoły średniej zdają egzamin SAT – od-
powiednik polskiej matury.

Sygnał ze świata
część XI  

Edukacja w USA

trudno jednym słowem określić oświatę w stanach zjednoczonych. z jednej strony młodzi  
amerykanie mają wiele możliwości. z drugiej przyjęty system edukacji może ich ograniczać.

P a u l i n a  W a r c h o ł
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Szkoły publiczne są z założenia bezpłatne, ale każde-
go roku rodzice muszą uiścić niewielką opłatę za przybory 
szkolne. Co więcej, większość dodatkowych aktywności, 
takich jak edukacja muzyczna, kluby sportowe, zajęcia te-
renowe, jest płatnych. O wiele więcej kosztuje wykształ-
cenie wyższe. W ciągu ostatnich 10 lat czesne za koledże 
wzrosło o ok. 80 proc., przez co większość uczniów jest 
zmuszona do zaciągania kredytów studenckich. Płatne są 
również uniwersytety – rok nauki na Harvardzie kosztuje 
ponad 60 tys. dolarów, choć należy podkreślić, że ponad 
połowa studentów otrzymuje stypendia naukowe i socjalne.

Wczoraj i dziś
Zanim amerykańskie szkolnictwo stało się publicz-

ne i świeckie, system edukacji był kształtowany w opar-
ciu o wytyczne rewolucji protestanckiej – obowiązkiem 
uczniów było czytanie Biblii i studiowanie Pisma Święte-
go oraz posłuszeństwo wobec autorytetów. Współcześni 
obserwatorzy zauważają, że choć szkolnictwo publiczne 
jest świeckie, to podejście do uczniów się nie zmieniło, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestionowanie nauczanych tre-
ści i wyrażanie własnego zdania. Edukacja poprzez ciągłe 
testowanie, a więc metodą nagród i kar w postaci dobrych 
lub złych ocen, nie będzie nigdy tak efektywna jak uczenie 
się motywowane ciekawością i prawdziwą chęcią zdobycia 
wiedzy. Nic więc dziwnego, że wielu amerykańskich na-
ukowców, np. Thomas Edison, opuściło szkolne mury bar-
dzo wcześnie lub twierdziło, że nienawidzi szkoły.

Nierozwiązanym problemem jest również edukacja 
mniejszości rasowych. Mimo że dzieci białych Amerykanów 
stanowią połowę wszystkich uczniów, nadal powszechnie 
uważa się, że mniejszości nie mają zagwarantowanych rów-
nych szans w edukacji. Wielu badaczy i psychologów za-
uważa, że biali uczniowie bywają faworyzowani na wszyst-
kich szczeblach szkolnictwa. Co ciekawe, 
grupą najlepiej wykształconą i najliczniej po-
dejmującą studia są w ostatnich latach Afro-
amerykanki, co może być początkiem zmiany 
negatywnych trendów edukacyjnych w USA. 
Zadowalający jest również fakt, że zanikają 
dysproporcje pomiędzy białymi a czarnymi 
uczniami, którzy nie kończą szkoły. W latach 
70. prawie co czwarty uczeń będący Afroame-
rykaninem nie kończył szkoły podstawowej. 
Dziś tylko 8 proc. Afroamerykanów porzuca 
naukę, co odbiega tylko nieznacznie od liczby 
dzieci rasy białej, które nie kończą podstawo-
wej edukacji.

Od dekad w Stanach Zjednoczonych trwa 
debata na temat sposobów na udoskonalenie 
systemu edukacji. Większość z nich skupia się 
na taktykach dobrze znanych z innych państw: 

tworzenie mniejszych klas, lepiej wykwalifikowana kadra 
nauczycielska itp. Niewiele badań poruszało takie kwestie 
jak nauka umiejętności, dzięki którym uczniowie będą mogli 
osiągnąć sukces w dorosłym życiu. Nie opracowano rów-
nież sposobu na zmierzenie tych umiejętności. Jak twierdzi 
prof. James J. Heckman, laureat nagrody Nobla w dziedzinie 
ekonomii, „żyjemy w czasach wszechobecnych testów, któ-
re mierzą umiejętności i potwierdzają kwalifikacje. Testy są 
również wykorzystywane do mierzenia poziomu szkół i sys-
temów edukacji. Wiele zależy od wyników tych testów i edu-
kacja jest w naturalny sposób kształtowana przez ich wyniki. 
Niestety większość z nich jest słabym wyznacznikiem życio-
wego sukcesu uczniów, ponieważ mierzy tylko jedną umie-
jętność – zdolność poznawczą, a nie wachlarz umiejętności, 
które świadczą o użyteczności człowieka w społeczeństwie, 
rodzinie i w miejscu pracy. Brak rozwijania, mierzenia i na-
gradzania tych umiejętności odbija się na poziomie amery-
kańskich szkół i obecnym stanie rynku pracy”. Jak wyjaśnia 
prof. Heckman, sama umiejętność przyswajania wiedzy to 
jedno. Inną sprawą jest wykształcenie w uczniach takich 
umiejętności jak wytrzymałość, motywacja, wysoka samo-
ocena, obowiązkowość i myślenie perspektywiczne.

Nauczyciele
Kolejnym problemem w Stanach jest jakość kadry nauczy-

cielskiej. W szkołach podstawowych zwykle nie ma wymogu, 
by nauczyciel posiadał wyższe wykształcenie kierunkowe. 
Obserwatorzy odnoszą się krytycznie również do nauczy-
cielskich programów przygotowawczych, twierdząc, że zbyt 
łatwo się na nie dostać i jeszcze łatwiej jest je ukończyć. Jak 
pokazują statystyki, wielu nauczycieli jest nieprzygotowanych 
do wykonywania zawodu: 14 proc. nowych nauczycieli re-
zygnuje z pracy już po roku, 33 proc. opuści szkołę w ciągu 
trzech lat, a 50 proc. w ciągu pierwszych pięciu lat pracy.
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W ostatnich latach zaproponowano wiele głośnych 
ustaw, m.in. No Child Left Behind czy Every Student  
Succeds. Pierwsza z nich została podpisana w 2002 r. przez 
prezydenta George’a W. Busha i wprowadzała m.in. nowe 
standardy ewaluacji uczniów. Według nowej ustawy szko-
ły miały podlegać ocenie według tzw. Adequate Yearly Pro-
gress, czyli postępów w ciągu całego roku. Jeżeli według tej 
oceny uczeń dwukrotnie osiągnął wyniki powyżej poziomu 
klasy, w której się znajdował, szkoła miała obowiązek zapro-
ponować mu przeniesienie do lepszej placówki. Do 2014 r.  
wszyscy uczniowie mieli osiągnąć pożądany poziom wie-
dzy. Ustawa wywołała sporo kontrowersji i spowodowała 
walkę szkół o wyniki, a nie o faktyczny rozwój intelektualny 
uczniów. Środowisko nauczycieli odebrało nowe standardy 
bardziej jako karę niż jako sposób na rozwiązanie proble-
mów. O dziwo, ustawa, choć przez wielu znienawidzona, 
nie była kompletną porażką. Okazało się bowiem, że część 
szkół potrzebowała takiej mobilizacji, aby pokazać swój po-
tencjał. W niektórych placówkach, które były wyjątkowo źle 
zarządzane, wystarczyły niewielkie restrukturyzacje.

Wiele z postanowień ustawy No Child Left Behind zostało 
uchylonych poprzez ustawę Every Student Succeeds, podpi-
saną przez prezydenta Baracka Obamę. Gwarantuje ona wła-
dzom stanowym większą autonomię w podejmowaniu decyzji 
odnośnie do szkolnictwa w obrębie stanu, co z kolei sprawia, 
że można łatwiej dostosować edukację do warunków socjo-
ekonomicznych danego stanu. Szkoły nie są już zobowiązane 
do wyrównywania poziomu wśród uczniów. W zamian za to 
musiały się zobowiązać do przygotowania podopiecznych do 
nauki w szkołach wyższych i do wejścia na rynek pracy. Jed-
nym z wprowadzonych standardów jest również ewaluacja 
nauczycieli i ocena ich pracy na zasadzie wyników uzyskiwa-
nych przez uczniów na stanowych egzaminach.

Warto zapamiętać 
Choć edukacja w Stanach Zjednoczonych nie ma do-

brej opinii, to ciężko jest jednoznacznie ocenić jej faktycz-
ny poziom. Mimo że amerykańska prasa od lat rozpisuje 
się o kryzysie szkolnictwa, wyniki poszczególnych stanów 
dają wiele do myślenia. Przykładowo, w stanach wschod-
niego wybrzeża, np. New Hampshire, Massachusetts czy 
Vermont, poziom edukacji jest równy poziomowi edukacji 
w Finlandii czy Norwegii. Duży wpływ na te wyniki ma sy-
tuacja socjoekonomiczna danego stanu – w Massachusetts 
prawie 60 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym ma wyż-
sze wykształcenie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jest to 
jeden z najbogatszych stanów, a więc trudno się dziwić, że 
jakość kształcenia jest o wiele lepsza niż w pozostałej czę-
ści kraju. W 1993 r. w Massachusetts wprowadzono również 
reformatorski program, którego zadaniem było dotarcie do 
dzieci z biedniejszych dzielnic i zagwarantowanie im moż-
liwie najlepszego poziomu nauczania. Program sfinansował 
ponadto doskonalenie zawodowe nauczycieli. Czy można 
więc sprawiedliwie określić poziom amerykańskiej edukacji? 
Historia szkolnictwa w Massachusetts pokazuje, że przy ska-
li autonomii, jaka gwarantowana jest władzom stanowym, 
należałoby traktować poszczególne stany jako odrębne pań-
stwa, z odrębną historią edukacji, ustawodawstwem i finan-
sowaniem. Wtedy, być może, zamiast badać fiński cud edu-
kacyjny, badalibyśmy system nauczania w Massachusetts, 
a kondycja amerykańskiej edukacji nie wydawałaby się nam 
aż tak fatalna.
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Paulina Warchoł
Absolwentka japonistyki, tłumaczka, autorka publika-
cji naukowych o tematyce politologicznej. Pasjonatka 
podróży i pilot wycieczek

Edukacja poprzez ciągłe 
testowanie, a więc metodą 
nagród i kar w postaci dobrych 
lub złych ocen, nie będzie nigdy 
tak efektywna jak uczenie się 
motywowane ciekawością  
i prawdziwą chęcią  
zdobycia wiedzy.

Zaloguj się na www.oficynamm.pl do swojego panelu klienta i skorzystaj  
z dodatkowych materiałów – wzorów dokumentów związanych z doskonaleniem zawodowym.

Jesteśmy z tobą także online!
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Agnieszka Korcz: Napisał Pan po-
radnik i książkę dla nauczycieli, jest Pan 
także autorem bardzo interesujących 
artykułów na temat dyscypliny. Dlacze-
go sukces w nauczaniu można osiągnąć 
poprzez dyscyplinę? Dlaczego jest to tak 
ważny element nauczania?

Dr Allen Mendler: Nauczanie i ucze-
nie się nie może zaistnieć bez odpo-
wiedniej dyscypliny. Każdego dnia do 
dyspozycji mamy ograniczoną ilość 
czasu lekcyjnego. Jeżeli poświęcimy go 
na problemy związane z zachowaniem 
uczniów, będzie miało to negatywny 
wpływ na efekty nauczania.

 
Z badań wynika, że mniej niż połowa nauczycieli przej-

muje się swoimi uczniami. To przykre. Jaki, Pana zdaniem, 
jest powód tego, że nauczyciele nie są zainteresowani swo-
imi uczniami? 

Prawda jest taka, że w znacznej większości przypadków 
nauczycielom leży na sercu los ich uczniów, ale kiedy pyta-
my uczniów, czy czują się otoczeni troską nauczycieli, mniej 
niż połowa udziela odpowiedzi twierdzącej. Nie chodzi 
więc o to, aby sprawić, by nauczycielom zależało bardziej 
na uczniach, lecz o znalezienie lepszych sposobów wyraża-
nia tych uczuć w stosunku do uczniów oraz o nadanie temu 
priorytetowego znaczenia.

Jak Pan myśli, dlaczego nauczyciele nie znają swoich 
uczniów? Uczą te same dzieci przez wiele lat, a nie wiedzą 
nic lub niewiele o tym, jakie jest ich hobby, jakie mają silne 
i słabe strony, co lubią, a czego nie. Dlaczego nauczyciele nie 
zdają sobie sprawy z tego, że ta wiedza może pomóc im lepiej 
uczyć, skupić uwagę uczniów i kształtować swój autorytet?

Myślę, że nauczyciele po prostu nie uważają tego za 
priorytet. W wielu krajach w szkołach kładzie się nacisk 
na rozwój kompetencji naukowych. W przypadku uczniów 
uznanych za mniej zdolnych nacisk może być położony 
na pomoc w nabyciu umiejętności potrzebnych w pracy. 
W każdym razie program nauczania mówi nauczycielowi, 
czego ma uczyć, a także może podsuwać wskazówki mó-
wiące, jak czegoś uczyć. Jednak praktycznie żaden program 
nie przypomina nauczycielom, że znajomość zainteresowań 
i silnych stron ich uczniów może być skutecznym sposobem 
motywującym ich do nauki. O wiele łatwiej jest zdobyć 
i utrzymać uwagę uczniów, kiedy mogą oni odnieść treść 
programu nauczania do ich życiowych doświadczeń.

„Włączcie «dobrą zabawę» do programu  
nauczania. Regularnie róbcie z uczniami coś,  

co sprawia wam przyjemność”

o tym, jak być nauczycielem, dzięki któremu uczniowie wyrastają na szczęśliwych, pewnych siebie i zaradnych 
dorosłych, rozmawiamy z dr. allenem Mendlerem –  znanym doradcą edukacyjnym i autorem bestsellerów.

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

„Humor i zabawa to nie tylko 
ważne elementy w osiągnięciu 
sukcesu w nauczaniu, są one 
istotne także dla zdrowia”. 
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Poza tym budowanie relacji zajmuje dużo czasu, a jej 
utrzymanie w przypadku trudnych uczniów wymaga wysił-
ku. Jednak trud tych nauczycieli, którzy są wytrwali i nie pod-
dają się, często jest nagradzany, ponieważ to właśnie trudni 
uczniowie o wiele łatwiej ulegają pozytywnemu wpływowi, 
jeśli naprawdę uwierzą, że ich nauczycielom na nich zależy. 
Na koniec dodam, że mądrym posunięciem ze strony per-
sonelu wspomagającego, tzn. dyrektorów, wicedyrektorów, 
byłoby zachęcanie nauczycieli do postarania się o dobre re-
lacje. Niektórzy nauczyciele mogą martwić się, że zostaną 
źle ocenieni, jeżeli nie spędzą każdej minuty lekcji stricte na 
nauczaniu treści.

 
Jakich narzędzi i metod powinien użyć nauczyciel, który 

chce pomagać uczniom, rozumieć ich i kształtować ich po-
czucie odpowiedzialności?

Jedna z moich książek Connecting with students (Tworze-
nie więzi z uczniami – przyp. red.) opisuje strategie budowa-
nia dobrych relacji między uczniami. Jedna z moich ulubio-
nych strategii polega na nagradzaniu grupy, zespołu lub klasy 
za osiągnięcia indywidualne. W przeciwieństwie do więk-
szości standardowych praktyk modyfikujących zachowania, 
które zachęcają nauczycieli do „złapania” uczniów na do-
brym uczynku i nagrodzenia jednostki za jej zachowanie, ta 
strategia polega na nagradzaniu grupy za wyczyn jednost-
ki. Na przykład nauczyciel może powiedzieć swojej klasie: 
„Słuchajcie, aby uczcić dzisiaj szczególne osiągnięcie Ani, 
wszyscy dostaniecie pięć minut wolnego pod koniec lekcji 
na zrobienie tego, co chcecie, pod warunkiem, że nie prze-
szkadza to nikomu innemu. Pamiętajcie, żeby podziękować 
Ani. Być może jutro w ten sam sposób uczcimy osiągnięcie 
kogoś innego, ale nie oczekujcie, że będziemy to robić każ-
dego dnia. Damy sobie tego rodzaju wolne tylko od czasu 

do czasu”. Ta strategia stwarza powód, dla którego dobrze 
zachowujący się uczniowie chcą motywować uczniów, któ-
rych zachowanie jest gorsze.

Proszę opowiedzieć więcej o swojej wizji nauczania  
– systemie opartym na konsekwencjach. 

Konsekwencje mogą być przydatnym narzędziem, jed-
nak niestety większość szkolnych konsekwencji wywiera 
wpływ na uczniów, którzy najmniej ich potrzebują. Uczeń 
musi przykładać do nich wagę, aby one w ogóle odniosły 
zamierzony skutek. Kara zawieszenia działa tylko w przy-
padku uczniów, którzy wolą być w klasie. Telefon do rodzi-
ców działa tylko w przypadku zainteresowanych rodziców, 
którzy podejmują skuteczne działania. Niestety większość 
trudnych uczniów nie przykłada wagi do tradycyjnych szkol-
nych konsekwencji. Dobre konsekwencje powinny opierać 
się na uczeniu lepszego zachowania. Na przykład ponow-
ne odrobienie pracy domowej może często okazać się sku-
teczną konsekwencją dla ucznia dostającego słabe stopnie, 
ponieważ daje mu możliwość poprawienia się. Lepiej jest 
budować więzi poprzez wyrażanie zainteresowania. Spo-
tkaj się z uczniem sam na sam po lekcjach albo kiedy inni 
uczniowie są zajęci jakimś zadaniem w trakcie lekcji i wyraź 
swoją troskę: „Martwi mnie to, że przychodzisz spóźniona/
spóźniony do szkoły, ponieważ jesteś ważna/ważny dla mnie 
i dla całej klasy. Przez to, że omija cię pierwsze 10 minut 
lekcji, zostajesz z tyłu, a ja nie mogę dla ciebie wszystkiego 
od nowa powtarzać. Rozważam zadzwonienie do twoich ro-
dziców i omówienie tego z nimi, ale zastanawiam się także, 
czy może ty nie masz jakiegoś pomysłu na to, jak naprawić 
ten problem. Co się dzieje?”.

