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Małgorzata Łoskot
 Redaktor prowadzący

U fam, że nie zapomnicie również 
o wkładzie rodziców. W każdej 

szkole znajdą się tacy, którzy mądrym 
zaangażowaniem w sprawy swojego 
dziecka zrobili wiele dobrego na rzecz 
jego klasy. Moja przyjaciółka, nauczy-
cielka języka niemieckiego w gimna-
zjum, dba o rodziców z dużą życzli-
wością i troską, i to nie tylko podczas 
wywiadówek. Jej zdaniem każdy ro-
dzic może coś ofiarować nauczycielo-

wi, a zatem i szkole, i wcale nie chodzi tu o pieniądze. Wie-
lokrotnie przekonała się, że nikt tak dobrze nie zna ucznia, 
jak rodzice – jego pierwsi, najważniejsi nauczyciele i wycho-
wawcy. dlatego nie waha się prosić ich o konsultacje, podpy-
tywać o wypróbowane sposoby radzenia sobie z niektórymi 
problemami syna/córki w nauce czy zachowaniu. poza tym 

bardzo sobie ceni – czasami świeższe niż jej – spojrzenie ro-
dziców na wiele spraw toczących się w klasie i szkole. Uważ-
nie słucha, co mają do powiedzenia, szanuje wyrażane przez 
nich opinie i poglądy, często odmienne od jej własnych. czu-
je się partnerem rodziców, więc korzysta z ich podpowiedzi, 
pomysłowości i wsparcia bez lęku o utratę nauczycielskiego 
autorytetu. dzięki temu z roku na rok wokół niej jest coraz 
więcej rodziców-sprzymierzeńców, angażujących się nie tyl-
ko w edukację własnych dzieci, ale również w pomaganie ich 
koleżankom i kolegom. czego i państwu życzę. 

drodzy czytelnicy, zapraszam do zapoznania się z mate-
riałami, jakie przygotowaliśmy dla Was w bieżącym numerze 

„głosu pedagogicznego”. Temat miesiąca podpowie Wam, jak 
przeprowadzić ewaluację wewnętrzną wymagania nr 1 z za-
łącznika do rozporządzenia Men w sprawie nadzoru pedago-
gicznego: szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukie-
runkowaną na rozwój uczniów. Będzie w nim małe co nieco 
o roli rodziców. W rubryce „praca z uczniem ze spe” znaj-
dziecie artykuł zachęcający do zainteresowania się terapią po-
znawczo-behawioralną. zdaniem wielu nauczycieli, przyno-
si ona istotne efekty w pracy z uczniami mającymi problemy 
natury psychologicznej bądź różnego rodzaju zaburzenia za-
chowania. polecam również artykuł omawiający błędy, jakie 
najczęściej zdarza się nam popełniać w kontaktach z rodzi-
cami. praca nad ich minimalizacją nie jest wcale taka trud-
na. Koniecznie zobaczcie też, co jest „za drzwiami gabinetu” 
oraz w „pracowni rozwoju zawodowego”. Życzę miłej lektu-
ry na te dłużące się styczniowe wieczory. 

Drodzy Czytelnicy! 

Styczeń to miesiąc zwiastujący półmetek  

roku szkolnego. Czas wytężonej pracy,  

której zwieńczeniem będzie półroczne  

podsumowanie efektów  

Waszych oddziaływań  

edukacyjno-wychowawczych. 

drodzy czytelnicy! Jeśli chcecie podzielić się z nami opiniami dotyczącymi tematów, które poruszamy w czasopiśmie, 
zachęcamy do pisania! Czekamy na Wasze listy pod adresem: redakcja@glospedagogiczny.pl
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otwórz oczy

Polecam państwu nietypowy 
poradnik podpowiadający, jak 
rozmawiać z rodzicami, by 

skutecznie zachęcić ich do współ-
pracy w edukacji i wychowaniu 
dziecka. niech nie zmyli Was jego 
przewrotny tytuł. Wszak też spoty-
kacie na swej drodze rodziców zde-
nerwowanych, zmartwionych, prze-
rażonych, bezradnych i tracących 
nad sobą kontrolę. elaine K. Mac- 
ewan, autorka 35 książek adreso-
wanych do nauczycieli i rodziców, 
sama będąc nauczycielką, dyrek-
torką szkół i asystentką wizytato-
ra w okręgu chicago, nie tylko do-
brze ich poznała, ale znalazła też 
proste i efektywne sposoby na ich 

„oswojenie”. z niezwykłym poczu-
ciem humoru, bardzo przystępnym, 
obrazowym językiem, snując oso-
bistą refleksję dzieli się swoim do-
świadczeniem. W oparciu o czte-
ry powody wyjaśnia, dlaczego tak 
dużo rodziców jest… złych, zmę-
czonych, bezradnych albo po pro-
stu stukniętych. pokazuje, jak 
można wyjaśniać trudne sytuacje 
z udziałem rodziców, jak rozma-
wiać z rodzicami w przypadkach, 
kiedy zachowują się emocjonalnie 
lub nieracjonalnie. po prostu – jak 
profesjonalnie i z szacunkiem „roz-
broić” ich, kiedy się złoszczą, mar-

OtwÓrz OczY

elaine k. Macewan

jak sobie radzić z rodzicami,  
którzy są źli, zmęczeni, bezradni  
albo po prostu stuknięci
Wydawnictwo Fraszka edukacyjna, Warszawa 2010.

twią lub napawają strachem. pro-
ponuje nam aż pięćdziesiąt pięć 
sposobów na pozyskanie rodzi-
cielskiego wsparcia: od wspólne-
go podejmowania decyzji, poprzez 
dziękowanie za otrzymaną pomoc, 
organizowanie spotkań umożliwia-
jących nauczycielom, uczniom 
i rodzicom przebywanie w swo-
im towarzystwie w nieformalnych 
okolicznościach, aż po planowanie 
rodzinnych wieczorów z matema-
tyką czy biologią, podczas których 
rodzice i dzieci wspólnie uczestni-
czą w ćwiczeniach – radząc przy 
tym, by sugestie te potraktować 

„jak bufet: wybieraj, próbuj i zapa-
miętaj, co ci się spodobało, abyś 
mógł wrócić po więcej”. porad-
nik wzbogacony jest o przewod-
nik trenera, zawierający siedem 
modułów tematycznych, z atrak-
cyjnymi ćwiczeniami. Wprawdzie 
został on opracowany na użytek 
szkoleń dla dyrektorów i nauczy-
cieli, lecz wiele z tych ćwiczeń 
można z powodzeniem wykonać 
samemu. zachęcam do lektury tej 
książki każdego, kto chce posze-
rzyć swoje umiejętności w zakre-
sie współpracy i budowania rela-
cji z rodzicami. 

Małgorzata Łoskot

PROFEUM
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Internetowe narzędzia
dla pedagogów i psychologów szkolnych 

do wykorzystania w codziennej pracy
praktyka przede wszystkim – co zyskują nasi prenumeratorzy?

 Wszystkie numery 
archiwalne naszego

czasopisma 
Uzyskacie państwo dostęp do ponad 

50 numerów oraz 700 artykułów opu-
blikowanych w ramach „głosu pedago-
gicznego” na przestrzeni ostatnich 5 lat. 

Dokumenty  
i procedury prawne 

ponad 200 zgodnych z obowiązującym 
stanem prawnym dokumentów do wyko-
rzystania w codziennej pracy pedagoga 
oraz psychologa szkolnego – od kwestii 
związanych z pomocą psychologiczno- 

Wraz z prenumeratą optymalną czasopisma „Głos Pedagogiczny” zyskują Państwo dostęp do portalu  
internetowego www.glospedagogiczny.pl

ZNAJDZIECIE TAM PAŃSTWO: 

-pedagogiczną, prowadzeniem zajęć 
wychowawczych, diagnozą problemów 
uczniów, aż po gotowe procedury po-
stępowania w sytuacjach kryzysowych.

Porady eksperckie
zaprzyjaźnieni z redakcją czasopisma 

specjaliści pozostają do państwa dyspozy-
cji, oczekując na państwa pytania z zakre-
su pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
awansu zawodowego, prawa pracy, kwali-
fikacji zawodowych oraz problemów wy-
chowawczych. 

Innowacyjne narzędzie
do internetowej

komunikacji z nauczycielami 
W prosty sposób mogą państwo stwo-

rzyć własną stronę internetową, na której 
będą państwo mogli przeprowadzać dysku-
sje z innymi nauczycielami lub rodzicami, 
udostępniać im ważne dokumenty i publi-
kować dowolne materiały. adres państwa 
strony będzie łatwy do  zapamiętania:  
www.glospedagogiczny.pl/komunikator 

Jak rozpocząć korzystanie 
z portalu? 

pierwszej rejestracji należy dokonać pod 
adresem www.glospedagogiczny.pl/start, 
wpisując w zamieszczonym formularzu nu-
mer klienta oraz numer ostatniej faktury. 

po dokonaniu pierwszej rejestracji możecie 
państwo korzystać ze wszystkich materiałów 
w dowolnym miejscu i czasie. szczegóło-
wa instrukcja wraz z danymi do pierwsze-
go logowania dostarczona zostanie państwu 
w odrębnej przesyłce. 

P R E N U M E R A T A  O P T Y M A L N A 

Wszystkie artykuły w czasopiśmie, 
które mają swoje uzupełnienie bądź 
odniesienie na portalu, oznaczone są 
odpowiednią symboliką w tekście. w

w
w

.g
lo

sp
ed

ag
og

ic
zn

y.
p

l

styczeń 2014 4           głos pedagogiczny



www.glospedagogiczny.pl 5           głos pedagogiczny

teMat Miesiąca

Zbudowanie efektywnego systemu ewaluacji jest 
prawnie zdefiniowanym obowiązkiem dyrekto-
ra szkoły. nie stanowi już dylematu zagadnienie, 

czy w placówce oświatowej realizować ewaluację, czy 
nie. Rozporządzenie Men z dnia 7 października 2009 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (dz. U. z 2009 r. 
nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) wprost do tego zobowią-
zuje, czyniąc pojęcie „ewaluacji” jednym z podstawowych 
filarów nadzoru pedagogicznego (obok kontroli i wspoma-
gania). dylematem, z którym muszą zmierzyć się obec-

ewaLuacja 
wewnętrzna

wYMaganie 1:  
szkoła realizuje  
koncepcję pracy 
ukierunkowaną  
na rozwój  
uczniów.

regulacje dotyczące  
nadzoru pedagogicznego  
nadały procesowi ewaluacji  
doniosłe znaczenie. pojęcie to „zagościło” 
w codziennej praktyce szkolnej. ale czy 
na pewno wiemy, jak należy rozumieć 
pojęcie ewaluacji wewnętrznej i efektywnie ją 
stosować? w kolejnych numerach podpowiemy, 
w jaki sposób przeprowadzić ewaluację 
wewnętrzną poszczególnych wymagań. 

bez tajemnic
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nie dyrektorzy, jest to, w jaki sposób proces ten zorga-
nizować w swojej placówce, „skroić na miarę” własnych 
potrzeb, efektywnie przeprowadzić, zauważyć i wycią-
gnąć z niego korzyści. samo pojęcie ewaluacji, brzmią-
ce obco i niezrozumiale, budzi negatywne odczucia i re-
akcje obronne wielu osób. stąd, jak się wydaje, istnieje 
potrzeba przybliżenia istoty i znaczenia ewaluacji we-
wnętrznej w szkole na tle konkretnego przedmiotu ewa-
luacji (wymagania 2.1).

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 
określa ewaluację wewnętrzną jako „praktyczne badanie 
oceniające przeprowadzane przez dyrektora w szkole lub 
placówce” (§ 2 pkt 4 i 6 rozporządzenia). Wobec dość 
ogólnej definicji stosowanej przez prawodawcę wskazane 
jest, aby wykorzystać bogate już piśmiennictwo w zakre-
sie ewaluacji oświatowej. i tak przez pryzmat wielu for-
mułowanych określeń ewaluację należy postrzegać jako 
proces polegający na zbieraniu danych, poddaniu ich ana-
lizie, wyciągnięciu wniosków i formułowaniu rekomenda-
cji co do decyzji, jakie powinny być podjęte na podstawie 
poczynionych ustaleń. istotą ewaluacji jest dostarczenie 
wiedzy służącej działaniu. należy przy tym zdecydowa-
nie oddzielić ewaluację od oceniania. nie ma ona bowiem 
dostarczać osądów czy subiektywnych opinii, stawiania 
się w roli „sędziego we własnej sprawie”, a jedynie do-
starczać użytecznej wiedzy co do badanego zagadnienia. 

Ewaluacja wewnętrzna – odpowiedź 
na pytanie „Jak dobra jest moja 
szkoła?”

Mając na względzie obligatoryjność ewaluacji wewnętrz-
nej w szkole, należy traktować ten proces nie jako „przy-
kry obowiązek”, często przekształcany w biurokratyczny 
proceder kojarzony z nieustannym ankietowaniem, a jako 
bardzo efektywne narzędzie, służące badaniu zjawisk za-
chodzących w każdej szkole. zrozumienie – przez wszyst-
kich nauczycieli szkoły – istoty i korzyści płynących ze sto-
sowania ewaluacji wewnętrznej pozwoli z jednej strony 
na traktowanie jej z taką samą naturalnością jak proces 
nauczania, z drugiej zaś dostarczy niezwykle istotnych 
danych z punktu widzenia informacji zarządczej. nale-
ży pamiętać, że proces ten może być wykorzystywany 
do badania wszelkich zjawisk zachodzących w placówce 
oświatowej. Katalog wymagań określonych w rozporzą-
dzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego stanowi swe-
go rodzaju drogowskaz w obszarze ewaluacji. oznacza to, 
że ewaluacja wewnętrzna wymagań opisanych w rozpo-
rządzeniu, w przeciwieństwie do ewaluacji zewnętrznej, 
nie jest obligatoryjna. To dyrektor szkoły (lub szersze gro-
no) decyduje o przedmiocie ewaluacji wewnętrznej w za-
leżności od potrzeb i specyfiki własnej placówki. ewa-
luacja wewnętrzna jest przejawem szkolnej autonomii. 

istotą ewaluacji jest prowadzenie badań dostarczają-
cych odpowiedzi na pytania dotyczące rzeczywistości 

szkolnej. Jej sens tkwi w należytym wykorzystaniu wiedzy 
uzyskanej w trakcie badań. nie chodzi tu bowiem o samo 
zbieranie danych, ale o zdobywanie wiedzy użytecznej 
do wprowadzania zmian lub modyfikowania rzeczywi-
stości szkolnej1. ewaluacja wewnętrzna daje obraz jakości 
tego, co robi szkoła, i daje impuls do zmian. Ważne przy 
tym, aby nie powielać gotowych rozwiązań, a tworzyć 
ewaluację wewnętrzną „na miarę potrzeb” własnej szkoły. 

Planowanie ewaluacji wewnętrznej
z rozporządzenia wynika, że ewaluacja wewnętrzna 

to działanie zespołowe. ewaluacja jest procesem, który 
powinien być starannie zaplanowany2. dobrym rozwią-
zaniem jest zorganizowanie grupowej dyskusji w ramach 
całego zespołu nauczycielskiego, która pozwoli wypra-
cować plan ewaluacji. zaangażowanie zespołu pozwoli 
jego członkom lepiej zrozumieć istotę i cel tego procesu, 
przy jednoczesnym poczuciu współsprawstwa i współ-
decydowania. sam proces, jako efekt pracy zespołowej, 
będzie wtedy bardziej twórczy. dyrektor może wystąpić 
w roli koordynatora otwartego na wszelkie sugestie ze-
społu. nie ma przy tym konieczności, aby dyrektor był 
bezpośrednio zaangażowany w proces – warto delego-
wać uprawnienia na innych. etap planowania powinien 
dać odpowiedź na podstawowe pytanie: W jakim celu 
przeprowadzamy ewaluację? 

Przykład: czy mamy do czynienia z konkretnym proble-
mem? czy stoimy przed koniecznością podjęcia decyzji? 
czy zależy nam na obserwacji danego obszaru? 

ponadto kluczowe jest określenie, co będziemy uzna-
wać za jakość danego obiektu. na gruncie rozporządze-
nia możemy przyjąć, że jest nią zgodność ze standardem. 
W wyniku ewaluacji badamy, w jakim stopniu dany ob-
szar jest zgodny z wybranymi standardami. plan ewaluacji 
(jej koncepcja) powinien zawierać przede wszystkim: cel, 
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1Tołwińska-Królikowska e. (red.), Autoewaluacja w szkole, ośrodek Rozwoju edukacji, Warszawa 2010, s. 64. 
2  Mizierek H., Efektywna autoewaluacja w szkole. Od czego zacząć?, s. 20. opracowanie w ramach programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny 
jakości pracy szkoły, etap ii. 

Należy zdecydowanie oddzielić ewaluację 

od oceniania. Nie ma ona bowiem 

dostarczać osądów czy subiektywnych 

opinii, stawiania się w roli „sędziego  

we własnej sprawie”, a jedynie dostarczać 

użytecznej wiedzy co do badanego 

zagadnienia. 
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przedmiot, listę odbiorców, zespół „sterujący” powołany 
do przeprowadzenia planowanej ewaluacji, ewentualne 
wsparcie zewnętrzne, strategię badawczą, czas i środki, 
określać formę raportu oraz sposób monitorowania, czy 
efekty ewaluacji są wykorzystywane w praktyce. 

Projekt ewaluacji wewnętrznej
Kolejnym etapem w procesie ewaluacji jest jej projekt 

(zwany także raportem metodologicznym). projekt zawie-
ra kryteria uszczegółowione przez wykonawców ewalu-
acji (wyłoniony „zespół sterujący”). Realizowany jest we-
dług określonego standardu (w mniejszym lub większym 
stopniu modyfikowanym). W jego skład wchodzą nastę-
pujące, podstawowe elementy:
• przedmiot ewaluacji (na gruncie rozporządzenia tzw. 

wymagania),
• zadania ewaluacji – nadrzędne definiowanie celu ewa-

luacji, określenie przyczyn, dla których prowadzony 
będzie proces, 

• pytania kluczowe – stanowiące konkretyzację przed-
miotu ewaluacji, w toku ewaluacji szukamy odpowiedzi 
na postawione pytania,

• kryteria – wartości dotyczące danego obszaru, które 
uznajemy za kluczowe,

• metody badawcze – jakościowe i ilościowe (np. ankieta, 
obserwacja, wywiad, analiza dokumentów),

• określenie źródeł informacji oraz próby badawczej 
(istniejące dokumenty, bazy danych, badanie różnych 
grup osób),

• forma raportu i sposób komunikowania wyników – jako 
podstawowa, tradycyjna forma pisemna w układzie 
chronologicznym, uzupełniona ewentualnie graficzną 
prezentacją,

• załączniki – narzędzia badawcze (wzory ankiet, formu-
larzy, kwestionariuszy). 
zarysowana powyżej koncepcja projektowania ewaluacji 

stanowi jedynie pewien model. najważniejsze elementy 
projektu to: wybranie określonego zagadnienia (przedmio-
tu, obszaru), opis jego istotnych aspektów i ewentualnie 
bardziej szczegółowych obszarów, ustalenie wartości de-
cydujących o jakości danego wymagania (kryteria) oraz 
wskaźników, po których poznamy, że są spełnione (py-
tania kluczowe), dobór odpowiednich metod i narzędzi 
do zbierania danych. 

Szkoła realizuje koncepcję pracy 
ukierunkowaną na rozwój uczniów 

przechodząc do zagadnienia ewaluacji wewnętrznej 
konkretnego wymagania, określonego wprost w rozpo-
rządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego – koncep-
cja pracy ukierunkowana na rozwój uczniów – należy 
przede wszystkim, choć w minimalnym stopniu, przybli-
żyć pojęcie koncepcji pracy szkoły. po pierwsze, należy 
zauważyć, że koncepcja to ogólny plan działania, który 
wyznacza kierunki pracy i rozwoju. po drugie, posiadanie 

koncepcji pracy szkoły jest prawnym obowiązkiem szko-
ły, nie dyrektora. po trzecie, możemy posługiwać się wy-
kładnią autentyczną tego pojęcia dokonaną przez Men. 
„Wymaganie 2.1. nakazuje szkole mieć przyjętą koncep-
cję swojej pracy, jednocześnie nie narzuca szkole, jaką 
formę ma przyjąć koncepcja – czy ma to być pięcioletni 
plan rozwoju, trzyletni program rozwoju, roczny plan pra-
cy, czy zapisy zawarte w dokumentach szkoły takich jak 
statut, program wychowawczy, czy inne obecne od daw-
na w szkole – pozostawia się tu nauczycielom i dyrekto-
rowi prawo do decydowania”3. i w dalszej części: „Kon-
cepcja przedstawiona przez dyrektora podczas konkursu, 
uspołeczniona i przedyskutowana w szerokim gronie, tak-
że może się stać tą, o której mowa w wymaganiu 2.14”. 

Brzmienie wymagania 2.1. zostało rozszerzone5 w stosun-
ku do dotychczasowego brzmienia tego wymagania. do-
określono, że koncepcja pracy ukierunkowana jest na roz-
wój uczniów. Jest to bardzo istotna zmiana. dotychczas 
bowiem wymaganie dotyczyło jedynie faktu, że szkoła 
ma koncepcję pracy. obecnie chodzi o realizację kon-
cepcji ukierunkowanej na rozwój uczniów. 

na tym tle ewaluacja omawianego wymagania jest pro-
cesem o wiele bardziej złożonym niż dotychczas. nie wy-
starczy już bowiem zbadać, w jaki sposób została wypra-
cowana czy też jest realizowana koncepcja pracy szkoły 
lub czy szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pra-
cy. obok samego zagadnienia wdrożenia i realizowania 
koncepcji pracy czy podmiotów w to zaangażowanych 
kluczowe jest obecnie, w mojej ocenie, ustalenie zakresu 
treści koncepcji pracy. inaczej mówiąc, w procesie ewa-
luacji należy także dostarczyć odpowiedzi na pytanie, 
czy koncepcja pracy uwzględnia potrzeby rozwojowe 
uczniów, które można rozpatrywać przez pryzmat roz-
woju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fi-
zycznego. prawodawca nadał temu samemu wymaganiu 1. 
szeroki kontekst, tworząc bardzo pojemną pojęciowo ka-

3 www.men.gov.pl
4 Tamże.
5 Rozporządzenie Men z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (dz. U. z 2013 r. poz. 560).

Ewaluacja wewnętrzna daje obraz jakości 

tego, co robi szkoła, i daje impuls 

do zmian. Ważne przy tym,  

aby nie powielać gotowych rozwiązań,  

a tworzyć ewaluację wewnętrzną  

„na miarę potrzeb” własnej szkoły. 
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tegorię, co jednocześnie przekłada się na złożoność i cza-
sochłonność jej ewaluacji. Warto zatem w ramach oma-
wianego wymagania wyodrębnić pomniejsze przedmioty 
ewaluacji, dokonać ich selekcji i nadać priorytety. propo-
nuję, aby ewaluację tego wymagania traktować jako pro-
ces czasochłonny i wielopłaszczyznowy, a nie kilkudnio-
wą akcję, będący syntezą nawet kilku obszarów ewaluacji. 
Badanie całości może przekroczyć możliwości ewaluato-
rów, warto więc określić obszary, które najbardziej nas 
interesują. potwierdzeniem tej tezy jest liczba postawio-
nych pytań kluczowych w ramach realizacji ewaluacji te-
go wymagania. 

Ewaluacja wewnętrzna wymagania 1. 
Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 

dla każdego z wymagań określa i opisuje tzw. państwowe 
standardy, czyli zakres, w jakim uznaje dane wymagania 
za spełnione w stopniu podstawowym (poziom d – musi 
być spełniony przez wszystkie szkoły) i stopniu wysokim 
(poziom B – wskazuje szkole pożądane kierunki jej roz-
woju). Jak wspomniano wcześniej, wymagania i standar-
dy odnoszą się wprost do ewaluacji zewnętrznej, jednak 
przy stawianiu „pierwszych kroków” w dziedzinie ewa-
luacji wewnętrznej stanowią istotne wsparcie. 

Przykładowy projekt ewaluacji 
wymagania 1. 

zakładamy na wstępie, że ewaluacja wewnętrzna bę-
dzie prowadzona pod kątem zgodności ze standardem 
państwowym, przy czym wyniki ewaluacji dostarczą in-
formacji, jaki standard panuje w danej szkole:
• Poziom B: „Koncepcja pracy szkoły lub placówki 

jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana 
we współpracy z uczniami i rodzicami”.

• Poziom D: „szkoła lub placówka działa zgodnie z przy-
jętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, 
uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specy-
fikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane 
oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy 
szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom 
oraz przez nich akceptowana”. 

1. Przedmiot (obszar) ewaluacji: 
szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukie-

runkowaną na rozwój uczniów.
2. Zadanie (cel) ewaluacji: 

Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do wprowa-
dzenia niezbędnych korekt w zakresie treści, metod 
oraz form realizacji koncepcji pracy szkoły.
3. Pytania kluczowe:

1)  W jaki sposób koncepcja pracy szkoły została wy-
pracowana?

2) Kto został zaangażowany w proces jej tworzenia?
3)  W jakim stopniu koncepcja pracy szkoły jest zna-

na uczniom i rodzicom?

4)  Jaki jest jej stopień akceptacji przyjętej koncepcji 
przez rodziców i uczniów?

5)  czy koncepcja pracy szkoły jest stale weryfiko-
wana i udoskonalana? co wpływa na fakt, że jest 
zadaniem ciągłym o dynamicznym charakterze? 

6)  W jaki sposób realizowana jest koncepcja pracy 
szkoły w zakresie uwzględniania: 
•  potrzeb rozwojowych uczniów – można dokonać 

dalszego wyszczególnienia na rozwój intelektual-
ny, emocjonalny, społeczny i fizyczny,

• specyfiki pracy szkoły,
•  zidentyfikowanych oczekiwań środowiska lo-

kalnego. 
4. Kryteria (wartości):

1) powszechność znajomości i akceptacji,
2) partycypacja uczniów i rodziców,
3) adekwatność,
4) spójność,
5) ukierunkowanie na rozwój uczniów.

5. Metoda badawcza: 
1)  ankiety skierowane do uczniów, rodziców, kadry 

nauczycielskiej,
2)  wywiad z dyrektorem, wytypowanymi nauczy-

cielami, 
3)  analiza dokumentów, w tym szczególnie koncepcji 

pracy szkoły, sprawozdań z realizacji pracy szkoły, 
raportów ewaluacyjnych,

4)  dyskusja grupowa w gronie kadry zarządzającej 
i nauczycieli,

5)  obserwacja zebrania z rodzicami, lekcji wycho-
wawczych poświęconych problematyce koncep-
cji pracy szkoły. 