Wyrażanie troski i zainteresowania to kluczowa meto-
da. Na przykład uczniowie są bardziej skłonni do słucha-

nia, jeśli usłyszą od nauczyciela takie 
słowa: „Martwi mnie, że nie odrabiasz 
pracy domowej. Zależy mi na tobie i nie 
będę oczekiwać od ciebie mniej, niż je-
steś w stanie z siebie dać. Chcę być dla 
ciebie dobrym nauczycielem i nie ma 
innego sposobu, żebym dowiedziała/do-
wiedział się, czy  czegoś się uczysz, niż 
sprawdzenie twojej własnej pracy. My-
ślę, że jeżeli rozwiążesz wszystkie zada-
nia do końca lekcji, to będzie wspaniale, 
ale wystarczy mi też, jeśli zrobisz cho-
ciaż dwa wybrane przez ciebie. Daj mi 
znać, czego mogę się dziś spodziewać”. 
To przykład, w którym nauczyciel dzie-
li się swoją troską i kończy wypowiedź, 
prowokując odpowiedź ucznia. Zachęca 
ucznia do uczestnictwa w procesie edu-
kacji i zaangażowania się.
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Rozmowa z dr. Allenem Mendlerem | WYWIAD

Szkoła zwykle nie rozwija potencjału uczniów. Co, Pana 
zdaniem, można zrobić, żeby to zmienić? 

Dzieci muszą rozwinąć zdolności naukowe, społeczne 
i interpersonalne, aby osiągnąć pewność siebie i zdrowe po-
czucie własnego „ja”. Naprawdę dobrzy nauczyciele potra-
fią sprawić, że każdy uczeń czuje się wyjątkowy, ponieważ 
skupiają się oni na jego podstawowych potrzebach. Wszyscy 
uczniowie mają potrzebę więzi, umiejętności i kontroli. Na-
uczyciele, którzy to rozumieją, m.in. wykorzystują momenty 
formalnej i nieformalnej interakcji ze swoimi uczniami, aby 
odpowiedzieć na te potrzeby.

Napisał Pan: „Bądź odpowiedzialny za siebie i pozwól 
dzieciom przejąć odpowiedzialność za siebie”. Co dokład-
nie miał Pan na myśli? 

Zwracaj uczniom uwagę w ten sam sposób, w jaki chcesz, 
aby inni zwracali uwagę tobie. Tak samo, jak ty wolałbyś, 
aby twój dyrektor był troskliwy i przyjacielski, aby cenił two-
je zdanie w sprawach, które mogą cię dotyczyć, daj swoim 
uczniom możliwość wypowiedzenia się w twojej klasie po-
przez angażowanie jej w ustanawianie zasad czy dawanie jej 
odpowiedzialnych obowiązków klasowych.

Jak, Pana zdaniem, system edukacji powinien przygoto-
wać dzieci i pomóc im wyrosnąć na dobrze wykształconych, 
kompetentnych ludzi? Co możemy zrobić teraz, a co powin-
niśmy zrobić w przyszłości? 

To bardzo ważne pytanie, na które nie ma prostej od-
powiedzi. Dwa główne cele, jakie mi przyświecają jako 
pedagogowi, to sukces i odpowiedzialność. Chcę, aby po 
skończonej przeze mnie pracy moi uczniowie posiadali 
umiejętności i pewność siebie pozwalającą im na osiągnię-
cie sukcesu na jakiejkolwiek ścieżce życiowej, jaką sobie 
wybiorą. Chcę także, aby byli ludźmi myślącymi i troskli-
wymi, którzy robią to, co słuszne, ponieważ tak właśnie 
należy postąpić. Poszukiwanie sukcesu, jaki moi uczniowie 
mogą osiągnąć każdego dnia, prowadzi mnie do używania 
wyrażeń zachęcających oraz do stawiania przed każdym 
uczniem odpowiednio trudnych zadań, z którymi jednak 
jest sobie w stanie poradzić. Zadań, które pomogą mu stać 
się dzisiaj lepszym w czymś, w czym był gorszy wczoraj. 
Odpowiedzialności należy się nauczyć, a jedynym sposo-
bem na nauczenie się jej jest nakładanie jej na uczniów 
w odpowiednich dawkach, aby mogli sobie z nią poradzić. 
Stwarzanie sytuacji, w których uczniowie mogą rozwiązy-
wać problemy, podejmować decyzje oraz doświadczać ne-
gatywnych i pozytywnych konsekwencji swoich decyzji, to 
najlepsza szkoła tych umiejętności. 

Co należy zmienić, aby ogólnie uzdrowić system eduka-
cji? Potrzebujemy zmiany mentalnej wśród nauczycieli czy 
zmiany programu? Może obu tych rzeczy?

Myślę, że jest to toczący się proces i nie jestem przeko-
nany, czy to istotne, gdzie został on zapoczątkowany. Musi-
my być i pozostać przystosowani do rozwijania umiejętno-
ści naukowych, społecznych i emocjonalnych, których nasi 
uczniowie potrzebują, aby osiągnąć sukces w tym świecie, 
a także uczynić szkołę miejscem, gdzie dzieci uczą się i ćwi-
czą te umiejętności. Zaproponowanie takich zmian wymaga 
odwagi, zdanie sobie sprawy z konieczności zmian wymaga 
elastyczności, a pogodzenie się z frustracją związaną z wol-
nym tempem zmian wymaga cierpliwości.

W Pana artykule 3 Strategies for Relevant Learning  
(3 strategie właściwego uczenia się – przyp. red.) zwraca 
Pan uwagę na poczucie humoru. To wspaniałe podejście, 
jednak jest ono bardzo rzadkie w polskich szkołach. Jak jest 
w szkołach, które Pan zna? 

Humor i zabawa to nie tylko ważne elementy w osiągnię-
ciu sukcesu w nauczaniu, są one istotne także dla zdrowia. 
Moje najnowsze książki When Teaching Gets Tough (Kiedy 
nauczanie staje się trudne – przyp. red.) oraz The Resilient 
Teacher (Wytrwały nauczyciel – przyp. red.) szerzej rozwijają 
ten temat. Chociaż daleko mi do bycia ekspertem z zakresu 
kultury Polski, myślę, że może wasza burzliwa historia, pełna 
cierpienia i tragedii, została nieświadomie w nią wpleciona. 
Jednocześnie podczas mojej wizyty w waszym kraju odkry-
łem, że Polacy to w dużej mierze ciepli i serdeczni ludzie, któ-
rzy chcą się dobrze bawić. Moja rada dla nauczycieli brzmi: 
włączcie „dobrą zabawę” do programu nauczania. Regularnie 
róbcie z uczniami coś, co sprawia wam przyjemność. 

Rozmawiała Agnieszka Korcz

Dr Allen Mendler
Konsultant edukacyjny i  wysoko ceniony mówca motywacyjny. Zajmuje się 
doradztwem i rozwojem zawodowym w obszarze motywacji u studentów oraz 
satysfakcją u nauczycieli. Jest autorem lub współautorem wielu książek i artyku-
łów, w tym bestsellerów, m.in. When Teaching Gets Tough, The Resilient Teacher, 
Connecting with students. Pracuje i wspiera nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 
Więcej na temat działalności: www.tlc-sems.com, www.ascd.org/allenmendler

„Stwarzanie sytuacji, w których 
uczniowie mogą rozwiązywać 
problemy, podejmować decyzje 
oraz doświadczać negatywnych 
i pozytywnych konsekwencji 
swoich decyzji, to najlepsza 
szkoła tych umiejętności”.



Za co lubi Pani swoją pracę?
Za możliwość nieustającego rozwoju. Za to, że każdego 

dnia mogę spotkać młodych ludzi i czerpać od nich entu-
zjazm i nieskrywaną radość życia.

Trudno mi wyobrazić sobie Panią w innej roli, ale zapy-
tam: gdyby nie została Pani nauczycielem, kim by prawdopo-
dobnie była? 

Sama nie wiem. Właściwie od zawsze wiedziałam, że 
chcę pracować jako nauczyciel. Zanim wybrałam kierunek 
studiów, posmakowałam roli wychowawcy jako instruktor 
ZHP. Gdyby jednak moje życie potoczyło się inaczej, chcia-
łabym zostać autorem książeczek dla dzieci.

Lubi Pani czytać? Co ostatnio miała Pani w rękach? 
Trochę tego było, czytanie to jedna z moich ulubionych 

rozrywek. W pamięć zapadła mi jednak powieść Galop 44, któ-
rej autorką jest Monika Kowaleczko-Szumowska. To opowieść 
o dwóch braciach nieoczekiwanie przeniesionych w czasie ze 
współczesności do sierpnia 1944 r. Zaskakująca, poruszająca 

historia. Co ciekawe, poznałam ją dzięki podpowiedziom po-
lonistów, kiedy przygotowywałam listę lektur dodatkowych dla 
moich uczniów. Warto było sięgnąć po tę pozycję.

Pewnie gdyby wygrała Pani milion złotych i mogła wydać 
te pieniądze na oświatę, kupiłaby Pani książki?

Podzieliłabym tę ogromną kwotę na części. Pierwszą 
z nich, ku własnej uciesze, przeznaczyłabym na różnego 
typu materiały piśmiennicze i plastyczne, które chętnie wy-
korzystuję na zajęciach. Za kolejną dokupiłabym książki do 
biblioteki, a jeszcze inną poświęciła na kursy i doskonalenie 
dla siebie oraz swoich koleżanek i kolegów.

Właśnie – doskonalenie zawodowe, koleżanki, koledzy... 
Co by Pani zmieniła w polskiej szkole?

Nieustające zmiany. Mam wrażenie, że w pracy (każdej, 
nie tylko nauczycielskiej) ważna jest stabilność i pewność 
tego, co będzie jutro. Tego, niestety, w naszej oświacie ostat-
nio bardzo brakuje.

Na szczęście nie daje się Pani i przygotowuje ciekawe pro-
jekty. Co uważa Pani za swój największy sukces? 

Prywatnie – wspaniałą rodzinę. Zawodowo – konkurs fil-
mowy „Lektury w kadrze”, którego VI już edycję przygotowu-
ję w bieżącym roku szkolnym.

Czy ma Pani jakieś złote rady dla młodych nauczycieli, 
którzy rozpoczynają swoją przygodę w szkole?

Nigdy nie przestańcie poszukiwać. Sprawdzajcie nowe 
metody, sięgajcie po niekonwencjonalne rozwiązania, ciesz-
cie się swoją pracą. Tak długo, jak długo będzie w Was zapał 
i entuzjazm, Wasza praca będzie przynosić satysfakcję.

Najlepszy sposób na radzenie sobie ze stresem to… 
Ruch. Dawniej, kiedy miałam więcej czasu, przynajmniej 

raz w tygodniu odwiedzałam pływalnię. Obecnie zajmują 
mnie prozaiczne czynności – sprzątam, np. nieoczekiwanie 
myję okna…

O czym Pani marzy?
O szkole, w której panuje wzajemne zrozumienie i szacu-

nek. Takie miejsce, do którego wszyscy lubią przychodzić, bo 
każdy może osiągnąć sukces.

Joanna Krzemińska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 10 lat 
związana ze Szkołami MIKRON w Łodzi. Nauczyciel języka polskiego i tera-
peuta z zakresu terapii pedagogicznej. Pomysłodawca i koordynator konkursu 
filmowego „Lektury w kadrze” oraz ogólnopolskiego konkursu plastycznego 
„Baśnie, naturalnie!”. Inicjatorka programu eTwinning „Stworzeni z wyobraź-
ni”. Członkini grupy zrzeszającej kreatywnych nauczycieli Superbelfrzy. Autor-
ka bloga „Zakręcony belfer” (www.zakreconybelfer.blogspot.com), wyznająca 
zasadę: dzień bez szalonego pomysłu dniem straconym

ŚWIAT
WYJĄTKOWYCH
NAUCZYCIELI
JOANNA KRZEmIńSKA
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teczka 
nauczyciela
Materiały przydatne we współpracy z uczniami,  

rodzicami, nauczycielami i dyrektorem

• jesień

• klasa integracyjna

• dzień życzliwości

• doskonalenie zawodowe

Materiały dostępne również na stronie
www.oficynamm.pl
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Jesień pełna owoców
scenariusz zajęć

GRUPA WIEKOWA:
Klasy I–III szkoły podstawowej.

CEL:
● klasyfikowanie obiektów ze względu na ich rodzaj oraz kolor,
● rozwijanie twórczości plastycznej i kreatywności dziecka,
● rozwijanie zmysłów dziecka,
● doskonalenie przeliczania.

MATERIAŁY:
● nagranie utworu Cztery pory roku. Jesień A. Vivaldiego,
● tekst wiersza Smaczne są owoce ze zbioru Nauczyłem się w przedszkolu S. Daraszkiewicza oraz Jesienią M. Konop-

nickiej,
● tradycyjne dary jesieni (np. jarzębina, kasztany, liście),
● umyte owoce krajowe (występujące w wierszach) oraz tropikalne,
● szal, kolorowe patyczki, kartki z cenami,
● folia malarska,
● taśma papierowa,
● plastikowe miski (najlepiej dla każdego dziecka, miski mogą być jednorazowe),
● mąka pszenna lub żytnia, mąka ziemniaczana,
● olej jadalny, oliwka dla niemowląt,
● woda,
● barwniki spożywcze w kolorach jesieni: żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy, zielony, fioletowy, wiśniowy itp.,
● różnego rodzaju ziarna, nasiona, np. fasola, kukurydza, groch,
● ogromny arkusz szarego lub białego papieru.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część pierwsza
1. Nauczyciel kładzie na jednym stoliku tradycyjne dary jesieni – dzieci mają za zadanie odgadnąć, jaka pora roku właśnie 

się zaczyna. 

2. Oczytanie wierszy przez nauczyciela (załącznik 1). W klasie II i III wiersze mogą w miarę możliwości zostać od-
czytane przez dzieci. Zwrócenie uwagi przez uczniów na owoce występujące w wierszach – charakterystyczne dla 
pory jesiennej.

3. Nauczyciel przypomina uczniom o konieczności mycia owoców przed ich spożyciem. Pokazuje rysunek i przeprowadza 
burzę mózgów (załącznik 2). Następnie rozmawia z dziećmi o tym, dlaczego trzeba myć owoce i co może znaleźć się 
na brudnych owocach.
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4. Na drugim stoliku nauczyciel rozkłada różnego rodzaju owoce. Wybrane dzieci losują z pudełka kartkę z cyfrą, a nauczy-
ciel odczytuje zadanie:
● Podziel owoce według rodzaju: 

● owoce krajowe,
● owoce tropikalne.

● Podziel owoce według koloru.
● Podziel owoce według pory roku.
● Odgadnij trzy owoce po smaku.
Zadanie może być realizowane indywidualnie (klasa I) lub w grupach – wtedy nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy 
(klasa II–III).

Część druga
1. „Owocowy sklep”: dzieci otrzymują od nauczyciela po 10 kolorowych patyczków (w klasie III liczba otrzymanych pa-

tyczków może być większa). Z patyczkami udają się do przygotowanego przez nauczyciela sklepiku. Przy owocach leżą 
karteczki z cenami (np. III oznacza, że dany owoc kosztuje trzy patyczki). Dzieci mają za zadanie dokonać zakupów 
w taki sposób, by zostały im dwa patyczki po wyjściu ze sklepu, oraz w trakcie kupowania zapamiętać ceny poszczegól-
nych owoców (będzie to przydatne przy następnym ćwiczeniu). Zadanie realizowane jest indywidualnie.

2. Dzieci z zakupami wracają do stolików. Nauczyciel sprawdza, czy każdemu uczniowi pozostały dwa patyczki (może wyzna-
czyć osobę z klasy, która to zrobi), oraz chowa ceny owoców w sklepiku. Następnie dzieci przystępują do wypełnienia kart 
pracy (załącznik 3). Mają za zadanie przypomnieć sobie ceny poszczególnych owoców i wpisać je za pomocą cyfr, dokonując 
„transformacji” (ceny w sklepiku podane były za pomocą kresek), oraz ponumerować owoce, zaczynając od najmniejszego. 
W przypadku klasy II i III można zmodyfikować kartę poprzez dodanie większej liczby owoców różnej wielkości.

Część trzecia (może być realizowana w sali lub na dworze)
1. Przygotowanie: nauczyciel rozkłada ma dywanie/podłodze folię malarską, a na niej ogromny arkusz papieru. Wokół 

papieru powinny leżeć miski oraz wszystkie produkty (barwniki rozpuszczone w wodzie, oleje, mąki, pokrojone owoce, 
sok wyciśnięty z owoców, nasiona). Barwnik rozpuszczamy w wodzie i wlewamy do małych kubeczków/pojemników, 
tak aby każde dziecko miało je do swojej dyspozycji. Dzieci siadają przy miskach na bosaka.

2. Nauczyciel wspólnie z dziećmi przygotowuje z dostępnych produktów różne masy plastyczne. Propozycje mas plastycznych:
● Masa plastelinowa: do miski wsypać mąkę pszenną/żytnią i wlać olej, wyrobić masę na gładko, wlać wodę z rozpusz-

czonym barwnikiem i wyrobić.
● Piasek kinetyczny: do mąki pszennej dodać oliwkę i wszystko połączyć w jednolitą masę, można dodać barwniki oraz 

mak, który nada masie ciekawą teksturę.
● Ciecz newtonowska: do miski wsypać skrobię (mąkę ziemniaczaną) i wlać wodę. Następnie wymieszać rękoma oba 

składniki aż do momentu, gdy mieszanie stanie się trudne, a ciecz osiągnie konsystencję gęstej farby, która pod wpły-
wem dotyku będzie „uciekać” i stanie się lejąca.

 Do każdej masy można dodać wybrany barwnik/sok z owoców oraz nasiona i kawałki pokrojonych owoców.

3. Nauczyciel puszcza nagranie Cztery pory roku. Jesień Vivaldiego. Dzieci w tym czasie wykonują zaprezentowane przez 
nauczyciela masy lub mieszają składniki według własnego uznania i tworzą swoje autorskie masy plastyczne. Następnie 
na arkuszu papieru dzieci lepią placki owocowe i ozdabiają arkusz masami plastycznymi. Malowanie i lepienie odbywa 
się za pomocą rąk i stóp.