6.  Forma raportu: raport pisemny w przejrzystym ukła-
dzie, zawierający syntetyczny opis przedmiotu ewa-
luacji oraz sposobu, w jaki była realizowana, prezen-
tację wyników oraz wnioski i zalecenia. 
Treść niniejszego opracowania daleka jest od wyczer-

pania tematyki ewaluacji wewnętrznej. zachęcam przy 
tym przyszłych ewaluatorów do korzystania z licznych, 
dostępnych materiałów szkoleniowych czy innych form 
rozwoju w tej dziedzinie. 

Maria pecyna 
Wieloletni wizytator KO w Legnicy i ekspert MEN  

ds. awansu zawodowego, wykładowca na studiach 
podyplomowych, od 2007 r. główny specjalista ds. oświaty 

w Urzędzie Miasta Legnicy.
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Na stronie: www.glospedagogiczny.pl przygotowaliśmy 
dodatkowe materiały uzupełniające treść artykułu: 
•    Projekt ewaluacji
•    Arkusz do analizy dokumentów
•    Arkusz obserwacji
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twarzą w twarz

twarzą w twarz

entuzjazm 
nie słabnie

z JURKieM oWsiaKieM RozMaWiaMy o TyM,  

co go naJBaRdzieJ deneRWUJe, JaK ładUJe aKUMULaToRy  

oRaz JaKiM JesT dziadKieM
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twarzą w twarz

buje dyskredytować nasze osiągnięcia. To męczy i pod-
cina skrzydła. ale entuzjazm był, jest i będzie!

Jaki jest Twój sposób na zachowanie dystansu i rów-
nowagi?

przez wszystkie lata jestem związany z orkiestrą jako 
wolontariusz. Mam swoje biznesy, robię programy tele-
wizyjne, projekty graficzne i to jest moje źródło utrzyma-
nia. nigdy nie przeszedłem na stronę odcinania kuponów 
od działalności orkiestry. nie mieszam się do polityki. 
W tym, co robię, czuję się naprawdę dobrze. Mimo swo-
jego wieku otaczam się młodymi, pełnymi energii ludź-
mi i tę moją energię czerpię od nich. Młodzi pozwalają 
odciąć się od tej codzienności, która często jest głupia, 
nawet nieagresywna, tylko głupia. programowo nie czy-
tam gazet codziennych, tylko u fryzjera, do którego cho-
dzę od lat, z którym się przyjaźnię. oczywiście, słucham, 
co się dzieje, śledzę wiadomości, ale staram się zbytnio 
nimi nie denerwować. Jestem typem, który czasem wy-
rzuca na zewnętrz swoją impulsywność, wybucha. Wku-
rza mnie to, że pogotowie nie jedzie do chorego dziecka, 
bo zawinił człowiek, że ludzie bezkarnie fałszują wybory 
i nie ponoszą kary. W wielu przypadkach człowiek ma 
poczucie bezsilności i to męczy najbardziej. Jako człowiek 
50-letni z dużym plusem jestem na to szczególnie wrażli-
wy, ale staram się szukać równowagi. sama przyjemność 
robienia przystanku Woodstock powoduje, że mam po-
czucie spełnienia, doładowuję akumulatory. To kosztuje 
strasznie dużo pracy, często niewyspania, ale przy dobrym 
produkcie satysfakcja jest gwarantowana. nie zrobiłbym 
żadnego innego festiwalu na zamówienie, żadnego inne-
go finału – muszę robić to, co mi odpowiada. Robię tylko 
to, w czym czuję się dobrze i co jest w zgodzie ze mną.

po 20 latach działalności na rzecz chorych dzieci Wiel-
ka orkiestra Świątecznej pomocy zaczęła w tym ro-
ku zbierać pieniądze także na godną opiekę medycz-
ną dla osób starszych. na ten cel przeznaczona została 
połowa wpływu z ostatniego 21. Finału. skąd ta zmia-
na? dlaczego teraz?

Wejście w trzecią dekadę działalności to dobry mo-
ment, żeby zrobić coś nowego. Temat seniorów chodził 
nam po głowie od dawna, lecz dopiero gdy pochyliliśmy 

W jakich okolicznościach narodził się pomysł zorga-
nizowania pierwszego Finału Wielkiej orkiestry Świą-
tecznej pomocy?

zupełnie przypadkowo. Usłyszałem, jak dwójka leka-
rzy, moich obecnych przyjaciół, mówiła o tym, że zepsuł 
się sprzęt, że założyli fundację, żeby zbierać na płucoser-
ce, kluczowe przy operacjach kardiologicznych. Wów-
czas fundacja nie była instytucją o jakimkolwiek zaufaniu 
społecznym, ale oni wierzyli, że będą w stanie zrobić coś, 
co pomoże postawić polską, wówczas raczkującą, kar-
diochirurgię na nogi. i bardzo chcieli osiągnąć swój cel. 
słuchałem ich, bo mówili fajnie, z pasją i entuzjazmem, 
ale nie rwali na sobie koszul. powtórzyłem tę rozmowę 
w swojej audycji w Trójce z komentarzem, że dobrze, 
że wreszcie ktoś wykłada kawę na ławę – nie ma urzą-
dzeń, bo nie ma kasy, jak się złożymy, to coś zrobimy. za-
apelowałem, że jeżeli ktoś trafi na tę akcję, to niech się 
dorzuci. Ludzie pojęli ten mój apel bardzo egzotycznie 
– pieniądze w kopertach zaczęli przesyłać bezpośred-
nio do mnie. odłożyłem jedną kopertę, drugą, trzecią, 
czterdziestą… W pewnym momencie zebrała się cała ich 
szuflada. i tak zaczęła się nasza znajomość. W radiu za-
apelowaliśmy, że gdyby ktoś chciał zagrać koncert, żeby 
pomóc zebrać pieniądze, to chętnie weźmiemy w tym 
udział. i tak to ruszyło. pierwsze koncerty zagrały zdro-
wa Woda, zespół bluesowy, i punkowa kapela The Bill. 
szybko zaczęliśmy identyfikować swoje przedsięwzięcie 
z muzyką rockową, i to taką kompletnie inną, niezależną.

co zdecydowało o sukcesie Wielkiej orkiestry?
Tak się złożyło, że przed pierwszym Finałem dostałem 

program telewizyjny „Róbta, co chceta”, który stał się 
swego rodzaju tubą propagandową dla idei WoŚp. By-
łem wówczas właścicielem dobrze prosperującej pracow-
ni witraży. Udało się namówić telewizję, żeby zorgani-
zowali z nami pierwszy Finał. nikt wówczas nie wierzył 
w sukces, zwłaszcza że mogliśmy to zrobić tylko w zimie, 
bo wyłącznie wtedy były moce przerobowe, wolne wo-
zy itp. Ta zima została i teraz widzę, że rewelacyjnie się 
sprawdza. na antenie cały czas był nasz program telewi-
zyjny. Trafiliśmy w idealny moment, mogliśmy wszystko 
zorganizować bez sztabu marketingowców, bez wymy-
ślania – po prostu pójść absolutnie na żywioł. gdy pierw-
szy Finał zakończył się sukcesem, wszyscy mówili, żeby 
na tym zakończyć, nie powtarzać, bo będzie klęska. ale 
okazało się, że daliśmy radę – i dajemy od 21 lat. Robimy 
swoje, chociaż zawsze w polsce znajdują się osoby, które 
szukają drugiego dna. Myślę, że o sukcesie zadecydowa-
ła konsekwencja w tym, co robimy – od pierwszego wej-
ścia jest to samo: nie wymyślamy, nie dorabiamy sztucz-
nej ideologii, tylko zbieramy pieniądze na konkretny cel.

czy po tylu latach grania na pełnych obrotach zapał 
może osłabnąć, pojawia się zmęczenie?

absolutnie nie! owszem, człowiek czuje się zmęczony 
ludzką głupotą i nierozsądkiem. Tym, że polityk z sejmu 
pozwala sobie na uszczypliwości wobec orkiestry, pró-

Mam uczucie, że zawsze rozmawiam 

z wnuczkami jak równy z równym 

– nigdy nie próbowałem przy nich 

zdziecinnieć, a one przy mnie 

nadmiernie wydorośleć.
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się nad nim, okazało się, jak 
ogromne są zaniedbania 
w tym zakresie – czło-
wiek odnosi wrażenie, 
że opieka zdrowotna 
nad seniorami jest wy-
rzucona totalnie poza 
margines. Finał jest do-
brą okazją, by przypomi-
nać o tym, że np. w wo-
jewództwie mazowieckim 
nie ma żadnego oddziału ge-
riatrycznego, geriatrów w całym 
kraju jest garstka, oddziały geria-
tryczne są niedoinwestowane i stano-
wią śmietnik dla zdychającego, nieużywa-
nego już na innych oddziałach sprzętu. Taka 
jest prawda. nasze badania i konsultacje z róż-
nymi środowiskami wskazały, że brakuje sprzętu 
Usg, łóżek z materacami przeciwodleżynowymi, pod-
nośników, dużych zegarów z wyraźnymi wskazówkami. 
dotykamy czubka góry lodowej i zobaczymy, jak to dalej 
pójdzie. Mamy nadzieję, że jeżeli ktoś przyjedzie w od-
wiedziny na taki zaopatrzony przez nas oddział i zoba-
czy, jak powinien wyglądać, to na starość będzie mógł 
domagać się takiego standardu – na zasadzie „wiem, bo 
widziałem”. dostaliśmy tysiące e-maili z opisem ludzkich 
losów – moglibyśmy na ich podstawie napisać książkę – 
w których ludzie zwracają uwagę i mają żal głównie wła-
śnie o zaniedbania. na razie zaczynamy od podstawowej 
rzeczy, podstawowego wyposażenia oddziałów geria-
trycznych, mając świadomość, że nie jesteśmy w stanie 
naprawić wszystkiego – kolejek do lekarzy czy braku spe-
cjalistów – ale jak zaczniemy, zrobimy ten pierwszy krok, 
to i tak będzie to sukces. dotykamy niezwykle brutalnej 
rzeczywistości, bo znajdują się rzesze niezadowolonych, 
czasem wariatów, którzy pytają w listach, po co to robi-
my, piszą, żeby seniorzy leczyli się ze swoich emerytur.

z czego wynika brak szacunku wobec seniorów?
polskie społeczeństwo odpuściło sobie szacunek do sie-

bie samego. gdy ktoś z polityków obraża jakąś grupę, 
za rzadko słyszy się „stop, zaraz, moment – nie pozwalaj 
sobie”. Mam wrażenie, że również w edukacji zaniecha-
no mówienia o szacunku dla starszych. dawniej starszy 
człowiek z doświadczeniem życiowym, wiedzą o historii 
wzbudzał szacunek. a z drugiej strony, jak budować sza-
cunek, gdy w rocznicę powstania warszawskiego czy so-
lidarności ludzie buczą na siebie, wygwizdują się – młody 
człowiek to obserwuje i wyrabia sobie opinię, zniechęca 
się. cieszę się, że na przystanku Woodstock zdołaliśmy 
powiedzieć ludziom – słuchajcie Wałęsy, Mazowieckiego, 
stasia Tyma, zaproszonych aktorów, celebrytów i dzien-
nikarzy, którzy mówią, jak żyć. słuchaj, a jak ci nie pasu-
je – to wyjdź. szanujmy się nawzajem. szacunek musi-
my odnawiać, to on jest podstawą powodzenia Wielkiej  
orkiestry – miej szacunek dla wolontariusza, swojego  

kolegi, koleżanki, organizatorów. na przystanku Woodstock 
miej szacunek do sąsiada: jeśli nie odpowiada mu twoje 
zachowanie, to je zmień.

Jakie jest przesłanie dla rodziców, których dzieci zaczę-
ły lub właśnie zaczynają „wsiąkać” w życie festiwalowe?

Jechać z nimi na festiwal! aktywne uczestnictwo w ży-
ciu swojego dziecka jest podstawą do zachowania aktyw-
ności. Moje dzieci zawsze jeździły ze mną na przystanek 
Woodstock. często mówimy do młodych – nie spinaj się, 
że rodzice nie puszczają cię na Woodstock, weź ich ze so-
bą! Mieliśmy przykład człowieka, który bał się puścić sy-
na na Woodstock, więc pojechał z nim. syn był ze swoim 
towarzystwem, a ojciec rozbił się na tzw. górce. pierwsze-
go dnia bał się, że mu kołpaki ukradną. ale okazuje się, 
że ludzie tacy jak on, podobni pokoleniowo, natychmiast 
się wyłapują i – co jest ogromnym zaskoczeniem – do-
brze się bawią. a kontakt z dzieckiem jest jeszcze lepszy 
po wspólnym wyjeździe na festiwal. odkąd na Wood-
stocku otworzyliśmy kemping, pokoleniowość jest jesz-
cze bardziej widoczna – można spotkać ludzi z maleń-
kimi, nawet półrocznymi dziećmi. Wózek to przepustka. 
a agresja jest już do tego stopnia pacyfikowana, że lu-
dzie potrafią się uspokoić i opanować we własnym kręgu.

O sukcesie Orkiestry zadecydowała 

konsekwencja w tym, co robimy:  

nie wymyślamy, nie dorabiamy sztucznej 

ideologii, tylko zbieramy pieniądze  

na konkretny cel.
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Jakim dziadkiem jest Jurek owsiak?
Bardzo kochanym i fajnym, który pozwala ruszać swoje 

biurko – ze wszystkimi ołówkami, kredkami i flamastra-
mi, które wręcz wyczekują na przyjazd wnuczek. z ich 
pozornych bazgrołów wyciągam różne elementy, często 
coś do nich dorysowuję, oprawiam i powstają napraw-
dę świetne grafiki. nie mam z wnuczkami bólu, a one 
nie mają bólu ze mną. Kiedy są już u mnie, traktuję je, 
jakby to były moje dzieci, w sposób tak bardzo normal-
ny, nie buduję dla nich specjalnego świata, nie nakrę-
cam się, nie mówię dziecinnym głosem. Relacje mamy 
dobre, normalne. dajemy im poczucie bezpieczeństwa. 
Jeżdżą z nami na Woodstock, biorą udział w naszym 
życiu, a my w ich. Mam uczucie, że zawsze rozmawia-
my z wnuczkami jak równy z równym – nigdy nie pró-
bowałem przy nich zdziecinnieć, a one przy mnie nad-
miernie wydorośleć. oczywiście, babcia jest bardziej 
kochana, bo zasuwa z wnuczkami do sklepu. przy tym 
wszystkim przestrzegamy zasad, które obowiązują w do-
mu, nie rozpieszczamy bez umiaru. To dobrze wycho-
dzi, a ja się z tego cieszę.

Fundacja realizuje program edukacyjny „Ratujemy 
i Uczymy Ratować”, który skierowany jest do nauczy-
cieli edukacji wczesnoszkolnej. czy planujecie rozsze-
rzyć program o przedszkola?

Uważam, że to fantastyczny pomysł uczyć dzieci 
w przedszkolach pierwszej pomocy. Byłoby to możliwe 
pod warunkiem, że nauka pierwszej pomocy stanie się 
przedmiotem obowiązkowym w szkołach, o czym roz-
mawiamy z Ministerstwem edukacji narodowej od kil-
ku lat. Men cały czas nam odpowiada, że żeby pierwsza 
pomoc była przedmiotem obligatoryjnym, trzeba zmie-
nić podstawę programową i eksperci muszą uznać ten 
program za powszechny. W sumie przeszkoliliśmy już 
1,5 miliona dzieci z podstaw nauki pierwszej pomocy. 
nauczycielom nauczania początkowego, którzy ukoń-
czyli nasze kursy, przekazaliśmy dla szkół sprzęt do na-
uki, m.in.: fantomy, podręcznik, płyty dVd. odwiedzili-
śmy już wiele przedszkoli, w których zaprezentowaliśmy 
nasz program szkoleniowy. cały czas działamy. na pro-
gram wydaliśmy już 16 milionów złotych, a końca jeszcze 
nie widać. Mamy potencjał, by uczyć pierwszej pomocy 
w studium nauczycielskim, gdzie nauczyciele przygoto-
wują się do swojego zawodu. czekamy na dalsze kroki 
Men, ponieważ bardzo dużo zainwestowaliśmy w ten 
program i chcemy być jego autorami. nie chcielibyśmy, 
by ktoś wszedł na nasze miejsce.

ostatnio w mediach sporo mówi się o obowiązku szkol-
nym dla sześciolatków. z jednej strony, Men przeko-
nuje o korzyściach z edukacji szkolnej sześciolatków, 
z drugiej, stowarzyszenie „Ratujmy Maluchy”, które jest 
przeciwne. a jak Ty widzisz ten problem?

Jestem zwolennikiem obowiązku szkolnego sześciolat-
ków pod warunkiem, że cały system będzie funkcjonował 
prawidłowo. zgadzam się z opiniami wielu psychologów, 

którzy uważają, że sześciolatek już jest przygotowany 
do szkoły. Jednak z praktyki wiem, że szkoły są słabo 
przygotowane do przyjęcia sześciolatków. Kiedyś dzieci, 
w tym i moje, w wieku sześciu lat szły do zerówki, która 
przygotowywała ich do pójścia do szkoły. obligatoryjność 
spowodowana przez Men nie sprawdza się w wielu spra-
wach. zrównano wszystko do testu. powstał bunt wśród 
młodych ludzi. Ja z polską oświatą jestem związany na ty-
le, ile muszę. Wysiłkiem swoim i mojej żony spowodowali-
śmy, że nasze dzieci osiągnęły swoje cele życiowe. Jestem 
dumny z tego, że starsza córka uczyła się w stanach zjed-
noczonych. pieniądze zainwestowane w jej naukę odda-
je, pomagając nam w polsce. nie została w stanach, bo 
nie odpowiadał jej ten kraj. W związku z tym z całą wie-
dzą zdobytą za oceanem wróciła do polski.

To bardzo ważne, aby dobrych nawyków uczyć dzieci 
już od najmłodszych lat. W jaki sposób zachęcić dzieci 
do pomagania innym, pokazać im, że pomaganie jest 
fajne?

W naszej edukacji zaniechano gdzieś mówienia i ucze-
nia szacunku dla ludzi starszych. Kuriozalnie komuna na-
uczyła mnie, aby ustępować miejsca w tramwaju i au-
tobusie osobie starszej czy kobiecie w ciąży. za moich 
dziecięcych czasów to było normalne, że trzeba komuś 
pomóc, ustąpić miejsca. niestety bardzo szybko przeję-
liśmy styl życia zachodniego, czyli taki materialny. Kie-
dyś w stanach zjednoczonych kręciłem w szkołach bar-
dzo dużo materiałów filmowych. Tam wszyscy, co stoją 
ze „stop” na przejściach dla pieszych przy szkołach, to są 
starsze osoby. U nas by wyśmiano taką pracę, gdyż uwa-
ża się, że nadaje się ona tylko dla bezrobotnych. W sta-
nach ludzie posiadają szacunek dla weteranów wojen-
nych. Tam, kiedy jest dzień weterana, wszyscy idą z flagą, 
w szkołach wysłuchują hymn. U nas nie do pomyślenia 
jest takie zachowanie. Musimy pamiętać, że z rozmowy 
z rodzicami budujemy szacunek dla osób starszych.

dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały

Dominika stefanowska
kamila sekułowicz

zdjęcia: archiwum WoŚp

To nie my jesteśmy prymusami w nauce 

światowej i w budowaniu pewnego stylu 

życia, ale świetnie się dostosowujemy.  

Nawet gdy wejdziemy w styl życia innych 

krajów, to wręcz jesteśmy przodujący.



www.glospedagogiczny.pl 13           głos pedagogiczny

twarzą w twarz

twarzą w twarz
z zespołeM psycHoLogÓW FUndacJi dzieci niczyJe  

RozMaWiaMy o znaczeniU pocHWał W ŻyciU dziecKa,  

sKUTecznycH MeTodacH WzMacniania doBRyM słoWeM  

oRaz idei KonsTRUKTyWneJ KRyTyKi.

dają dzieciom moc. 

Jedną z ostatnich kampanii Fundacji dzieci niczyje jest  
akcja „słowa dają dzieciom moc. supermoc!”. skąd pomysł 
na taki temat kampanii? Jaki jest jej cel?

W 2012 roku przygotowaliśmy kampanię społeczną „sło-
wa ranią na całe życie”. Jej celem było wskazanie rodzicom 
i opiekunom, że raniące słowa sprawiają przykrość i niosą ne-
gatywne konsekwencje w wychowaniu. Już wtedy poczuliśmy, 
że rodzicom trzeba zwrócić uwagę także na drugi aspekt – po-
zytywne komunikaty, wzmocnić ich w stosowaniu „dobrych” 
słów i jednoznacznie powiedzieć: miłym słowem dziecka nie 
zepsujesz, mów mu, że je kochasz, jest ważne i wiele po-
trafi. Te pozytywne komunikaty pomagają wychować dzie-
ci na silnych, twórczych ludzi, którzy czują się w życiu waż-
ni i akceptowani.

Jakie działania są podejmowane w ramach kampanii?
W ramach kampanii przygotowaliśmy liczne materiały 

edukacyjne: artykuły, ulotki, plakaty, specjalne naklejki. 
na stronie internetowej akcji www.slowadajamoc.fdn.pl moż-
na także znaleźć scenariusze zajęć dla rodziców dotyczą-
cych doceniania dzieci. nasi psycholodzy realizowali rów-
nież warsztaty dla rodziców z tego zagadnienia. 

dlaczego, pomimo tego że większość z nas jest zdania,  
iż dzieci trzeba chwalić, tak często mówi się do nich: „ty le-
niu!”, „nic nie umiesz!”, „zobacz, Jasiu już to potrafi, a ty co?”

sŁowa
superMOc!

FDN_MOC_plakat_A3 v_02.indd   1
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dzieje się tak, ponieważ większości z nas łatwiej przycho-
dzi zauważanie deficytów i złych zachowań dziecka. one 
nam przeszkadzają, irytują, chcemy je wyeliminować. do-
bre zachowanie traktujemy często po prostu jak normę, a złe 
zachowanie jak coś, nad czym trzeba pracować, co trzeba 
skorygować. Uważamy, że trzeba pokazywać dziecku jego 
błędy, ponieważ tylko wtedy będzie wiedziało, że ma je na-
prawić. Tak naprawdę jednak nie dajemy mu w ten sposób 
wskazówek, jak ma to zrobić. często też tkwi w nas prze-
konanie, że stosowanie pochwał psuje dzieci i nie pozwala 
im wyciągać wniosków z własnych błędów. zdarza się też 
tak, że nie potrafimy chwalić dzieci, ponieważ sami nie do-
świadczaliśmy pochwał w dzieciństwie.

Mówi się, że ojcowie rzadziej chwalą i okazują uczucia 
swoim dzieciom niż matki. dlaczego tak się dzieje? 

Być może jest takie społeczne przekonanie, że ojcowie 
rzadziej chwalą. coraz więcej ojców korzysta z naszej ofer-
ty proponowanej przez program „dobry Rodzic – dobry 
start” i zauważamy, że po zajęciach o pochwałach bardzo 
umiejętnie i chętnie je stosują. 

Jakie pozytywne komunikaty, niosące wsparcie, akcepta-
cję i będące wyrazem miłości, powinni przekazywać swo-
im dzieciom rodzice?

Każdy komunikat adekwatny do sytuacji, szczery, nie-
przesadzony, wyrażony prostym językiem, wypowiedziany 
przez rodzica z troską i uwagą będzie odebrany jako nio-
sący wsparcie, na przykład „ufam ci”, „jestem z tobą”, „je-
stem z ciebie dumny”, „widzę, że się starasz”, „doceniam 
twój wysiłek”, „wierzę w ciebie”, „kocham cię”. Ważne tak-
że, by doceniać wysiłki dziecka, jego zaangażowanie, a nie 
tylko efekt końcowy jego działań.

czy są jakieś badania potwierdzające, że dorośli, którzy 
byli chwaleni w dzieciństwie, lepiej radzą sobie w życiu? 

Jest wiele badań, które wskazują, że osoby chwalone 
w dzieciństwie wyrastają na osoby odważne i otwarte. nie-
wątpliwie tacy ludzie dobrze radzą sobie z codziennością.

czy obecnie „młodzi rodzice” chwalą swoje dzieci czę-
ściej, niż kiedyś robili to ich rodzice?

Tak, taka jest tendencja. Ludzie są coraz bardziej świa-
domi wychowawczo. inspirują się, szukają różnych metod, 
by wychować swoje dzieci na szczęśliwych i sprawczych lu-
dzi. To dobry kierunek zmian.

czy nadmiar pochwał może dziecku zaszkodzić? 
pochwały nie szkodzą dziecku, jeżeli są prawdziwymi 

pochwałami, a nie ukrytą oceną. istnieje bowiem ryzyko, 
że pochwała zostanie „zepsuta” i zastąpiona komunikatem 
oceniającym, na przykład wytykającym poprzednie błę-
dy popełniane przez dziecko lub krytykującym dziecko. 
adekwatne komunikaty doceniające dziecko, skupiające 
się na jego zachowaniach, doceniające wysiłek i postępy 
budują w nim poczucie własnej wartości i wzmacniają je-
go zaangażowanie w kolejne działania.

Mówimy, że należy chwalić dzieci, a co z konstruktywną 
krytyką? W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, by go nie 
zniechęcić, np. oceniając rysunek, który został przygoto-
wany niedbale?

Jedno drugiego nie wyklucza. istotą konstruktywnej kry-
tyki jest nazwanie tego, co nam się nie podoba w zachowa-
niu i postępowaniu dziecka przy jednoczesnym daniu dziec-
ku wskazówek, jak może to naprawić. gdy dziecko poprawi 
swoje zachowanie, powinno usłyszeć pochwałę. 

Jak postąpić, gdy dziecko pomimo naszych pochwał nie 
jest zadowolone z namalowanego przez siebie obrazka czy 
konstrukcji z klocków i okazuje swoje niezadowolenie pła-
czem, a nawet histerią?

Wtedy trzeba dziecko wysłuchać, starać się zrozumieć jego 
punkt widzenia, zaakceptować to, że ono widzi swoje dzieło 
inaczej niż my, dorośli. zaakceptujmy uczucia dziecka i sta-
rajmy się towarzyszyć mu w tym, co przeżywa. dzieci, któ-
re czują oparcie w dorosłym, zazwyczaj lepiej sobie radzą 
z trudnymi dla siebie emocjami. osamotnione lub nietrakto-
wane poważnie czują się jeszcze bardziej zagubione i zdezo-
rientowane, a to nie pomaga im w powrocie do równowagi.

Jaka jest rola nauczycieli w budowaniu poczucia własnej 
wartości u dzieci lub uczniów?

pamiętając o tym, że nauczyciele mają dużo okazji do sty-
kania się z wytworami, pracami dzieci, można uznać, że po-
winni oni być ekspertami – specjalistami – w kierowaniu 
do nich komunikatów podkreślających i doceniających wysi-
łek włożony w wykonywane zadania. Mają także na co dzień 
mnóstwo okazji do zauważenia postępów, jakie robią dzie-
ci, i naprawdę warto, by je zauważali.

czy są jakieś różnice pomiędzy sposobem wzmacniania 
dobrym słowem dzieci przedszkolnych, dzieci szkolnych 
i młodzieży?

dużych różnic nie widzimy. Każde dziecko, niezależnie 
od wieku, potrzebuje słów, które wyrażałyby wsparcie, ak-
ceptację, zadowolenie i radość z tego, że jest, co robi. Ta-
ką potrzebę mają nie tylko dzieci. czy my, dorośli, nie po-
trzebujemy dobrego słowa od osób ze swojego otoczenia, 
szczególnie tych dla nas ważnych? chwaląc, trzeba na pew-
no zwrócić uwagę na język, którego używamy. powinien on 
być adekwatny do wieku i do środowiska, z którego pocho-
dzi dziecko. 

proszę zdradzić, jakie kolejne kampanie planuje Fundacja 
dzieci niczyje.

Będziemy informować o tym na bieżąco.

Na pytania odpowiadał zespół programu „Dobry Ro-
dzic – Dobry Start” Fundacji Dzieci Niczyje: Aneta Kwa-
śny, Marlena Trąbińska-Haduch oraz Joanna Fejfer-Szpytko.

dziękuję za rozmowę.
Małgorzata cholewczyńska
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praca z ucznieM ze spe

współczesna terapia poznawczo-behawioralna (tpb)  
to cała grupa metod, technik i strategii interwencyjnych, 

odwołujących się do wspólnych założeń teoretycznych. 
to na ich podstawie dysfunkcjonalne zachowania 

człowieka oraz przeżywane przez niego emocje można 
wyjaśnić w oparciu o teorię uczenia się, z uwzględnieniem 

mediacyjnej roli procesów poznawczych.

poznawczo-
-behawioralna

TeraPia
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Psychologia zdrowego rozsądku 
– czyli TpB –  ma charakter psycho-
edukacyjny. To oznacza, że w od-

działywaniach terapeutycznych bardziej 
chodzi o opanowanie przez daną osobę 
umiejętności niezbędnych do rozwiązy-
wania problemów, niż o jej „uzdrowie- 
nie”. z tego właśnie względu oddziały-
wania w nurcie poznawczo-behawioral-
nym cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem nauczycieli, wychowawców 
i szkolnych specjalistów. Widzą w nich 
bowiem metodę, która przynosi istot-
ne efekty w pracy z uczniami mającymi 
problemy natury psychologicznej oraz 
różnego rodzaju zaburzenia zachowa-
nia. na użytek praktyki szkolnej ważne 
jest, że TpB:
• nie skupia się na całościowym funkcjo-

nowaniu ucznia, a jedynie na bieżących 
jego problemach, wyizolowanych i zde-
finiowanych obszarach przejawianych 
trudności,

• realizuje model aktywnej współpra-
cy z uczniem, zachęca go do samo-
dzielnych odkryć i eksperymentów, 
zadawania pytań, kwestionowania 
założeń i przekonań oraz do uczenia 
się alternatywnych wzorców myślenia 
i zachowania. 

Co jest przedmiotem 
i celem terapii poznawczo- 
-behawioralnej?

W każdej szkole są uczniowie, którzy 
zmagają się z wieloma problemami oso-
bistymi i rodzinnymi, często czują się 
smutni, zagubieni, bez wiary we własne 
siły i możliwości. prezentowane przez 
siebie sądy poznawcze – dotyczące ich 
samych, stosunku do dorosłych, rówieśni-
ków i sytuacji zadaniowych – najczęściej 
werbalizują w kontekście negatywnym.

Przykład: Jestem do niczego. Jestem głupi. 
Nikt mnie nie lubi. Jestem mało intere-
sujący. Moje zdanie się nie liczy. Jestem 
nieatrakcyjny. Nikt mnie nie kocha. Nie 
jestem nic wart. Jestem nikomu niepo-
trzebny. Nie można liczyć na dorosłych.

Uczniowie ci odczuwają przy tym wiele 
trudnych emocji, z którymi nie potrafią 
sobie radzić i które stają się impulsem 
do wielu zachowań dysfunkcjonalnych. 
Tacy uczniowie mają skłonność do sku-
piania się bardziej na negatywach danej 

sytuacji niż na pozytywnych jej aspektach. 
Wbrew temu, co sądzi wielu nauczycie-
li, takie negatywne przekonania nie są 
prezentowane wyłącznie przez dzieci 
nieśmiałe, zakompleksione i depresyjne. 
dotyczą również tych uczniów, którzy 
na zewnątrz prezentują postawę otwartą, 
nie mają większych problemów w relacjach 
interpersonalnych, bywają nadruchliwe 
lub agresywne. W większości przypadków 
łączy ich to, że mają zaniżoną samooce-
nę. Można temu zaradzić, wykorzystując 
edukacyjny aspekt terapii poznawczo-be-
hawioralnej w szkolnych oddziaływaniach 
wychowawczo-profilaktycznych. praktyka 
wskazuje bowiem, że w każdej dziedzinie 
skuteczne działanie ma miejsce dopiero 
wtedy, gdy likwidowane są przyczyny, 
a nie symptomy groźnych zjawisk. 

decydując się na podjęcie interwen-
cji w nurcie TpB, należy najpierw zadać 
sobie pytania: co się z uczniem dzieje? 
Jakiej pomocy potrzebuje „tu i teraz”? Jest 
to konieczne, by nazwać jego problem 
i sprecyzować cel pracy, umożliwiający 
przeniesienie ucznia z cyklu zaburzonego, 
w jakim aktualnie funkcjonuje, do cyklu 
prawidłowego, aby uczył się on identyfiko-
wania automatycznych myśli negatywnych, 
oceniania ich, szukania dla nich alternatyw 
i kwestionowania (podważania) ich zasad-
ności. dopiero potem można koncentro-
wać się na tym, aby uczeń rozwijał w sobie 
nowe umiejętności społeczne, uczył się 
alternatywnych sposobów radzenia sobie 
z nieprzyjemnymi emocjami, a także uczył 
się nowych zachowań.

Wielu pedagogów i  psychologów 
szkolnych dysponuje już profesjonalnym 
przygotowaniem do prowadzenia terapii 
poznawczo-behawioralnej, co ma ogromne 
znaczenie dla nowego systemu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udziela-
nej uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Warto więc wiedzieć, że:

• interwencje terapeutyczne o cha-
rakterze poznawczo-behawioralnym 
mogą się odbywać indywidualnie lub 
w grupach. 

• Każde spotkanie, tzw. sesja, trwa prze-
ciętnie od pół godziny do godziny.

• Uczeń decyduje, na czym chce się 
skoncentrować na  każdym etapie 
pracy.

• na początku każdego spotkania uczeń 
i nauczyciel-terapeuta ustalają temat 
sesji.

• początkowe spotkania – od dwóch 
do czterech – dają nauczycielowi-te-
rapeucie możliwość sprawdzenia, czy 
tego rodzaju terapia jest właściwa dla 
ucznia, a uczniowi okazję przekona-
nia się, czy odpowiada mu ta metoda 
pracy.

• podczas sesji nauczyciel-terapeuta 
pomaga uczniowi rozłożyć problem 
na  czynniki składowe. następnie 
wspólnie z nim dokonuje analizy myśli, 
uczuć i działań ucznia, aby dociec, czy 
są one irracjonalne lub niepożądane 
i zrozumieć ich wpływ na siebie wza-
jemnie oraz na ucznia. nauczyciel ma 
przy tym na uwadze:
1)  w pracy z uczniami młodszymi 

(w wieku 7–11/12 lat):
• przełożenie pojęć abstrakcyjnych 

na konkrety, przykłady z codzien-
nego życia,

• stosowanie form zabawowych: 
gier, rysunków, kukiełek, odgry-
wanie ról,

• używanie metafor, wyobrażeń, na-
grań wideo,

• ćwiczenie pewnych umiejętności 
razem z uczniem,

• nagradzanie nowych zachowań;
2) w pracy z nastolatkami:
• wprowadzenie technik poznaw-

czych i behawioralnych: trening 
relaksacyjny (ćwiczenia oddecho-

praca z uczniem ze SPE
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praca z uczniem ze SPE

3. Techniki wspomagające:
• klaryfikacja – ma na celu zdefiniowa-

nie pojęć wykorzystywanych przez 
ucznia oraz wyrażenie chęci pełnego 
zrozumienia usłyszanych od niego tre-
ści: Chciałabym upewnić się, że chodzi  
ci o…

• sondowanie – celem jest odkrycie sys-
temu znaczeń i struktury poznawczej, 
czyli myśli automatycznych i przeko-
nań: Gdyby to była prawda, to co to 
dla ciebie by oznaczało? Jakie to ma 
dla ciebie znaczenie?

• skalowanie – ma na celu identyfikację 
intensywności przeżywanych emocji, 
określenie zniekształceń poznawczych 
i monitorowanie osiąganych przez 
ucznia zmian: W skali od 1 do 10 określ 
swoją rolę, jaką odegrałeś w tym zda-
rzeniu.

• szukanie dowodów prawdziwości są-
dów – celem jest mobilizowanie ucznia 
do autorefleksji, modyfikowania myśli 
automatycznych oraz minimalizowanie 
zniekształceń poznawczych: Wypisz jak 
najwięcej argumentów i kontrargumen-
tów do stwierdzenia…

• dekatastrofizacja – modyfikacja posia-
danych przez ucznia przekonań doty-
czących katastroficznej oceny sytuacji: 
Co najgorszego może się wydarzyć? Jakie 
to będzie miało dla ciebie znaczenie 
za 5 lat, 10 lat?
nauczyciele i szkolni specjaliści mogą 

– poprzez wykorzystanie szkolnego śro-
dowiska wychowawczego – wywierać 
decydujący wpływ profilaktyczny i te-
rapeutyczny na swoich uczniów. Muszą 
być jednak świadomi, że wolno im stoso-
wać w szkole terapeutyczne interwencje 
poznawczo-behawioralne, o ile najpierw 
uwolnią je od kontekstu klinicznego, 
w którym powstały.

Bibliografia:
Maultsby M. c., Racjonalna terapia  
zachowania. Podręcznik terapii poznawczo- 
-behawioralnej, Wydawnictwo dominika 
Księskiego Wulkan, Żnin 2008.
popiel a., pragłowska e., Psychoterapia 
poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka, 
Wydawnictwo paradygmat, Warszawa 2008.
stallard p., Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne 
zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej 
w pracy z dziećmi i młodzieżą, Wydawnictwo  
zysk i s-ka, poznań 2006.

Małgorzata Łoskot

diaLog soKRaTeJsKi – technika, 
w której stawia się uczniowi szereg py-
tań, pozwalających na odkrycie informacji 
i znaczeń do tej pory mu niedostępnych. 
odkrywane w dialogu przekonania są 
odzwierciedleniem myśli automatycz-
nych i przekonań ucznia, które dotyczą 
konkretnych wydarzeń i sytuacji. dzięki 
temu samodzielnie podejmuje on trud 
rozważenia ich zasadności. W dialogu 
sokratejskim można korzystać z nastę-
pujących możliwości:
1. Stawianie pytań:
• eksplorujących: Kiedy? Jak często? Po co?
• odnoszących się do ciągu zdarzeń: 

I co wtedy nastąpiło?
• analitycznych: Na podstawie czego 

wysuwasz taki wniosek?
• syntetycznych: Do jakiego wniosku 

można wobec tego dojść?
• wartościujących: Jakie jest twoje stano-

wisko wobec tego problemu?
• indukcyjnych: Skoro ustaliliśmy, że nie 

ma ludzi nieomylnych, co to dla ciebie 
oznacza w kontekście celu? Jaki sobie 
stawiasz, że musisz być perfekcyjny?

• dedukcyjnych: Skoro ludzie kiedyś 
umierają, co  to oznacza dla twojej 
przyszłości?

2. Technika sprawdzania:
• empirycznego – polega na sprawdzeniu 

empirycznym prawdopodobieństwa 
nastąpienia określonych wydarzeń, np. 
Czy to jest pewne, że zostaniesz wyśmia-
ny, kiedy popełnisz błąd? Jakiego rodzaju 
inne reakcje są równie prawdopodobne?

• logicznego – odnosi się do logiczne-
go przeanalizowania możliwości na-
stąpienia określonych następstw, np. 
Opowiedz mi, jak do tego doszedłeś.

• normatywnego – przetestowanie da-
nego wydarzenia zgodnie z systemem 
wartości wyznawanych przez pacjenta, 
np. Czy – twoim zdaniem – takie po-
stępowanie jest moralne? Czy zdecy-
dowałbyś się tak postąpić?

• funkcjonalnego – służy testowaniu, czy 
dane rozwiązanie przysłuży się i pomo-
że pacjentowi, np. Czy – twoim zda-
niem – taka reakcja na zaczepki kolegów 
pozwoli ci poradzić sobie z nimi?

• hedonistycznego – pozwala ocenić 
działania w zakresie ich krótko- i długo-
falowych konsekwencji, np. Więc posta-
nowiłeś pić alkohol, żeby odnieść sukces 
i pokonać swój strach? Jak z dzisiejszej 
perspektywy oceniłbyś ten sukces?

we, progresywne ćwiczenia mię-
śniowe), rejestrowanie przyjem-
ności i aktywności sprawiającej 
zadowolenie (zwiększanie motywa-
cji do działania i poczucia własnej 
skuteczności), planowanie przy-
szłości i behawioralne eksperymen-
ty (przeciwdziałanie pesymizmowi 
i ukierunkowanie na przyszłe reali-
styczne cele), techniki odwracania 
uwagi (uświadamianie sobie do-
znań zmysłowych, przyjemne fan-
tazje, wspomnienia, liczenie wstecz 
od 1000 co siedem liczb, podej-
mowanie absorbujących czynności: 
krzyżówki, gry, robótki ręczne wy-
magające skupienia uwagi), 

• uwzględnianie potrzeb dotyczą-
cych rozwoju autonomii i określa-
nia własnej tożsamości (zwracanie 
uwagi na ich opinie i przeżycia),

• promowanie współpracy,
• odwoływanie się do ich decyzji 

w dokonywaniu wyborów, przy 
zachowaniu zasady empirycznego 
obiektywizmu,

• ćwiczenie umiejętności przez: ry-
sowanie „komiksów”, odgrywanie 
ról, wzorowanie się na innych, wi-
zualizację (wypróbowywanie no-
wego zachowania w wyobraźni).

• podczas każdej sesji uczeń i nauczy-
ciel-terapeuta omawiają postępy zaszłe 
od ostatniego spotkania. Jeśli niektóre 
zadania sprawiają uczniowi szczególne 
trudności bądź nie przynoszą pożąda-
nych efektów, terapeuta może zasuge-
rować inne rozwiązania.

• Tempo i zakres terapii poznawczo-be-
hawioralnej zależą od ucznia. nauczy-
ciel-terapeuta nie zaleca żadnych dzia-
łań, na które uczeń nie wyrazi zgody. 

Przykłady technik 
poznawczo-behawioralnych

W TpB wykorzystuje się przeróżne 
techniki i strategie, których kolejność 
oraz kombinacje powinny zależeć od 
poszczególnych problemów ucznia oraz 
jego indywidualnych potrzeb. W każdym 
przypadku należy również uwzględnić: 
wiek ucznia i poziom jego rozwoju (inte-
lekt, możliwości procesów poznawczych 
i deficyty poznawcze, poziom myślenia 
refleksyjnego, umiejętności językowe, 
krytyczne wydarzenia rozwojowe) oraz 
aktualny kontekst społeczny.
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edukacyjne działania szkoły kon-
centrują się często na tradycyjnym 
przekazywaniu wiedzy, polegają-

cym na jednostronnej komunikacji od na-
uczyciela do ucznia, przy użyciu typo-
wych technik (np. wykładu) i narzędzi 
(np. podręczników szkolnych). W ostat-
nich latach trend ten jednak ulega zmia-
nie – coraz częściej nauczyciele stawiają 
na komunikację dwustronną, wprowa-
dzają urozmaicenia na lekcji zarówno 
w zakresie metod (różnorodne ćwicze-
nia i zadania), jak i narzędzi (urządzenia 
interaktywne, gry edukacyjne). Mimo to 
wciąż dość rzadko myśli się o rozwijaniu 
kreatywności jako o celu samym w sobie, 
częściej jej trening pojawia się przy okazji 
innych zagadnień. Tymczasem kreatyw-
ność jest bardzo ważną życiową umiejęt-
nością i jako taką warto ją rozwijać. 

pracOwnia peDagOgiczna

PrzEłamywaniE 
utartych 
schematów

kreatywność jest cechą przydatną zarówno 
w szkole, jak i w dorosłym życiu. nie zawsze jednak 

wiemy, jak rozbudzać ją w naszych uczniach. 
tymczasem podczas zajęć możemy wykorzystać 

wiele technik rozwijających tę umiejętność.
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Znaczenie kreatywności
Kreatywność to cecha indywidualna 

utożsamiana z twórczością. Może się cza-
sem wydawać, że kreatywność wiąże się 
tylko z wąsko pojmowaną twórczością, 
np. sztuką, tymczasem jest to umiejętność 
o znacznie szerszym zasięgu. co więcej, 
osoby kreatywne nie muszą mieć arty-
stycznych talentów ani tworzyć czegoś 
całkiem nowego. Twórczość może być 
po prostu ich ukrytym potencjałem.

Kreatywność jest rozumiana jako ogół 
właściwości psychicznych, które pro-
wadzą do powstania twórczej idei albo 
są składnikami twórczych zachowań. 
oznacza umiejętność przeprowadzania 
skomplikowanych procesów myślowych 
prowadzących do oryginalnych, nieoczy-
wistych pomysłów, tworzenia dalekich 
skojarzeń, dostrzegania nieszablonowych, 
ale logicznych analogii. W tym sensie jest 
to zdolność przydatna nie tylko podczas 
pracy w tzw. kreatywnych zawodach, ale 
też w codziennym życiu. W szkole lekcje 
twórczości pozwalają dzieciom i młodzie-
ży zrozumieć ich własną rolę w procesie 
uczenia się. Rozbudzają też postawy za-
radności, odpowiedzialności, współpra-
cy; mogą inspirować do samorealizacji 
i wykorzystywania własnych pomysłów 
na rzecz społeczności.

Warunki sprzyjające 
kreatywności

przed rozpoczęciem pracy musimy stwo-
rzyć podopiecznym dobre warunki do roz-
woju kreatywności. nauczyciel napotka 
tu szereg przeszkód wynikających z wad 
programów szkolnych. najpoważniejsza 
z nich to zmuszanie dzieci do myślenia 
jednokierunkowego (konwergentnego) wy-
nikające z wymagania posiadania wiedzy 
encyklopedycznej i prowadzące do osła-
bienia ciekawości poznawczej, nasilenia 
się rutyny w myśleniu. Kolejny problem 
to przeciążenie percepcyjne – zbyt duża 
ilość wymaganej wiedzy. na przeszkodzie 
kreatywności stoi też nadmierna rywali-
zacja w klasie oraz nadmierna kontrola 
ze  strony opiekunów, którym zdarza 
się mylić kreatywność z niepoprawnym 
zachowaniem (np. brakiem dyscypliny). 
Kreatywne dzieci i młodzież – owszem 
– mogą zachowywać się niekonwencjo-
nalnie, jednak najlepiej to zaakceptować 
i dostosować swoje metody wychowawcze 
do ich potrzeb i możliwości.

chcąc stworzyć dobre warunki rozwoju 
kreatywności, warto pamiętać o następu-
jących wskazówkach:
1. pożegnaj się z rutyną.
2.  Minimalizuj wpływ wymienionych 

wyżej blokad, dając podopiecznym 
tyle swobody, ile to możliwe, stawiając 
nie tylko na naukę pamięciową, lecz 
także na logiczne myślenie, kojarzenie 
faktów i związków przyczynowo-skut-
kowych.

3.  otwórz się na  pomysły uczniów 
– wysłuchaj nawet „dziwnych” py-
tań i pomysłów oraz ustosunkuj się 
do nich z aprobatą (każdy pomysł jest 
wartościowy), unikając krytyki (jeśli 
jest konieczna, niech będzie konstruk-
tywna, ale najlepiej tak naprowadzać 
ucznia, by sam odkrył błędy w swoim 
rozumowaniu).

4.  daj uczniom czas na zadawanie pytań 
i samodzielne myślenie.

5.  staraj się nawiązywać do innych dzie-
dzin nauki.

6.  staraj się, aby zadania, które proponu-
jesz uczniom, wymagały dwóch typów 

myślenia niezbędnych w twórczości: 
dywergencyjnego (wymyślanie wielu 
potencjalnych odpowiedzi z wyko-
rzystaniem swobodnych i odległych 
skojarzeń) oraz konwergencyjnego 
(logiczne analizowanie i wybór naj-
lepszego rozwiązania).

7.  angażuj różne zmysły uczniów, nie 
tylko wzrok i słuch, ale też zmysł ki-
nestetyczny (poprzez ruch).

8.  dostarczaj uczniom materiały rozwija-
jące wyobraźnię (np. ciekawe informa-
cje w atrakcyjnej formie) i obrazowość 
języka (np. baśnie ludowe, mity).

9.  na zajęciach powinna panować przy-
jazna atmosfera, klimat wzajemnego 
zaufania.

10.  Rolą nauczyciela podczas ćwiczenia 
kreatywności jest nie tylko koordy-
nowanie działań uczniów bez po-
dawania gotowych rozwiązań, lecz 
także udzielanie im indywidualnego 
wsparcia, kiedy będą go potrzebować.

11.  inspirująco podziała na klasę nauczy-
ciel, który sam robi coś kreatywnego 
i czerpie z tego przyjemność.

pracownia pedagogiczna

Kreatywność to cecha indywidualna utożsamiana 

z twórczością. Może się czasem wydawać, że kreatywność 

wiąże się tylko z wąsko pojmowaną twórczością, np. sztuką, 

tymczasem jest to umiejętność o znacznie szerszym zasięgu.
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Umiejętności warte 
rozwijania

Trening twórczości powinien oddziały-
wać na zdolności poznawcze, społeczne, 
motywację czy zdolność przezwycięża-
nia przeszkód. Wśród rozwijanych w ten 
sposób umiejętności poznawczych warto 
podkreślić:

1Rozumowanie dedukcyjne – wy-
ciąganie wniosków z przesłanek 
(np. „co by było, gdyby…?”).

2 Rozumowanie indukcyjne – wy- 
ciąganie wniosków z niepełne-
go zbioru przesłanek związane 

ze  zgadywaniem, domyślaniem się; 
bliskie intuicji. opiera się na wykorzy-
staniu analogii, czyli związku między 
dwoma obiektami opartego na jakimś 
podobieństwie („gepard jest jak strzała, 
ponieważ…”, „czas jest jak rzeka, po-
nieważ…”).

3 Metaforyzowanie – nadawanie 
nowego znaczenia poprzez uży-
wanie przenośni (bliskie analogii), 

przez swą obrazowość ułatwia wyjaśnie-
nie sytuacji („czuję się jak szczur w po-
trzasku”).

4 Dokonywanie skojarzeń – twór-
cze skojarzenia są odległe, nie-
standardowe, nieoczywiste.

5 Abstrahowanie – wyróżnianie 
z obiektu pewnych cech przy 
pominięciu innych; ułatwia prze-

łamywanie stereotypów i redefiniowanie 
pojęć (np. „akwarium to woda otoczona 
szkłem”).

6 Dokonywanie transformacji  
– przekształcanie obiektów przez 
zmianę ich cech tak, by końcowy 

efekt różnił się od postaci wyjściowej.

Najważniejsze metody
do najbardziej popularnych metod 

rozwijania kreatywności należą różne 
techniki prowadzenia dyskusji:

1„Burza mózgów” (giełda pomy-
słów) – polega na umożliwieniu 
każdej osobie spontanicznego 

zgłoszenia pomysłów bez ich wstępnej 
oceny i weryfikacji. przebiega w dwóch 
fazach. pierwsza polega na gromadzeniu 
jak największej liczby pomysłów, dopiero 
w drugiej następuje ich ocena i wybór.

2Technika śniegowej kuli (dyskusja 
piramidowa) – nad zaproponowa-
nym tematem uczniowie najpierw 

pracują w pojedynkę, później w dwój-

kach, następnie w czwórkach, ósemkach 
itd., aż do wypracowania jednego wspól-
nego stanowiska dla całej klasy. Meto-
da ta daje każdemu okazję do zabrania 
głosu, kształtuje zdolność formułowania 
myśli, argumentacji, dyskusji.

3Dyskusja konferencyjna – metoda 
polecana dla starszych uczniów, 
gdy trzeba przeanalizować szer-

sze zagadnienie. ogólną problematykę 
dzieli się na zagadnienia szczegółowe, 
nad którymi różne zespoły pracują rów-
nocześnie, po czym ich reprezentanci 
przedstawiają wnioski całej grupy w okre-
ślonym porządku, współtworząc obraz 
ogólnego rozwiązania.

4Dyskusja „okrągłego stołu” – swo-
bodna wymiana poglądów między 
uczniami (oraz nauczycielem), na-

uczyciel uzupełnia i koryguje wnioski, 
które są następnie spisywane.

5Panel (dyskusja obserwowana) 
– udział biorą w nim dwie grupy: 
dyskutujący („eksperci”) oraz au-

dytorium, które się przysłuchuje. na-
uczyciel czuwa nad uporządkowanym 
przebiegiem dyskusji, a na koniec słucha-
cze zadają ekspertom pytania. dyskusję 
podsumowuje osoba prowadząca.

6Metaplan – metoda ta łączy dys-
kusję z aktywnością plastyczną. 
Uczniowie pracują w niedużych, 

kilkuosobowych zespołach, dyskutując 
i jednocześnie tworząc plakat zawiera-
jący propozycje rozwiązania problemu 
i wnioski. na koniec prezentowane są 
wszystkie plakaty wraz z ich omówieniem 
przez reprezentanta grupy.

istnieje też wiele metod nawiązujących 
do twórczości artystycznej:
1) odgrywanie ról,
2) kreatywne rysowanie,
3) wymyślanie historii,
4) tworzenie niezwykłych projektów.

do form twórczej działalności, jaką 
można realizować na lekcjach przedmio-
towych, należą m.in.:
1)  wypowiedzi w formie opowiadań, 

listów czy opisów,
2) tworzenie scenariuszy,

3)  krytyczna analiza tekstu i gromadze-
nie materiału do interpretacji,

4)  wyciąganie wniosków z tekstu i wy-
szukiwanie fragmentów, które te 
wnioski potwierdzają, lub takich, 
które ukazują powiązania przyczy-
nowo-skutkowe akcji czy działań bo-
haterów (te formy szczególnie często 
mogą pojawiać się na lekcjach języka 
polskiego i historii),

5)  ilustrowanie poznawanych zjawisk 
(np. tworzenie ich schematów na na-
ukach ścisłych i przyrodniczych),

6)  szukanie różnych sposobów rozwią-
zania problemu (np. na matematyce),

7)  zadania, w których istnieją pewne 
ograniczenia możliwości (np. „na-
pisz ciekawe opowiadanie z użyciem 
podanych słów”, „skonstruuj trapez 
przy użyciu wszystkich narysowanych 
trójkątów” itp.).
Konkretnych przykładów ćwiczeń 

rozwijających kreatywność jest wiele 
w rozmaitych publikacjach tradycyj-
nych i internetowych; w miarę naby-
wania doświadczenia warto pokusić się 
o realizowanie własnych pomysłów. pa-
miętajmy, że zarówno świat, jak i nasze 
życie mogą zmienić się właśnie dzięki 
kreatywności, warto ją więc rozwijać. 
Każde dziecko ma w sobie jakiś poten-
cjał twórczy i w dużym stopniu właśnie 
od nauczyciela zależy, czy zostanie on 
ujawniony i rozwinięty. 