4. Na koniec dzieci sprzątają salę i wspólnie oglądają stworzone przez całą klasę dzieło artystyczne. 

Uwaga! Przed realizacją zajęć warto poprosić rodziców, by tego dnia dzieci miały ubrania na przebranie, które będą mogły 
wybrudzić.

Al
ek

sa
nd

ra
 B

at
ur

a-
M

ań
ka



26 sygnał  listopad 2016

ZAŁąCZNIK 1

Jesienią
M. Konopnicka

Jesienią, jesienią 
Sady się rumienią; 

Czerwone jabłuszka 
Pomiędzy zielenią. 

 
Czerwone jabłuszka, 
Złociste gruszeczki 

Świecą się jak gwiazdy 
Pomiędzy listeczki. 

 
– Pójdę ja się, pójdę 

Pokłonić jabłoni, 
Może mi jabłuszko 
W czapeczkę uroni! 

 
– Pójdę ja do gruszy, 
Nastawię fartuszka, 

Może w niego spadnie 
Jaka śliczna gruszka! 

 
Jesienią, jesienią 

Sady się rumienią; 
Czerwone jabłuszka 
Pomiędzy zielenią.

Smaczne są owoce
S. Daraszkiewicz 

Smaczne są śliwki, jabłuszka, 
wędrują z buzi do brzuszka. 
Smaczne są i bardzo zdrowe 
gruszeczki, jabłuszka surowe. 

 
Ładna buzia nie jest blada 
gdy owoców dużo zjada. 

I Marcysia i Stefanek – 
każdy buzię ma rumianą. 

 
Smaczne są gruszki, jabłuszka 
wędrują z buzi do brzuszka. 
Jedzą: Krzysio, Staś i Witek, 

ale tylko te umyte.

TECZKA NAUCZYCIELA | Jesień
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ZAŁąCZNIK 2

Jesień | TECZKA NAUCZYCIELA

BRUD

PIACH,
ZIEmIA

LARWY,
PASOŻYTY

BAKTERIE
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ZAŁąCZNIK 3

ZADANIE 1:
Ile kosztują poniższe jesienne owoce? Używając cyfr, wpisz cenę owoców w okienka.

ZADANIE 2: 
Ponumeruj owoce od 1 do 3, zaczynając od najmniejszego. Wpisz cyfry pod obrazkami. 
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Plan aktywności 
w pracy z dziećmi z zaburzeniami  

ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą przybierać różnorodne formy, a objawy mogą mieć różne nasilenie. 
Istnieją jednak pewne cechy wspólne wszystkich dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. To potrzeba uporządko-
wanego, przewidywalnego świata i trudności z adaptacją do wszelkich zmian. Aby ułatwić dzieciom funkcjono-
wanie w szkole (ale również w domu czy na zajęciach terapeutycznych), możemy konstruować dla nich plany 
aktywności. Trzeba jednak pamiętać, że jednemu uczniowi wystarczy tylko wyznaczenie rytmu lekcja–przerwa–
dom, a inni mogą wymagać bardziej szczegółowego planu, z podziałem na aktywności czy nawet liczbę zadań 
do wykonania podczas danej lekcji. Plan taki powoduje, że świat dziecka staje się uporządkowany i przewidy-
walny – jasno określone jest następstwo zdarzeń, co daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Zamieszczone przeze mnie ilustracje należą do tych, których najczęściej używam z dziećmi. Wykonane są 
w kolorze czarno-białym, aby umożliwić każdemu uczniowi personalizację znaczków. Wprowadzając plan 
aktywności, można np. pokolorować razem z uczniem ulubione aktywności ulubionym kolorem, a te zadania, 
które są dla dziecka trudne bądź nielubiane, oznaczyć innym kolorem. Wówczas podczas planowania danego 
dnia ulubione aktywności będą spełniać też funkcję systemu motywacyjnego. Dziecko będzie wiedziało, że kie-
dy przebrnie przez jedną czy dwie trudniejsze lekcje, czeka je coś, co lubi. Można też pokolorować rysunki, nie 
nadając im zabarwienia emocjonalnego.

Warto dodać, że przygotowane przeze mnie obrazki nadają się do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkol-
nym, które kierowane są do oddziałów integracyjnych lub edukacji włączającej. Pracując z uczniami, u których 
zaburzenia ze spektrum autyzmu zakłócają funkcjonowanie w stopniu znacznym, a komunikacja jest wysoce 
utrudniona, warto uprościć rysunki, sprowadzając je do jak najprostszych piktogramów.

Katarzyna Trojańska

WERSJA I

Pracując z uczniami, najczęściej konstruuję plan aktywności na planszy zawierającej kilka okienek, przymoco-
wanej w górnej części ławki. W miejsce kropek wpisuję imię dziecka – plan musi być spersonalizowany, a zasa-
da jego funkcjonowania i znaczenie zamieszczonych rysunków dokładnie omówione z dzieckiem. Przygotowa-
ną z kartki papieru planszę laminuję i naklejam na niej rzepy (szare prostokąty), które umożliwiają umieszczanie 
kolejnych przewidzianych na dany dzień aktywności. Każdego ranka przygotowuję plan, umieszczając odpo-
wiednie obrazki (także zalaminowane i z naklejonym rzepem), i omawiam go z uczniem.
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Przykładowe ilustracje

LEKCJA PRZERWA TEATR MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI WF MUZYKA PLASTYKA

JEDZENIE SPACER PRZYRODA CZYTANIE
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WERSJA II

W przypadku niektórych uczniów konieczne może być nawet określenie liczby zadań do wykonania na danej 
lekcji. Stanowi to również rodzaj systemu motywacyjnego. Dziecko wie, że jeżeli wykona trzy zadania na 
matematyce, to potem czeka je przerwa i zabawa. Jeżeli specyfika zaburzeń ucznia wymaga bardziej szczegó-
łowego określenia następujących po sobie czynności, wówczas przydaje się plansza wielopoziomowa.

W pierwszym rzędzie umieszczamy główne aktywności, a w pionowych kolumnach pozostałe informacje 
z nimi związane. Jeżeli niezbędne jest wykonanie wielopoziomowego planu aktywności w większym forma-
cie, możemy wybrać dla takiego ucznia miejsce przy ścianie i tam umieścić planszę bazową. Podczas pracy 
z planem aktywności ważne jest, aby po każdej zakończonej czynności zdjąć obrazek. Dziecko ma wówczas 
możliwość kontroli, ile czynności do wykonania jeszcze mu zostało. Przykładowo, po skończonej lekcji pla-
styki zdejmujemy obrazek PLASTYKA, a kolejną aktywnością jest PRZERWA. Następny obrazek zdejmujemy 
po zjedzonym podczas przerwy posiłku, kolejny po zabawie, a na zakończenie przerwy zdejmujemy aktyw-
ność PRZERWA itd. Pracując z uczniami, którzy potrafią czytać, możemy zastąpić ilustracje tylko zapisanymi 
nazwami aktywności.

Plany aktywności są bardzo dobrym narzędziem w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
Pomagają im w adaptacji do warunków szkolnych, a w późniejszym okresie gwarantują poczucie bezpieczeń-
stwa i zapewniają zaspokojenie specyficznych dla tych uczniów potrzeb. Trzeba jednak pamiętać, że plan taki 
musi być opracowany indywidualnie dla każdego dziecka, z uwzględnieniem stopnia nasilenia zaburzenia 
i wynikających z tego specyficznych potrzeb.

Katarzyna Trojańska
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System motywacyjny 
w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Drugim, bardzo często wykorzystywanym przeze mnie narzędziem w pracy z uczniami z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu jest żetonowy system motywacyjny. Uczniowie ci często podejmują nawet nielubiane aktyw-
ności pod warunkiem, że im się to opłaci. Cecha ta powoduje konieczność stworzenia odpowiedniego systemu 
motywacyjnego – systemu nagród i kar za wykonaną pracę bądź jej brak albo pojawienie się niedozwolonego 
zachowania. Mając dodatkowo na uwadze, że dzieci autystyczne lubią coś zbierać lub mają swoje fascynacje 
(rybami, flagami państwowymi, kapslami od butelek itp.), stosunkowo łatwo utworzyć dla nich system żetonowy 
oparty na zdobywaniu naklejek, obrazków, przedmiotów.

W pracy z moimi uczniami wykorzystywałam m.in. systemy oparte na zbieraniu naklejek z rybami w stworzo-
nym na dużym arkuszu papieru akwarium, zbieraniu kwiatów (obrazków z kwiatami) w ogrodzie na ostatniej 
stronie zeszytu, zbieraniu kolorowych guzików w portfeliku zrobionym z pudełka po musujących tabletkach wi-
taminowych. Niezależnie, na jakim materiale pracujemy, najważniejsze jest, aby dokładnie ustalić z dzieckiem 
zasady działania systemu i cennik, czyli za co dziecko zdobywa obrazki/naklejki/guziki, a za co je traci, oraz 
jakie nagrody i za ile obrazków/naklejek/guzików może je sobie wykupić. Jeden ze stosowanych przeze mnie 
cenników wyglądał tak:

ZA CO ZDOBYWAMY KWIATKI: ZA CO TRACIMY KWIATKI: CO MOŻEMY KUPIĆ ZA 
KWIATKI:

Rozwiązanie zadania w zeszycie 
lub karcie pracy

 
 Dzień bez przekleństw 

(2 szanse)

  
Dzień bez bicia 

(2 szanse)

  
Dzień bez krzyku 

(3 szanse)

Przekleństwo

Bicie

Krzyczenie

15
 

10 minut na czytanie książki

20
 

Naklejka z ulubionym bohaterem

50
 

Duża atrakcja ustalona 
z rodzicami



35sygnał  listopad 2016

Klasa integracyjna | TECZKA NAUCZYCIELA

W cenniku zawieramy kilka czynności/zachowań dziecka, nad którymi chcielibyśmy pracować. Jeżeli w tym 
zakresie poprawne wzorce zostaną utrwalone, zmieniamy cennik lub nawet system motywacyjny. Niektórzy 
uczniowie szybko się nudzą i rodzaj zbieranych żetonów należy często zmieniać. Najważniejsze jest, aby dziec-
ko dokładnie wiedziało, że np. za dzień bez przekleństw zdobędzie dwa kwiatki, jeżeli jednak przeklnie jeden 
raz – traci szansę na drugi kwiatek. Jeżeli zdarzy się to ponownie – traci szansę na oba kwiatki. Od tego momentu 
za każde przekleństwo będzie tracić kwiatki ze swojego ogrodu. Można zabierać kwiatki poprzez zaklejanie ich 
kawałkiem białej kartki, skreślanie lub odbieranie (jeżeli gromadzone są w formie żetonów w pudełku – skarbcu). 
Możemy ustalić z dzieckiem, że przed odebraniem żetonu usłyszy ostrzeżenie – komunikat: „Za chwilę stracisz 
żeton za krzyk/przekleństwo/bicie”. Będzie on formą szansy. Jeżeli dziecko pomimo ostrzeżenia nie zmieni za-
chowania, utraci żeton.

Najlepsze efekty osiągniemy, kiedy wspólnie z rodzicami ucznia opracujemy jeden spójny system działający 
w domu i w szkole. Określimy w ten sposób zasady funkcjonowania dziecka obowiązujące w różnych środo-
wiskach, a pracując wspólnie nad osiągnięciem pożądanych zachowań, przedstawimy mu jasne oczekiwania 
i zapewnimy poczucie porządku, tak ważne u autystów.

Podobnie jak w przypadku planów aktywności, opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego jest sprawą 
indywidualną dla każdego ucznia. Z niektórymi dziećmi zaczynamy stosować system żetonowy, pracując tylko 
nad jedną czynnością/zachowaniem, a inne są w stanie pracować w oparciu o kilka elementów umieszczonych 
w cenniku. Skuteczność systemu uzależniona jest m.in. również od atrakcyjności nagród. Im cenniejsze nagrody 
dla danego ucznia wybierzemy, tym większa będzie motywacja do ich zdobycia. Ja w swojej pracy staram się 
unikać nagród materialnych, gdyż zapewnienie ich obciąża budżet rodziców. Raczej oscyluję pomiędzy ulubio-
nymi aktywnościami dziecka. Dużą atrakcją ustaloną z rodzicami może być wspólne wyjście na plac zabaw czy 
gra planszowa. 

Należy pamiętać, aby czynności czy zabawy, które wybieramy na nagrody, zostały zarezerwowane dla syste-
mu motywacyjnego na jakiś czas i nie pojawiały się za darmo w innych okolicznościach. W przeciwnym razie 
dziecko szybko straci motywację do tego, żeby zapracować na wspólne wyjście na plac zabaw, skoro wyjście 
takie będzie mogło dostać za darmo. 

Praca z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często bywa niełatwa. Wymaga od nauczyciela szeroko 
pojętej indywidualizacji. Ta grupa dzieci często z trudem funkcjonuje w edukacji włączającej czy klasach inte-
gracyjnych z uwagi na zaburzenia relacji społecznych, egocentryzm i trudności w przestrzeganiu obowiązują-
cych norm i zasad. Pamiętajmy, że trudne zachowania uczniów nie wynikają z ich złej woli czy złośliwości, lecz 
z zaburzeń, które znacznie utrudniają im rozumienie otaczającej rzeczywistości. Stosowanie planów aktywności 
i odpowiednio skonstruowanych systemów motywacyjnych może przyczynić się do poprawy społecznego funk-
cjonowania naszych podopiecznych.

Katarzyna Trojańska
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Niezwykła siła codziennej życzliwości
scenariusz zajęć

np. z okazji dnia życzliwości (21 listopada)

GRUPA WIEKOWA: 
Szkoła podstawowa i gimnazjum.

CELE:
● zapoznanie uczniów ze znaczeniem słowa „życzliwa/życzliwy”,
● uświadomienie uczniom znaczenia bycia życzliwym człowiekiem,
● rozpropagowanie życzliwości w szkole.

MATERIAŁY:
● tekst przewodni – fragment książki Joyce Meyer Zmień słowa, a zmienisz swoje życie. Odkryj moc w każdym wypo-

wiadanym słowie, Compassion, Szczecin 2015,
● utwór muzyczny Stanisława Soyki Tolerancja (www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y),
● cztery białe kartki formatu A3,
● flamastry, cienkopisy itp.,
● małe karteczki, mogą być samoprzylepne – dowolna liczba (najlepiej tyle, ile jest gazetek na korytarzach).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część pierwsza
1. Nauczyciel przed lekcją przygotowuje salę – cztery miejsca pracy dla grup. Na każdym stanowisku rozkłada: papier for-

matu A3, flamastry, cienkopisy, kilka małych karteczek.
2. Po przywitaniu i sprawdzeniu obecności pyta uczniów, czym jest życzliwość. Następuje burza mózgów. Wszystkie pro-

pozycje nauczyciel lub wybrany uczeń zapisuje na tablicy.
3. Nauczyciel przedstawia definicję słowa „życzliwy” za słownikiem PWN: „przyjaźnie usposobiony”, „będący wyrazem 

przyjaznych uczuć”.

Część druga
1. Jak objawia się życzliwość? – nauczyciel pyta uczniów, ale nie czeka na ich odpowiedź, lecz zaczyna czytać przewodni 

tekst (załącznik).
2. Nauczyciel podaje temat zajęć: „Niezwykła siła codziennej życzliwości” oraz cele, jakie przyświecają tej lekcji. Zauwa-

ża, że dzisiaj życzliwość nie jest popularna, niektórzy nawet nie potrafią jej zdefiniować. Niewielu potrafi też docenić 
jej wielką siłę. 

3. Prowadzący lekcję włącza utwór Stanisława Soyki Tolerancja. Następnie przeprowadza z uczniami krótką dyskusję na 
temat tego, na czym polega życie według Stanisława Soyki.

4. Praca w grupach: Nauczyciel instruuje uczniów, na czym będzie polegało ich zadanie. Na podstawie piosenki Stanisława 
Soyki każda grupa tworzy notatkę w postaci sketchnotingu. 
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5. Każda grupa prezentuje przed klasą efekty swojej pracy. 
6. Nauczyciel wspólnie z uczniami wybiera fragmenty kilkunastu sketchnotek, które zostaną przerysowane na małe kartecz-

ki i rozwieszone na szkolnych gazetkach. 

Część trzecia
1. Wnioski: Nauczyciel pyta uczniów, jaką lekcję wyniosą z dzisiejszych zajęć.
2. Na przerwie uczniowie wraz z wychowawcą rozwieszają sketchnotki, które będą przypominały wszystkim o potrzebie 

codziennej życzliwości.

ZAŁąCZNIK

Fragment książki Joyce Meyer  
Zmień słowa, a zmienisz swoje życie. Odkryj moc w każdym wypowiadanym słowie

Pewnego dnia, świeżo po rozpoczęciu liceum, zobaczyłem, jak mój kolega z klasy wraca do domu, dźwigając wszystkie 
książki. Na imię miał Kyle. Pomyślałem: Kto normalny niesie w piątek do domu tyle książek? Musi być strasznym kujonem. 

Weekend miałem już zaplanowany (impreza i gra w piłkę z przyjacielem w sobotnie popołudnie), więc wzruszyłem ramio-
nami i poszedłem dalej. Po drodze zobaczyłem, że do Kyle’a podchodzi kilku chłopaków. Podbiegli do niego, rozrzucili 
książki i popchnęli tak, że wylądował w błocie. Jego okulary wyleciały w powietrze i spadły na trawę jakieś dziesięć metrów 
od niego. Chłopak spojrzał w górę i zobaczyłem straszny smutek w jego oczach. Ogarnęło mnie współczucie. Podbiegłem 
do niego, gdy czołgał się, szukając okularów; widziałem łzy w jego oczach. Powiedziałem: „Ci kolesie to głupki. Powinni za 
to oberwać”. Kolega spojrzał na mnie i odrzekł: „Dzięki”. Na jego twarzy malował się szeroki uśmiech, jeden z tych, które 
wyrażają prawdziwą wdzięczność.

Pomogłem mu podnieść książki i zapytałem, gdzie mieszka. Okazało się, że blisko mnie, więc zdziwiony zagadnąłem, dla-
czego wcześniej go nie widywałem. Powiedział, że dotychczas chodził do prywatnej szkoły. Do tej pory nie zadawałem się 
z nikim takim.