Literatura:
Braun d., Podręcznik rozwijania kreatywności. 
Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi, 
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009.
nęcka e., Psychologia twórczości, gdańskie 
Wydawnictwo psychologiczne, gdańsk 2001.
puślecki W., Wspieranie elementarnych zdolności 
twórczych uczniów, oficyna Wydawnicza 
„impuls”, Kraków 1999. 
szmidt K. J., Pedagogika twórczości, gdańskie 
Wydawnictwo psychologiczne, gdańsk 2012.
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za DrzwiaMi gabinetu

coraz częściej do gabinetu specjalisty 
trafiają rodzice, którzy czują się 
bezradni wobec agresywnych 
zachowań swoich nastoletnich dzieci. 
jak pomóc matce lub ojcu, który 
szuka pomocy w takiej sytuacji?

dZiecko 

bije
rodZica

Gdy
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do gabinetu pedagoga wchodzi ma-
ma czternastoletniego Michała, 
która wcześniej umówiła się tele-

fonicznie na wizytę.

Pedagog: Witam, nazywam się Kalina 
Masłowska, jestem tu w szkole pedago-
giem. pani jest mamą Michała Kowalskiego, 
prawda? W czym mogę pani pomóc?

Mama Michała: dzień dobry, tak, da-
nuta Kowalska. Jestem trochę zdenerwo-
wana, pierwszy raz rozmawiam z peda-
gogiem… ale zdecydowałam się przyjść, 
bo sama już nie wiem, co robić.

P: proszę powiedzieć, co się dzieje. 
czymś się pani martwi?

D.K.: Tak, bardzo się martwię. cho-
dzi o syna. Mam wrażenie, że dzieje się 
z nim coś złego, że nie mogę z nim zła-
pać kontaktu. całymi dniami, jak tylko 
wróci ze szkoły, siedzi przed kompute-
rem. nawet na obiady nie schodzi, każe 
sobie przynosić do pokoju. czasem ma 
takie odzywki, że się normalnie wstydzę, 
w ogóle to coraz mniej rozmawiamy, po-
trafi podnieść na mnie głos. a najgorsze 
jest to, że ostatnio dwa razy mnie uderzył.

P: co się dokładnie stało, w jaki sposób 
Michał panią uderzył?

D.K.: no, raz to chyba było niechcąco, 
chciał trzasnąć drzwiami, a ja chciałam 
wejść, kłóciliśmy się, no i te drzwi mnie 
uderzyły w ramię, kilka dni mnie bolało. 
on nawet nie przeprosił, nic. a przedwczo-
raj to mnie już specjalnie popchnął, tak 
mocno, że uderzyłam w ścianę. To było, 
jak mówiłam do niego, że ma przestać 
grać, że to mu psuje oczy i w ogóle… 
zaczął krzyczeć, żebym go zostawiła 
w spokoju, a potem mnie wypchnął. no 
i wtedy sobie pomyślałam, że to tak nie 
może być, że muszę szukać pomocy, bo 
mi syn na bandytę wyrośnie…

P: Rzeczywiście, to bardzo dobra decy-
zja, pani danuto, by zwrócić się o pomoc. 
Rozumiem, że się pani martwi zachowa-
niem Michała, bo rzeczywiście wygląda 
na to, że syn ma problem, z którym sobie 
nie radzi i w efekcie cierpi zarówno on, 
jak i pani. zanim jednak zastanowimy się, 
co zrobić w tej sprawie, chciałabym za-

dać pani kilka pytań, by lepiej zrozumieć 
sytuację.

D.K.: oczywiście, proszę pytać, 
o co pani chce.

P: pani danuto, a kiedy – pani zdaniem 
– zachowanie syna zaczęło się zmieniać? 
czy był to jakiś konkretny moment, czy 
raczej działo się stopniowo?

D.K.: sama nie wiem… Wydaje mi się, 
że raczej stopniowo. na pewno już pod-
czas ostatnich świąt było niewesoło… To 
tak gdzieś od roku trwa. Bo jeszcze w ze-
szłe wakacje byliśmy we troje na kempin-
gu w chorwacji i było naprawdę fajnie. 
ale potem mąż znalazł sobie inną babę 
i nas zostawił. no i wszystko się jakoś 
posypało…

P: czyli się państwo rozstaliście? Mąż 
nie mieszka z panią i synem?

D.K.: no, nie mieszka. na wiosnę był 
rozwód. Właściwie to ja się nawet sobie 
dziwię, bo jakoś szybko się po tym pod-
niosłam. Tak naprawdę od dawna nam 
się nie układało, te wakacje były takie 
wyjątkowe, że dobrze się razem bawili-
śmy. no ale potem się okazało, że on już 
wtedy mnie zdradzał…

P: a jak się w tym wszystkim odnalazł 
Michał?

D.K.: Ja wiem… Wydawało mi się, 
że całkiem dobrze. Właściwie mało o tym 
rozmawialiśmy. ale jak pani teraz pyta, to 
rzeczywiście od czasu naszego rozstania 
mamy gorszy kontakt… Michał zamknął 
się w sobie, nie chciał ze mną rozmawiać, 
potem coraz więcej czasu zaczął spędzać 
przed tych cholernym komputerem… 
przepraszam, nie powinnam tak mówić…

P: proszę się nie przejmować, to zu-
pełnie zrozumiałe, że przeżywa pani 
silne uczucia w związku z tą sytuacją. 
To odpowiednie miejsce, by o nich 
mówić… domyślam się, że po pro-
stu złości panią zachowanie syna.

D.K.: oczywiście. Mam go już cza-
sem serdecznie dość, a ostatnio po tych 
jego wybrykach szczególnie. ale też 
bardzo się boję, że zupełnie już stra-
cimy kontakt.

P: Myślę, że do tego nie dojdzie, 
przede wszystkim dlatego, że zdecy-
dowała się pani na szukanie pomocy 
i rozmowę o tym problemie. To już 
pierwszy krok do tego, by sytuacja mo-
gła się zmienić. z tego, co pani mówi, 
wynika, że zachowanie Michała zmie-
niło się po odejściu ojca z domu. a czy 
syn ma z nim kontakt? Widują się?

D.K.: no właśnie bardzo rzadko. 
Mąż założył nową rodzinę, spodziewa 
się dziecka, chyba jakoś niedługo się 
urodzi, a do Michała owszem, dzwoni, 
ale prawie go do siebie nie zaprasza. 
Kupuje mu za to dużo tych gier kom-
puterowych. ale Michał wcale nie 
mówi o ojcu, wygląda, jakby mu było 
wszystko jedno.

P: Może być jednak tak, że syn prze-
żywa państwa rozstanie, rozluźnienie 
więzi z tatą, a o tym z różnych powo-
dów nie mówi. Może mieć też różne 
myśli na ten temat, nie rozumieć, co się 
stało, czy czuć się odrzucony przez tatę. 
To wszystko może wywoływać w nim 
dużo niepewności i złości, której nie 
potrafi wyrazić wprost, a ona znajdu-
je upust w kłótniach z panią, jego za-
mknięciu się i agresywnym zachowaniu. 
co pani o tym myśli, pani danuto?

za drzwiami gabinetu

dZiecko 
Warto pamiętać, że im szybciej i bardziej zdecydowanie 

rodzic zareaguje na agresywne zachowanie młodego 

człowieka, tym łatwiej będzie nastolatkowi pozbyć się 

szkodliwych nawyków.

bije
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D.K.: Hmm… nie wiem. czy rzeczywi-
ście on tak może to wszystko dusić w so-
bie? ale dlaczego w takim razie ze mną 
o tym nie porozmawia, tylko tak się okrop-
nie zachowuje?

P: czternaście lat to trudny wiek. W or-
ganizmie zachodzi wiele zmian, hormony 
buzują, dzieciaki są wtedy bardzo wrażli-
we na punkcie swojej wartości i honoru. 
chłopcu w tym wieku może być bardzo 
trudno mówić o swoich uczuciach, tym 
bardziej, jeśli się ich wstydzi, a tak może 
być. Może też sam do końca nie wie-
dzieć, co się w nim dzieje. podejrzewam, 
że potrzebuje pomocy dorosłych, by się 
w tym odnaleźć. niepokoi mnie jednak 
coś jeszcze. Mówi pani, że Michał od wielu 
miesięcy spędza wiele czasu przed kom-
puterem, grając w gry. Wie pani, jakiego 
rodzaju są to gry?

D.K.: Ja się na  tym kompletnie nie 
znam… Wydaje mi się, że to głównie takie 
strzelanki, no, że trzeba pokonać wroga 
i wygrać… przejść dalej. coś chyba kiedyś 
syn o tym mówił.

P: Wydaje mi się to ważne. zastanawiam 
się, czy syn nie uzależnił się od kompute-
ra czy gier. Możliwe, że próbował uciec 
w ten sposób przed problemami, trudnymi 
uczuciami, a teraz jest rozdrażniony i nie-
spokojny, gdy nie może dłużej pograć. 
To mogłoby tłumaczyć jego agresywne 
zachowania, kiedy próbuje pani wpłynąć 
na to, by odszedł od komputera. Wskazuje 
na to też fakt, że gra codziennie, nie chce 
nawet przerwać, by zejść na posiłek.

D.K.: Tak, ja też pomyślałam, że coś tu 
jest nie tak. Jak mu mówiłam, żeby prze-
rwał granie, wydawał się wręcz wściekły.

P: Jak tak rozmawiamy, to reakcje syna 
wydają się być bardziej zrozumiałe, praw-
da? chciałabym jednak zaznaczyć, że fakt, 
iż staramy się zrozumieć przyczyny jego 
problemów, nie usprawiedliwia jego za-
chowania. Uderzenie pani, wulgarne od-
zywki – to zachowania niedopuszczalne. 
a proszę mi powiedzieć, jak pani reaguje, 
gdy syn jest agresywny?

D.K.: no… chyba się wycofuję. ostatnio 
po prostu się popłakałam. nie wiedziałam, 
co robić.

P: a później? Rozmawialiście o tym, 
co się stało?

D.K.: nie. Michał się uspokoił, ja też. 
przez chwilkę było trochę lepiej, więc nie 
chciałam tego psuć.

P: Rozumiem. Była pani tak zmęczona 
tą sytuacją, że bardzo pani chciała chwili 
spokoju. Równocześnie myślę, że w ten 
sposób mogła pani nieświadomie dać sy-
nowi do zrozumienia, że nic wielkiego się 
nie stało, że już jest wszystko w porząd-
ku. Michał nie ma więc szansy zrozumieć, 
że jego zachowanie jest nie do przyjęcia.

D.K.: no to co ja mam zrobić? przecież 
mu nie oddam.

P: oczywiście, że nie. W ten sposób 
pokazałaby mu pani, że tak można roz-
wiązywać konflikty– siłą, przemocą. Myślę 
raczej o tym, by w trakcie takiej sytuacji 
zareagować bardziej zdecydowanie, np. 
mówiąc do syna stanowczym tonem, że nie 
życzy pani sobie takiego zachowania. naj-
lepiej wtedy wyjść samej z pokoju, mówiąc, 
że porozmawiacie, jak syn się uspokoi, 
i  rzeczywiście niedługo potem wrócić 
do tej rozmowy. To ważne, żeby pokazać 
synowi, że nie będzie pani agresywnego 
zachowania tolerować, ale też, że widzi 
pani, że syn ma problem i chce mu pani 
pomóc. To będzie wymagało na pewno 
wielu rozmów i – jak sądzę – pomocy spe-
cjalisty. przede wszystkim trzeba by okre-
ślić, czy syn rzeczywiście jest uzależniony 
od komputera i jak postępować w takim 
wypadku. Warto byłoby też poruszyć temat 
rozstania rodziców, rzadkich spotkań z tatą 
i tego, jak Michał się z tym wszystkim czuje. 
Myślę, że najlepszym wsparciem może być 
dla niego rozmowa z psychologiem, który 
specjalizuje się w pracy z młodzieżą, lub 
wspólna wizyta całej rodziny – pani, byłego 
męża i Michała – u terapeuty rodzinnego. 
Jest szczególnie ważne, by nie została pani 
z tym problemem sama, dlatego to cała 
rodzina powinna zostać objęta pomocą 
psychologiczną. Mogę podać pani adresy 
miejsc, w których uzyska pani taką pomoc.

Na stronie: www.glospedagogiczny.pl przygotowaliśmy dodatkowe materiały 
uzupełniające treść artykułu: 
•    Ulotka dla rodziców
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na pewno trzeba szukać pomocy spe-
cjalisty, gdy:
• w zachowaniu, trybie życia i wyglądzie 

nastolatka można zauważyć wyraźne 
zmiany, dziecko notorycznie unika kon-
taktów z rodzicami, samookalecza się, 
wagaruje, rezygnuje z dotychczasowych 
zainteresowań,

• rodzic podejrzewa, że dziecko sto-
suje środki psychoaktywne lub jest 
uzależnione od internetu, obraca się 
w środowisku przestępczym lub samo 
łamie prawo,

• nastolatek traci kontrolę nad sobą 
na tyle, że jego zachowania zagrażają 
bezpieczeństwu, zdrowiu czy życiu 
innych osób,

• nastolatek stosuje przemoc wobec ro-
dziców, a oni czują się bezradni i nie 
potrafią się przed nią obronić.

W przypadku agresywnego za-
chowania nastolatka należy szukać 
pomocy:
•  w poradniach zdrowia  

psychicznego,
• w poradniach rodzinnych,
•  w ośrodkach wsparcia  

dla młodzieży,
• w poradniach odwykowych,
•  w ośrodkach interwencji  

kryzysowej,
•  dzwoniąc pod ogólnopolski 

Telefon dla ofiar przemocy 
w Rodzinie „niebieska Linia” 
801 120 002,

•  na komisariatach policji, 
u dzielnicowych.

Warto pamiętać, że im szybciej i bar-
dziej zdecydowanie rodzic zareaguje 
na agresywne zachowanie młodego czło-
wieka, tym łatwiej będzie nastolatkowi 
pozbyć się szkodliwych nawyków.

dr alicja strzelecka-Lemiech
Psycholog, psychoterapeutka.  

Prowadzi prywatny gabinet psychologiczny,  
a także warsztaty rozwoju osobistego 

 i szkolenia zawodowe.
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Wszystkie dokumenty z rubryki „Narzędziownia” i wiele  
innych do pobrania na stronie www.glospedagogiczny.plw
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26   Rozwiązywanie problemów – ćwiczenia

35  Historyjki „przyjaciel z internetu”

37   projekt ewaluacji wewnętrznej wymagania 

„szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy 

ukierunkowaną na rozwój uczniów”

38  Kwestionariusz wywiadu ewaluacyjnego

39  Kreatywność – ćwiczenia dla uczniów

41   Karta pracy ucznia w terapii poznawczo- 

-behawioralnej
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PRZyPOMNIJ SOBIE, JAK RADZIŁEś SOBIE W PRZESZŁOśCI

Kiedy borykamy się z problemami, może nam się wydawać, że jesteśmy do niczego, że zawsze to nam przydarzają 

się kłopoty, że z niczym nie potrafimy sobie poradzić. W ten sposób trudności stają się dla nas okazją do umniejszania 

swoich zdolności, umiejętności, kompetencji.

przypomnij sobie trudne wydarzenie z przeszłości, które w jakiś sposób przypomina ci obecne problemy. zapisz, w jaki 

sposób uporałeś się z nim. co wtedy ci pomogło? po jakie swoje zasoby sięgnąłeś? Wynotuj również działania, strategie, 

które okazały się nieskuteczne.

problem w przeszłości Jak sobie poradziłem?
co mi pomogło?

Jakie moje działania były 
nieprzydatne?

rOzwiązYwanie prObLeMÓw – Ćwiczenia
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zapisz swój aktualny problem. przeanalizuj go pod kątem działań, które możesz podjąć, aby go rozwiązać, oraz strategii, 

które mogą ci przeszkadzać i czasami generować dodatkowe trudności.

problem do rozwiązania obecnie Jak mogę sobie skutecznie poradzić?
Jakie działania będą nieprzydatne?

Które moje działania będą  
utrudniały sytuację?

Pamiętaj! Jeśli radziłeś sobie z trudnościami w przeszłości, jest ogromna szansa, że uporasz się z problemami w przyszłości.
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SPRAWDź, JAK RADZą SOBIE INNI

Kiedy doświadczamy problemów, których rozwiązanie jest nam trudno znaleźć, zaczynamy myśleć, że nasza sytuacja 

jest beznadziejna, nie ma wyjścia. Warto uświadomić sobie, że inni ludzie mają często doświadczenia podobne do nas  

i znajdują skuteczne metody radzenia sobie z trudnościami. a my możemy inspirować się działaniami innych.

zastanów się i zapisz:

Jaka jest moja obecna sytuacja? 
Jaki jest mój problem?

Kogo – ze znajomych mi osób  
– spotkało coś podobnego?

Jak ta osoba poradziła sobie  
z problemem?

Jakie wnioski mogę wyciągnąć  

dla siebie?
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SZuKAJ DySTANSu WOBEC SWOICH PROBLEMóW

perspektywa czasu sprawia, że mniej martwimy się naszymi obecnymi problemami. Konkretna trudność, którą w chwili 

obecnej postrzegamy jako coś wielkiego, po upływie tygodni, miesięcy, lat nabiera dla nas zupełnie innego znaczenia.

Moje obecne 

zmartwienie:

Przykład:

zgubiłam paragon  

za nowe buty, w których 

pękła mi podeszwa.

1. 2. 3.

Jaki będzie mój stosunek do tego, czym obecnie się przejmuję, za… (jaki okres)?

Tydzień Jeśli go nie znajdę, 

złoszczę się na siebie,  

bo nie mogę domagać 

się zwrotu pieniędzy,  

a buty kosztowały sporo.

Miesiąc Jeszcze trochę się 

złoszczę moją stratą,  

ale jest to dla mnie  

coraz mniej ważne.

Rok przypominam sobie  

o tej sytuacji po nowym 

zakupie – pamiętam, 

żeby położyć paragon  

w wyznaczone miejsce.

Trzy lata zupełnie nie pamiętam 

już o tym zdarzeniu.
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ZDefiNiuj PRoblem
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OBJAWy:
Wynik lub rezultat problemu, na ogół jest oczywisty

np. 

inni mnie wykorzystują.

nikt o mnie nie dba.

Myślę, że ludzie to egoiści.

PROBLEM:
Rozbieżność między rzeczywistością  

a celem lub normą

np. 

Stan rzeczywisty: nie mówię o swoich 

potrzebach.

Stan pożądany: Mówię wprost o swoich 

potrzebach.

DEFINICJA MOJEgO PROBLEMu:

STAN RZECZyWISTy (JAK JEST):

STAN POżąDANy (JAK CHCę, ABy ByŁO):

PRZyCZyNy:
Prawdziwe źródło problemu, często mało 

oczywiste

np.

inni powinni domyślać się, czego potrzebuję.

nie wiem, jak prosić i odmawiać.
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Redefiniowanie problemu to – obok definiowania – kluczowa umiejętność w procesie skutecznego rozwiązywania pro-

blemów. pomaga ono dostrzec nowe, dotąd pominięte sposoby poradzenia sobie z konkretną trudnością.

Krok 1. postaw pytanie problemowe.

Przykład: 

Jak przygotować dziecko chore somatycznie do warunków w szkole?

Moje pytanie problemowe:

Krok 2. Wyodrębnij figurę i tło problemu.

Krok 3. dokonując zamiany figury i tła, postaw nowe pytanie problemowe.

Przykład: 

Jak przygotować otoczenie szkolne do potrzeb, możliwości, umiejętności dziecka chorego somatycznie?

Moje pytanie problemowe:

 

Krok 4. zastanów się, jakie możliwości działania wiążą się z pytaniami problemowymi: pierwotnym i nowym.

Pierwotne pytanie: 
Jak przygotować dziecko 
chore somatycznie do 
warunków w szkole?

Nowe pytanie: 
Jak przygotować otoczenie 
szkolne do potrzeb, 
możliwości, umiejętności 
dziecka chorego 
somatycznie?

Pierwotne pytanie: Nowe pytanie:

Rozmowa z dzieckiem 
i jego rodzicami 
o najczęstszych 
trudnościach.
Ustalenie z dzieckiem 
planu działania w sytuacji 
nasilenia objawów. 

szkolenie o specyfice 
pracy z uczniem 
somatycznie chorym.
przygotowanie w szkole 
„kącika odpoczynku”.

TŁO:
Warunki szkolne, otoczenie

FIguRA:
dziecko, jego potrzeby, umiejętności, 

możliwości



głos pedagogiczny32           styczeń 2014

narzędziownia

SZuKaj PRZycZyNy

szybkim sposobem identyfikowania przyczyn problemów jest metoda „5 x dlaczego”. polega ona na zadawaniu sobie 

prostego pytania „dlaczego?” (dlaczego, po co, jak, gdzie, kiedy, kto, co itp.) przynajmniej pięć razy. 

Przykładowy problem:

Realizuję jedynie ok. 65% materiału na lekcjach w iia.

Mój problem:

DLACZEgO?  DLACZEgO?  

za dużo czasu tracę na zwracanie uwagi uczniom.

DLACZEgO?  DLACZEgO?  

nie są skupieni.

DLACZEgO?  DLACZEgO?  

nie są zainteresowani tematyką lekcji.

DLACZEgO?  DLACZEgO?  

Bawią się telefonami komórkowymi.

DLACZEgO?  DLACZEgO?  

Każdy uczeń ma telefon przy sobie.

Jak mogę zaradzić tej przyczynie?

Wprowadzam zasadę – „schronisko telefonów”: 
wszystkie telefony komórkowe u mnie.

Jak mogę zaradzić tej przyczynie?

Pamiętaj! celem tej metody nie jest znalezienie winnego lub zrzucenie z siebie odpowiedzialności. Ta technika ma 

zwiększyć naszą wiedzę o pierwotnych przyczynach doświadczanych problemów i pomóc odnaleźć środek zaradczy.
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PoDZiel ZaDaNia Na etaPy

abraham Lincoln powiedział kiedyś, że „każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki”. 

czasami działania związane z rozwiązaniem problemu wydają się zbyt duże i boimy się, że nie będziemy w stanie im 

podołać. aby temu zapobiec, możemy podzielić zadanie na małe kroki, które są bardziej możliwe do wykonania.

zastanów się i zapisz:

JAKIE ZADANIE STOI PRZED TOBą?

PoDZiel SWoje ZaDaNie Na mNiejSZe KRoKi

PRZyJRZyJ SIę WSZySTKIM KROKOM I uŁóż JE WEDŁug STOPNIA TRuDNOśCI 
(NAJTRuDNIEJSZE uMIEść NA góRZE, NAJŁATWIEJSZE – NA DOLE)

Pamiętaj! Kiedy brakuje motywacji, dobrze zaczynać działanie od najprostszych zadań. zrealizowanie najdrobniejszego 

kroku to sukces, a sukces zwiększa poziom naszej motywacji.
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STWóRZ PLAN DZIAŁANIA

MóJ CEL:

Krok 1. określam, z czym dokładnie 
mam problem. 

(dokładnie opisuję mój problem)

Krok 2. Wypisuję, jakie pomysły 
przychodzą mi do głowy, żeby 
rozwiązać ten problem. co mógłbym 
poradzić bliskiej osobie z takim 
problemem? 

(mogą być bezsensowne, głupie, 
szalone)

Krok 3. oceniam każde rozwiązanie. 
czy jest przydatne? czy mogę 
je zastosować? co pomoże mi 
zrealizować cel?

Krok 4. Wybieram rozwiązanie 
(może być to połączenie kilku 
rozwiązań)

Krok 5. zastanawiam się, co po 
kolei muszę zrobić, żeby zastosować 
to rozwiązanie. określam termin 
realizacji każdego kroku.

Krok 6. oceniam skuteczność 
wybranej strategii. Jeśli nie jest ona 
satysfakcjonująca, sięgam po kolejne 
rozwiązanie z mojej listy.

Jak poradziłem sobie z problemem z wykorzystaniem konkretnej strategii?

 słabo

 niezbyt dobrze  

 całkiem dobrze   

 wspaniale

Wniosek:

Małgorzata Łuba
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histOrYjki „przYjacieL z internetu”
imiona dzieci w historyjkach warto zmienić tak, żeby nie powtarzały się z imionami w klasie. opowieści nie dotyczą bez-

pośrednio zagrożenia związanego z pedofilią, ale ukazują te same mechanizmy, które w internecie mogą wykorzystywać 

pedofile, mogą więc być skuteczne jako ćwiczenie, bez poruszania trudnych, intymnych tematów.

HISTORIA KASI
Pewnego dnia Kasia była bardzo smutna. Pokłóciła się z koleżankami i myślała, że nikt jej nie rozumie. Do tego rodzice 
nie mieli czasu, żeby z nią porozmawiać. Kasia usiadła więc do komputera i włączyła Internet, żeby zapomnieć o przy-
krościach. Wtedy dostała wiadomość od nieznajomej osoby o imieniu Maciek.

Maciek pisze: Hej, jestem Maciek, mam 14 lat, a Ty? chcesz poklikać?
Kasia pisze: cześć, tu Kasia. Mam 11 lat, ale dziś nie chce mi się gadać…
Maciek pisze: dlaczego? coś cię martwi?
Kasia pisze: noo… mam zły dzień.
Maciek pisze: nie martw się, możemy pogadać. Kiedy z kimś porozmawiasz, poczujesz się lepiej. 
Kasia pisze: Może faktycznie masz rację… no więc jest kilka dziewczyn w mojej klasie…

Kasia opisała osobie o imieniu Maciek całą sytuację z koleżankami, wspomniała też, że rodzice nie mieli dla niej czasu, 
kiedy chciała o tym porozmawiać, i że jest jej smutno z tego powodu.

Maciek pisze: nie przejmuj się tym. Te dziewczyny są głupie, a z rodzicami i tak nie ma o czym gadać. oni nic nie ro-
zumieją, jeszcze by powiedzieli, że to Twoja wina. ;)
Kasia pisze: Tak myślisz?
Maciek pisze: Jasne. ale ja cię rozumiem. Mogę zostać Twoim przyjacielem i poprawiać ci humor? 
Kasia pisze: no… chyba tak. 
Maciek pisze: To super. Tylko pamiętaj, nie mów o  tym rodzicom. oni tego nie zrozumieją, mogliby nam zabronić 
ze sobą rozmawiać i zostałabyś już całkiem sama!

Kasia zaniepokoiła się, że może stracić nowego przyjaciela, który się o nią troszczy, więc obiecała nic nie mówić rodzi-
com i faktycznie nic im nie powiedziała. Rozmawiała z nowym przyjacielem przez kilka kolejnych dni. Pewnego dnia 
znów czekała na wiadomość od Maćka. Wreszcie ją dostała. Po powitaniu zaskoczyło ją to, co napisał Maciek:

Maciek pisze: Mam tylko nadzieję, że nikomu nie mówiłaś o naszej rozmowie? Wszystko byś zepsuła… 
Kasia pisze: nie, nic nie mówiłam! przecież obiecałam! 
Maciek pisze: To dobrze. To, co nas łączy, jest wyjątkowe. Ja też nikomu nic o tym nie mówię…
Kasia pisze: czekałam na to, aż się spotkamy, bo chciałam pogadać…
Maciek pisze: Mnie też ciebie brakowało. Mam pomysł, może wyślesz mi swoje zdjęcie? najlepiej takie, żeby cię było 
całą widać. ;)
Kasia pisze: ale po co?
Maciek pisze: Żebym mógł cię lepiej poznać i żeby mi o Tobie przypominało. chcesz, to wyślę ci swoje.
Kasia pisze: no dobrze…

Kasia nie jest do końca przekonana do tego, żeby wysłać chłopakowi swoje zdjęcie, ale jemu udaje się ją przekonać. 
Dziewczynka wybiera taką fotografię, którą uważa za najładniejszą, i wysyła koledze. Następnego dnia okazuje się, 
że ktoś zrobił z tego zdjęcia okropny fotomontaż i rozesłał je na portalu społecznościowym wszystkim znajomym Kasi. 
Kasia jest załamana, nie wie, co robić. Próbuje nawiązać kontakt z Maćkiem, ale on nie odpowiada.

PyTANIA:
• Jak powinna postąpić Kasia w tej sytuacji?
• co (i kiedy) mogła zrobić, aby ta historia skończyła się inaczej?
• Jakie były sygnały alarmowe, po których Kasia mogła podejrzewać, że Maciek ma złe zamiary lub nie jest tym, 

za kogo się podaje?
• czy podobna sytuacja może przytrafić się każdemu?
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Magdalena goetz

HISTORIA MICHAŁA

Michał jest pewnym siebie i  ambitnym chłopcem. W  szkole należy do  drużyny sportowej i  jest dobrym graczem. 
Czasem korzysta z Internetu, przeglądając różne strony i oglądając filmiki, kontaktuje się też ze znajomymi. Prowadzi 
własnego bloga o sporcie, gdzie pisze też o swoich sukcesach. Pewnego dnia dostaje wiadomość od nieznajomej osoby, 
która przedstawia się jako Kamil.

Kamil pisze: Hej, to ty prowadzisz tego bloga o koszykówce? Świetny jest! 
Michał pisze: Tak, to mój blog. Fajnie, że ci się podoba. 
Kamil pisze: Jest super! ciekawy jestem tylko, czy piszesz prawdę o tych swoich wyczynach. ;)
Michał pisze: no jasne, że tak!
Kamil pisze: To super, bo właśnie szukam kogoś, kto ma koszykarski talent! To jeszcze nie jest nic pewnego, ale w naszej 
drużynie zwolniło się jedno miejsce i potrzebujemy nowego gracza. nasz trener niedługo ogłosi nabór, ale tak sobie 
myślę, że mógłbyś się zgłosić. 
Michał pisze: ale o co chodzi, jaka drużyna?
Kamil pisze: no, my gramy profesjonalnie. nasz trener szkolił kiedyś kadrę narodową! Tylko na razie nikomu nic nie 
mów, bo to jeszcze tajemnica. pamiętaj, nikomu, nawet rodzicom! powiem o Tobie trenerowi i dam ci znać. Jesteś za-
interesowany? To będzie prawdziwy sport!
Michał pisze: no, dobra, to poczekam…

Mija kilka dni. Michał cały czas czeka, zagląda do skrzynki z wiadomościami. Wreszcie Kamil pisze ponownie:
Kamil pisze: gadałem z trenerem i jest zainteresowany! pokazałem mu Twojego bloga i też sądzi, że znasz się na rzeczy. 
chcesz, to zaprosimy cię na trening i zobaczymy, czy się nadajesz. Mówiłeś coś starym?
Michał pisze: nie, nic im nie mówiłem… Jaki trening?
Kamil pisze: To dobrze, że nie mówiłeś, zrobisz im niespodziankę! Trening, na którym trener i cała drużyna oceni, czy 
się nadajesz. Jak chcesz przyjść, to daj mi swojego maila. przekażę go trenerowi i on się z Tobą umówi…

Michał podaje Kamilowi swój adres e-mail i czeka na wiadomość od trenera. Już następnego dnia mail przychodzi!
Trener pisze: Witaj, Twój adres dostałem od Kamila, jednego z zawodników z naszej drużyny. podobno on wszystko już 
ci wyjaśnił. chcę cię zaprosić na trening rekrutacyjny, na którym sprawdzimy, czy nadajesz się do naszej drużyny. pro-
ponuję ci spotkanie pod adresem olimpijska 13 jutro o godz. 18.00. Musisz jednak przyjść sam – to jeszcze nieoficjalna 
rekrutacja i trzymamy ją w tajemnicy. proszę, nikomu nic nie mów. do zobaczenia!

Kamil chwilę się waha, ale decyduje się pójść na spotkanie. Nie mówi nic rodzicom, ale nie wytrzymuje i chwali się 
wszystkim najlepszemu koledze, Marcinowi. Później idzie na spotkanie sam. Czeka w umówionym miejscu, a po chwili 
podchodzi do niego mężczyzna, który przedstawia się jako trener i zaprasza chłopca do samochodu, obiecując, że pod-
wiezie go na trening…

PyTANIA:

• Jak powinien postąpić Michał w tej sytuacji?
• co (i kiedy) mógł zrobić, aby ta historia skończyła się inaczej?
• Jakie były sygnały alarmowe, po których Michał mógł podejrzewać, że Kamil lub trener mają złe zamiary lub nie są 

tymi, za kogo się podają?
• czy to możliwe, że Kamil i trener byli tą samą osobą?
• Jak powinien postąpić kolega Michała, Marcin?
• czy podobna sytuacja może przytrafić się każdemu? (Można podać przykład, że w ten sam sposób ktoś może na-

mawiać dzieci do udziału np. w naborze do reklamy)
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kwestiOnariusz wYwiaDu 
ewaLuacYjnegO

1. przedmiot ewaluacji: szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. cel wywiadu: pozyskanie wiedzy na temat sposobu powstania i modyfikowania koncepcji pracy szkoły.

3. poszukiwane dane i informacje (pytania kluczowe):

a) W jaki sposób koncepcja pracy szkoły została wypracowana?

b) Kto został zaangażowany w proces jej tworzenia?

c)  czy koncepcja pracy szkoły jest stale weryfikowana i udoskonalana i co wpływa na fakt, że jest zadaniem ciągłym 

o dynamicznym charakterze? 

4. określenie respondenta: dyrektor szkoły.

5. osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wywiadu:  (zgodnie z planem ewaluacji).

6. określenie sposobu przeprowadzenia wywiadu: 

a) przez jedną osobę z zespołu ewaluacyjnego z wykorzystaniem techniki zapisu, lub

b) przez dwie osoby z zespołu ewaluacyjnego – jedna rozmawia i zadaje pytania, druga notuje.

Lp. Treść pytanie uzyskana odpowiedź

1. Jaki dokument reguluje w szkole 
koncepcję pracy?

2. czy koncepcja pracy szkoły jest 
koncepcją prezentowaną przez 
dyrektora podczas konkursu na 
stanowisko dyrektora szkoły?

3. Jeśli tak, czy i w jaki sposób została 
uspołeczniona?

4. Jakie formy współpracy z uczniami 
i rodzicami są stosowane przy 
tworzeniu i modyfikowaniu koncepcji 
pracy?

5. z jaką częstotliwością koncepcja pracy 
jest badana pod kątem jej realizacji?

6. Jak często koncepcja jest 
modyfikowana? 

Wnioski: 

Maria pecyna
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kreatYwnOśĆ – Ćwiczenia  
DLa uczniÓw

Kreatywność dzieci i młodzieży można rozwijać na wiele sposobów. oto przykłady ćwiczeń, które po drobnych mody-

fikacjach zastosować można dla różnych grup wiekowych:

1. Projektanci – ćwiczenie rozwijające nie tylko kreatywność, lecz także umiejętność współpracy w grupie. osoba pro-

wadząca dzieli klasę na 4–5-osobowe grupy i każdej z nich daje ogólne zadanie (np. zaprojektowanie jednego zabawne-

go, oryginalnego i kolorowego urządzenia do zabawy w dziecięcym pokoju, magicznej maszyny służącej do latania itp.). 

zadaniem grupy jest wspólne wypracowanie pomysłu, a później realizacja projektu. Ćwiczenie należy podsumować, 

pozwalając przedstawicielom każdej z grup zaprezentować projekt i przedstawić go klasie, całą grupę zaś warto zapytać 

o to, w jaki sposób wymyślili swój pomysł, jak przebiegała dyskusja, jaki był podział prac, czy nie było konfliktów, a jeśli 

były – jak sobie z nimi radzili.

2. Konstruktorzy – to ćwiczenie jest inną wersją „projektantów”. Tutaj każda z grup otrzymuje od osoby prowadzącej 

zestaw drobnych przedmiotów (mogą to być zapałki, kapsle, waciki, kawałki gąbki, wykałaczki, kredki, sznurek i wiele 

innych, a w wersji dla młodszych dzieci – klocki) i rozmaitych materiałów i narzędzi, w tym niestandardowe materiały, 

które mogą służyć do łączenia, np. guma do żucia, gumki recepturki, plastelina, szpula nici. zadanie polega na zbudo-

waniu przedmiotu lub urządzenia spełniającego jakieś szerokie kryterium (np. „urządzenie do przemieszczania się nad 

rzeką”). nie należy bardziej precyzować zadania, aby uczestnicy mogli realizować najśmielsze pomysły (mogą wszak 

zbudować most, ale mogą też zaproponować inne rozwiązania, np. wielką huśtawkę dosięgającą drugiego brzegu).

3. Kosmiczna encyklopedia – osoba prowadząca wprowadza uczestników w zagadnienie, wyjaśniając, że są badaczami 

niedawno odkrytej pozaziemskiej cywilizacji. W ich ręce wpadła karta z encyklopedii ufoludków, w której opisywali oni 

rosnące na ziemi drzewa. Ku zaskoczeniu badaczy, kosmici posługiwali się zupełnie innymi kategoriami niż ziemianie, 

np. nie dzielili drzew na iglaste i liściaste, ale wyróżniali takie kategorie, jak: drzewa kolorowe jesienią, drzewa silnie 

pachnące, drzewa zdobiące ogrody, drzewa używane do produkcji mebli itp. zadaniem uczestników (najlepiej – po-

dzielonych na grupy, z których każda będzie pracować nad innym zagadnieniem) będzie niestandardowe – wzorem 

kosmicznej encyklopedii – podzielenie innych grup obiektów na zaskakujące kategorie. Mogą to być: zwierzęta, owoce, 

warzywa, pojazdy, budynki, ubrania, narzędzia itd. następnie liderzy grup przedstawiają wyniki pracy na forum klasy. 

Ćwiczenie to rozwija zdolność abstrahowania.

4. Wspólne opowiadanie baśni – cała klasa siada w  kręgu. osoba prowadząca informuje grupę o  podstawowych 

cechach, jakie ma spełniać wspólnie wymyślana opowieść (np. historia w konwencji klasycznej baśni, opowiadanie 

s-f, historia przypominająca sen, opowieść w konwencji realizmu magicznego – w starszych klasach). pierwsze zdanie 

historyjki wygłasza wybrana osoba z kręgu, a następnie kolejno każda z osób dodaje nowy fragment opowieści, jednak 

nie dłuższy niż  jedno zdanie. Ćwiczenie to bardzo dobrze integruje, a  jednocześnie wymaga szybkiego reagowania 

na zmieniającą się sytuację i kreatywnego dopasowania się do już istniejącej całości.

5. gra w skojarzenia – to najprostszy sposób rozwijania zdolności generowania skojarzeń. Może odbywać się w co naj-

mniej dwóch wariantach. Wszyscy siadają w kole i wówczas:

a)  pierwsza osoba wypowiada jakiś wyraz, a druga ma podać słowo, które się z nim kojarzy. następnie kolejna osoba 

wypowiada słowo, które kojarzy się z propozycją podaną przez poprzednika – w ten sposób tworzy się ciąg skojarzeń 

(np. słońce – żarówka – abażur). Kolejne osoby mogą odpowiadać po kolei, ale mogą też wyznaczać się do odpowiedzi.
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b)  pierwsza osoba podaje dwa pozornie niezwiązane ze sobą słowa, które jednak jakoś się jej kojarzą (np. stół i traw-

nik). zadaniem kolejnej osoby jest podać własną propozycję tego, co może być wspólne dla tych dwóch obiektów 

(np. oba mogą mieć w swojej powierzchni dziury zrobione przez ich mieszkańców – stół przez korniki, trawnik 

przez krety). następnie pierwsza osoba podaje własne wyjaśnienie (np. oba obiekty są płaskie), a druga wymyśla 

swoją „zagadkę” i zadaje ją komuś innemu (znów – uczestnicy mogą odpowiadać kolejno lub wskazywać osobę, 

której dają zadanie).

6. gra w metafory – to oczywiście ćwiczenie na tworzenie metafor. Uczestnicy siadają w kręgu i kolejno proponują 

swoje metafory związane z określonym przez osobę prowadzącą tematem (np. „gdyby moje uczucia mogły być zwie-

rzęciem, byłyby teraz…”, „odrabiając zadanie domowe, mam wrażenie, jakbym…”, „Bohater mojej ulubionej książki 

jest jak…”). To samo zadanie można zrealizować w wersji plastycznej – wówczas zadaniem jest stworzenie ilustracji 

dotyczącej tematu (np. metaforycznego obrazu stanu uczuć).

7. układanie zagadek, krzyżówek lub rebusów – tego typu ćwiczenia umożliwiają doskonalenie kreatywnego opero-

wania językiem. Można je przeprowadzić na każdej lekcji bądź zadać jako zadanie domowe (niestety wówczas rośnie 

zagrożenie współudziału rodziców w tworzeniu wersji końcowej…). osoba prowadząca może zaproponować uczniom, 

aby rozwiązanie zagadki czy rebusu bądź hasła w krzyżówce dotyczyły akurat omawianego tematu.

8. Kalambury lub pantomimiczne scenki – tutaj zadaniem będzie kreatywne wykorzystanie ruchów własnego ciała. 

Uczniowie mogą pokazywać pojedynczo lub w małej (2–3-osobowej) grupie. ich zadaniem będzie takie przedstawienie 

wcześniej ustalonego tematu (pokazanego im w tajemnicy przez osobę prowadzącą, np. na karteczce), by widownia 

zgadła, co pokazują.

9. Drama – metoda oparta na improwizacji, aktywizująca uczestników, umożliwiająca doskonalenie języka mówionego 

oraz ruchowych i językowych (dźwiękowych) form ekspresji, pobudzająca emocje i wyobraźnię. inspiracją dla dramy 

może być ulubiona lektura, film, legenda, zagadka, przeżycia osobiste, istotą zaś jest dialog tworzony bez przygotowa-

nia, na żywo, tu i teraz. zadaniem osoby prowadzącej jest tylko inspirowanie i motywowanie podopiecznych do wystą-

pień, nie powinien on wchodzić w rolę scenarzysty ani reżysera. 

10. Co by było, gdyby… – jest to bardzo wszechstronna metoda, którą z powodzeniem zastosować można na wielu 

różnych lekcjach. polega na postawieniu pytania o to, co by było, gdyby sprawy miały się inaczej, niż się mają, np. co by 

było, gdyby ludzie potrafili latać, gdyby mrówki były wielkości koni, gdyby napoleon zwyciężył Rosjan, gdyby woda 

zamarzała w temperaturze 30 stopni itp.

11. Wiele rozwiązań – nie jest to konkretne ćwiczenie, ale wiele rodzajów ćwiczeń, które można zrealizować na kilka 

różnych sposobów, niekoniecznie wybierając jeden z nich, ale też podając ich jak najwięcej. Tego rodzaju ćwiczenia 

pozwalają ćwiczyć myślenie dywergencyjne (dotyczące właśnie poszukiwania różnych rozwiązań), a  jeśli ich tworzy-

wem jest język, są szczególnie ważne dla rozwoju językowego dziecka. najprostszym przykładem takiego ćwiczenia 

jest układanie jak największej liczby wyrazów z rozsypanki liter (lub zdań – z rozsypanki wyrazowej); mogą to być też 

zadania polegające na tworzeniu grup skojarzeniowych (np. różne wyrazy kojarzące się ze słowem „pies”) lub szukaniu 

wielu zastosowań dla jakiegoś przedmiotu (np. słynne już pytanie o sto sposobów wykorzystania ołówka lub widelca).

Magdalena goetz
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karta pracY ucznia w terapii 
pOznawczO-behawiOraLnej

ZBIERANIE FAKTóW:  
OPISZ SyTuACJę, W KTóREJ OSTATNI RAZ CZuŁAś/Eś  

ZŁOść, żAL, PRZygNęBIENIE LuB SMuTEK.

Kiedy? (data i godzina lub pora dnia) 

gdzie wtedy byłaś/eś? 

co się wtedy stało? 

co wtedy myślałaś/eś? Wypisz swoje myśli. 
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co wtedy czułaś/eś? opisz swoje uczucia. 

co wtedy zrobiłaś/eś? opisz swoje zachowanie. 

Jaki był rezultat tego, co zrobiłaś/eś? 

Jak często zdarza ci się taka sytuacja? podkreśl swoją odpowiedź.

Małgorzata Łoskot

CZęSTO RZaDKo NIgDy WCZEśNIEJ SIę NIE ZDARZyŁA
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oprócz niewątpliwych zalet uzdro-
wiskowych ciechocinek posiada 
coś więcej. To „coŚ” trudno jest 

wyrazić słowami, unosi się w powietrzu, 
przenika do wnętrza i sprawia, że nagle 
zaczynamy lżej oddychać i mocniej od-
czuwać utracony gdzieś w gorączce dnia 
codziennego spokój. To „coŚ” zawład-
nęło również mną i sprawiło, że jedna 
noc przypadkowo spędzona w ciecho-
cinku odmieniła całkowicie moje życie. 
Marzenie, aby otworzyć ciepły, przytulny 
hotel, przerodziło się w rzeczywistość. 
dzisiaj Hotel atlas działa już od czterech 
lat. a skąd nazwa? od imienia mitolo-
gicznego atlasa, który wspólnie ze swym 
bratem prometeuszem odważnie walczył 
o światło dla ludzkości. Według innych 
źródeł atlas był królem atlantydy i ojcem 
plejad. W hotelowej restauracji jaśnieje 
więc 5 tysięcy gwiazd drogi Mlecznej, 
a 14 pokoi stylizowanych na dalekie kra-
je od chile po Hawaje symbolizuje ku-
lę ziemską, wytrwale podtrzymywaną 
przez atlasa.

a co ze światłem, o które tak walczy-
li dzielni bracia? To światło miłości, mą-
drości, spokoju i radości. To jest właśnie 
to „coŚ”, co wyczuwa się w ciechocin-
ku, a co pragniemy kultywować w „atla-
sie”. Każdy, kto trafia do naszego hotelu, 
jest dla nas wyjątkowym gościem. stara-
my się, aby u nas dobrze odpoczął i na-
brał radości życia. 

praca w kameralnym hotelu umożliwia 
poznawanie wielu ludzi. Te właśnie spo-
tkania są dla mnie ogromnie cenne. głę-
bokie rozmowy, czasem krótka wymiana 
zdań i pogaduszki z dziećmi układają się 
w obraz naszego społeczeństwa i przeło-
mowej epoki, w jakiej przyszło nam żyć. 
Mimo ciągłego zabiegania, chronicznego 
wręcz braku czasu wszyscy mamy chwile, 
gdy dopada nas niepokojąca myśl: „coś 
jest nie tak, dlaczego jest mi źle?”. ale za-
nim zastanowimy się nad głębią naszych 
wątpliwości, znów wciągnięci jesteśmy 
w mordercze tryby dnia codziennego. 

Micheal ellner tak podsumował to, 
co dzieje się wokół nas: „Wszystko jest 
na wspak, wszystko jest do góry nogami: 
lekarze niszczą zdrowie, prawnicy nisz-

czą sprawiedliwość, uniwersytety nisz-
czą wiedzę, rządy niszczą wolność, me-
dia niszczą informacje, a religie niszczą 
duchowość”.

Jeśli jest w tym stwierdzeniu choć odro-
bina prawdy, to nasuwa się pytanie: czy 
takiego świata pragniemy dla naszych 
dzieci – świata, którym rządzi pieniądz, 
w którym kłamstwo jest zaletą, a dobroć 
serca słabością? Historia lubi się powta-
rzać. czyżbyśmy gotowali sobie taki sam 
los jak mieszkańcy atlantydy, którzy do-
prowadzili do zniszczenia swej wielkiej 
cywilizacji?

do hotelu przyjeżdża coraz więcej go-
ści bardzo zmęczonych życiem. dorośli 
są smutniejsi i bardziej zagubieni, dzieci 
zaś dokładnie wiedzą, czego chcą, a cze-
go nie. podświadomie buntują się prze-
ciwko panującemu systemowi i odrzucają 
wszystko, co pozbawia je radości życia. 

Jeśli my, dorośli, nie zrewidujemy dogłęb-
nie naszych przekonań i nie wyciągniemy 
wniosków z popełnionych błędów, naj-
młodsze pokolenie będzie się buntować 
i walczyć o wolność, o prawo do szczęśli-
wego dzieciństwa i godnego życia. 

nelson Mandela powiedział, że eduka-
cja jest najpotężniejszą bronią, aby zmie-
nić świat na lepsze. czy są jeszcze wśród 
nas tacy bohaterowie, jak atlas i promete-
usz, gotowi ponieść wszelkie konsekwen-
cje, aby zdobyć światło dla ludzkości? 

Hotel atlas
ul. Reymonta 1
87-720 ciechocinek
tel. 54 416 26 26
e-mail: atlasrezerwacje@gmail.com
www.hotelatlas.com.pl

alicja placińska-tapia

ciechocinek należy do najbardziej lubianych 
uzdrowisk w polsce. słynie z zabytkowych tężni 

i przepięknych parków, czarujących barwnymi 
dywanami kwiatowymi. Dla miłośników muzyki  

w okresie letnim organizowane są tu liczne festiwale, 
a amatorzy tańca mogą poszaleć na dancingowych 

parkietach, których w ciechocinku nie brakuje.

Co ma Atlas do edukacji?
hotel Atlas
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źle – nic dziwnego, że nie chcą chodzić 
na zebrania.

Zamiast tego: dbaj o pozytywną at-
mosferę, zachowuj się życzliwie, serdecz-
nie witaj rodziców. o problemach ich 
dzieci rozmawiaj z nimi tylko w cztery 
oczy. staraj się chwalić całą klasę i po-
szczególnych uczniów. Każdy komuni-
kat zacznij czymś pozytywnym, następ-
nie przejdź do przedstawienia problemu 
i zakończ wypowiedź optymistycznym 
wnioskiem. Mów o faktach, nie oceniaj. 
np. „ania ma coraz lepsze wyniki z języ-
ka polskiego, jednak ciągle ma problemy 
z przedmiotami ścisłymi. Wygląda na to, 
że w obawie przed porażką nie próbuje 
nadrobić zaległości. Jestem jednak pew-
na/y, że jeśli wspólnie popracujemy nad 
jej wsparciem i motywacją, może zdą-
żyć przed końcem semestru”.

rozmawiania 
z rodzicami

nauczyciele i rodzice mają 
wspólny cel – dobro dziecka. 

wydaje się, że w takiej 
sytuacji ich współpraca 

powinna przebiegać 
harmonijnie i bez zarzutu, 

tymczasem w praktyce 
bywa zupełnie inaczej. 

kontakty z rodzicami mogą 
być trudne i nieprzyjemne. 

jak je poprawić?

w ielu nauczycieli ma trudności 
z nawiązaniem dobrego kon-
taktu z rodzicami swoich pod-

opiecznych. przyczyną jest z jednej 
strony brak należytego przygotowania 
w systemie kształcenia przyszłych pe-
dagogów, z drugiej zaś postawy samych 
rodziców, którzy swoim zachowaniem 
mogą utrudniać nawiązanie dialogu.

Najczęściej popełniane 
błędy przez nauczycieli 
w kontaktach  
z rodzicami

1 Przewaga negatywnych in-
formacji – nauczyciele czę-
ściej koncentrują się na błę-
dach i przewinieniach dziecka, 

marginalizując jego sukcesy. W efekcie 
wizyty w szkole kojarzą się rodzicom 

wspÓŁpraca z rODzicaMi

2 Przerzucanie się odpowiedzial- 
nością – kiedy dziecko ma pro-
blemy w szkole, w rodzicach mo-
że pojawić się pokusa zrzucenia 

odpowiedzialności na nauczyciela i od-
wrotnie. Rozmowa wówczas staje się pu-
łapką, a jej celem jest udowodnienie winy 
drugiej stronie, a nie rozwiązanie pro-
blemu ucznia.

Zamiast tego: nie daj się wciągnąć 
w grę. podkreśl, że macie wspólny cel 
i tylko współpracując, możecie go osią-
gnąć. Jeśli widzisz, że rozmowa przeradza 
się w próbę sił, spokojnie nazwij rzeczy 
po imieniu: „proszę pani/a, ta rozmo-
wa staje się nerwowa, a przecież mamy 
wspólny cel. zamiast nawzajem się ob-
winiać, postarajmy się znaleźć rozwiąza-
nie problemu najlepsze dla Tomka. Mo-
że zacznijmy od…”.

Trudna 
sZTUk a
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3 Nieznajomość uczniów – zda-
rza się, że nauczyciel słabo zna 
uczniów, a nawet w ogóle nie ko-
jarzy dziecka, o które jest pytany. 

Żeby ratować swój autorytet, posługuje się 
ogólnikami, udaje, że wie, o kim mowa.