Rozmawialiśmy przez całą drogę, pomogłem mu nieść książki. Wydawał się całkiem fajnym chłopakiem. Zapytałem, czy 
w sobotę chciałby z nami zagrać w nogę i odpowiedział, że tak. Spędziliśmy wspólnie cały weekend i muszę przyznać, że 
im lepiej poznawałem Kyle’a, tym bardziej go lubiłem. Moi kumple mieli podobne odczucia.

W ciągu następnych czterech lat Kyle i ja zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Zaczęliśmy myśleć o studiach. On wybrał 
Uniwersytet Georgetown, a ja Duke. W naszej klasie to Kyle był „superuczniem”; przez cały czas żartowałem, że jest kujo-
nem. Musiał wygłosić przemówienie na koniec roku – cieszyłem się, że nie ja.

W dniu rozdania świadectw od razu spostrzegłem Kyle’a. Wyglądał wspaniale, choć widziałem, że stresował się przed wystą-
pieniem. Odchrząknął i zaczął mówić: „Ukończenie szkoły to dobry czas, aby podziękować wszystkim, którzy pomogli nam 
przejść te trudne lata. Rodzicom, nauczycielom, rodzeństwu, może trenerowi… a przede wszystkim przyjaciołom. Stoję tu, 
by wam powiedzieć, że najlepszym darem dla innych jest przyjaźń. Opowiem wam pewną historię…”.

Patrzyłem na przyjaciela z niedowierzaniem, gdy opowiadał o dniu, w którym się poznaliśmy. Powiedział, że w tamten 
pamiętny weekend chciał się zabić. Wysprzątał szkolną szafkę, żeby jego mama nie musiała tego robić. Zabrał wszystkie 
rzeczy i książki do domu. Spojrzał na mnie poważnie i lekko się uśmiechnął. „Na szczęście zostałem ocalony. Uratował 
mnie przyjaciel”. Zgromadzeni z zapartym tchem słuchali, jak ten przystojny i lubiany chłopak opowiadał o najtrudniejszych 
chwilach. Zobaczyłem, że jego mama i tata patrzą na mnie i uśmiechają się z tym samym wyrazem wdzięczności. Do tej pory 
nie zdawałem sobie sprawy ze znaczenia uśmiechu.
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..........................................., ....................................
          (miejscowość, data)

Wniosek nauczyciela o dofinansowanie formy  
doskonalenia zawodowego

I. Dane nauczyciela
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................................
Nauczany przedmiot: .........................................................................................................................................................
Wykształcenie: ...................................................................................................................................................................
Ukończone studia (kierunek, nazwa uczelni, rok ukończenia studiów):
...........................................................................................................................................................................................
Studia podyplomowe (kierunek, nazwa uczelni, rok ukończenia studiów):
...........................................................................................................................................................................................
Stopień awansu zawodowego: ...........................................................................................................................................

II.  Dane o formie doskonalenia zawodowego, o którą wnioskuje nauczyciel 
Nazwa formy doskonalenia: ...............................................................................................................................................
Nazwa uczelni, instytucji realizującej formę doskonalenia zawodowego:
...........................................................................................................................................................................................
Czas trwania formy doskonalenia zawodowego: ................................................................................................................
Całkowity koszt doskonalenia: ...........................................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie doskonalenia (spójność z potrzebami szkoły):
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

.......................................................................
          (podpis wnioskodawcy)

Załączniki: 
1. Formularz zgłoszeniowy na wybraną formę doskonalenia.
2. Zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia.

III.  Opinia dyrektora 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Wysokość przyznanego dofinansowania: ...........................................................................................

.......................................................................
               (podpis dyrektora)
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W mojej kasie integracyjnej, w której byłam wychowaw-
cą w zeszłym roku, dzień często wyglądał podobnie jak 
w innych, równoległych klasach. Czasami jednak musieliśmy 
robić coś więcej i bardziej starannie, aby każdy uczeń miał 
poczucie, że jest potrzebny – tam, gdzie jest, i taki, jaki jest.

Mieliśmy swoje powitanie, którym rozpoczynaliśmy każdy 
dzień. Następnie konstruowaliśmy plan aktywności – przede 
wszystkim po to, aby uczniowie z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu mieli poczucie porządku i przewidywalności. Taki 
plan pomagał jednak wszystkim dzieciom, a kiedy pewnego 
poranka zapomniałam o nim i przystąpiłam od razu do lekcji, 
to właśnie moi zdrowi uczniowie upomnieli się o jego skon-
struowanie. Normalnie, jak w każdej klasie, realizowaliśmy 
materiał, a nauczyciel wspomagający tak organizował prze-
strzeń do pracy dla dzieci z niepełnosprawnościami, modyfi-
kował zadania czy karty pracy, aby każdy mógł uczyć się na 
miarę swoich możliwości. Każde dziecko miało poczucie, że 
w dowolnej chwili może poprosić o pomoc. Wspólnie oce-
nialiśmy postępy i zaangażowanie, nie efekt końcowy dzia-
łań. Przykładaliśmy dużą wagę do integracji i pracy wycho-
wawczej. Uczniowie dobrze znali siebie nawzajem, wiedzieli 
o swoich mocnych i słabych stronach. Umieli sobie pomagać. 
Uczestniczyliśmy razem w akcjach charytatywnych na rzecz 
dzieci z niepełnosprawnościami, poznając w ten sposób róż-
ne rodzaje niepełnosprawności i ucząc się, jak zachować się 
wśród obarczonych nimi osób. W naszej klasie każdy uczeń 
miał takie same prawa i obowiązki i realizował je samodziel-
nie albo z pomocą innych uczniów czy nauczyciela.

Organizacja przestrzeni
W klasie integracyjnej każdego dnia rodzi się wiele po-

trzeb, z którymi nie spotykają się nauczyciele pracujący 

wyłącznie z uczniami zdrowymi. Warto więc zorganizo-
wać przestrzeń w sali w taki sposób, aby zapewnić komfort 
pracy sobie i podopiecznym. Idealnym rozwiązaniem jest 
sytuacja, w której obok sali lekcyjnej mamy do dyspozy-
cji drugie, choćby niewielkie pomieszczenie. Możemy tam 
zorganizować kącik wyciszenia, w którym uczniowie pod 
okiem drugiego nauczyciela będą mieli możliwość opa-
nować i wyciszyć nadmierne emocje. Szczególnie istotne 
może okazać się to wtedy, kiedy mamy w grupie dzieci 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które mogą reago-
wać nadwrażliwością, często nieadekwatnie do sytuacji, 
krzycząc czy nawet wykazując agresję wobec siebie czy 
innych. Jeżeli nie mamy możliwości skorzystania z dwóch 
pomieszczeń, zorganizujmy przestrzeń z tyłu klasy w taki 
sposób, aby mogła stanowić pewnego rodzaju azyl emo-
cjonalny. Można oddzielić mały kawałek miejsca stojącym 
parawanem, ułożyć tam sakwę wypełnioną granulatem lub 
mały materac czy poduszkę, piłeczki do ugniatania i inne 
akcesoria, które mogą pomóc w rozładowaniu napięcia. 
W takim kąciku nauczyciel wspomagający będzie mógł in-
dywidualnie pracować z dzieckiem.

Pracując jako nauczyciel wspomagający, zawsze or-
ganizowałam dla siebie miejsce z tyłu sali. Mogłam stam-
tąd obserwować wszystkich uczniów, nie rozpraszając ich, 
i sprawnie podejmować interwencję. Obok swojego małego 
biurka czy stolika ustawiałam dodatkowo ławkę dla ucznia. 
Jeżeli zaistniała konieczność indywidualnej dłuższej pracy, 
prosiłam tam dziecko, abyśmy, pracując razem, nie prze-
szkadzali innym.

Rozpoczynając pracę z nowymi uczniami, warto od 
początku zadbać o integrację zespołu klasowego. Pomóc 
w tym może odpowiednie ułożenie ławek, np. w podkowę. 

Klasa integracyjna
realizowanie obowiązku szkolnego przez dzieci z niepełnosprawnościami wymaga  

organizacji specjalnych warunków oraz dostosowania metod i form pracy do szczególnych potrzeb.  
nie jest to łatwe zadanie, ale możliwe do zrealizowania i dające niezwykłą szansę także nauczycielowi.

K a t a r z y n a  T r o j a ń s k a
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Taki układ pozwala wszystkim uczniom widzieć siebie. Kie-
dy prowadzimy dyskusję, nikt nie musi się odwracać ani słu-
chać głosu dobiegającego z tyłu. Ma to również znaczenie, 
jeżeli w grupie mamy uczniów słabosłyszących, którym wi-
dzenie twarzy rozmówcy ułatwia rozumienie komunikatów.

Praca wychowawcza
Już od pierwszego dnia pracy w klasie integracyjnej 

należy zwrócić baczną uwagę na rozwijanie u uczniów 
postaw tolerancji i akceptacji. Praca wychowawcza jest 
ważna zawsze, ale w klasie integracyjnej wymaga specy-
ficznych oddziaływań. Często zdarza się, że pewne za-
chowania uczniów z niepełnosprawnościami, wynikające 
ze specyfiki ich zaburzeń, mogą być dla ich rówieśników 
trudne, niezrozumiałe i stać się przyczyną niekorzystnych 
relacji w grupie. Ważne jest, aby porozmawiać z dziećmi 
o niepełnosprawności. W moich klasach zawsze prosi-
łam rodziców o zgodę na to, abym mogła otwarcie roz-
mawiać o problemach ich dzieci. Moim zdaniem tylko 
szczera relacja oparta na zrozumieniu może zaowocować 
akceptacją i wytworzeniem pozytywnych relacji między 
uczniami. Gdy rozpoczynałam pracę w nowej klasie, za-
raz na początku roku szkolnego organizowaliśmy lekcję 
pod hasłem „Każdy z nas jest inny”, podczas której odkry-
waliśmy, jakie są różnice między ludźmi, i rozmawialiśmy 
o ograniczeniach wynikających z różnych chorób czy nie-
dyspozycji. Niektórzy uczniowie samodzielnie przygoto-
wywali informacje o swojej chorobie czy niepełnospraw-

ności (np. dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
niesłyszące) i opowiadały o trudnościach, ograniczeniach, 
z jakimi się borykają, i jakiej pomocy mogą potrzebować. 
To były naprawdę cenne lekcje. Uczniowie z zaangażo-
waniem słuchali i dużo zapamiętywali. Potem wiedzieli, 
jak zachowywać się wobec rówieśników, w jakich sytu-
acjach im pomagać, na co zwrócić uwagę. Często zapra-
szałam też na takie lekcje rodziców dzieci, szczególnie 
tych, które same nie potrafiły opowiedzieć o sobie (dzieci 
z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną). Wów-
czas oni opowiadali nam o tym, co ważnego powinniśmy 
wiedzieć. Wszystkie te zajęcia miały ogromy wpływ na 
budowanie atmosfery w klasie. Jeżeli mieliśmy w grupie 
uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, organi-
zowałam warsztaty doświadczania autyzmu, aby zdrowi 
rówieśnicy mogli sprawdzić na własnej skórze, jak autyzm 
oszukuje zmysły. To pozwalało im zrozumieć, dlaczego 
dzieci autystyczne krzyczą, biją albo boją się czegoś i że 
to nie jest ich zła wola. Dzięki takiej pracy wychowaw-
czej w każdej z moich klas udało mi się zbudować zgrany, 
empatyczny zespół. W zeszłym roku podczas Światowego 
Dnia Autyzmu moi uczniowie, z niewielką tylko pomo-
cą, przygotowali ulotki informujące, jak pomóc rówieśni-
kom z autyzmem, aby dobrze czuli się w szkole, i razem 
odwiedzaliśmy każdą klasę w naszej placówce, rozdając 
informacje. Byli dumni ze swojej pracy i z tego, że mogą 
zrobić coś, aby pomóc swoim koleżankom i kolegom, ale 
też innym dzieciom z autyzmem.
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Pracując w klasie integracyjnej, trzeba być szczególnie 
wyczulonym na wszelkie przejawy niewłaściwych relacji 
i rozwiązywać na bieżąco pojawiające się problemy i trud-
ności. Żadnych sygnałów nie wolno bagatelizować. 

Miejsce w klasie
Kolejnym ważnym aspektem jest znalezienie odpowied-

niego miejsca w klasie dla każdego ucznia. Wydaje się to być 
sprawą oczywistą, jednak z mojego doświadczenia wynika, że 
nauczyciele najczęściej spełniają ten warunek w odniesieniu 
do dzieci z niepełnosprawnościami, zapominając o tym, że 
dzieci zdrowe też mają swoje predyspozycje i potrzeby. Mu-
simy zwrócić uwagę na to, aby każdy uczeń z niepełnospraw-
nością miał miejsce, do którego będzie miał swobodny dostęp 
nauczyciel wspomagający, i pomagając uczniowi, nie będzie 
przeszkadzał innym, np. zasłaniając czy dezorganizując ich 
pracę. Dzieci słabowidzące i słabosłyszące powinny siedzieć 
na wprost i jak najbliżej nauczyciela prowadzącego lekcję. 
Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinny mieć 
miejsce dobrane do ich indywidualnych potrzeb, w zależno-
ści od istniejących zaburzeń integracji sensorycznej. Często 
też w koncentracji uwagi i lepszym funkcjonowaniu poma-
ga im zamiana krzesła na specjalną piłkę do siedzenia. Znam 
szkoły, w których wszyscy uczniowie uczący się w klasach in-
tegracyjnych siedzą na takich właśnie piłkach i w ocenie pra-
cujących tam nauczycieli wpływa to pozytywnie na koncen-
trację uwagi oraz utrzymanie przez nich właściwej postawy 
ciała podczas siedzenia. U uczniów z zaburzoną integracją 
sensomotoryczną siedzenie na piłce może minimalizować 
skutki wynikające z zaburzeń. Dobierając miejsca w kla-
sie, musimy zwrócić również uwagę na zdrowych uczniów, 
ich preferencje sensoryczne i predyspozycje, aby zapewnić 
każdemu komfort pracy. Z tyłu klasy powinniśmy zapewnić 
miejsce kinestetykom – dzieciom, które, aby móc się koncen-
trować, potrzebują ruchu. Jeżeli tam pozwolimy im na ryso-
wanie, kolorowanie, ściskanie piłeczki czy machanie nogami 
pod ławką, pozwoli im to utrzymać uwagę na tym, o czym 
mówimy, a jednocześnie nie będzie rozpraszać reszty grupy. 
Dzieci z preferencją słuchową nie powinny siedzieć w pobli-
żu uczniów autystycznych, u których występuje echolalia, bo 
dodatkowe dźwięki mogą utrudniać im rozumienie komunika-
tów wydawanych przez nauczyciela. Planując rozmieszczenie 
naszych uczniów w sali, warto rozpatrzyć wszystkie podobne 
zależności i postarać się – na miarę warunków i możliwości  
– dobrać każdemu odpowiednie miejsce.

Współpraca nauczycieli w realizacji podstawy programowej
Praca w klasie razem z innym nauczycielem wcale nie 

jest prosta. Szczególnie wtedy, kiedy od jakości współpracy 
zależą sukcesy uczniów i efekty pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej. W klasie integracyjnej niemal stale pracuje dwóch 
pedagogów. W czasie rozmów z nauczycielami otrzymuję 

sygnały, że często rola nauczyciela wspomagającego jest 
bagatelizowana, a przez brak współpracy z nauczycielem 
wiodącym jego praca staje się bardzo trudna. Dlatego nie-
zbędna jest systematyczna komunikacja. Nauczyciel danego 
przedmiotu powinien po każdych zajęciach przekazywać 
nauczycielowi wspomagającemu, co planuje na następną 
lekcję. W niektórych szkołach kadra pedagogiczna prak-
tykuje cotygodniowe, krótkie spotkania, podczas których 
przekazuje sobie materiały czy zakres treści na najbliższy 
tydzień. W innych placówkach nauczyciele robią to, przesy-
łając sobie informacje e-mailem. Jeżeli pracujemy w oparciu 
o podręczniki i karty pracy, nauczyciel wspomagający musi 
mieć czas na dokonanie modyfikacji zadań czy treści do po-
trzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Trudno to zrobić 
w danym momencie, dowiadując się dopiero na początku 
lekcji, o czym będzie mowa. Wśród uczniów z niepełno-
sprawnościami są tacy, którzy z pomocą nauczyciela pora-
dzą sobie z rozwiązaniem większości zadań i opanowaniem 
umiejętności podstawy programowej. Są jednak i tacy, którzy 
potrzebują szeroko pojętej indywidualizacji, często zamia-
ny zadania na inne, powiększenia czcionki, dobrania ilości 
treści przewidzianych w ramach danych zajęć. Nauczyciel 
wspomagający tylko wtedy jest w stanie dobrze opracować 
materiał dla swoich podopiecznych, jeżeli będzie wiedział, 
jakie są zamierzenia nauczyciela przedmiotu.

Współpraca ta jest stosunkowo prosta w edukacji wcze-
snoszkolnej, gdzie jeden wychowawca współpracuje z jed-
nym nauczycielem wspomagającym i przebywają razem 
w jednej klasie kilka godzin dziennie. Trudniejsza staje się 
na wyższych etapach edukacji. Musimy jednak pamiętać, że 
od zadań i wymagań stawianych uczniom zależy ich poczu-
cie sukcesu edukacyjnego i poczucie własnej wartości. Jeżeli 
będą otrzymywać zadania, którym nie są w stanie sprostać, bę-
dzie to rodzić frustrację, napięcie emocjonalnie i może mieć 
niekorzystne skutki w postaci negatywnego stosunku ucznia 
do szkoły i do samego siebie. Warto, aby nauczyciel wspo-
magający miał przygotowane w teczce kilka zadań dla swo-
ich podopiecznych na tzw. wszelki wypadek. Jeżeli podczas 
lekcji nieoczekiwanie zdarzy się, że nauczyciel przedmiotu 
postawi przed niepełnosprawnym uczniem zadanie, z którym 
ten nie będzie sobie w stanie poradzić nawet z pomocą na-
uczyciela wspomagającego, możemy wówczas sięgnąć do 
teczki i w formie utrwalenia materiału zaproponować mu inne 
ćwiczenie. Pamiętajmy jednak, że takie sytuacje powinny być 
rzadkością. Integracja nie polega na tym, że każdy robi co in-
nego, lecz na tym, że w oparciu o tę samą tematykę każdy 
realizuje zadanie dostosowane do swoich możliwości. Dzieci 
z niepełnosprawnościami również chciałyby być wzorowymi 
uczniami i często mają do tego doskonały potencjał. 