Zamiast tego: postaraj się dowiedzieć 
jak najwięcej o dzieciach z klas, które 
uczysz. podczas zajęć notuj sobie doty-
czące uczniów spostrzeżenia, które war-
to przekazać ich rodzicom.

4 brak indywidualnego traktowania 
– ten błąd, podobnie jak poprzed-
ni, wynika częściowo z przelud-
nienia klas, ale także jest efektem 

zaniechań nauczyciela, który nie zadał so-
bie trudu poznania podopiecznych. na-
uczyciel wówczas nie jest w stanie dać 
rodzicom adekwatnych do potrzeb ich 
dziecka wskazówek. Rady nauczycie-
la dla każdego rodzica brzmią wówczas 
tak samo.

Zamiast tego:  jeszcze przed zebraniem 
zastanów się, co możesz poradzić rodzi-
com poszczególnych uczniów.

5 uprzedzenia – zanim nauczyciel 
pozna danego rodzica, może wy-
robić sobie o nim opinię na pod-
stawie zasłyszanych informacji czy 

obserwacji dziecka. Jeśli opinia ta będzie 
negatywna, może poskutkować uprzedze-
niem się do rozmówcy jeszcze przed roz-
mową i odbić się na całym jej przebiegu.

Zamiast tego: staraj się unikać uprze-
dzeń i stereotypów. pamiętaj, że jeśli dasz 
komuś do zrozumienia, że spodziewasz się 
po nim czegoś dobrego, poprawi to Wa-
sze relacje. Bądź otwarta/y, dawaj kolej-
ne szanse, nawet jeśli początek nie był 
obiecujący.

6 Pośpiech – nie zawsze możemy 
poświęcić na rozmowę tyle czasu, 
ile trzeba, jednak rozmowa w bie-
gu, kiedy nauczyciel całym so-

bą pokazuje, że gdzieś się spieszy, z całą 
pewnością nie sprzyja dobrym relacjom.

Zamiast tego: staraj się znaleźć dla każ-
dego czas, nie okazuj zniecierpliwienia. 
Jeśli masz możliwość, zaproponuj rodzi-
cowi, by usiadł, nie odgradzaj się od nie-
go biurkiem.

7 Nieefektywna komunikacja – to 
nie jeden błąd, a cały szereg błę-
dów, które zdarza się nam popeł-
niać nie tylko w kontaktach z ro-

dzicami uczniów, lecz także w relacjach 
z innymi ludźmi. problem stanowią m.in. 
niejasne, zagmatwane lub niepełne komu-

nikaty oraz aluzje i wypowiedzi ironicz-
ne, które sygnalizują rodzicowi, że coś 
jest nie tak, ale nie dają mu pełnej infor-
macji, budząc w nim frustrację i gniew.

Zamiast tego: wyrażaj się jasno, do-
stosuj język do rozmówcy. Jeśli masz mu 
do zakomunikowania jakiś problem, mów 
spokojnie, krótko, ale rzeczowo. czytelny 
komunikat składa się z informacji o fak-
tach (bez oceniania dziecka), następ-
nie ustosunkowania się do tych faktów 
– wyrażenia własnych opinii czy spostrze-
żeń i wreszcie z przekazania inicjatywy 
rozmówcy (np. przez wyrażenie proś-
by, zadanie pytania motywującego), np. 
„Marek w tym i zeszłym tygodniu nie od-
robił zadań domowych z prawie żadne-
go przedmiotu. niepokoi mnie to, po-
nieważ obawiam się, że wkrótce będzie 
miał poważne zaległości. czy w jego ży-
ciu ostatnio wydarzyło się coś, co mogło 
spowodować tę sytuację?”.

8 emocjonalne reagowanie – pod-
czas spotkań z rodzicami atmos-
fera bywa nerwowa. Rodzice 
mają bardzo różne strategie po-

stępowania (mogą być roszczeniowi, agre-
sywni, wywyższający się, bierni, bezrad-
ni), które mogą budzić przykre emocje 
nauczyciela. Błędem jest utrata panowa-
nia nad tymi emocjami.

Zamiast tego: trzymaj nerwy na wo-
dzy i nie daj się sprowokować; sama/sam 
także nie prowokuj. Możesz powiedzieć 
o swoich emocjach (oczywiście dyploma-
tycznie, np. „dziwi mnie to, co pan/i/pan 
sugeruje”, „pani/a podejrzenia sprawiają 
mi przykrość”), ale ich nie okazuj. staraj 
się łagodzić nastroje rozmówcy.

9 Porównywanie uczniów – porów- 
nywanie wyników czy zachowa-
nia uczniów, szczególnie na fo-
rum, powoduje napiętą atmos-

ferę, a  także stygmatyzuje słabszych 
uczniów i ich rodziców.

Zamiast tego: nie porównuj uczniów 
między sobą, ale odnoś ich aktualne osią-
gnięcia i starania do wcześniejszych (np. 
„W porównaniu z pierwszą klasą zosia 
chyba mniej czasu poświęca nauce geo-
grafii”, „ola z coraz większą łatwością roz-
wiązuje zadania z geometrii”).

10 Podważanie hierarchii 
wartości wyznawanych 
przez rodzica – wyzna-
wane wartości są dla lu-

dzi ważne, ich podważanie negatywnie 
wpływa na zaufanie i opinię o rozmów-
cy. W takiej sytuacji rodzic może zacząć 
wątpić w dobre intencje i kompetencje 
nauczyciela (także te etyczne), a nawet 
zobaczyć w nim ideowego wroga. 

Zamiast tego: staraj się znaleźć wspól-
ną płaszczyznę porozumienia; chcąc prze-
konać do czegoś rodzica, staraj się na-
wiązywać do wartości, które on wyznaje, 
nawet jeśli dla ciebie nie są bliskie.

11 Traktowanie rodziców 
z wyższością – przyjmo-
wanie postawy pełnej dy-
stansu i wyższości, aby 

pokazać, kto tu jest fachowcem od wy-
chowania, z całą pewnością nie pomoże 
zbudować relacji porozumienia i zaufania.

12 Nadmierne okazywanie 
braku pewności siebie – 
nawet najbardziej kom-
petentny nauczyciel, jeśli 

w kontaktach z rodzicami będzie zacho-
wywać się niepewnie, zacznie budzić ich 
wątpliwości co do jego kompetencji.

Zamiast tego: w relacjach z rodzica-
mi staraj się znaleźć złoty środek, postaw 
na relacje partnerskie, ale nie zapomi-
naj, że jesteś fachowcem. Rozwijaj swo-
ją asertywność – dzięki tej umiejętności 
łatwiej można sobie poradzić w każdej 
sytuacji interpersonalnej.

Błędy mogą zdarzyć się każdemu, warto 
jednak starać się je minimalizować, a tak-
że opracować sobie „strategie wyjścia”, 
kiedy mimo wszystko jakąś pomyłkę zda-
rzy się nam popełnić. czasem lepiej bo-
wiem przyznać się do błędu, niż w nie-
go brnąć.

Magdalena goetz

współpraca z rodzicami

O problemach dzieci rozmawiaj 
z rodzicami tylko w cztery 

oczy. Staraj się chwalić całą 
klasę i poszczególnych uczniów. 

Każdy komunikat zacznij 
czymś pozytywnym, następnie 

przejdź do przedstawienia 
problemu i zakończ wypowiedź 

optymistycznym wnioskiem.

rozmawiania 
z rodzicami
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wykorzystywanie seksualne dzie-
ci i młodzieży przez dorosłych, 
w mediach nazywane ogólnie 

(i nieprecyzyjnie) pedofilią, jest wciąż 
wstydliwym, niepokojącym, ale co-
raz częściej poruszanym tematem. Jak 
na razie zdania są podzielone co do te-
go, kto i w jaki sposób powinien na ten 
temat rozmawiać z osobami najbardziej 
zagrożonymi, a więc z dziećmi. nie bra-
kuje zwolenników poglądu, że odpowie-
dzialność za to ponoszą rodzice, ale co-
raz częściej słychać głosy, że powinna 
się tym zająć także szkoła. Jest to jed-
nak problematyczne z kilku powodów.

Wiedza = unikanie 
zagrożeń 

po pierwsze, przekazywanie dzieciom 
wiedzy związanej z unikaniem zagroże-
nia ze strony tzw. pedofilów ociera się 
o edukację seksualną, a ta wciąż w pol-
sce jest tematem tabu. prawda jest taka, 
że bez uczenia dzieci (oczywiście w spo-
sób dostosowany do ich wieku), na czym 
polega seksualność człowieka, wszelkie 
nasze działania zmierzające do ochrony 
ich przed pedofilią będą jedynie pół-
środkami. owszem – lepsze to niż nic, 
jednak dla dzieci byłoby najlepiej, gdy-
by także o tej sferze życia uzyskały grun-

towną wiedzę. Tylko wówczas mogą być 
świadome zagrożeń. Tymczasem w na-
szym kraju wciąż wiele osób, wbrew wy-
nikom badań naukowych, obawia się, 
że wiedza o seksualności człowieka mo-
że dzieciom… zaszkodzić. przed przy-
stąpieniem do poruszania na forum kla-
sy tematu tak drażliwego, jak pedofilia, 
szczególnie w szkole podstawowej, na-
leży więc zorientować się, jak widzą to 
rodzice i zdobyć ich poparcie. Może to 
być trudne właśnie z powodu przeko-
nań rodziców, niechęci do „wtrącania się 
szkoły w nie swoje sprawy” czy też prze-
konania, że ich dziecka to nie dotyczy, 

Temat: 
niE rozmawiaj  
z nieznajomym!

Media coraz częściej mówią i piszą 
o seksualnym wykorzystywaniu dzieci, 
coraz częściej powtarzają się słowa 
„pedofil”, „pedofilia”. w jaki sposób 
rozmawiać na ten temat z uczniami, 
szczególnie tymi najmłodszymi?

Lekcja wYchOwawcza z pOMYsŁeM
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więc po co w ogóle je niepokoić. nie-
którzy rodzice chcą „uchronić” dziecko 
przed złem tego świata, a przecież w ob-
liczu dzisiejszych doniesień medialnych 
trudno wierzyć, że dziecko nigdy nie ze-
tknęło się ze słowem „pedofilia”, np. nie 
usłyszało go w telewizji.

Jak rozmawiać? 
po drugie, temat seksualnego wyko-

rzystywania dzieci i młodzieży należy 
do tych szczególnie delikatnych, ponie-
waż dotyczy bardzo intymnej sfery życia 
człowieka. z tego względu niełatwo jest 
poruszyć go na forum klasy w taki spo-
sób, by wszystkie dzieci czuły się komfor-
towo. Wynika to też z innych przyczyn, 
przede wszystkim z braku edukacji sek-
sualnej: dzieci w jednej klasie i w tym 
samym wieku mogą bardzo różnić się 
pod względem poziomu wiedzy na te-
mat seksualności człowieka, a co gorsza, 
nauczyciel nie ma z reguły żadnych in-
formacji o poziomie tej wiedzy. W efek-
cie coś, co powiemy, może część dzieci 
zaskoczyć (i w zależności od tego, jak to 
powiemy – zdziwić, zaciekawić lub za-
szokować i wystraszyć), a części wręcz 
wydać się infantylne. pamiętajmy wresz-
cie, że być może w naszej klasie już jest 
dziecko, które padło ofiarą wykorzystania 
seksualnego. Musimy to mieć na uwadze, 
delikatnie poruszać temat i np. nie suge-
rować, że dziecko, które poszło gdzieś 
z obcym dorosłym, jest nierozsądne czy 
głupie. obwinianie dziecka o to, co się 
stało, jest niedopuszczalne.

Nie tylko obcy krzywdzi
po trzecie, media wypaczają obraz wy-

korzystywania seksualnego dzieci. naj-
częściej nagłaśniane przypadki dotyczą 
ataków na dzieci i nastolatki ze strony 
obcych lub słabo znanych osób w szkole 
czy w miejscach publicznych. Tymczasem 
z danych Fundacji dzieci niczyje wyni-
ka, że w około 80% przypadków sprawcą 
seksualnego wykorzystania dziecka jest 
osoba mu znana i bliska – ktoś z rodziny 
(nawet sami rodzice) bądź tzw. przyjacie-
le rodzin, bliscy opiekunowie. To zdecy-
dowanie nie jest informacja, którą moż-
na przekazać dzieciom. należy zawsze 
pamiętać, że w pracy z klasą nie wolno 
nam powiedzieć niczego, co podkopie 
zaufanie dzieci do rodziców i bliskich. Tę 

Temat: 
niE rozmawiaj  
z nieznajomym!

wiedzę zachowajmy dla siebie, ale pa-
miętajmy o niej w indywidualnych kon-
taktach z podopiecznymi.

Złoty środek 
Jak widać, sytuacja jest skomplikowa-

na, może być źródłem napięć w kontak-
tach z rodzicami czy organizacjami reli-
gijnymi (które sprzeciwiają się edukacji 
seksualnej). Rozsądnym wyjściem z sy-
tuacji może więc być poprowadzenie 
lekcji wychowawczych ogólnie poświę-
conych bezpieczeństwu w kontaktach 
z dorosłymi (w świecie realnym i w in-
ternecie), natomiast kwestie relacji z oso-
bami bliskimi poruszajmy w tym kon-
tekście jedynie w rozmowach w cztery 
oczy, kiedy podejrzewamy, że dziecku 
może dziać się krzywda.

Internet – nie tylko 
wiedza…

przeprowadzenie zajęć powinno być 
poprzedzone gruntownym poznaniem 
tematu, przede wszystkim źródeł zagro-
żeń i sposobów działania tzw. pedofi-
lów. W ostatnich latach pedofile upodo-
bali sobie internet, gdzie zrzeszają się, 
wymieniają dziecięcą pornografią i – 
przede wszystkim – szukają nowych 
ofiar (na portalach społecznościowych, 
czatach, komunikatorach internetowych, 
a także na blogach – wirtualnych pa-
miętnikach prowadzonych przez dzie-
ci). Tymi zaś najczęściej padają dzieci 
samotne, zaniedbywane, z problemami, 
o złej reputacji – takimi mało kto się in-
teresuje, więc są łatwym celem, łatwo 
też wmówić im, że nikt im nie pomoże, 
nikt nie uwierzy. Jednak ofiarą pedofi-
la mogą paść też dzieci z tzw. dobrych 
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zrzeszają się, wymieniają dziecięcą pornografią  
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domów, jeśli w danej rodzinie seksual-
ność jest tematem tabu. Kiedy dziecko 
jest karcone za próbę rozmowy na te-
maty związane z seksem, tym bardziej 
nie powie rodzicom, że zostało wyko-
rzystane – w obawie przed karą. pro-
blemem jest też pojawiający się w wielu 
rodzinach nakaz, by słuchać się osób do-
rosłych. dziecko może sądzić, że nakaz 
ten dotyczy wszystkich dorosłych. Kolej-
nym celem zajęć powinno więc być na-
uczenie dzieci mówienia dorosłym o tym, 
co je spotyka, oraz uświadomienie im, 
kiedy powinny słuchać dorosłych, a kie-
dy nie. Tego typu działania warto po-
łączyć ze szkoleniem dla rodziców, by 
oni także byli świadomi tych zagrożeń.

pedofile chętnie korzystają z inter-
netu, ponieważ dziecko ich nie widzi 
i mogą podawać się, za kogo tylko chcą, 
co ułatwia im manipulację. stosują tzw. 
grooming – metodę osaczania dziecka 
poprzez budowanie z nim więzi; wy-
korzystują jego ufność. często podają 
się za rówieśnika, udają zainteresowa-
nie problemami dziecka, w rzeczywisto-
ści uzależniając je od siebie emocjonal-
nie. Wmawiają mu, że nikt tak dobrze 
jak oni go nie zrozumie, że ich przy-
jaźń jest „wyjątkowa”, ale jeśli dziecko 
komuś o niej powie, wszystko zniszczy 
– w ten sposób budują w nim poczu-
cie winy. po nawiązaniu takiej „więzi” 
pedofil może wypytywać dziecko o in-
tymne sprawy, wyłudzać od niego zdję-
cia (także nagie), może wreszcie zapro-
ponować spotkanie w rzeczywistości, 
które doprowadzi do tragedii. pedofile 
mogą tę grę prowadzić bardzo długo, 
cierpliwie czekając na osaczenie swojej 
ofiary. nawet jeśli nie dojdzie do real-
nego spotkania, pedofil może nakłonić 
dziecko do uprawiania tzw. cyberseksu. 
polega to na wzajemnym opowiadaniu 
sobie fantazji seksualnych, wrażeń z ma-
sturbacji czy słownego opisywania ak-
tu seksualnego. 

Jednak zagrożenie płynie nie tylko 
z internetu, ale także z realnego świa-
ta. Wciąż zdarzają się napaści na dzie-
ci i ich porwania. pedofile mogą po-
dać się za bliskich znajomych rodziców 
i wmówić dziecku, że zostali przez nich 
przysłani. Mogą też podejść do dziec-
ka ze ślicznym pieskiem i zapropono-
wać mu zabawę ze zwierzątkiem we-
wnątrz samochodu.

wchodźmy w szczegóły – im dzieci są 
młodsze, tym bardziej ogólne odpowie-
dzi są dla nich odpowiednie. nie należy 
też mówić wprost o krzywdzie na tle sek-
sualnym, choć może się zdarzyć, że ta-
ka propozycja padnie z sali, trzeba się 
i na to przygotować. Jeśli tak się stanie, 
należy dobrze przemyśleć swoją reak-
cję (najlepiej przygotować ją sobie jesz-
cze przed zajęciami). osoba prowadzą-
ca może, bez wdawania się w szczegóły, 
powiedzieć „tak, to również jest robie-
nie krzywdy dziecku”, wskazując na już 
zapisany na tablicy punkt o krzywdze-
niu i sugerując tym samym, że ta moż-
liwość została już zapisana. W ten spo-
sób uniknie zapisywania tej propozycji 
na tablicy, ale nie ucieknie od tematu. 
dzieciom może to wystarczyć (szcze-
gólnie młodszym), gdyby jednak drążyły 
temat, osoba prowadząca powinna od-
powiadać prostym i niezagrażającym ję-
zykiem dopasowanym do wieku dzieci, 
nie straszyć ich, ale mówić prawdę. nie 
jest to łatwe zadanie. Można np. powie-
dzieć: „czasem zdarza się, że niektórzy 
dorośli chcą być bardzo blisko dziecka, 
ale ono tego nie chce – to też jest robie-
niem dziecku krzywdy”. na koniec oso-
ba prowadząca pyta, jak należy się za-
chować w takiej sytuacji, i propozycje 
dzieci zapisuje na drugiej połowie ta-
blicy (później dzieci mogą przepisać je 
na brystol w formie plakatu).

2 Drama
Rodzice często mówią dzieciom, 
by nie rozmawiały z nieznajomy-

mi, jednak kiedy przychodzi do prak-
tyki, dzieci mają tendencję, by zapo-
minać o tej przestrodze. pedofil może 
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Niektórzy rodzice chcą „uchronić” dziecko przed złem 

tego świata, a przecież w obliczu dzisiejszych doniesień 

medialnych trudno wierzyć, że dziecko nigdy nie zetknęło 

się ze słowem „pedofilia”, np. nie usłyszało  

go w telewizji.

Materiały do pracy: wydruki histo-
rii Kasi i Michała (do pobrania w narzę-
dziowni), arkusz brystolu, flamastry, ta-
blica szkolna.

Metody pracy: dyskusja, drama, mini-
wykład, praca indywidualna, w parach 
i w grupach, burza mózgów.

Temat: 

nie rozmawiaj  
z nieznajomymi

WPRoWaDZeNie 
osoba prowadząca wita klasę i zadaje 
pytanie wprowadzające: „Komu z was 
rodzice powiedzieli, żeby nie rozmawiać 
z nieznajomymi?”. prawdopodobnie więk-
szość dzieci podniesie ręce, a prowadzący 
zyskuje w ten sposób punkt zaczepienia. 

ROZWINIęCIE

1 Dyskusja
Kolejne pytanie osoby prowadzącej 
brzmi: „czy wiecie, dlaczego z nie-

znajomymi nie powinno się rozmawiać?”. 
podawane przez dzieci propozycje zapi-
sujemy po jednej stronie tablicy. Możemy 
naprowadzać podopiecznych na dobre 
odpowiedzi lub – w ostateczności – sa-
mi takie zaproponować, dbając o apro-
batę i zrozumienie ze strony klasy, np. 
ktoś obcy może mieć złe zamiary, chcieć 
zrobić dziecku krzywdę, zabrać je od ro-
dziców, zdobyć od dziecka ważne infor-
macje lub ukraść mu klucz do domu; nie 
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wmawiać dziecku, że jest przyjacie-
lem rodziców lub kusić je słodyczami, 
uroczym zwierzątkiem lub rozmaitymi 
obietnicami (np. że zabierze je do we-
sołego miasteczka, gdzie już czekają 
rodzice). W takiej sytuacji dziecko robi 
się ufne lub jest tak zaaferowane (np. 
pieskiem), że zapomina o przestrogach. 
zamiast więc mówić dzieciom, jak mają 
się zachowywać, lepiej to z nimi prze-
ćwiczyć w formie dramy (o tym dobrze 
by było poinformować też rodziców, 
by odgrywali scenki w domu).

scenki warto odgrywać w parach 
i w kilkuosobowych grupach. W pierw-
szym przypadku odgrywana jest sy-
tuacja między dzieckiem a dorosłym, 
w drugim – między dorosłym a dziec-
kiem będącym w małej grupie rówie-
śników (świadków). dzięki temu można 
przećwiczyć zarówno to, jak dziecko sa-
mo powinno się zachować w kontakcie 
z nieznajomym, jak i to, jak powinno 
zareagować, kiedy ktoś obcy nagabu-
je jego koleżankę lub kolegę. z reguły 
dramę odgrywają wyłącznie dzieci, jed-
nak w młodszych klasach w rolę doro-
słego może wcielić się nauczyciel. po-
lecenie dla „aktorów” może brzmieć: 
„Wiecie już, że nie powinno się roz-
mawiać z nieznajomymi ani zgadzać 
na ich propozycje. Wiecie też, dlacze-
go. Wyobraźcie sobie, że znajdujecie 
się w takiej sytuacji. Ja będę odgrywać 
rolę osoby dorosłej, której nie znacie. 
Będę próbować was do czegoś namó-
wić. Waszym zadaniem będzie takie 
odgrywanie roli, jak powinniście się za-
chować w rzeczywistości”. Każdą scen-
kę należy krótko podsumować, chwa-
ląc dzieci za ich starania i ewentualnie 
korygując ich błędy.

PoDSumoWaNie 
osoba prowadząca dziękuje dzie-

ciom za aktywny udział w zajęciach. 
Krótko przypomina, dlaczego nie na-
leży rozmawiać z obcymi i jak trzeba 
postąpić, gdy nieznajomy szuka kon-
taktu z dzieckiem. informuje, że jeśli 
coś je zaniepokoiło, zawsze znajdzie 
czas, by z nimi porozmawiać. Wreszcie 
podkreśla, że jeśli którakolwiek z osób 
w klasie została przez kogoś skrzyw-
dzona lub jeśli ktoś obcy zaczepiał ją, 
zawsze może przyjść, porozmawiać 
o tym i uzyskać pomoc.

Temat: 

bezpieczni  
w internecie

WPRoWaDZeNie 
nauczyciel wita klasę i krótko przypo-

mina poprzednie zajęcia oraz płynące 
z nich wnioski. następnie zadaje pyta-
nie wprowadzające: „Kto w klasie korzy-
sta z internetu?”. część dzieci podnie-
sie ręce. Kolejne pytanie może brzmieć: 
„czy komuś z was zdarzyło się poznać 
kogoś w internecie, kogo wcześniej ni-
gdy nie spotkaliście?”. Możliwe, że pod-
niesie się kilka rąk.

ROZWINIęCIE

1Dyskusja
osoba prowadząca mówi, że z ob-
cymi niebezpiecznie jest rozma-

wiać nie tylko na ulicy, ale także w in-
ternecie. zadaje pytanie: „dlaczego, 
waszym zdaniem, może to być niebez-
pieczne?”. odpowiedzi dzieci warto za-
pisać na tablicy (mogą być bardzo różne 
i dotyczyć różnych aspektów bezpie-
czeństwa w internecie). W razie gdyby 
wiedza dzieci była zbyt mała, by pora-
dziły sobie z tym ćwiczeniem, dobrym 
wyjściem będzie miniwykład.

2 Miniwykład
Treść miniwykładu: „W internecie 
rzadko możemy zobaczyć naszego 

rozmówcę, może to więc być nasz rówie-
śnik, ale może też być to ktoś, kto tylko 
się za niego podaje. Tak naprawdę nie 
możemy tego sprawdzić, bo nawet zdję-
cie może być fałszywe. czasem spotyka-
my więc w internecie osoby przyjazne, 
a czasem takie, które mają złe zamiary 
i chcą nas oszukać – trzeba o tym za-
wsze pamiętać, nawet jeśli te osoby są 
bardzo sympatyczne. oszuści w inter-
necie mogą chcieć poznać nasze sekre-
ty i wykorzystać je przeciw nam, mogą 
starać się uzyskać od nas ważne infor-
macje czy zdobyć nasze zdjęcia, które 
mogą później wykorzystać w krzywdzą-
cy dla nas sposób. Mogą wreszcie chcieć 
spotkać się z nami w realnym świecie 

i zrobić nam krzywdę. nie trzeba cał-
kiem unikać kontaktu z rówieśnikami 
w internecie, ale zawsze należy o ta-
kich kontaktach mówić rodzicom. Jeśli 
ta osoba nie chce, aby dziecko mówi-
ło o niej rodzicom, to znaczy, że może 
mieć złe zamiary. Wtedy szczególnie 
dzieci powinny o tym poinformować 
rodziców czy wychowawcę”.

3 Ćwiczenie 
indywidualne

osoba prowadząca zapowia-
da, że za chwilę przeczyta na głos jed-
ną lub dwie historie (w zależności od te-
go, ile ma czasu) dzieci nawiązujących 
znajomość w internecie (do pobrania 
z narzędziowni). zadaniem klasy jest 
uważnie słuchać historii i zgłaszać się, 
kiedy zauważą coś niepokojącego. W ta-
kiej sytuacji osoba prowadząca za każ-
dym razem pyta, co zaniepokoiło dzie-
ci i dlaczego (może sama to wyjaśnić). 
pyta też, czy – ich zdaniem – można 
w takiej sytuacji kontynuować interne-
tową znajomość. niezależnie od od-
powiedzi, czyta historię do końca, by 
pokazać dzieciom możliwe konsekwen-
cje. na koniec pyta, co dziecko, któ-
re przeżyło taką historię, powinno zro-
bić (odpowiedź: szukać pomocy u osób 
dorosłych: rodziców, bliskich lub u na-
uczycieli, szkolnego pedagoga).

PoDSumoWaNie 
osoba prowadząca dziękuje dzieciom 

za uczestnictwo w zajęciach. informu-
je, że jeśli coś je zaniepokoiło, zawsze 
znajdzie czas, by z nimi porozmawiać. 
zachęca też do rozmowy, jeśli ktoś je 
skrzywdził lub zaniepokoił, obiecuje po-
moc. Może też podać numer telefonu 
zaufania dla dzieci.

źródła internetowe:
www.zlydotyk.pl
www.fdn.pl
www.dzieckowsieci.fdn.pl

Magdalena goetz

lekcja wychowawcza z pomysłem

Na stronie: www.glospedagogiczny.pl 
przygotowaliśmy dodatkowe materiały 
uzupełniające treść artykułu: 
•    Ulotka dla uczniów „Zły dotyk”
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nowelizacja dotyczy nauczycieli, któ-
rych dzieci urodziły się lub zostały 
adoptowane po dniu 31 grudnia 

2012 r. oraz tych, którzy w dniu 17 czerwca 
2013 r. przebywali na urlopach macierzyń-
skich podstawowych lub dodatkowych.

Urlop macierzyński 
i ojcowski

nauczycielki korzystają z urlopu macie-
rzyńskiego w dotychczasowym wymiarze od 
20 do 37 tygodni, w zależności od liczby dzie-
ci urodzonych przy jednym porodzie; takie 
same uprawnienia zachowali pedagodzy, któ-
rzy są rodzicami adopcyjnymi (art. 180 § 1, 
art. 183 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy, dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.).

nowością jest natomiast możliwość wy-
korzystania maksymalnie 6 tygodni urlo-
pu macierzyńskiego przed przewidywaną 
datą porodu, która powinna zostać udo-
kumentowana zaświadczeniem lekarskim 

(art. 180 § 3 k.p.); nauczycielka musi 
w tym zakresie złożyć wniosek do dy-
rektora szkoły, który musi udzielić urlopu 
przed porodem w okresie wskazanym 
we wniosku. automatycznie od dnia po-
rodu, bez konieczności składania wniosku 
o jego udzielenie, urlop wykorzystywany 
jest w dalszej części lub w całości, jeśli 
nauczycielka nie wykorzystywała urlopu 
przed porodem.

Dodatkowy urlop 
macierzyński

dodatkowy urlop macierzyński przy-
sługuje zarówno rodzicom biologicznym, 
jak i adopcyjnym. Uległ on przedłużeniu 
z 4 do 6 tygodni w przypadku urodzenia 
(przysposobienia, przyjęcia na wychowa-
nie) jednego dziecka, z 6 do 8 tygodni – 
w przypadkach dotyczących co najmniej 
dwójki dzieci oraz z 2 do 3 tygodni w ra-
zie przyjęcia na wychowanie starszego 
dziecka (art. 182[1], art. 183 § 3 k.p.).

Urlop dodatkowy przysługuje na-
uczycielom obojga płci bezpośrednio 
po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, 
na pisemny wniosek składany w termi-
nie nie krótszym niż 14 dni przed roz-
poczęciem korzystania, nie może być 
natomiast wykorzystywany jednocześnie 
przez oboje rodziców. Rodzice mogą się 
nim podzielić, wykorzystując go jedno 
po drugim. dodatkowy urlop może być 
wykorzystany w całości albo w dwóch 
częściach; może być także połączony 
przez nauczyciela z pracą w wymiarze 
nie większym niż połowa obowiązkowego 
wymiaru zajęć, przy czym dyrektor ma 
prawo rozważenia, czy z uwagi na or-
ganizację pracy szkoły, może zgodzić 
się na obniżenie wymiaru zatrudnienia. 
W takim przypadku dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego udziela się na pozostałą 
część wymiaru czasu pracy. natomiast 
odpowiedź negatywną dyrektor powinien 
doręczyć nauczycielowi na piśmie.

pOD paragrafeM

w dniu 17 czerwca 2013 r. weszła 
w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. 
o zmianie ustawy kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw  
(Dz. u. z 2013 r., poz. 675), 

 która umożliwia nauczycielom 
korzystanie z uprawnień 

rodzicielskich  
w szerszym zakresie  

niż dotychczas.

zmiany  
w urlopach 
rodzicielskich 

Uwaga! 
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Urlop rodzicielski
na podstawie art. 182[1a] § 1 k.p. 

nauczyciele obojga płci mogą korzy-
stać z nowego urlopu rodzicielskiego 
od razu po zakończeniu dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego. Rodzice bio-
logiczni i adopcyjni mają do dyspozycji 
aż do 26 tygodni, niezależnie od liczby 
dzieci urodzonych przy jednym porodzie 
lub adoptowanych. Urlop jest udzielany 
na pisemny wniosek składany w terminie 
nie krótszym niż 14 dni przed rozpo-
częciem korzystania, jest liczony zawsze 
w pełnych tygodniach i może być podzie-
lony na maksymalnie trzy części trwające 
co najmniej po 8 tygodni i następujące 
bezpośrednio po sobie. W całości lub 
w części urlop może być wykorzystany 
równocześnie przez oboje rodziców. 
W takim przypadku sumuje się okresy 
korzystania przez każde z nich. nauczy-
ciel składający wniosek o urlop rodzi-
cielski musi wraz z nim złożyć pisemne 
oświadczenie o braku zamiaru korzystania 
z urlopu przez okres wskazany we wnio-
sku przez drugiego z rodziców dziecka 
albo o okresie, w którym drugi z rodziców 
dziecka zamierza korzystać z tego urlopu 
w okresie objętym wnioskiem.

Zasiłek macierzyński
nauczyciele – kobiety oraz mężczyź-

ni korzystający z omówionych wyżej 
urlopów – nie otrzymują wynagrodze-
nia za pracę, są natomiast uprawieni 
do zasiłku macierzyńskiego (art. 184 
k.p.). Jego wysokość określają przepisy 
art. 29–31 ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z  ubezpieczenia społecznego w  ra-
zie choroby i macierzyństwa (dz. U. 
z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

nauczycielki, które nie później niż 
w terminie 14 dni po porodzie złożą pi-
semny wniosek w oparciu o art. 179[1] k.p. 
o udzielenie bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w pełnym wymiarze 
i bezpośrednio po nim urlopu rodziciel-
skiego w pełnym wymiarze (20 + 6 + 26 
tygodni), przez rok otrzymują zasiłek 
w  stałej wysokości wynoszącej 80% 
podstawy wymiaru. Rezygnacja z które-
goś z urlopów będzie skutkowała otrzy-
maniem wyrównania pobranego zasiłku 
do 100% należnego według zasad ogól-
nych.

natomiast w razie braku złożenia takie-
go wniosku, złożenia go w późniejszym 
terminie, wykorzystywania urlopów 
w częściach lub rodzicielskiego w nie-
pełnym zakresie, zasiłek wynosi 100% 
podstawy wymiaru w czasie urlopu ma-
cierzyńskiego i dodatkowego oraz 60% 
za okres urlopu rodzicielskiego.

Inne uprawnienia
powyższym zmianom towarzyszyło 

także wprowadzenie nowych regulacji 
w zakresie zasad naliczania trzynastek 
i ustalania prawa do urlopu uzupełnia-
jącego.

poszerzeniu uległ katalog okoliczności 
skutkujących nabyciem przez nauczyciela 
prawa do wypoczynkowego urlopu uzu-
pełniającego, o którym mowa w art. 66 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta nauczyciela (dz. U. z 2006 r. nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.). obecnie przysłu-
guje on nadal w wymiarze do 8 tygodni 
w trakcie roku kalendarzowego w razie 
niewykorzystania urlopu wypoczynko-
wego w całości lub części w okresie ferii 
szkolnych, także m.in. z powodu urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, 
urlopu rodzicielskiego, wykorzysty-
wanych przez rodziców biologicznych 
i adopcyjnych.

od 17 i 29 czerwca 2013 r. obowią-
zuje znowelizowany art. 2 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowni-
ków jednostek sfery budżetowej (dz. U. 
z 1997 r. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.), 
z którego wynika, że obecnie korzystanie 

z urlopu macierzyńskiego podstawowego 
i dodatkowego, ojcowskiego oraz rodzi-
cielskiego nie pozbawia prawa do trzy-
nastki. W aktualnym stanie prawnym ko-
rzystanie z któregokolwiek z tych urlopów 
nie nakłada już na nauczyciela obowiązku 
przepracowania co najmniej 6 miesięcy 
w danym roku kalendarzowym, warunku-
jących nabycie prawa do wynagrodzenia 
rocznego.

nowe zasady dotyczą trzynastek, po-
cząwszy od tych wypłacanych za 2012 r., 
które szkoły powinny były wypłacić na-
uczycielom do dnia 29 września 2013 r., 
zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 
2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowni-
ków jednostek sfery budżetowej (dz. U. 
z 2013 r., poz. 746).

nauczyciele zyskali prawo do spra-
wowania dłuższej opieki nad dzieckiem 
na tych samych zasadach, co ogół pra-
cowników, z gwarancją pobierania przez 
cały ten czas zasiłku macierzyńskiego. 
od ich decyzji zależy, czy poświęcą się 
pracy zawodowej, czy wychowywaniu 
dziecka. Mogą dzielić się uprawnieniami 
rodzicielskimi z drugim rodzicem. Umoc-
nieniu uległa ich pozycja w zakresie prawa 
do uzupełniającego urlopu wypoczyn-
kowego i do trzynastki. Uprawnienia te 
zachowują mimo korzystania z uprawnień 
rodzicielskich.

joanna Lesińska
Radca prawny, prowadzi indywidualną 

Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, 
autorka publikacji z zakresu prawa pracy 

i prawa oświatowego.

pod paragrafem

Na stronie: www.glospedagogiczny.pl przygotowaliśmy dodatkowe materiały 
uzupełniające treść artykułu: 
•    Wzór wniosku urlopowego w
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Nauczyciel składający wniosek o urlop rodzicielski musi 
wraz z nim złożyć pisemne oświadczenie o braku zamiaru 

korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez 
drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym drugi 

z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie 
objętym wnioskiem.
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jedną z moich ulubionych gier relak-
sacyjnych jest „minutka”. dzieci bar-
dzo ją lubią, ale jest też cenna dla 

mnie, szczególnie gdy boli mnie głowa 
w czasie pracy. siadam z dziećmi w krę-

gu i tłumaczę, że zaraz będzie trzeba za-
mknąć oczy i mocno się skupić. na sygnał 
„start” zaczynam odmierzać na swoim ze-
garku równo 60 sekund. dzieci nie wi-
dzą jednak zegarka, więc muszą liczyć 

sobie sekundy w głowie. celem gry 
jest otwarcie oczu i podniesienie rę-
ki w momencie, kiedy dziecku wyda-
je się, że minęła od startu równa mi-
nuta. Wygrywa to dziecko, które było 

akaDeMia ruchu

 
czyli…  

Co ma piernik 
do wiatraka, 

gry i zabawy z elementem relaksu  
lub wyciszenia są konieczne do prawidłowego 
rozwoju dziecka. uczą spokoju, refleksji  
i zatrzymania się w tym pędzącym  
do przodu świecie. podejdźmy do sprawy 
dwutorowo – poprzez inspiracje  
do zabaw i… pracę nad sobą. 

nauczyciel 
i relaks 



www.glospedagogiczny.pl 53           głos pedagogiczny

najbliżej albo też dokładnie podnio-
sło rękę, kiedy na naszym zegarku mi-
nęła minuta. Wynik ogłaszamy, kiedy 
wszystkie dzieci otworzą już oczy. To 
magiczna gra. Wycisza, uspokaja, daje 
nam chwilę oddechu. a przy tym dzie-
ci ją lubią, bo traktują ją jak rywalizację  
– każde chce wygrać. Wiem z doświad-
czenia, że gra ta jest skuteczniejszym 
narzędziem niż jakiekolwiek prośby czy 
groźby o ciszę. 

Zacznij od siebie
a teraz… skupmy się na tobie. Każdy 

człowiek, a więc i ty, wpływa na oto-
czenie swoimi emocjami. Kiedy jeste-
śmy radośni, ludzie naokoło uzyskują 
od nas energię. Kiedy jesteśmy smut-
ni, bywa, że milkną przy nas rozmowy. 
i wreszcie, kiedy jest w nas sporo spo-
koju i równowagi, innym osobom (tak-
że dzieciom) łatwiej się przy nas zre-
laksować. Wyobraź sobie teraz jedną 
osobę z twoich znajomych albo nawet 
z grona pedagogicznego, która – we-
dług ciebie – ma w sobie sporo spoko-
ju. a teraz wyobraź sobie siebie w pra-
cy i odpowiedz na pytanie: ile spokoju 
i równowagi jest w tobie?

Pokonaj kryzys i wypalenie
W buddyzmie jest taka piękna teoria, 

że każdy człowiek wyposażony jest w te 
same emocje. podstawowe z nich to ra-
dość, smutek, złość, lęk i spokój (oczy-
wiście, jest ich dużo więcej). pomimo 
zasobów, w niektórych sytuacjach sku-
piamy się mocno na jednej tylko emocji. 
Kiedy coś nas boli, najczęściej czujemy 
„czysty” smutek, a kiedy dowiemy się 
o czymś frustrującym (a pewnie zdarza 
się to w twojej pracy), czujemy „czy-
stą” złość. i choć może nam się wyda-
wać, że tak nie jest – transmitujemy te 
uczucia na innych. 

Uwaga, teraz najciekawsze. To, 
że czujesz smutek, nie znaczy, że nie 
ma w tobie radości, lęku czy spokoju. 
To, że czujesz smutek, nie znaczy też, 
że nie możesz jednocześnie czuć spo-
koju! praca pedagogiczna jest wymaga-
jąca. „Wydajemy” z siebie masę energii 
i emocji właśnie, a okazuje się, że są to 
źródła wyczerpywalne. To dlatego wy-
palamy się szybciej niż osoby o innych 
profesjach, i to dlatego raz na jakiś czas 
mamy kryzys… 

zachęcam cię więc do kontaktu z two-
im spokojem. nawet odczuwając smu-
tek, lęk czy złość, możesz być spokoj-
na/y! Kiedy ja czułem wypalenie i kiedy 
było we mnie sporo frustracji z powodu 
systemu edukacji, ludzi, a nawet dzieci, 
myślałem, że to już koniec mojej pracy 
i żadne gry czy zabawy relaksacyjne tu 
nie pomogą… Wkrótce jednak znala-
złem w sobie dużo spokoju i zdrowy dy-
stans do siebie, swojej pracy i otoczenia. 
okazało się, że dostrzegając szerszy wa-
chlarz swoich zasobów emocjonalnych, 
zacząłem pracować równie skutecznie, 
ale spokojniej i jakby pełniej. Wypale-
nie zniknęło, a pojawiło się wiele rado-

ści z pracy i z relacji. Ta radość też by-
ła spokojna.

Zrelaksuj się
zacznij więc od refleksji nad sobą. 

a jeśli ci się to uda, każda gra i zaba-
wa może się okazać relaksująca – i dla 
dzieci i dla ciebie. zobacz, jak się czu-
jesz w czasie takich zabaw i jak czują się 
dzieci. odpowiedz sobie na pytanie, czy 
byłoby dla ciebie cenne czuć się w taki 
sposób częściej…

pamiętaj, że relaks to także twój wy-
bór. Masz w sobie spokój i to od ciebie 
zależy, jak często się z nim spotkasz. 
powodzenia! 

 
czyli…  

akademia ruchu

jakub b. bączek
Międzynarodowy ekspert z zakresu animacji czasu wolnego i pedagogiki zabawy,  

autor książek na ten temat. Ukończył pedagogikę, wychowanie fizyczne i szkołę trenerów biznesu.
www.stageman.pl

iskierka dzieci w kole trzymają się za ręce. Jedno z nich – wyzna-
czone przez prowadzącego – lub sam prowadzący puszcza 
iskierkę (poprzez delikatne uściśnięcie dłoni kolejnego dziec-
ka) w krąg: „puszczam iskierkę przyjaźni w krąg, aby wró-
ciła do moich rąk”. iskierka przechodzi przez wszystkie rę-
ce w relaksującej ciszy.

Rysowanki W rzędach dzieci piszą na plecach kolegi/koleżanki z przo-
du cyfrę lub literę. Kolejne dziecko przekazuje dalej, tak 
żeby każdy otrzymał „wiadomość”. Wszystko odbywa się 
w ciszy lub towarzystwie relaksującej muzyki. na końcu 
sprawdzamy, czy wiadomość nadana jest tożsama z ode-
braną na końcu rzędu.

myjnia dwa rzędy dzieci tworzą tunel (myjnie). przechodzi przez 
niego każde dziecko i jest tam głaskane po głowie i plecach. 
zabawa odbywa się w ciszy lub przy relaksującej muzyce. 

cienie W drzwiach między dwoma pomieszczeniami wiesza się 
prześcieradło. obie sale podświetla się od tyłu. dzieci dzie-
limy na dwie drużyny – jedna znajduje się w pierwszym po-
mieszczeniu, druga – w drugim. do prześcieradła od stro-
ny reflektora zbliża się jedno z dzieci, druga drużyna musi 
zgadnąć, kto to jest.

Gwiazda pokazujemy dzieciom różne jabłka: ładne i brzydkie. Tłu-
maczymy, że te jabłka są jak ludzie, ale mają zawsze coś 
wspólnego – gwiazdę w środku (przekrajamy jabłko w po-
przek i tłumaczymy, że każdy jest wartościowy).

Sieć dzieci siadają w kółku i turlają do siebie kłębek nici. Kulając 
do kogoś, po prostu uśmiechamy się do tej osoby. Kolejne 
dziecko chwyta nić i turla je dalej z uśmiechem – tak two-
rzy się „pajęczyna” łącząca wszystkie dzieci.

Źródło: zabawy pochodzą z książki Jakuba B. Bączka Animacja czasu wolnego w turystyce. Praktyczny podręcznik dla 
animatorów, stageman polska, Warszawa 2009.

nauczyciel 
i relaks 
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w psychologii termin „problem” 
(sytuacja problemowa) ozna-
cza zadanie, którego człowiek 

nie może rozwiązać przy wykorzysta-
niu dotychczasowych sposobów oraz 
swoich umiejętności i wiedzy. choć 
mniej więcej zna cel, jaki chciałby 
osiągnąć, brakuje mu pomysłu, jak 
ma to zrobić. oczywiście sam cel 
może być sformułowany w mniej lub 
bardziej dokładny sposób. Kiedy jest 
on określony bardzo precyzyjnie, ma-
my do czynienia z problemem dobrze 
zdefiniowanym. Jeśli brakuje jasności, 
czego chcemy i jaki ma być efekt na-
szych działań, mówimy o problemie 
źle zdefiniowanym.

pracownia rozwoju zawodowego

• Jasno określony stan wyjściowy.

• Jasno określony stan docelowy.

• potrzebujemy określić kolejne 

działania między stanem 

wyjściowym a docelowym.  

np. napisać pracę dyplomową  

o objętości 35–40 stron  

w przeciągu najbliższego 

miesiąca. Mam bibliografię. 

Brakuje mi konspektu.

•  niejasno określony stan 

wyjściowy

i/albo

• niejasno określony stan 

docelowy.

• potrzebujemy przede wszystkim 

dokładnie zdefiniować stan 

wyjściowy i/lub docelowy. 

np. jak najszybciej napisać 

dobrą pracę dyplomową.D
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źle zdefiniow
any problem

Polubić 
trudności
problemy to nieodłączna część 
naszego życia – te proste i te bardziej 
skomplikowane, te banalne i te bardzo 
poważne. każdego dnia napotykamy 
je na swojej drodze i szukamy sposobu, 
w jaki się z nimi uporać. jak to się 
dzieje, że rozwiązujemy problemy? 
na ile świadomie sięgamy po różne 
strategie i metody? czy istnieje sposób, 
aby rozwijać tę życiową umiejętność?

pracOwnia rOzwOju zawODOwegO
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im bardziej precyzyjnie określimy trud-
ność (rozbieżność między rzeczywistym 
i pożądanym stanem), tym łatwiej będzie 
nam wskazać kolejne kroki, przybliżające 
do osiągnięcia celu.

Odpowiedz sobie na następujące py-
tania: 
• gdzie obecnie jesteś (stan rzeczywisty)? 

a gdzie chcesz być (stan pożądany)?
• na czym dokładnie polega twój pro-

blem? Jak długo występuje? Jak bar-
dzo jest poważny? na ile jest dla cie-
bie istotny?

• co już zrobiłeś w celu rozwiązania te-
go problemu? Jakie działania zrealizo-
wałeś?

• dlaczego potrzebujesz rozwiązywać 
ten problem? Jakie będą korzyści, jeśli 
uda ci się z nim poradzić? 

• Jakie możesz ponieść koszty przy roz-
wiązywaniu tego problemu? co mo-
żesz stracić? 

Proces rozwiązywania 
problemów

Rozwiązywanie problemów to proces 
poszukiwania „drogi” – działań do pod-
jęcia – między stanem wyjściowym a sta-
nem docelowym. 

Ważną przyczyną trudności w rozwią-
zywaniu problemów jest tendencja do po-
mijania lub nadmiernego skracania drugiej, 
trzeciej lub czwartej fazy i natychmiasto-
we przechodzenie do działania. efektem 
tego jest na ogół zmęczenie, frustracja, 
zniechęcenia przy jednoczesnym braku 
poradzenia sobie z kłopotami.

Jeśli zależy nam na lepszej umiejętności 
rozwiązywania problemów, warto prze-
śledzić, w jaki sposób najczęściej prze-
biega u nas ten proces.

Zastanów się:
• W jaki sposób formułujesz cele zwią-

zane z twoimi problemami? na ile są 
one precyzyjne?

• czy zdarza ci się mylić problemy z ich 
objawami albo przyczynami? Jakie mo-
gą być tego konsekwencje?

• ile czasu przeznaczasz na generowa-
nie możliwych rozwiązań przy waż-
nych dla ciebie trudnościach?

• Jak dużą masz otwartość na sięganie 
po nowe pomysły radzenia sobie? 

• czy zdarza ci się zakładać, że nowe 
działanie nie sprawdzi się, zanim zdą-
żysz je przetestować?

• W jaki sposób dokonujesz wyboru 
najlepszego rozwiązania? Które kry-
teria są dla ciebie najważniejsze?

• co szczególnie chciałbyś zmienić 
w swoim sposobie rozwiązywania 
problemów?

Różne rozwiązania
albert einstein powiedział kiedyś: 

„szaleństwo: robić tę samą rzecz wiele 
razy w taki sam sposób i oczekiwać in-
nych rezultatów”. i my czasami napo-
tykamy te same lub podobne problemy 
i ciągle podejmujemy te same lub po-
dobne – nie najlepsze dla nas – działa-
nia. albo zawężamy obszar poszukiwań 
możliwych rozwiązań do tych wcześniej 
sprawdzonych, które okazały się mało 
przydatne. W takiej sytuacji warto roz-
ważyć inne, możliwe zachowania, aby 
wielokrotnie nie popełniać tych samych 
błędów.

Krok 1.
 zastanów się: Jaki jest twój problem? 

W jakiej sytuacji powtarzasz to sa-
mo zachowanie, które nie daje ci do-
brego efektu?

Krok 2.
zapisz wszystkie możliwe działania, któ-
rymi możesz zareagować na swój pro-
blem. nie oceniaj ich. Możesz wynoto-
wać nawet absurdalne pomysły. Ważne, 
aby znaleźć jak najwięcej różnych roz-
wiązań. daj sobie na to zadanie dokład-
nie 7 minut – ani krócej, ani dłużej.

pracownia rozwoju zawodowego

Warto pamiętać, że nabieranie dystansu do problemu  
nie jest równoznaczne z zaprzeczaniem czy ignorowaniem. 
Ważne, aby popatrzeć na niego z innej, nowej perspektywy. 

1Dostrzeżenie trudności – określe-
nie obszaru problemu, nazwanie 

niejasności
co sprawia mi kłopot? na czym po-

lega trudność? co mi nie odpowiada 
w konkretnej sytuacji?

2 Analiza sytuacji problemowej – 
sprecyzowanie celu, zebranie po-

siadanych informacji, określenie zaso-
bów i braków

Jakiej zmiany potrzebuję? Jaki cel 
chcę osiągnąć? co wiem? co umiem? 
czego nie wiem? czego nie potrafię? 
czego potrzebuję się dowiedzieć?  
Kto może być moim sprzymierzeńcem? 
Kto może mi przeszkadzać?

3 Wytwarzanie pomysłów – wybór 
ogólnego kierunku poszukiwań roz-

wiązania, tworzenie pomysłów cząst-
kowych, formułowanie ostatecznego 
pomysłu 

co mogę zrobić? Jak wcześniej radziłem 
sobie z podobnymi trudnościami? W jaki 
sposób inni rozwiązują podobne problemy?

4 Weryfikacja pomysłów i wybór naj-
lepszego rozwiązania – ocena przy-

datności poszczególnych wariantów
Jakie konsekwencje wiążą się z poszcze-

gólnymi pomysłami? Jak oceniam ich sku-
teczność, realność? Które będzie dla mnie 
najlepsze? Które wybieram?

5 Realizacja rozwiązania – ustalenie 
planu działania

co mam zrobić po kolei? od czego za-
cząć? Kiedy zaczynam? ile daję sobie cza-
su na poszczególne kroki?

6 Ocena skutków realizacji i ewen-
tualny wybór innej drogi do osią-

gnięcia celu
czy mój cel został osiągnięty? co trze-

ba poprawić? co zmienić?

Etapy procesu rozwiązywania problemów
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z moim problemem mogę się upo-
rać, robiąc:

albo:

albo:

albo:

albo:

Krok 3.
Wybierz i przetestuj w praktyce taki po-
mysł, który z jednej strony jest najmniej 
typowy dla twojego zachowania, z dru-
giej – jesteś przekonany, że może być 
skuteczny.

Szansa na olśnienie
olśnienie to zjawisko, którego doświad-

czyła większość z nas przynajmniej raz 
w życiu. polega ono na niespodziewa-
nym odkryciu rozwiązania problemu lub 
zidentyfikowaniu nowego kierunku po-
szukiwań. najczęściej pojawia się ono, 
kiedy robimy sobie przerwę w myśleniu 
o problemie i przez pewien czas przesta-
jemy się nim zajmować. Kiedy na pozio-
mie uświadomionym odkładamy na póź-
niej poszukiwanie rozwiązania, uruchamia 
się mechanizm, który częściowo lub cał-
kowicie jest nieświadomy. 

ćwiczenie
Kiedy czujesz zmęczenie lub przecią-

żenie długim rozmyślaniem nad możli-
wymi rozwiązaniami twoich problemów:
• zdrzemnij się lub połóż się spać.
• zrób przerwę, w czasie której skon-

centrujesz się na innej aktywności, naj-
lepiej fizycznej (poćwicz, przejdź się 
na spacer, zrób porządki) lub sprawia-
jącej ci przyjemność (poczytaj książkę, 
posłuchaj muzyki, zjedz coś dobrego, 
obejrzyj film).