Doświadczenia nauczycieli, z którymi miałam okazję 
rozmawiać, oraz moje własne potwierdzają, że odpo-
wiedni dobór metod i form pracy, dostosowany do potrzeb 
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ucznia, może zdziałać cuda. Jeden z moich intelektual-
nie niepełnosprawnych uczniów miał ogromne trudności 
z zapamiętaniem nazw kolorów. Nauczyliśmy się pisać, 
czytać, dodawać, odejmować, ale kolory ciągle były poza 
jego zasięgiem. Próbowałam różnych znanych mi metod, 
pracowałam z chłopcem w oparciu o skojarzenia, aby 
jeszcze bardziej zwizualizować mu kolory. Wielokrotnie 
powtarzałam: „niebieski jak niebo”, „zielony jak trawa” 
itd. I nic. Posłałam nawet dziecko na badania do okulisty. 
Pewnego dnia wpadłam na pomysł, aby chłopiec wymyślił 
swoje własne skojarzenia. Przygotowałam plansze z ko-
lorami i, pokazując kolejno, mówiłam: „zielony jak…”. 
Oczekiwałam, że chłopiec skojarzy kolor z tym, co jest 
mu bliskie. To okazało się strzałem w dziesiątkę. Mieliśmy 
więc: zielony jak koszulka i czerwony jak kubek, żółty 
jak woda. Skojarzenia, które dla mnie nie niosły żadne-
go znaczenia, okazały się kluczowe dla mojego ucznia. 
Czasami w swojej pracy trzeba bardzo daleko podążyć za 
dzieckiem, aby znaleźć odpowiednią drogę dotarcia do 
jego umysłu.

Na przestrzeni wielu lat pracy w klasach integracyjnych 
spotykałam różnych uczniów. Każdy z nich był wyjątkowy. 
Każdy z nich był też moim nauczycielem. Szczególnie jedna 
dziewczynka, której upór i opór były dla mnie motywacją 

do poszukiwania coraz to nowych metod i rozwiązań. Kiedy 
w zeszłym roku żegnałam swoich uczniów, wyprowadzając 
się do innego miasta, ta właśnie dziewczynka, choć od pół 
roku nie była już moją uczennicą, przyszła z mamą i przy-
niosła mi malutką porcelanową sowę na pożegnanie. Mama 
powiedziała, że chciały mi coś dać, bo zawsze mówiłam, że 
jej niepełnosprawna córka była moim najlepszym nauczy-
cielem. Ta sowa stoi teraz na półce w moim pokoju i każ-
dego dnia przypomina mi o tym, jak wiele można nauczyć 
się od tych młodych ludzi. Klasa integracyjna daje każdemu 
dziecku – ale też nauczycielowi – ogromną szansę.

Katarzyna Trojańska
Pedagog, terapeuta, neuropedagog, nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej w  Polsko-Angielskiej Szkole Podsta-
wowej Edison w Warszawie, gdzie realizuje „Edukację 
skrojoną na miarę”, pomagając uczniom poznać siebie, 
swój potencjał i wykorzystywać własne zasoby w proce-
sie uczenia się. Pasjonatka teatru, prowadząca przez kilka 
lat grupę „Teatr 3A”. Terapeuta EEG Biofeedback

Załącznikem do artykułu jest plan aktywności i system motywacyjny (s. 29–35) .
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Najważniejsza z planowanych zmian, które ma wpro-
wadzić projektowana Ustawa Prawo oświatowe, dotyczy 
struktury szkolnictwa. W ocenie jej twórców zwłaszcza 
gimnazja nie spełniają w sposób należyty swoich funkcji, 
w związku z czym będą one wygaszane, tak aby zostać 
wyeliminowane całkowicie z systemu oświaty z dniem  
1 września 2019 r. Istotne zmiany miałyby objąć także sys-
tem szkolnictwa zawodowego, który w ocenie twórców 
projektu nie stanowi obecnie atrakcyjnej ścieżki eduka-
cyjnej dla młodzieży. Docelowa struktura szkolnictwa: 
ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea ogól-
nokształcące, pięcioletnie technika, trzyletnie branżowe 
szkoły I stopnia, dwuletnie branżowe szkoły II stopnia, trzy-
letnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły 
policealne.

Harmonogram planowanej reformy:
● na poziomie gmin: 

● rok szkolny 2017/2018: rozpoczęcie nauki przez 
uczniów klas VI szkoły podstawowej w klasach 
VII szkoły podstawowej, jednoczesne rozpo-
częcie wygaszania gimnazjów; w tym roku 
szkolnym nie będzie już prowadzona re-
krutacja do klas I szkoły gimnazjalnej,

● rok szkolny 2018/2019: ukończenie 
klas III gimnazjum przez ostatni 
rocznik dzieci; 1 września 2019 r. 
z systemu oświaty znikną gim-
nazja;

● na poziomie powiatów:
● rok szkolny 2017/2018: po-

wstawanie szkół branżowych 
I stopnia, wprowadzenie bran-

żowej szkoły I stopnia w miejsce obecnych szkół za-
wodowych planowane jest od 1 września 2017 r.,

● rok szkolny 2019/2020: rozpoczęcie zmian w liceach 
ogólnokształcących i technikach,

● rok szkolny 2020/2021: wprowadzenie branżowej 
szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły 
I stopnia,

● rok szkolny 2023/2024: zakończenie wprowadzania 
zmian w liceach ogólnokształcących i technikach.

Biorąc pod uwagę powyższy harmonogram, w roku szkol-
nym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techni-
ków i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną ucznio-
wie kończący klasę III gimnazjum oraz dzieci kończące klasę 
VIII szkoły podstawowej. Uczniowie kończący gimnazjum będą 
kształcili się w trzyletnich liceach ogólnokształcących i cztero-
letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły 
podstawowej rozpoczną naukę w czteroletnim liceum bądź 
pięcioletnim technikum. Możliwe będzie także kontynuowanie 

nauki w klasach I branżowej szkoły I stopnia.

Nowe typy szkół
Projekt ustawy zakłada, że kształcenie w branżo-

wej szkole I stopnia odbywałoby się w zawodach 
ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa za-

wodowego. Wszystkie zawody przyporządko-
wane do tego typu szkoły będą najpewniej 

zawodami jednokwalifikacyjnymi, przy 
czym część z nich miałaby kwalifikację 
wspólną z zawodem nauczanym na 
poziomie technikum. Umożliwi to ab-
solwentom tego rodzaju placówki kon-
tynuowanie nauki w branżowej szkole II 
stopnia w celu uzyskania dyplomu tech-

Co dalej?
16 września minister edukacji przedstawiła projekt aktu prawnego, który na nowo określa sposób  

funkcjonowania systemu oświaty. rząd przy okazji planuje wprowadzić nowe rozwiązania ustrojowe.

M a r c i n  M a j c h r z a k
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nika, a także wykształcenia średniego branżowego. Ponadto 
absolwent mógłby kontynuować naukę w liceum ogólnokształ-
cącym dla dorosłych od klasy II. Uczniowie szkoły branżowej 
I stopnia przystępowaliby do jednego egzaminu potwierdzają-
cego kwalifikacje w zawodzie. 

Ponieważ pierwsi absolwenci szkół branżowych I stop-
nia mieliby ukończyć naukę w 2020 r., planowane jest 
utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 dwuletnich szkół 
branżowych II stopnia. Byłyby to szkoły dla młodzieży, 
w których kształcenie odbywałoby się w zawodach ujętych 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla któ-
rych przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Zawody 
te byłyby kształcone na poziomie technika, posiadając kwa-
lifikację wspólną z zawodem nauczanym w szkole branżo-
wej I stopnia. Planowane jest wyodrębnienie w zawodach 
kształconych na poziomie technikum maksymalnie dwóch 
kwalifikacji. Ukończenie tego typu szkoły miałoby umożli-
wić uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje za-
wodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia średniego 
branżowego. Absolwenci natomiast mieliby możliwość przy-
stąpienia do egzaminu maturalnego, zdawanego z trzech 
obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematy-
ki oraz języka obcego nowożytnego. Uzyskanie branżowe-
go świadectwa dojrzałości miałoby umożliwić ubieganie się 
o przyjęcie na studia I stopnia o profilu praktycznym.

W projekcie ustawy znalazła się także propozycja utwo-
rzenia tzw. centrum kształcenia zawodowego i ustawiczne-
go. Organy prowadzące szkoły dla dorosłych, szkoły pro-
wadzące kształcenie zawodowe lub placówki: kształcenia 
ustawicznego, kształcenia praktycznego, ośrodków dokształ-
cania i doskonalenia zawodowego będą mogły połączyć jed-
nostki oświatowe w zespół – centrum kształcenia zawodo-
wego i ustawicznego. W jego skład będzie mogła wchodzić 
co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe 
i jedna placówka kształcenia praktycznego.

Oddziały przygotowawcze 
Nowe oddziały mają ułatwić uczniom przybywającym 

z zagranicy szybkie włączenie się do regularnej nauki szkol-
nej wraz z uczniami polskimi. Byłyby tworzone na wniosek 
dyrektora szkoły przez organ prowadzący, także w trakcie 
trwania roku szkolnego. 

Program wychowawczo-profilaktyczny 
Projekt ustawy zakłada wprowadzenie w miejsce dwóch 

dotychczasowych programów – wychowawczego i profilak-
tycznego – jednego programu: profilaktyczno-wychowawcze-
go. Szkoła będzie realizować program wychowawczo-profilak-
tyczny przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności 
szkolnej. Program miałby być dostosowany do potrzeb roz-

wojowych uczniów i obejmować treści oraz działania o cha-
rakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także 
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Kompetencje do uchwale-
nia programu miałaby rada rodziców (w porozumieniu z radą 
pedagogiczną) lub wyłącznie rada pedagogiczna w szkołach 
i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców.

Obowiązek szkolny i nauki
Obowiązek szkolny będzie rozpoczynał się z początkiem 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy siedem lat, oraz będzie trwał do ukończenia szkoły 
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku 
życia. Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie speł-
niany po ukończeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Ramowe plany nauczania
Projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowych wytycz-

nych w upoważnieniu ustawowym dla ministra oświaty i wy-
chowania do wydania rozporządzenia w sprawie ramowych 
planów nauczania. Dzięki temu możliwe będzie określenie 
w rozporządzeniu informacji zawierających m.in.:

● minimalny tygodniowy wymiar godzin obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych oraz minimalny wymiar 
godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełno-
sprawnych dla poszczególnych klas, uwzględniający 
w szczególności zakres celów kształcenia i treści na-
uczania określonych w podstawie programowej,

● maksymalny wymiar godzin, które dyrektor szkoły może 
przeznaczyć na okresowe lub roczne zwiększenie licz-
by godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realiza-
cję zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona 
podstawa programowa, lecz program nauczania tych 
zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 
nauczania, uwzględniając potrzebę dostosowania oferty 
edukacyjnej do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Organizowanie wolontariatu
Projektowana Ustawa Prawo oświatowe zakłada obo-

wiązek uregulowania w statutach szkół i placówek sposobu 
organizowania i realizowania wolontariatu. Planowane jest 
także wprowadzenie zapisu, który będzie umożliwiał samo-
rządowi uczniowskiemu, w porozumieniu z dyrektorem, po-
dejmowanie działań z zakresu wolontariatu. W celu spraw-
nej koordynacji zadań samorząd uczniowski będzie mógł 
wyłonić ze swojego składu radę wolontariatu.

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

Z KAŻDEJ STRONY | Co dalej?



Poczytaj(my) | SZKOŁA JUTRA

Pojawia się coraz więcej projektów skierowanych do 
młodych osób, mających na celu promowanie czytelnictwa. 
Mimo to wielu uczniów wciąż niechętnie sięga zarówno po 
szkolne lektury, jak i po literaturę dla nastolatków. Dlatego 
dla osiągnięcia lepszego efektu warto różnorodne akcje połą-
czyć w jedną kampanię, tak aby każdy uczeń znalazł w niej 
coś dla siebie.

Od czego zacząć
Aby rozpocząć przygotowania, należy odpowiedzieć so-

bie na dwa podstawowe pytania: w jakim celu podejmujemy 
działania i do kogo będą one skierowane? To od odpowiedzi 
zależeć będzie kształt i forma naszych działań. Inne zadania 
przygotujemy przecież dla uczniów szkoły podstawowej, 
a inne dla gimnazjalistów czy licealistów. Ważne jest również, 
jakimi środkami zamierzamy osiągnąć efekt. Czy chętniej się-
gniemy po przysłowiowy kij, czy zrezygnujemy z niego na 
rzecz marchewki? Przygotowana przeze mnie kampania opie-
ra się na elementach grywalizacji (gamifikacji), czyli skłania 
ku nagradzaniu i dostrzeganiu tego, co uczeń zrobił dobrze. 
Zgodnie z takimi założeniami można w łatwy sposób wykre-
ować szereg czynności związanych z czytaniem, które po-
zwolą dzieciom zdobyć określone „dobra” (np. dodatkową 
ocenę z języka polskiego czy lepszy stopień z zachowania).

Od ogółu do szczegółu 
Każda szkoła posiada własny koloryt i specyfikę funkcjo-

nowania. W dużej mierze od tych czynników będą również 
zależały działania w ramach kampanii. Inaczej rozplanuje-
my pracę w dużej placówce ze świetnie zaopatrzoną biblio-
teką, którą można włączyć w krąg zainteresowań, a inaczej 
w małej, gdzie takowej biblioteki nie ma.

Pamiętajmy także o predyspozycjach uczniów. Dość ła-
two jest zaangażować dzieci uzdolnione plastycznie i tu spra-
wa jest prosta – organizujemy lub wyszukujemy konkursy, 
w których należy przygotować pracę będącą ilustracją tekstu 
lub jego interpretacją. Można również skorzystać z artystycz-
nego zacięcia podopiecznych, angażując ich w projekt kre-
atywny, np. zaproponować im, by stworzyli fotografie inspiro-
wane okładkami ulubionych lub wybranych książek. Oprócz 
zmysłu plastycznego wykorzystamy przy tym zadaniu nowo-
czesne technologie – tak bliskie uczniom, a jednak nieczęsto 
wykorzystywane w trakcie zajęć. Idąc krok dalej, ale pozosta-
jąc jednak przy zdobyczach techniki, można zaproponować 
uczniom nakręcenie filmu stanowiącego ich interpretację wy-
branej publikacji. Ogromna wartość takich działań polega na 
tym, że mamy niepowtarzalną okazję dowiedzieć się, w jaki 
sposób młodzi ludzie „czują” literaturę, jak przepuszczają ją 
przez filtr własnych młodzieńczych doświadczeń.

Poczytaj(my)
„czytam, bo lubię” –  usłyszenie takiego zdania od ucznia jest marzeniem  

niemal każdego nauczyciela. co zrobić, by się spełniło?  
warto zorganizować specjalną kampanię!

J o a n n a  K r z e m i ń s k a
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Osobną grupę docelową mogą stanowić młodzi ludzie 
obdarzeni tzw. lekkim piórem. Możemy z nimi np. spróbo-
wać dopisywać dalsze losy bohaterów lub zapraszać postaci 
z różnych książek na spotkania we wspólnym tekście.

Najtrudniej jest zachęcić tych, którzy w ogóle nie czy-
tają i tkwią w przekonaniu, że czytanie jest niepotrzebne. 
Tu zadziałać może mała próba „przekupstwa”. W zamian za 
np. zorganizowanie wolontariatu, w ramach którego ucznio-
wie będą czytać młodszym dzieciom swoje ulubione książki 
z dzieciństwa (lub odkryte właśnie, ale stosowne do wieku 
maluchów pozycje), otrzymają dodatkowe punkty (szcze-
gólnie potrzebne gimnazjalnym trzecioklasistom). Warto np. 
spróbować umówić się z pobliskim przedszkolem, że raz na 
tydzień czy dwa tygodnie przyprowadzimy lektorów, którzy 
poczytają i zaproponują przedszkolakom zabawy nawiązu-
jące do tekstu. Podobną współpracę można nawiązać z se-
niorami. Alternatywą dla tego typu działań jest lista lektur 
nadobowiązkowych – można przedstawić uczniom na po-
czątku roku lub semestru spis tytułów, za przeczytanie któ-
rych otrzymają dodatkowy dobry stopień.

Jako jedną z mniejszych akcji organizowanych w ramach 
kampanii można przeprowadzić konkurs na najbardziej kre-
atywny ekslibris. Młodzi mogą zaproponować znak, którym 
chcieliby opatrzyć książki zgromadzone we własnym zbio-
rze (przy okazji rozmowy na ten temat dowiemy się, w któ-
rych domach kupuje się i czyta książki). Można też rozdać 
zakładki i poprosić, by uczniowie napisali w kilku zdaniach 
pracę rozpoczynającą się od słów: „Moja zakładka zamiesz-
ka w…”. Zakładek nie trzeba kupować, w internecie można 
znaleźć projekty gotowe do druku.

Uzupełnieniem wszystkich działań może być zbiórka 
książek, np. dla oddziału dziecięcego wybranego szpitala. 
Warto poprosić uczniów, by zaangażowali się w poszuki-
wania, a później wspólnie przekazali zbiory. Być może to 
właśnie mali pacjenci staną się dla nich doskonałymi słucha-
czami i inspiracją.

Zmieścić wszystko w kalendarzu...
Kiedy wiemy już, na jakie zajęcia możemy sobie pozwo-

lić, dobrze jest usiąść z kalendarzem roku szkolnego i wpisać 
w niego wszystkie te imprezy, które mają charakter jednorazo-
wy (np. konkursy), ale wymagają przygotowania i wysiłku ze 
strony uczniów. Dobrze by było, gdyby nie zbiegały się w jed-
nym miesiącu, a jeszcze lepiej, gdyby nawet nie następowa-
ły miesiąc po miesiącu. Warto jest wybrać po jednym dużym 
wydarzeniu w każdym semestrze albo wręcz zdecydować się 
tylko na jednokrotne stanięcie w konkursowe szranki.

Część zadań można zrealizować w trakcie lekcji, np. po-
traktować kręcenie filmu jako alternatywną formę omawia-
nia lektury. Istnieje szansa, że nawet najnudniejsza, zdaniem 
uczniów, pozycja zyska nieco na atrakcyjności. Nie bójmy się 
też, że takie niestandardowe działania spowodują brak reali-

zacji podstawy programowej (często pojawiają się takie głosy 
przy okazji kreatywnych pomysłów nauczycieli). Przygotowu-
jąc scenariusz, dokonujemy analizy i interpretacji (wybieramy 
najważniejsze wydarzenia, uzasadniamy je), kręcąc i montu-
jąc film, wykorzystujemy nowoczesne technologie, poza tym 
ćwiczymy kompetencje społeczne uczniów: uczymy współ-
pracy i odpowiedzialności za pracę grupy oraz dajemy każ-
demu szansę na odniesienie sukcesu (przydzielamy zadanie 
zgodne z możliwościami i zdolnościami dziecka).

Planując działania, warto przygotować tabelę, do której 
wpiszemy ich nazwy i planowany termin realizacji (będzie 
to również dodatkowa podpowiedź – ściąga w trakcie roku 
szkolnego). Przykładowy rozkład może wyglądać tak:

Działanie Termin realizacji

„Książki naszego dzieciństwa” 
– wolontariat polegający na 
czytaniu młodszym dzieciom

Planowanie: wrzesień,
realizacja: październik– 
czerwiec

Koło czytelnicze Wrzesień–czerwiec

Lektury nadobowiązkowe Wrzesień–czerwiec

Konkurs plastyczny Październik–grudzień

Zbiórka książek Marzec–kwiecień

„Żywe okładki” – tworzenie 
zdjęć inspirowanych okładka-
mi ulubionych książek

Maj–czerwiec

Kiedy jest już gotowe...
Trzeba podjąć jeszcze jeden wysiłek – z entuzjazmem 

przedstawić swój pomysł zarówno innym nauczycielom, 
jak i uczniom. Ci pierwsi mogą w znaczący sposób ułatwić 
realizację zaplanowanych działań (jedna osoba koordynuje, 
pozostałe osoby dzielą się obowiązkami), a bez tych drugich 
rzecz się po prostu nie odbędzie. Im większy będzie Wasz 
zapał, tym większa szansa, że projekt się powiedzie.

Joanna Krzemińska
Polonistka, od 10 lat związana ze Szkołami MIKRON 
w Łodzi. Nauczyciel języka polskiego i terapeuta z zakre-
su terapii pedagogicznej. Pomysłodawca i koordynator 
Konkursu filmowego „Lektury w kadrze” oraz Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego „Baśnie, naturalnie!”. 
Inicjatorka programu eTwinning „Stworzeni z wyobraź-
ni”. Członkini grupy zrzeszającej kreatywnych nauczy-
cieli Superbelfrzy. Autorka bloga www.zakreconybelfer.
blogspot.com

Opisane powyżej działania pochodzą z realizowanej przez autorkę kampanii 
na rzecz czytelnictwa pt. „Czytam, bo lubię”, w którą zaangażowani zostali 
uczniowie łódzkich szkół MIKRON. Największą popularnością, jak do tej 
pory, cieszą się projekty „Lektury nadobowiązkowe” oraz „Żywe okładki”.

SZKOŁA JUTRA | Poczytaj(my)
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Nauczyciel powinien uczestniczyć we wszelkich for-
mach doskonalenia zawodowego. Zgodnie z art. 12 

ust. 3 Karty nauczyciela (KN) nauczyciele zobowiązani są do 
podnoszenia swojej wiedzy ogólnej i zawodowej. Nauczy-
ciel powinien tego dokonywać, korzystając z prawa pierw-
szeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonale-
nia zawodowego. Tym samym doskonalenie zawodowe 
realizowane we wszystkich dopuszczanych prawem formach 
jest obecnie uznawane za podstawowy sposób podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych pedagogów. W obecnym brzmie-
niu przepisów nie przewiduje się możliwości, by organ spra-
wujący nadzór pedagogiczny mógł zobowiązać nauczyciela 
do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie 
(możliwość taka istniała do 2009 r.).

Dyrektor ma obowiązek wspomagać nauczycieli 
w ich doskonaleniu zawodowym. Dyrektor nie może 

zmuszać nauczyciela do podjęcia samokształcenia, lecz po-
winien stosować takie działania, które stworzą w danej jed-
nostce oświatowej odpowiednie warunki do realizowania 
doskonalenia zawodowego przez tych nauczycieli, którzy 
chcą się dokształcać z własnej woli. Dodatkowo dyrektor, 
w ramach sprawowanego w szkole nadzoru pedagogiczne-
go, powinien wspomagać nauczycieli w realizacji ich zadań, 
m.in. przez planowanie odpowiednich działań rozwojo-
wych, w tym motywowanie do doskonalenia zawodowego  
(§ 24 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia w sprawie nadzoru 
pedagogicznego).

Aktywność w doskonaleniu zawodowym jest 
uwzględniana przy ocenie nauczyciela. Chociaż na-

uczyciel nie może być zmuszony przez dyrektora czy organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny do podejmowania aktyw-
ności w zakresie doskonalenia zawodowego, to jego inicja-
tywa na tym polu znajduje następnie odzwierciedlenie 
w uzyskanej przez niego ocenie pracy. Zgodnie z § 2 ust. 8 

pkt 3 Rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokony-
wania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwo-
ławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oce-
niającego dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy 
nauczyciela, uwzględniając m.in. jego aktywność w dosko-
naleniu zawodowym.

Doskonalenie zawodowe realizowane jest w ramach 
czasu pracy nauczyciela. Zgodnie z art. 42 ust. 1 KN 

czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 
zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach 
tego czasu nauczyciel jest obowiązany realizować m.in. za-
jęcia i czynności związane z przygotowaniem do zajęć, sa-
mokształceniem, ale również z doskonaleniem zawodowym. 
Dyrektor powinien zatem organizować pracę nauczyciela, 
w tym przydzielać mu tzw. inne zajęcia i czynności wynika-
jące z zadań statutowych szkoły, w taki sposób, aby nauczy-
cielowi pozostawał jeszcze czas (w ramach 40-godzinnego 
tygodnia pracy) na podejmowanie czynności związanych 
z jego doskonaleniem zawodowym.

Doskonalenie zawodowe może odbywać się w cza-
sie trwania ferii. Chociaż zasadą jest, że nauczycielo-

wi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy prze-
widziano ferie letnie i zimowe, przysługuje w tym czasie 
urlop wypoczynkowy, to jednak przepisy dopuszczają moż-
liwość, by dyrektor zobowiązał w tym czasie nauczyciela do 
podejmowania określonych czynności. Jedną z nich jest ko-
nieczność uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym 
w określonej formie (art. 64 ust. 2 pkt 3 KN). Czynności te nie 
powinny łącznie zająć więcej niż siedem dni.

Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego na-
uczycieli należy do kompetencji stanowiących rady 

pedagogicznej. Kompetencje stanowiące rady pedagogicz-
nej określa art. 41 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty. Wśród 

Doskonalenie zawodowe
10 najważniejszych zasad

M a r c i n  M a j c h r z a k
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nich znajduje się uprawnienie do podjęcia przez radę peda-
gogiczną uchwały w sprawie ustalenia organizacji doskona-
lenia zawodowego nauczycieli. W efekcie rada pedagogicz-
na może uchwalić np. obowiązujący w danym roku szkolnym 
plan doskonalenia zawodowego bądź zobowiązać nauczy-
cieli, w tym dyrektora, do organizowania i udziału w określo-
nych formach doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe ma znaczenie przy plano-
waniu nadzoru pedagogicznego. Zgodnie z § 25 Roz-

porządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego do obowiąz-
ków dyrektora należy opracowanie na każdy rok szkolny planu 
nadzoru pedagogicznego, który powinien zawierać m.in. spo-
sób planowania działań rozwojowych nauczycieli, w tym spo-
sób motywowania ich do doskonalenia zawodowego. Zapla-
nowane przez dyrektora działania powinny następnie znaleźć 
odzwierciedlenie w przyjętej przez radę pedagogiczną uchwa-
le dotyczącej ustalenia organizacji doskonalenia zawodowe-
go. Kwestie związane z zasadami organizowania w szkołach 
doskonalenia zawodowego na należytym poziomie zostały 
również poruszone w Rozporządzeniu w sprawie wymagań 
wobec szkół i placówek, które jako jedno z wymagań stawia-
nych szkołom wymienia takie zarządzanie jednostką oświato-
wą, które sprzyja doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. 
Spełnianie ww. wymagań jest następnie badane w trakcie 
przeprowadzanej w placówce ewaluacji zewnętrznej.

środki na doskonalenie zawodowe są zagwarantowane 
w budżetach organów prowadzących. Artykuł 70a KN 

zobowiązuje organy prowadzące do wyodrębnienia odpowied-
nich środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Wysokość zagwarantowanych w ten sposób środ-
ków powinna wynieść co najmniej 1 proc. planowanych rocz-
nych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli. Podział tych środków powinien nastąpić po zasię-
gnięciu przez organ prowadzący opinii związków zawodo-
wych zrzeszających nauczycieli. Dodatkowe środki powinny 
zostać wyodrębnione w budżetach wojewodów, a także w bu-
dżecie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

Dyrektor określa potrzeby w zakresie doskonalenia 
zawodowego, uwzględniając wnioski nauczycieli. 

Dyrektor szkoły ma obowiązek określić na każdy rok szkolny 
potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
Musi przy tym uwzględnić: wyniki ewaluacji wewnętrznej 
i zewnętrznej oraz wnioski z nich, wyniki egzaminu gimna-
zjalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i matu-
ralnego, zadania związane z realizacją podstawy programo-
wej, wymagania wobec szkół i placówek.

Oprócz tego dyrektor musi uwzględnić wnioski nauczy-
cieli o dofinansowanie wybranych form doskonalenia zawo-
dowego, do których należą:

● opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli,

● opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria 
oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczy-
cieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

● koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia na-
uczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego 
przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w róż-
nych formach doskonalenia zawodowego, a w szcze-
gólności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Środki na dofinansowanie ww. form doskonalenia za-
wodowego pochodzą z budżetów organów prowadzących. 
Warto pamiętać, że wnioski o dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli dyrektorzy muszą złożyć najpóź-
niej do 30 listopada danego roku, dlatego swój ewentualny 
wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej.

Wysokość dofinansowania do czesnego określa organ 
prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół 

i placówek. Plan finansowania form doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli opracowywany jest przez organ prowadzący, 
który powinien brać pod uwagę: wnioski dyrektorów, wyniki 
egzaminu gimnazjalnego, potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie i maturalnego, wyniki ewaluacji wewnętrznej 
i zewnętrznej oraz płynące z nich wnioski, podstawowe kie-
runki realizacji polityki oświatowej państwa. W przypadku 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli organ prowadzący 
powinien, w porozumieniu z dyrektorami, ustalić maksymalną 
kwotę dofinansowania obowiązującą w danym roku. Dodat-
kowo organ prowadzący powinien określić specjalności i for-
my kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Podstawa prawna: 

•	 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r.  

poz. 1379),

•	 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270),

•	 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. 

w  sprawie kryteriów i  trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu 

postępowania odwoławczego oraz składu i  sposobu powoływania zespołu 

oceniającego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1538),

•	 Ustawa z  dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r.  

poz. 2156 ze zm.),

•	 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. 

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015 r. poz. 1214).

Marcin Majchrzak
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Załącznikiem do artykułu jest wzór dokumentu (s. 38).
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Wyrażanie własnych opinii, zwłaszcza tych krytycznych, 
jest jednocześnie bardzo ważnym i sprawiającym trudności 
elementem międzyludzkiej komunikacji. Zwłaszcza krytyka 
może być trudna zarówno dla osoby, która ją wyraża, jak 
i dla tej, do której jest skierowana. Wynika to z wielu nie-
konstruktywnych, a zarazem nieprawdziwych przekonań 
dotyczących krytyki. Również wyrażanie opinii, która w za-
łożeniu wcale nie ma być krytyczna, a jedynie mówić drugiej 
osobie coś o nas (naszych poglądach, wartościach, potrze-
bach, oczekiwaniach, przemyśleniach), może sprawiać nam 
trudność i wywoływać nie zawsze uzasadnione obawy.

Sztuka formułowania opinii i krytyki wiąże się bezpośred-
nio z asertywnością – cenną umiejętnością interpersonalną, 
pozwalającą wyrażać siebie i dbać o swoje interesy, przy 
jednoczesnym respektowaniu interesów i psychologicz-
nych granic innych ludzi. W wielu sytuacjach 
bywa to jednak trudne, zwłaszcza 
jeśli nie mamy przećwi-
czonych asertyw-
nych zachowań.

Dlaczego to takie 
trudne?

Formułując do-
wolną opinię, może-
my spotkać się z kry-
tyką – i to nie zawsze 
konstruktywną. Im     

ważniejszej dla nas kwestii ta opinia dotyczy, tym bardziej 
możemy się krytyki obawiać, ponieważ może nas zaboleć. 
Nasze obawy mogą dotyczyć też tego, jak wypadniemy, za-
bierając głos, czy się nie „wygłupimy”, czy uda nam się ja-
sno wyrazić swoje myśli i zostaniemy właściwie zrozumiani 
itp.

Wyrażanie krytyki wielu osobom nastręcza szczególnych 
trudności, ponieważ nie tylko wymaga sformułowania wła-
snej opinii, ale może również zostać szczególnie źle odebra-
ne przez drugą osobę. Wielu z nas ma gdzieś z tyłu głowy 
przekonanie, że nie należy „sprawiać 
innym przykrości”, „czepiać 
się” czy „maru-
dzić”.  

Krytyka i konstruktywne wyrażanie opinii | DOSKONALENIE I ROZWÓJ

Krytyka i konstruktywne 
wyrażanie opinii

umiejętne wyrażanie opinii i krytyki jest niezwykle ważne w wielu obszarach codziennego życia.  
bywa kłopotliwe, a nawet trudne. jak formułować swoje zdanie i wyrażać krytykę, by przekazać to,  

co chcemy powiedzieć, w sposób konstruktywny –  zarówno dla nas, jak i dla drugiej strony?

M a g d a l e n a  G o e t z
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Wolimy czasem przemilczeć pewne kwestie bądź próbować 
wyrażać się nie wprost (co nierzadko bywa niewłaściwie 
rozumiane), zamiast otwarcie mówić to, co chcemy powie-
dzieć.

Z drugiej strony nie brak też osób, którym krytyka przy-
chodzi łatwo, ale jest formułowana w sposób raniący, przykry 
dla innych. Taka krytyka najczęściej powoduje dwie reakcje: 
albo skrytykowanej osobie jest smutno, czuje się zraniona, 
obniża to jej samoocenę i może nasilać lęk przed kolejnymi 
ocenami, albo reaguje defensywnie, agresją, w myśl zasady 
„najlepszą obroną jest atak”. W obu wypadkach krytyka nie 
daje pożądanego efektu, tzn. nie powoduje konstruktyw-
nych działań skrytykowanej osoby – w pierwszym przypad-
ku sprawia, że taka osoba stara się jej unikać (uczeń może 
np. przestać się zgłaszać, starać się nie zwracać na siebie 
uwagi nauczyciela, a w skrajnych sytuacjach doświadczyć 
lęku, który przerodzi się w fobię szkolną i poskutkuje unika-
niem chodzenia na lekcje). W drugim natomiast może stać 
się przyczyną nierzadko burzliwych konfliktów. W żadnym 
z tych wypadków skrytykowana osoba nie poświęca czasu 
na konstruktywną refleksję nad krytyką, a jedynie stara się 
przed nią ratować.

Styl komunikowania się
W komunikacji interpersonalnej wyróżnia się zasadniczo 

trzy style: agresywny, pasywny (uległy) oraz asertywny. Każ-
dy z nich pojawia się w komunikacji większości z nas, ale 
zazwyczaj jeden z nich dominuje.

Styl agresywny polega na wyrażaniu emocji i opinii 
w sposób bezpośredni, ale jednocześnie niekonstruktywny, 
bez poszanowania praw i uczuć drugiej osoby, a więc bez 
zwracania uwagi na empatię, takt. Agresywna ekspresja nie 
musi być celowo obliczona na sprawienie komuś przykrości, 
zazwyczaj jednak taki właśnie jest jej efekt. Charakterystycz-
ne dla stylu agresywnego jest wyrażanie przede wszystkim 
negatywnych emocji oraz używanie wielu nacechowanych 
negatywnie, oceniających określeń (w tym etykiet, np. „jesteś 
idiotą”, „jesteś beznadziejny”, „leniwa”, „niewdzięczna”, 
„złośliwy”, oraz uogólnień, np. „nigdy się nie starasz”, „nic ci 
nie wychodzi”). Wywołuje silne emocje u obu stron i w zasa-
dzie uniemożliwia zarówno porozumienie, jak i wyciąganie 
konstruktywnych wniosków.

Styl uległy charakteryzuje się z kolei brakiem bezpośred-
niego wyrażania opinii i uczuć w efekcie nadmiernego kon-
centrowania się na uczuciach i ocenach innych ludzi. Osoba 

DOSKONALENIE I ROZWÓJ | Krytyka i konstruktywne wyrażanie opinii

 Wyrażanie asertywnych opinii  
 wymaga w pierwszej kolejności  
 dania sobie do tego prawa 
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posługująca się tym stylem chce dać coś innym do zrozumie-
nia lub nadmiernie „owija w bawełnę”, licząc, że słuchacze 
domyślą się, o co jej chodzi. Niestety nie zawsze tak się dzie-
je. W parze z taką komunikacją werbalną idą często sygna-
ły niewerbalne sygnalizujące nieśmiałość lub skrępowanie: 
cichy głos, unikanie wzroku rozmówcy, brak przekonania 
w głosie, wycofana postawa ciała. Czasem osoby te rezygnu-
ją w ogóle z wyrażenia swojej opinii lub wręcz mówią coś 
przeciwnego – tylko po to, by sprawić komuś przyjemność. 
Osoby komunikujące się w ten sposób często chcą, by inni 
dobrze czuli się w ich towarzystwie, mogą jednak sprawiać 
wrażenie nieszczerych. Często są też sfrustrowane, kiedy 
inni nie rozumieją, co chcą im przekazać.

Styl asertywny łączy najlepsze cechy powyższych, a jed-
nocześnie jest pozbawiony ich wad. Osoba asertywna wy-
raża swoje emocje i opinie otwarcie i szczerze, ale stara 
się sformułować je drugiej stronie w sposób jak najbardziej 
taktowny i niezagrażający. W zależności od sytuacji osoba 
asertywna może formułować asertywne komunikaty przy-
jaźnie bądź z dystansem, kreując przyjacielską lub bardziej 
neutralną, profesjonalną atmosferę – w zależności od tego, 
co uważa za właściwe i słuszne. Nigdy jednak jej celem nie 
jest zranienie rozmówcy, szanuje ona bowiem jego psycho-
logiczne granice, interesy lub potrzeby.

Co więcej, w stylu asertywnym istotny jest możliwie 
merytoryczny, czytelny i jasny przekaz. Styl ten jak najbar-
dziej pozwala też na wyrażanie trudnych emocji, ale pole-
ga właśnie na ich wyrażaniu (werbalnym, przy stonowanej 
mimice), a nie bezpośrednim okazywaniu (silną ekspresją, 
krzykiem, płaczem, groźnymi minami, gestykulacją itp.). 
Przykład: „Sprawdziłam twoją pracę. Zdecydowałam się ją 
zaliczyć, bo oddałeś ją w terminie i zawarłeś w niej to, co 
najważniejsze – odniosłeś się i do przebiegu, i do przyczyn 
oraz skutków opisywanych wydarzeń. Wiedz jednak, że nie 
jestem z tej pracy w pełni zadowolona – jest w niej spo-
ro błędów rzeczowych, nie jest też dobrze zaplanowana. 
Sprawia wrażenie pisanej w dużym pośpiechu, jakbyś pisał 
ją szybko, bez planu, a później nie sprawdził, tylko od razu 
oddał. Konkretne błędy zaznaczyłam ci w tekście. Dlatego 
dostałeś tylko trzy z minusem. Myślę jednak, że jeśli na-
stępnym razem zabierzesz się do pracy trochę wcześniej, 
bardziej popracujesz nad kompozycją, stylem, a przede 
wszystkim dobrze sprawdzisz opisywane fakty i unikniesz 
błędów rzeczowych, masz szansę na dużo lepszą ocenę”.

Asertywne opinie
Wyrażanie asertywnych opinii wymaga w pierwszej 

kolejności dania sobie do tego prawa. Każdy ma bowiem 
prawo do otwartego wyrażania swojego zdania. Jednocze-
śnie asertywność oznacza, że będziemy się przy tym liczyć 
z uczuciami drugiej osoby i uszanujemy jej psychologiczne 
granice. Dlatego komunikat asertywny:

● nigdy nie jest celowo obliczony na zrobienie komuś 
przykrości,

● jeśli komunikuje coś przykrego dla drugiej osoby, to 
dlatego, że zakomunikowanie jej tego jest potrzebne 
z punktu widzenia jej dobra lub dobra innych osób.

Nie znaczy to, że asertywne wyrażenie opinii czy krytyki nie 
sprawi komuś przykrości – bo może tak być. Tak naprawdę nikt 
nie lubi być krytykowany, nawet w najbardziej konstruktywny 
sposób. Czasem jednak pewne rzeczy trzeba powiedzieć – dla 
dobra osoby krytykowanej (aby wiedziała, co, dlaczego i w jaki 
sposób powinna zmienić), innych osób z jej otoczenia (jeśli np. 
osoba ta źle je traktuje) bądź nas samych (kiedy to w nas uderza 
zachowanie tej osoby lub np. nieodpowiadające nam zmiany, 
które chce wprowadzić ktoś z rady pedagogicznej). Asertyw-
ne wyrażanie swoich myśli powoduje jednak, że to, co chce-
my przekazać, jest dla partnera interakcji bardziej zrozumiałe, 
mniej zagrażające i łatwiejsze do przyjęcia. Otwiera też pole do 
merytorycznej dyskusji i porozumienia.

Osoby mające tendencję do opisanych wyżej agresyw-
nych zachowań (często mogących wynikać z frustracji i roz-
czarowania postępowaniem innych, np. uczniów) powinny 
starać się powściągnąć emocje (najlepiej uczymy się tego 
dzięki regularnym ćwiczeniom i staraniom w praktyce) i nie 
pozwalać, by to one nadawały ton i kierunek ich ekspresji.

Formułowanie asertywnego komunikatu
Pełny komunikat asertywny składa się z czterech rodza-

jów ekspresji odnoszących się do różnych płaszczyzn psy-
chicznego funkcjonowania: obserwacji (spostrzeżeń), myśli 
(opinii), emocji (uczuć) oraz potrzeb (oczekiwań).

Obserwacje odnoszą się do jak najbardziej obiektyw-
nie ujętych faktów, tego, co rejestrują nasze zmysły (bez 
wyciągania wniosków, formułowania ocen czy spekulowa-
nia). Dopiero komunikowanie myśli odnosi się do naszych 
ocen, wniosków, hipotez, przypuszczeń i przekonań. Uczu-
cia, często najtrudniejsze do zakomunikowania, dotyczą 
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Pełny komunikat asertywny 
składa się z czterech rodzajów 
ekspresji odnoszących 
się do różnych płaszczyzn 
psychicznego funkcjonowania: 
obserwacji (spostrzeżeń), myśli 
(opinii), emocji (uczuć) oraz 
potrzeb (oczekiwań).
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naszych stanów emocjonalnych związanych z sytuacją lub 
tematem, o którym mówimy, i wreszcie potrzeby to komu-
nikaty wyrażające nasze oczekiwania, nadzieje, potrzeby, 
pomysły rozwiązań.

Wyrażając swoją opinię na dany temat, nie musimy po-
sługiwać się wszystkimi tymi rodzajami ekspresji, ale wyko-
rzystanie ich może sprawić, że nasza opinia stanie się dla 
innych nie tylko bardziej zrozumiała w sensie treści, ale też 
w jasny sposób umotywowana czy uzasadniona. Słuchacze 
będą wiedzieli bowiem nie tylko, co myślimy (opinia), ale 
również dlaczego myślimy właśnie tak (spostrzeżenia, uczu-
cia). Z kolei wyrażanie potrzeb pozwoli nam nadać rozmo-
wie pożądany przez nas kierunek i pomoże w poszukiwaniu 
rozwiązań.

Komunikaty asertywne powinny być:
● otwarte, bezpośrednie (bez aluzji i owijania w bawełnę),
● jasne (precyzyjne, spójne, zrozumiałe),
● szczere (bez ukrytych intencji),
● wspierające (sformułowane w niezagrażający sposób, 

wolne od etykietowania rozmówcy, negatywnych po-
równań, sarkazmu, wypominania przeszłości, osądów, 
zastraszania, szantażu moralnego i wielkich kwantyfi-
katorów w rodzaju „ty nigdy”, „ty zawsze”).

Z twojej perspektywy
Asertywne wyrażanie opinii, w tym krytyki, oznacza mó-

wienie ze swojej perspektywy. Dodatkowo, krytykując, na-
leży pamiętać o tym, by stosować komunikaty „ja” zamiast 
komunikatów „ty” (trzeba mówić o tym, co ja czuję i czego 
doświadczam, zamiast co ty robisz, myślisz, planujesz). 

A oto przykłady pełnych, asertywnych komunikatów 
uwzględniających wszystkie wspomniane cztery formy eks-
presji:

● Nauczycielka (podczas posiedzenia rady pedagogicz-
nej): Mamy w szkole coraz więcej przypadków prze-
mocy motywowanej dyskryminacją (fakty, obserwacje). 
Bardzo mnie to niepokoi i martwi (emocje, uczucia). 
Uważam, że powinniśmy coś z tym zrobić, bo jeśli nie 
podejmiemy konkretnych działań, sytuacja będzie co-
raz gorsza i więcej uczniów ucierpi (opinie, hipotezy, 
przypuszczenia). Chciałabym, żebyśmy wspólnie prze-
analizowali tę sytuację i poszukali praktycznych roz-
wiązań (potrzeby, pomysły).

● Nauczyciel (podczas pracy w zespole): Poświęcili-
śmy sporo czasu opracowaniu nowych metod pracy 
z uczniami mającymi trudności (fakty), jednak, moim 
zdaniem, wciąż nie udało nam się dzięki nim osiągnąć 
oczekiwanych wyników (opinia). Mam wrażenie, że na-
sze dotychczasowe rozwiązania nie sprawdzają się i nie 
pomagają tym uczniom, bo nie widzę poprawy (opinia). 
Trochę mnie to niepokoi, a nawet frustruje, bo po takim 
czasie chciałoby się już widzieć efekty (emocje). Propo-
nuję, żebyśmy dziś spróbowali przeanalizować, co jest 
nie tak, i może spojrzeli na to z innego punktu widzenia, 
szukając lepszych rozwiązań (potrzeby).

● Wychowawca (podczas rozmowy z rodzicem): Pana 
córka w ostatnim czasie znacząco poprawiła oceny 
z przedmiotów ścisłych, ale jednocześnie jej wyniki 
z języka polskiego obniżyły się (fakty). Cieszę się z tej 
poprawy, ale martwi mnie ten polski, bo to ważny 
przedmiot maturalny (uczucia). Myślę, że najlepiej by 
było, gdyby pana córka już teraz zastanowiła się, co 
chce zdawać na maturze i przyłożyła się zwłaszcza 
do tych przedmiotów, z uwzględnieniem polskiego; 
inaczej może mieć kłopoty na egzaminie (opinia i po-
trzeby).

0

5

25

75

95

100

Druk-NDS-1-3strony-sygnał

poniedziałek, 3 października 2016 12:41:40

Kiedy uczniowie są chwaleni, 
łatwiej radzą sobie z krytyką.
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Komunikat „ja” Komunikat „ty”

Denerwuję się, kiedy nie robicie tego, o co was proszę, 
bo niepokoi mnie, że w efekcie nie zdążymy z materia-
łem i to wy na tym stracicie

Znowu nie robicie tego, co trzeba, w ogóle was nie ob-
chodzi, że nie zdążycie z materiałem!

Przed chwilą mówiłam o tym, o co pan teraz pyta. 
Bardzo chciałabym, żeby mnie pan uważniej słuchał, 
bo kiedy muszę wracać do spraw, które już poruszałam, 
zebranie się przedłuża, a nie chciałabym państwa długo 
tu zatrzymywać

Znów pyta pan o coś, o czym już mówiłam, przeszkadza 
mi pan w prowadzeniu zebrania i traci czas tych rodzi-
ców, którzy słuchają tego, co mówię

Obawiam się, że to rozwiązanie w mojej klasie się nie 
sprawdzi. Myślę, że taki sposób sprawdzania zadań do-
mowych zajmowałby za dużo czasu

Wasz pomysł jest naprawdę zły, w ogóle nie wzięliście 
pod uwagę, że na lekcji potrzeba czasu na coś jeszcze 
niż sprawdzanie zadań domowych
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Oczywiście osoby, do których zostały skierowane takie 
wypowiedzi, mogą się z nimi asertywnie nie zgodzić, wyra-
żając własną opinię:

● Nauczyciel: Nie zgadzam się z panią. Nawet jeśli 
w szkole faktycznie więcej jest przypadków przemocy 
i dyskryminacji, to jednak już teraz sporo robimy, by 
temu zapobiegać. Moim zdaniem mamy w tej chwili 
ważniejsze kwestie do omówienia i to na nich powin-
niśmy się skupić, np. na…

● Nauczycielka: Faktycznie poświęciliśmy temu sporo 
pracy, ale nowe metody stosujemy dopiero od trzech 
tygodni. Być może to po prostu za wcześnie, by oce-
niać efekty. Ja obserwuję, że moi uczniowie teraz uczą 
się chętniej i są lepiej przygotowani na lekcjach. Jestem 
zadowolona z tych nowych metod. Może dajmy sobie 
jeszcze trochę czasu i np. za dwa tygodnie zróbmy sobie 
małą ewaluację, oceniając wyniki bardziej obiektywnie.

● Rodzic: Córka faktycznie poprawiła oceny z przedmio-
tów ścisłych, bo dużo się uczy, jednak kilka gorszych 
ocen z polskiego nie oznacza, że przestała się go uczyć. 
Przeciwnie, nie mam jej nic do zarzucenia, widzę, jak 
dużo pracuje. Tak jak pan radzi, skupiła się na przed-
miotach maturalnych. Natomiast mam pewne wątpliwo-
ści co do metod sprawdzania wiedzy, które stosuje pani 
od polskiego, i chciałbym o tym z panem porozmawiać. 
Moim zdaniem pytania dotyczące treści lektur na spraw-
dzianach z polskiego, są zbyt szczegółowe. Denerwu-
jemy się tym już oboje z żoną, bo mamy wrażenie, że 
córka niesprawiedliwie dostaje niższe oceny.

Jak widać, rozmówcy mogą nawet znacznie różnić się 
opiniami, ale dopóki wyrażają je, zachowując spokój oraz 
komunikując się merytorycznie i wprost, możliwa jest dys-
kusja. Strony nie tłumią i nie ukrywają swoich uczuć, nie 
dają się im jednak ponieść. Mówienie o uczuciach wręcz 

uwiarygodnia ich przekaz, sprawia, że łatwiej się nawzajem 
zrozumieć. Na pierwszy plan wysuwają się tu wszelako bar-
dziej rzeczowe opinie i argumenty, dzięki czemu rozmowa 
jest merytoryczna i celowa. Jeśli chcemy wyrazić opinię, 
która może być przykra lub rozczarowująca dla rozmówcy, 
warto zaakcentować, że rozumiemy jego sytuację i emocje. 
Złagodzi to wydźwięk wypowiedzi i uczyni naszą opinię ła-
twiejszą do przyjęcia.

Konstruktywna krytyka
Konstruktywna krytyka jest niezmiernie ważna, zwłasz-

cza w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z jednej strony naszym 
obowiązkiem jest sygnalizować uczniom, co robią nie tak, co 
powinni poprawić (oraz w jaki sposób). Z drugiej – jeśli ro-
bimy to niedelikatnie i nietaktownie, krytyka, zamiast moty-
wować do zmiany, rani, podkopuje wiarę w siebie i pogarsza 
relacje. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, by uczniów 
nie tylko krytykować, ale także chwalić – i to jak najczęściej. 
Kiedy są chwaleni, łatwiej poradzić im sobie z krytyką. Jest 
to też bardziej motywujące (w skutecznej motywacji bodźce 
pozytywne przeważają nad negatywnymi).

Krytyka konstruktywna to taka, która ma odpowiednią 
zarówno formę, jak i treść. Jeśli chodzi o formę, zaleca się 
krytykę tzw. metodą kanapki, w której wszystko, co przykre, 
zostaje powiedziane w połowie rozmowy czy komunikatu. 
Warto ją stosować np. podczas udzielania uczniom informa-
cji zwrotnych. W tej metodzie zaczynamy pozytywnym ak-
centem, później mówimy, co należy poprawić, a na koniec 
wyrażamy jakieś pozytywne przekonanie dotyczące przy-
szłości (lub kończymy innym pozytywnym akcentem).

Oczywiście nie zawsze możemy zastosować metodę ka-
napki. Przykładowo, kiedy jesteśmy świadkami niewłaściwe-
go zachowania, nasz komunikat powinien być krótszy i bar-
dziej stanowczy. Powinien jednak zawsze zawierać krytykę 
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zachowania (lub poziomu realizacji zadania), a nie osoby, 
np. „Tomku, natychmiast przestań obrażać koleżankę! Takie 
zachowanie jest w naszej szkole niedopuszczalne, oczeku-
ję, że będziesz traktował inne osoby z szacunkiem”, „Kasiu, 
to zadanie nie jest do końca zrobione, powinnaś jeszcze 
obliczyć Y” zamiast: „Tomku, jesteś wulgarny! Kto cię tak 
wychował? Nie wolno tak mówić do dziewczynek!”, „Kasiu, 
chyba jesteś naprawdę roztrzepana, skoro oddajesz mi nie-
skończone zadanie”.

W treści konstruktywnej krytyki powinny się zawsze 
znaleźć nie tylko informacje o tym, co nam się nie podo-
ba i dlaczego, ale również o tym, czego oczekujemy lub 
w jaki sposób druga osoba powinna się zachować lub coś 
poprawić. Dotyczy to zarówno zachowania, jak i obowiąz-
ków szkolnych. Często dorośli błędnie zakładają, że dzieci 
wiedzą, jak coś powinno być zrobione, podczas gdy one 
mają o tym niewielkie pojęcie. Kiedy więc uczeń źle wyko-
na zadanie, nie wystarczy powiedzieć „popraw to”. Warto 
też upewnić się, że dziecko dobrze nas zrozumiało, np. po-
prosić, by powtórzyło własnymi słowami, lub zapytać, jak 
w takim razie uważa, że powinno postąpić/poprawić coś.

Mało komu (jeśli komuś w ogóle) udaje się od razu ko-
munikować w modelowy sposób, dlatego warto uzbroić się 
w cierpliwość i dać sobie prawo do popełniania błędów  

– zwłaszcza na początku. Im częściej będziemy próbować 
formułować opinie asertywnie i konstruktywnie wyrażać 
krytykę, tym bardziej będzie to dla nas naturalne i z czasem 
przejdzie w (dobry) nawyk.
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Magdalena Goetz
Psycholożka i  psychoterapeutka zajmująca się terapią 
młodzieży i  dorosłych, prowadzi warsztaty psycho-
edukacyjne dla dzieci i  młodzieży oraz szkoli rady 
pedagogiczne. Angażuje się w projekty związane z pro-
mowaniem równości w edukacji i troską o psychiczny 
dobrostan osób pracujących w  zawodach usług spo-
łecznych (przygotowuje się do obrony pracy doktor-
skiej na ten temat). Publikuje teksty dotyczące psycho-
logii, oświaty i kultury
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Sowy i skowronki
ludzie różnią się od siebie wyglądem, sposobem przetwarzania informacji, wypowiadania się,  

a także pod względem pory dnia, kiedy czują się najlepiej, oraz liczby godzin wystarczających do tego,  
aby się wyspać. jedni z ochotą wstają o 6.00, dla innych poranne pobudki są koszmarem. 

 jak tzw. skowronki i sowy odnajdują się w szkolnej rzeczywistości?

M o n i k a  G r y b o ś

Człowiek jest wyposażony w zegar biologiczny odpo-
wiedzialny za czas pobudki, godziny pójścia spać, pobu-
dzenia apetytu itd. Ten wewnętrzny czasomierz to inaczej 
chronotyp. Słowo to pochodzi od greckiego chronos – czas. 
Ponad połowa populacji ma jasno określony chronotyp i da 
się zaklasyfikować jako tzw. skowronek (reprezentant chro-
notypu porannego) albo sowa (posiadacz chronotypu wie-
czornego, nocnego). Skoro rzecz dotyczy około czterech 
miliardów mieszkańców ziemi, to również wśród uczniów 
da się wyróżnić ranne ptaszki i nocne marki. To, że ludz-
kie uwarunkowania chronotypowe porównuje się do świata 
przyrody, ma związek z ptasimi zwyczajami: skowronek 
śpiewa o świcie, a sowa woli późniejsze godziny dnia.

Na to, czy człowiek jest skowronkiem, czy sową, mają 
wpływ biologiczne skłonności, społeczne uwarunkowania 
i nawyki. Można się domyślać, że jeśli dziecko wychowuje 
się w domu, w którym rodzice wcześnie wstają i przypro-
wadzają je do porannej świetlicy na 7.00, to młody czło-
wiek pod wpływem zewnętrznych czynników środowisko-
wych będzie ukształtowany jako ranny ptaszek. Co ważne, 
dziecko, o którym mowa w przykładzie, nie musi być biolo-
gicznym skowronkiem, zacznie funkcjonować jak on.

Skąd owa zdolność adaptacyjna? Dzieje się tak dlatego, 
że człowiek jest w stanie dostosować się do działania w ta-
kich godzinach, jakie wymusza konieczność. I tutaj mogą 
pojawić się dwa scenariusze. W pozytywnym dziecko przy-
stosowuje się do sytuacji i układa sobie życie według wzor-
ca, czyli porannego chronotypu, w którym wzrastało. Drugi 
scenariusz jest negatywny – człowiek, który stłamsił własne 
uwarunkowania chronotypowe, stara się je odnaleźć i uło-
żyć swoje życie tak, aby funkcjonować zgodnie z własnym 

zegarem biologicznym. Warto podkreślić, że funkcjonowa-
nie niezgodne z indywidualnymi uwarunkowaniami może 
mieć negatywne skutki w postaci zjawiska nazywanego spo-
łecznym jet lagiem.

Jet lag
Wyróżnia się jet lag klasyczny i jet lag społeczny. Ten 

pierwszy pojawia się w wyniku szybkich lub częstych 
zmian stref czasowych. Przykładowo, ciągłe podróżowa-
nie między Kanadą a Polską może skutkować permanent-
nym zmęczeniem i zmniejszoną wydolnością organizmu. 
Również ludzie, którzy muszą wstawać znacznie wcze-
śniej lub chodzić spać zdecydowanie później, niż wyzna-
cza to ich chronotyp, są narażeni na jet lag, ale już nie 
klasyczny, lecz społeczny. Konsekwencje dostosowywania 
się do ram czasowych, które są niezgodne z osobniczymi 
uwarunkowaniami, mogą być ogromne. Należą do nich 
stres, przemęczenie, zmniejszenie motywacji do działa-
nia, zwiększona podatność na używki, fast foody i sło-
dycze, które – w mniemaniu osoby dotkniętej jet lagiem 
– zmniejszą napięcie. Wymienione konsekwencje jet lagu 
społecznego są oczywiście czynnikami przyczyniającymi 
się do rozwoju poważnych chorób.

Aby uniknąć opisanych konsekwencji, warto wypo-
sażyć siebie i uczniów w wiedzę na temat uwarunkowań 
chronotypowych. Rzadko zdarzają się stuprocentowe sowy 
i stuprocentowe skowronki, najczęściej ludzie przejawiają 
skłonności w jedną czy drugą stronę. To, że uczeń podsypia 
na lekcji rozpoczynającej się o 7.45, nie musi być wyra-
zem jego krnąbrności czy lenistwa. Może właśnie chrono-
typ wieczorny zadecydował o tym, że ten sam uczeń lepiej 
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funkcjonowałby w późniejszych godzinach. Oczywiście 
nie należy popadać w skrajności i każdego tego typu za-
chowania usprawiedliwiać biologią i jej uwarunkowania-
mi. Warto poświęcić czas na uważną obserwację uczniów 
i wywiady z rodzicami, którzy mogą dostarczyć informacji 
na temat dobowych preferencji dziecka. Takie spostrzeże-
nia są cenne także dla osób układających plan lekcji.

Formą wyjścia naprzeciw biologicznym uwarunkowa-
niom uczniów są również praktyczne eksperymenty organi-
zacyjne i dydaktyczne w szkołach. Przykładem jest sytuacja, 
którą zaaranżowano w szkołach w USA. Nastolatki są natu-
ralnymi sowami, niezbyt przystosowanymi do rozpoczyna-
nia lekcji o 8.00. Gdy kilka szkół w USA zdecydowało się 
eksperymentalnie zaczynać i kończyć zajęcia nieco później, 
natychmiast zanotowały wzrost motywacji, obecności oraz 
wyników nauczania wśród uczniów. U 10 proc. najlepszych 
uczniów skok w wynikach testów SAT był wręcz niebywały, 
bo dwustupunktowy!

Okołodobowy typ aktywności
Z pojęciem chronotypu wiąże się termin „okołodo-

bowy typ aktywności”. Każdy człowiek go ma, ponieważ 
w przeciwieństwie do wyraźnego porannego lub wieczor-
nego chronotypu okołodobowy typ aktywności jest indywi-
dualnym wyróżnikiem każdego z nas – u każdego jest on 
inny, specyficzny i niepowtarzalny. Okołodobowy typ ak-
tywności informuje o tym, kiedy dana osoba ma najlepsze 
samopoczucie pod kątem wydolności energetycznej. Każdy 
człowiek jest inny nie tylko pod względem sposobów prze-
twarzania informacji, ale także tego, w jakiej porze doby 
najlepiej przyswaja wiedzę. Dobowy rytm aktywności in-
telektualnej sprawia, że jedni są najbardziej aktywni przed 
południem, inni – wieczorem, a dla części ludzi apogeum 
pracy umysłu przypada na późne godziny nocne.

Z wiedzy na temat funkcjonowania mózgu i jego dobo-
wej aktywności wynika, że ludzie pięknie się od siebie różnią 
pod względem sprawności intelektualnej. Czasem mówimy, 
że „ktoś ma słabszy dzień”, „nie jest w formie”. W ten sposób 
werbalizuje się stany umysłowej niedyspozycji. Zmniejszona 
sprawność intelektualna skutkuje gorszym samopoczuciem, 
a ono z kolei może mieć wpływ na funkcjonowanie ucznia 
w szkole.

Nie ma jak dobry sen
Inną bardzo ważną kwestią jest zapotrzebowanie or-

ganizmu na sen. Nie każdy potrzebuje takiej samej liczby 
godzin snu, żeby się zregenerować. Przekonanie o tym, 
że wszyscy ludzie powinni spać osiem godzin, jest mitem. 
Warto uświadamiać uczniów o fakcie, że różnimy się od 
siebie także potrzebami dotyczącymi wypoczynku. Każ-
dy, uważnie obserwując swój organizm, powinien poznać 
swój indywidualny czas snu – pory, kiedy trzeba się po-

łożyć, i liczbę godzin, która zapewnia regenerację. Poza 
higieną osobistą i umysłową, istnieje także higiena spania. 
Warto również pamiętać o czynnikach, które zmniejszają 
wydajność snu, i ograniczać je (m.in. źle dobrany materac, 
zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w pomieszczeniu, 
hałas).

Polska szkoła
Realia polskich szkół są takie, że w zdecydowanej więk-

szości z nich organizacja sprzyja skowronkom. Takie funk-
cjonowanie placówek edukacyjnych ma związek z tym, że 
rytm życia szkoły jest w dużej mierze uzależniony od rytmu 
życia rodziców. Wiedza na temat biologicznych uwarun-
kowań organizmu powinna pomóc w organizowaniu pracy 
szkoły. W skupisku, w którym gromadzą się osoby o róż-
nych chronotypach, odmiennych preferencjach dotyczą-
cych snu i innych rytmach aktywności intelektualnej, nikt 
nie powinien być pokrzywdzony. Przykładem praktycznych 
rozwiązań, które mogą wesprzeć potencjał przyswajania 
wiedzy przez uczniów, są m.in. sale ciszy, sale relaksu czy 
zajęcia relaksacyjne organizowane w szkołach. Dzięki ta-
kim inicjatywom uczniowie, którzy odczuwają potrzebę 
wyizolowania się od gwaru, mają zapewnioną możliwość 
odpoczynku. Warto także uczyć dzieci i młodzież, jak mą-
drze się relaksować i korzystać z ciszy. Czasem na zregene-
rowanie młodych umysłów powinny być ponadto przerwy 
międzylekcyjne. 

Nieobowiązkowe zadanie domowe:
1. Może w Twojej szkole jest miejsce, w którym da się 

zorganizować salę ciszy, salę relaksu? Podejmij dys-
kusję na temat tej inicjatywy na najbliższej radzie 
pedagogicznej.

2. Załóż dziennik obserwacji uczniów. Zbierz infor-
macje od rodziców na temat tego, kiedy – ich zda-
niem – dzieci najlepiej funkcjonują. Zastanów się, 
jak możesz przełożyć uzyskaną wiedzę na działa-
nia dydaktyczne i wychowawcze.

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

Nie da się?

G dybym została ministrem oświaty, poważnie zastanowi-
łabym się nad liczbą godzin, które uczniowie spędzają 
w szkole. To nieludzkie, że zmuszamy nastolatków do 

siedmiu–ośmiu obowiązkowych lekcji dziennie. Tyle godzin 
pracują ludzie dorośli i najczęściej po „odbębnieniu” swojej 
pracy wracają do domów i się relaksują. A gimnazjalista? Am-
bitny zostaje w szkole dłużej na zajęciach pozalekcyjnych. 
Następnie wraca do domu i odrabia zadania domowe (któ-
rych zwykle ma niemało) i/lub uczy się do kartkówek i spraw-
dzianów. Nierzadko uczniowie chodzą na korepetycje lub 
dodatkowe lekcje, np. angielskiego, jazdy konnej. W sumie 
jakieś kilkanaście godzin dziennie poświęcają na samą naukę. 
A gdzie czas na relaks? Na spotkania z przyjaciółmi? Na pasje 
i rozwijanie talentów – niekoniecznie tych „naukowych”?

Żeby dolać oliwy do ognia, odważnie pójdę dalej: jak-
kolwiek nie jestem przeciwna religii, nie mogę pojąć, jak to 
możliwe, że nasi uczniowie w każdej klasie mają aż dwie 
godziny tygodniowo tego przedmiotu. Do tego cztery lekcje 
WF-u i efekt mamy taki, że na polski brakuje czasu. Najgorsze 
jednak jest to, że w wielu szkołach uczniowie rozpoczynają 
lekcje od dwóch WF-ów, potem jest plastyka, muzyka, wspo-
mniana już religia i na miłe zakończenie dnia ze dwie matmy. 
Mimo to wymagamy od uczniów skupienia, zaangażowania 
i kreatywności. Nic, tylko usiąść i płakać.

Zaledwie raz miałam niebywałą przyjemność układać 
plan lekcji w mojej szkole. Zajęło nam to jakieś trzy godziny 
(układałam go z koleżanką), ale wypadł chyba dość dobrze, 
ponieważ poza kosmetycznymi poprawkami przetrwał w nie-
zmienionej postaci cały rok (odkąd pracuję w szkole, to jedyny 
taki przypadek). Prawda jest jednak taka, że podczas układa-
nia grafiku cały czas sugerowałyśmy się nie koleżeństwem 
i interesem nauczycieli, lecz dobrem uczniów – by nie mieli 
zbyt dużo ciężkich przedmiotów jeden po drugim, by jednego 
dnia mieli dwa WF-y obok siebie (można wtedy np. pójść na 
basen) i, o dziwo, zupełnie niechcący okazało się, że również 
dla nauczycieli plan jest dość komfortowy i sprawiedliwy. Od 
tej pory głośno krytykuję beznadziejne plany lekcji. Nikt mi 
nie wmówi, że nie da się ułożyć ich lepiej.

P amiętam, jak uczestniczyłem w tworzeniu harmonogramu 
w jednej ze szkół alternatywnych. Mieliśmy ambitne pla-
ny. Oczywiście cały czas towarzyszyła nam jedna myśl: 

robimy to dla dzieci. Przeorganizujemy wszystko, by zapewnić 
optymalne warunki do rozwoju. W końcu wszystko zostało pre-
cyzyjnie ustalone – co do minuty. I dopiero wtedy zorientowa-
łem się, że przecież nie konsultowaliśmy tego planu z dziećmi! 
Od razu uznaliśmy, że wiemy, co jest dla nich dobre. 

Plan rozsypał się już pierwszego dnia. W grupie ujawnił się 
spór z poprzedniego roku i konieczne było przeprowadzenie 
rozmowy mediacyjnej. Kiedy miały zacząć się zajęcia, jeden 
z chłopców podszedł do mnie i powiedział, że chce się sku-
pić na projekcie, który ma do wykonania na następny dzień. 
Pozostałe dzieci nagle zaczęły mówić o tym samym, zadając 
mnóstwo pytań. Zacząłem je przekrzykiwać, że pora zacząć, 
bo czas nas goni. Zdenerwowałem się – przecież misterna 
struktura została zagrożona! Potem przyszło otrzeźwienie. 
Harmonogram jest dla dzieci, nie dzieci dla harmonogramu… 

W placówkach alternatywnych możliwa jest elastyczność. 
Zdecydowanie trudniej o to w konwencjonalnej szkole. Jako 
instytucja biurokratyczna (według terminologii Maxa Webera) 
oparta jest na jednoznacznie zdefiniowanej władzy. Ucznio-
wie nie mają większego wpływu na to, kiedy, czego, jak dłu-
go, w jaki sposób, z kim będą się uczyć. Ich zainteresowania, 
właściwości ich organizmów nie wyznaczają pory i rytmu na-
uki. Odgórne planowanie nie uwzględnia dość banalnej praw-
dy – każdy uczeń jest inny. Ma swoje niepowtarzalne „złote 
godziny” – które są pochodną właściwości psychofizycznych, 
przyzwyczajeń, temperamentu, preferencji pracy umysłowej. 
Jak wskazują badania, indywidualny czas nauki odgrywa klu-
czową rolę w kształceniu. Kiedy uczniom pozwolono uczyć 
się w wybranych przez nich godzinach, poprawie uległo nie 
tylko ich zachowanie, ale i konkretne wyniki. Dopiero gdy 
szkoła podejmie trud dostosowania się do młodego człowie-
ka, możliwe będzie przekształcenie jej w miejsce do osobo-
wego rozwoju. Oczywiście realna personalizacja procesu na-
uczania oznaczałaby znaczącą transformację w edukacji, ale 
przecież kiedyś musi się ona zacząć.

dr Tomasz Tokarz

Wykładowca, coach, trener, mediator. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Dol-
nośląskiej Szkoły Wyższej, kierownik Zakładu Historii Edukacji. Koordyna-
tor merytoryczny w Dolnośląskim Centrum Innowacji Edukacyjnych. Wi-
ceprezes fundacji Edukacja w Wolności. Prowadzi badania w szkołach, m.in. 
w ramach projektu „Liderzy edukacyjnej zmiany”

Małgorzata Wylegała

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



Kto jest autorem słów: „Różnica między tym, co robimy, a co jesteśmy w stanie 
zrobić, wystarczyłaby, by rozwiązać większość problemów tego świata”?
Swoją odpowiedź prześlij na adres: sygnal@oficynamm.pl. 
Pierwszych 5 osób, które prześlą prawidłową odpowiedź, nagrodzimy bestsellerową publikacją Wydawnictwa EDGARD z serii „Samo Sedno”. 
Szczegóły konkursu na: www.sygnal.oficynamm.pl/konkursy

Trafne decyzje
Paradoks Szympansa (Steve Peters, Edgard, Warszawa 2016) to przełomowy program zarządza-

nia umysłem opracowany przez cenionego eksperta, prof. Steve’a Petersa. Skuteczność tego rewo-
lucyjnego modelu potwierdzają badania naukowe i sukcesy kolarzy brytyjskich podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. oraz w Londynie w 2012 r., z którymi współpracował prof. Peters. 

Szympans to nieodłączna i niezależna część naszego mózgu, którego żywiołem są kłębiące 
się emocje. Za każdym razem, gdy biorą górę nad rozsądkiem, a nieuzasadniony strach paraliżuje 
nasze działania, to właśnie szympans dochodzi do głosu. Paradoks szympansa polega na tym, że 
może on być zarówno najlepszym przyjacielem, jak i najgorszym wrogiem, nawet w tym samym 
czasie. Profesor przedstawia w przystępny i ciekawy sposób techniki zarządzania skomplikowany-
mi ośrodkami ludzkiej psychiki. Dzięki tej książce każdy, kto kiedykolwiek sabotował swój sukces, 
zadręczał się tym, że „nie potrafi…”, dostanie narzędzia do kontrolowania swoich emocji i podej-
mowania trafnych decyzji w stresujących sytuacjach. 
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