• Weź orzeźwiający prysznic.
• napij się wody.
• porozmawiaj z bliską ci osobą o czymś 

niezwiązanym z twoimi problemami.

Uwaga! olśnienie nie jest wolne od 
błędnych wniosków i może nam podsu-
wać fałszywe rozwiązania. z tego powo-
du i te pomysły, które są efektem olśnie-
nia, należy również poddawać weryfikacji.

Dystans
zazwyczaj w obliczu problemów chce-

my znaleźć konkretne rozwiązanie, by 
uporać się z trudną dla nas sprawą. Ma-
my wrażenie, że część kłopotów jest nie 
do przezwyciężenia i nie jesteśmy w sta-
nie im zaradzić. pomocne może być na-
branie do nich dystansu. oto przykład, 
jak można to zrobić:

Warto pamiętać, że nabieranie dystan-
su do problemu nie jest równoznaczne 
z zaprzeczaniem czy ignorowaniem. Waż-
ne, aby popatrzeć na niego z innej, nowej 
perspektywy. To pozwala zauważyć ob-
szar naszego wpływu na dany problem, 
czasami możliwości konkretnych dzia-
łań lub wręcz gotowe rozwiązanie. Mo-
że się również okazać, że niektóre z „po-
ważnych” problemów to w rzeczywistości 
drobiazgi.

Zamartwianie 
kontrolowane

Bywają sytuacje, kiedy myślenie o pro-
blemach wymyka się spod naszej kon-
troli i zaczyna pochłaniać za dużo czasu 
i energii. To sprawia, że zamiast działać, 
rozważamy różne warianty niepowodze-
nia, wyolbrzymiamy trudności, intensyfi-
kujemy trudne dla nas emocje. aby fak-
tycznie mieć siłę i czas na rozwiązywanie 
problemów, możemy wyznaczyć określo-
ną porę i miejsce na zamartwianie się. 
Ważne, aby konkretnie ustalić czas, prze-
znaczony na obawy, np. 25 minut, i po-
służyć się minutnikiem, który zasygnali-
zuje upływ tego czasu.

Krok 1.
Ustal detale pory zamartwiania się
pora zamartwiania się (określ godzinę 

lub konkretny czas w planie dnia): 

Miejsce zamartwiania się (doprecyzuj, 
w jakim pomieszczeniu wtedy będziesz 
siedzieć): 

zamartwiam się (określ czas trwania w mi-
nutach): 

Krok 2.
stwórz listę obaw i zmartwień zwią-

zanych z problemami, których nie jesteś 
w stanie szybko rozwiązać. Twoja lista ma 
być dynamiczna, tzn. możesz do niej do-
pisywać nowe zmartwienia i wykreślać 
te, które przestają być aktualne.

Moja lista obaw:

Krok 3.
Kiedy przyjdzie pora zamartwiania się, 

myśl o swoich problemach tak intensyw-
nie, jak tylko możesz. nie podejmuj wte-
dy żadnych innych czynności.

po upływie określonego przez cie-
bie czasu natychmiast przestań się za-
martwiać. W ciągu dnia ograniczaj czas 
poświęcony na zamartwianie się. Jeśli 
wpadnie ci do głowy jakaś myśl związa-
na z problemami, dopisz ją do listy obaw. 

Wbrew pozorom wyznaczenie kon-
kretnego czasu martwienia się nie bę-
dzie intensyfikowało tej aktywności. Jest 
to raczej sposób niwelowania niepoko-
ju i napięcia. dzięki temu mamy szansę 
– bardziej zrelaksowani – znaleźć lepsze 
pomysły poradzenia sobie z trudnościami.

To od nas zależy, jak zareagujemy 
na problemy – czy będą one dla nas 
przytłaczającym ciężarem, barierą nie 
do przejścia, a może okazją do zmiany 
lub ważnym wyzwaniem. problemów nie 
da się uniknąć. Można zaakceptować fakt, 
że ich doświadczamy, i widzieć w nich in-
spirację do nieustannego rozwoju.

Literatura:
Leahy R. L., Techniki terapii poznawczej. 
Podręcznik praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2008.
nęcka e., TRoP. Twórcze rozwiązywanie 
problemów, oficyna Wydawnicza „impuls”, 
Kraków 1994.

Małgorzata Łuba
Psycholog, psychoterapeutka  

poznawczo-behawioralna, trener, 
www.2be.edu.pl

pracownia rozwoju zawodowego

Mój problem To nie jest problem, ponieważ…
niektóre osoby w szkole mnie nie lu-
bią i mają o mnie złą opinię.

Rodzina, przyjaciele i znajomi lubią mnie 
za to, jaka jestem. nie muszę przejmować 
się tym, co myślą o mnie wszyscy ludzie.

od następnego roku nie będę mieć 
pracy.

Wiem o tym już teraz i mogę zacząć jej 
szukać. 
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Patronat honorowy nad kongresem objęła Małżonka pre-
zydenta Rp pani anna Komorowska. Komitet Honoro-
wy kongresu utworzyli: Rzecznik praw dziecka Marek 

Michalak, Minister pracy i polityki społecznej Władysław  
Kosiniak-Kamysz, Komendant główny policji nadinsp. Marek 
działoszyński, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, pre-
zes polskiego centrum Mediacji Jerzy Książek, przewodni-
cząca polskiego Towarzystwa psychologicznego Małgorzata  
Toeplitz-Winiewska, dyrektor Fundacji dzieci niczyje 
Monika sajkowska. patroni medialni kongresu: czasopi-
sma „sens”, „pracownik socjalny w terenie”, „doradca 
Kierownika ops”, stowarzyszenie przyjazna szkoła, 
Forum pomocy społecznej ops.pl, portale edukacja  
internet dialog, Wieszjak.pl, interklasa.pl, infor.pl,  
Reedukacja.pl, edukacja.net, psychologia.net.pl, nauczy-
ciele.mom.pl. sponsorzy: nowa szkoła, pcg i pWn. 

25 października w warszawie już po raz ósmy 
spotkali się pedagodzy i psycholodzy szkolni 
z całej polski na kongresie organizowanym 
przez redakcję „głosu pedagogicznego”.

PEDAGOGICZNEGOG
ło

su

Kongres

W kongresie, obok pedagogów i psychologów szkolnych, udział 
wzięli także pracownicy ośrodków pomocy społecznej. głów-
nym tematem kongresu była współpraca na linii szkoła – ops 
oraz skuteczna pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

reLacja z kOngresu gp

gościem specjalnym kongresu była sędzia anna  
Maria Wesołowska. 

alina prusinowska-Marek, kurator specjalista ds. ro-
dzinnych w sR w grodzisku Mazowieckim, mówiła 
m.in. o bezpieczeństwie dzieci w działaniach pra-
cowników ops i pedagogów szkolnych.

VIII kongres 
za nami
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relacja z Kongresu GP

z dużym zainteresowaniem spotkało się wy-
stąpienie nadkom. Wandy Mende dotyczące 
procedury wypełniania „niebieskiej Karty” 
oraz współpracy pedagogów, pracowników 
ops i policji w zespołach interdyscyplinarnych.

Wystąpienie prof. Henryka Mruka 
poświęcone było współpracy szkół 
i ops-ów z lokalnymi mediami 
w sytuacjach kryzysowych i na co 
dzień.

niezwykle wzruszającym momentem było wrę-
czenie statuetek i nagród zwycięzcom konkursu 
pedagog Roku 2013. na zdjęciu (od lewej) Kapi-
tuła Konkursu – Włodzisław Kuzitowicz, Małgo-
rzata łoskot, Urszula Moszczyńska oraz laureatki 
– elżbieta niczyporuk (drugie miejsce) i Katarzy-
na Żuklińska (pierwsze miejsce).

swoje nagrody wręczyły również czasopisma „pracownik socjalny w Te-
renie” oraz „doradca Kierownika ops”. na zdjęciu (od prawej) – grażyna 
starzyńska (Kapituła Konkursu) anita Branica-drywa (pierwsze miej-
sce), izabela Malik oraz Magdalena Theus (ex aequo drugie miejsce)  
i Katarzyna Mandes-Kanarek, kierowniczka ops dzielnicy Białołęka  
m.st. Warszawy, w którym pracuje laureatka konkursu.

ostatnią część kongresu rozpoczęło wystąpienie Renaty 
Kałuckiej, psychologa, psychoterapeutki, która mó-
wiła o tym, w jaki sposób przeprowadzić diagnozę 
problemów dziecka z rodziny dysfunkcyjnej ipomóc 
dziecku z rodziny alkoholowej.

Kongres zakończyło wystąpienie Redaktor prowadzącej „głos pedagogicz-
ny” Małgorzaty łoskot, która przedstawiła m.in. dobre praktyki współpra-
cy szkół z ops-ami w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci 
i wspierania dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym.

Jeżeli chcieliby państwo podzielić się z nami 

propozycjami dotyczącymi iX Kongresu pedago-

gów i psychologów szkolnych, który odbędzie się 

w październiku 2014 r., zapraszamy do kontaktu 

z redakcją: redakcja@glospedagogiczny.pl 

Pedagog 
roku 2013

zdjęcia: archiwum Wydawnictwa Forum
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rozdanie nagród

25 października br. podczas 
Viii kongresu pedagogów  
szkolnych i pracowników 
Ops w warszawie 
poznaliśmy laureatów 
konkursu pedagog 
roku 2013.

peDagOg rOku

Prace konkursowe oceniała kapituła 
w składzie: Urszula Moszczyńska 
– psycholog w poradni psycholo-

giczno-pedagogicznej nr 19 w Warsza-
wie, Włodzisław Kuzitowicz – redaktor 
naczelny wortalu „obserwatorium edu-
kacji” oraz redaktor prowadząca „głos  
pedagogiczny” Małgorzata łoskot.

statuetkę pedagoga Roku 2013 otrzy-
mała Katarzyna Żuklińska z zespołu szkół 
im.  Jana pawła ii w zdzieszowicach. 
oprócz statuetki i dyplomu zwycięż-
czyni otrzymała voucher na 3-dniowy 
pobyt dla dwóch osób w Hotelu atlas 
w ciechocinku oraz kosz upominkowy 
ufundowany przez Wydawnictwo Forum. 
drugie miejsce zajęła elżbieta niczyporuk 
z prywatnego gimnazjum im. i. J. pade- 
rewskiego w Lublinie, a trzecie alicja 
Berć z gimnazjum nr 1 im. zjednoczonej  
europy w szczecinku. obie panie otrzy-
mały dyplomy oraz kosze upominkowe od 
Wydawnictwa Forum. ponadto wszystkie 
laureatki otrzymały dla swoich szkół ze-
stawy książek oraz certyfikaty.

Cztery pytania  
do laureatek konkursu 
Pedagog Roku 2013

proszę przybliżyć naszym czytelnikom 
nagrodzone projekty.

Katarzyna żuklińska: Mój projekt – 
„Wolni-bez-Wolni” – obejmował cykl 
spotkań, na których młodzież pracowała 
przede wszystkim metodą warsztatową 
w małych grupach z wykorzystaniem 
multimediów. nawiązałam współpracę 
ze specjalistami terapii uzależnień, psy-
chologami i pedagogami oraz osobami 
trzeźwymi w uzależnieniu, doświadczo-
nymi przez przemoc, prostytucję i wię-

Pedagog 
roku 2013

zdjęcia: archiwum Wydawnictwa Forum
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zienie, jak również z placówkami dzia-
łającymi na rzecz młodzieży. W ramach 
projektu odbyły się warsztaty dla uczniów 
„Wolni-bez-Wolni”, „przemoc i problemy 
alkoholowe w rodzinie”, debata „Jestem 
za, jestem przeciw”, „edukacja seksual-
na”, prelekcja „stop. narkomanii. alkoho-
lizmowi. przemocy” oraz dla nauczycieli, 
rodziców i zaproszonych gości z innych 
placówek wykład dotyczący efektywnej 
pracy z młodzieżą w obszarze profilaktyki 
metodami warsztatowymi.

Elżbieta Niczyporuk: Trzy lata temu po-
stanowiłam stworzyć artystyczny projekt 
społeczny, w którym wzięliby udział uzdol-
nieni wychowankowie lubelskiego domu 
dziecka „pogodny dom” oraz część moich 
wokalistów z chóru aKadeMos – uczniów 
prywatnego gimnazjum i Liceum im.  
i. J. paderewskiego w Lublinie. pierwsza 
edycja projektu („ze śpiewem na ustach”) 
odbyła się w roku 2011, kolejne w 2012 
(„We are the champions”) i w 2013 („przed 
kamerą i obiektywem”).

najważniejszym celem tych projektów 
było połączenie poprzez sztukę dwóch 
skrajnie różnych środowisk – dzieci z do-
mów dziecka oraz uczniów szkoły pry-
watnej, których często (jakże niesłusznie!) 
nazywa się snobami, widzącymi tylko czu-
bek własnego nosa. sztuka: muzyka, teatr, 
film, wspólnie tworzona fotografia pozwo-
liła przełamać bariery między uczniami 
pochodzącymi z  tych środowisk oraz 
uprzedzenia jednych do drugich, a także 
stworzyła okazję do nowych, trwających 
do dziś przyjaźni. 
Alicja Berć: projekt „zebra w mieście” 
to efekt wielu rozmów dotyczących po-
trzeby włączenia uczniów sprawiających 
problemy wychowawcze w  działania 
na rzecz innych, słabszych, a także po-
mysłu na tzw. „terapię dobrem”, w której 
każdy młody człowiek może doświadczyć 
dobra w sobie i jednocześnie podzielić się 
z innymi. głównymi założeniami projektu 
było zintegrowanie społeczności szkolnej 
oraz włączenie młodzieży z grupy socjo-

terapeutycznej do działalności na rzecz 
społeczności lokalnej – szczególnie dla 
osób z niepełnosprawnością, chorych, 
żyjących na marginesie społeczeństwa. 
projekt polegał na przygotowaniu insceni-
zacji bajki terapeutycznej „zebra i tęcza” 
oraz dekoracji (warsztaty plastyczne). gdy 
wszystko było już przygotowane, poje-
chaliśmy do gdańska na oddział Hema-
tologii i onkologii dziecięcej, następnie 
w szczecinku przygotowaliśmy spotkanie 
i występ dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-
-wychowawczych połączone z wystawą 
dokumentującą nasz wyjazd. W okresie 
karnawału zorganizowaliśmy koncert cha-
rytatywny „Karnawał z zebrą w mieście”, 
na który zaprosiliśmy samorządy uczniow-
skie wszystkich szkół w szczecinku. celem 
koncertu było zebranie zabawek i ksią-
żek dla dzieci chorych i potrzebujących. 
ponadto odwiedziliśmy szczecineckie 
przedszkola i nawiązaliśmy współpracę 
z ośrodkiem Terapii zajęciowej dla do-
rosłych osób niepełnosprawnych.

co panie skłoniło do udziału w konkur-
sie pedagog Roku 2013?

K.ż.: do udziału w konkursie skłonił 
mnie mój mąż Marek, który jest moim 
największym fanem. przekonał mnie, 
że jest się „czym pochwalić”. swoje pięć 
groszy dodała również moja przyjaciółka 
ania, z którą współpracuję w szkole. nie-
małą rolę odegrali też uczniowie, którzy 
po zakończonym projekcie podziękowali 
za formę spotkań, dającą im możliwość 
swobodnej i otwartej wypowiedzi swo-
ich poglądów oraz wymiany doświad-
czeń z ludźmi, którzy „siedzą w temacie”. 
stwierdzili jednogłośnie, że takie zajęcia 
są im potrzebne i wyrazili chęć udziału 
w kolejnych.

E.N.: do udziału w konkursie skłoniła 
mnie przede wszystkich chęć podziele-
nia się swoim pomysłem z całym światem 
i nadzieja, że ktoś zechce podjąć trud zor-
ganizowania czegoś podobnego w swoim 
mieście.

A.B.: o konkursie poinformowała mnie 
koleżanka z pracy pełniąca funkcję psy-
chologa i namówiła do zgłoszenia mojego 
projektu.

czym dla pań jest nagroda w konkursie 
pedagog Roku 2013?

K.ż.: nagroda ta jest wyróżnieniem 
i  przede wszystkim potwierdzeniem, 

że praca, którą wykonuję, zmierza we wła-
ściwym kierunku.

E.N.: Jest dla mnie bezcennym wyróż-
nieniem, ale też motywacją do dalszych 
działań i poszukiwań kolejnych ciekawych 
pomysłów. nie wyobrażam sobie sytu-
acji, w której po zawieszeniu dyplomu 
na ścianie, miałabym również zawiesić 
swoją działalność.

A.B.: nagroda jest dla mnie ogromną 
motywacją do dalszych działań i potwier-
dzeniem słuszności wybranego kierunku 
pracy z młodzieżą, szczególnie wtedy, 
gdy doceniona jest wartość działań re-
alizowanych na co dzień, a nie z myślą 
o konkursie.

Jaki był najtrudniejszy i najpiękniej-
szy moment w dotychczasowej karie-
rze pań?

K.ż.: najtrudniejsze jest zachowanie dy-
stansu wobec problemów, z którymi zma-
gają się uczniowie i ich rodziny, zwłaszcza 
gdy mamy do czynienia z przemocą, uza-
leżnieniami czy ubóstwem materialnym 
i nierzadko emocjonalnym w rodzinie. 
serce zaś raduje się, gdy uczeń szukając 
wsparcia, sam puka do drzwi mojego gabi-
netu i prosi o chwilę rozmowy, o pomoc…

E.N.: najtrudniejsza w mojej dotych-
czasowej karierze była chwila pożegna-
nia z dziećmi z pogodnego domu, kiedy 
uświadomiłam sobie, że to, co robię, jest 
tylko przysłowiową kroplą w morzu po-
trzeb. Boli fakt, że miliony dzieci na świe-
cie oczekują naszej pomocy, a my nie 
jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwa-
niom. a najpiękniejszy moment? chyba 
ten, kiedy dostałam na zakończenie na-
szych warsztatów anonimową karteczkę 
z napisem umieszczonym w dużym, czer-
wonym sercu: „dzięki pani odnalazłam 
inny świat. gdyby w bidulu było tak, jak 
tutaj, to mogłabym tam zostać do końca 
życia. dziękuję!”.

A.B.: najtrudniejsze momenty w mo-
jej pracy dotyczą pojawiającej bezsilności 
w pomocy w trudnych sprawach młodych 
ludzi przychodzących do mnie. najpięk-
niejsze chwile to zaufanie, którym obda-
rza mnie młodzież, i ich zaangażowanie 
we wspólne działania.

zachęcamy do udziału w kolejnej edycji 
konkursu – pedagog Roku 2014. Więcej 
informacji już w lutowym numerze „głosu 
pedagogicznego”.

Pedagog Roku
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niedawno ucichły dźwięki zwiastujące nadej-
ście nowego Roku. niektórzy pewnie wraz 
z odpaleniem kolejnej racy odetchnęli z ulgą, 
że udało się pożegnać tę złowrogą trzynast-
kę, aby móc wreszcie czekać na błogosławio-
ną moc wielokrotności szczęśliwej siódem-

ki. Tyle symboliki liczb. przed nami oczekiwania, nadzieje, 
plany… Te ostatnie dość często, a może nawet najczęściej 
determinują nasze życie. Fajerwerki pomysłów wybuchają, 
rozświetlając świat, który na moment popadł w odcienie 
szarości. czasem aż człowiek się dziwi, skąd tyle innowa-
cji rodzi się w jego głowie. początek roku kalendarzowego 
sprzyja poszukiwaniom powiewu nowego twórczego po-
wietrza. Wszędzie zima, śnieg raz topnieje, innym razem 
sypie się białym puchem, a nam jakby się zachciało chcieć, 
więc wyobraźnia podpowiada, że trzeba by coś uczynić. 
człowiek ma w swojej naturze zdobywanie nowych hory-
zontów. czasem chce zrobić coś tylko dla siebie, a niekie-
dy ma chrapkę na coś bardziej spektakularnego. 

felieton

Wprowadzamy zasady,  

kategorie, normy i…  

tylko czasem, zatrzymując się  

w pędzie, zastanawiamy się, 

dlaczego to wszystko nie gra tak, 

jak powinno, dlaczego wokół tylu 

nieszczęśliwych ludzi, gdzie znajduje 

się klucz do raju na ziemi? 
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pracując w grupie, trudno osiągnąć założenia planu, gdy 
jego powodzenie zależy od wielu podmiotów. Jeśli mamy 
do czynienia z grupą podopiecznych, którzy powinni współ-
pracować, trzeba ich przekonać do dostrzeżenia tego sa-
mego efektu końcowego. aby stało się to możliwe, nie wy-
starczy tylko nazwać potencjalnego sukcesu. przecież samo 
zwerbalizowanie może zdradzić, że to nam zależy bardziej. 

trudne rozmowy
Rozmawiałam ostatnio z pewnym nastolatkiem. nie mógł 
się dogadać z dorosłymi. W myśl zasady: „na złość mamie 
odmrożę sobie uszy” robił wszystko, aby pokazać światu, 
że stoi do niego w opozycji. na jego nieszczęście cały ten 
„świat” dawał sygnały, że kompromis w kwestiach zasadni-
czych nie jest możliwy. nie dyskutuje się przecież w spra-
wach z góry ustalonych lub zwyczajowo uznanych za roz-
strzygnięte przez pokolenia. W głowie młodego człowieka 
rodziło się coraz więcej pytań – każde coraz trudniejsze. 
nic w tym dziwnego, lecz według niego wszystko przera-
stało zdolność poukładania sobie układanki zwanej życiem. 
Wszyscy zgodnie powiemy, że takie jest prawo młodości 
– mieć wątpliwości i próbować zmieniać świat. W końcu 
dzięki ikarom nasza rzeczywistość ewoluowała. niektórzy 
powiedzą, że zagalopowałam się, bo zbuntowany nastola-
tek to nie mityczny marzyciel, a jedynie burza hormonów, 
która zaburza racjonalne myślenie. 
Takich Tomków, Marków, arturów można wyliczyć tysiące. 
są tak powszechni, że nikt nie zwraca szczególnie na nich 
uwagi. i wtedy to oni robią wszystko, aby ten świat dostrzegł 
ich „jestestwo”. próbują znaleźć kogoś, kto pomoże im zro-
zumieć ten nie do końca poukładany świat. 

W gąszczu norm
Wydawałoby się, że świat już dawno podniósł się z cha-
osu. podporządkowujemy sobie coraz to nowe dziedziny 
życia. zdajemy się być coraz bardziej skuteczni, coraz bar-
dziej uporządkowani. Jesteśmy panami życia. Wprowadza-
my zasady, kategorie, normy i… tylko czasem, zatrzymując 
się w pędzie, zastanawiamy się, dlaczego to wszystko nie 
gra tak, jak powinno, dlaczego wokół tylu nieszczęśliwych 
ludzi, gdzie znajduje się klucz do raju na ziemi? 
Ten sam dorosły, który nie radzi sobie z wyścigiem, spotyka 
młodego Kubę, Wojtka, Karola i próbuje mu radzić – lub 
raczej narzucać – jak należy żyć. niełatwe jest to spotka-
nie, a może nawet z góry skazane na porażkę. W gąszczu 
norm trudno odnaleźć wzorce, jeszcze trudniej dostrzec 
autorytety. gdy dorosły nie wie, kim tak naprawdę chce 
być w relacji mistrz – uczeń, zwykle pojawiają się kłopoty. 

O jeden krok za daleko…
Bycie nauczycielem daje wielkie możliwości. pozwala kiero-
wać rozwojem dziecka, daje także szansę na wyznaczanie 
właściwych priorytetów. dobrych przewodników zapamię-
tujemy na długie lata. niestety, tych złych przywołujemy 
w pamięci jeszcze dłużej. nie ma nic gorszego niż sfrustro-
wany dorosły, który nieudolnie wpływa na życie młodego 
człowieka. chciałabym wierzyć, że każdy wybiera swój za-

wód z pasji, pamiętając, że profesja nauczyciela nie jest tylko 
rzemieślnictwem. oczywiście, dobry warsztat jest nieoce-
niony, ale świadomość, że pracuje się z żywym materiałem, 
najważniejsza. nie jest łatwo osądzać, kto jest dobrym fa-
chowcem, a kto tylko świetnym rzemieślnikiem, zwłaszcza 
gdy znamy relację jednej strony. nie jest mi jednak trud-
no uwierzyć, że ciągła pogoń za świetnymi wynikami i do-
skonałymi miejscami w rankingach pozbawia nas zdrowego 
rozsądku. chciałabym wierzyć, że sytuacji, w których na-
uczyciel traci dystans do siebie i swojej pracy, jest mało… 
ale jednocześnie wiem, że wiara to za mało… Jakże czę-
sto słyszy się o przekładaniu siły ciężkości naszych planów 
na możliwości dzieci i młodzieży. oczekiwanie na fajerwerki 
zwycięstwa bywa trudne. Wartość sukcesu pedagogicznego 
jest bowiem ściśle związana z osiągnięciami naszych pod-
opiecznych. Marzenia, plany i on – młody człowiek na róż-
nym etapie swojej dojrzałości. czasem zupełnie niewyka-
zujący zainteresowania zdobywaniem nowych poziomów 
edukacyjnego wtajemniczenia. a my – żądni docenienia, 
więc dociskamy tę i inną śrubę, aby ktoś docenił naszą pra-
cę. Ten scenariusz brzmi okropnie, więc wierzę, że podob-
ne sytuacje zdarzają się rzadko lub – jeszcze lepiej – wcale. 

Wybiegając w przyszłość
zastanawiam się, dokąd zmierza system oparty na nieustan-
nym udowadnianiu swojej wartości, do czego prowadzi osią-
ganie kolejnych szczebli kariery, awansu. Jaki będzie dwu-
dziestolatek za piętnaście lat? co będzie stanowiło priorytet 
w jego życiu? czy nadrzędnym celem okaże się intratna po-
sada? Jeśli wychowa się w atmosferze ciągłego zabiegania 
o silną pozycję w grupie, zawsze będzie dążył do osiągnię-
ciu sukcesu. Może spróbuje budować bezinteresowne re-
lacje z drugim człowiekiem, ale czy będzie umiał je utrzy-
mać i wzbogacać? czy wzrastając w świecie relatywizmu, 
stanie się mądrym dorosłym? Jakie wzorce przekaże młod-
szym, których spotka na swojej drodze? a może nie war-
to zadawać tak wielu pytań? Może każde pokolenie ukła-
da sobie swoje puzzle, które wcale nie muszą przypominać 
tych sprzed kilku lat? 
na te liczne pytania każdy odpowie sobie z pewnością sam. 
nie ma bowiem jednego i spójnego modelu wychowania. 
Kształtowanie umysłów dzieci odbywa się czasem metodą 
prób i błędów. oby tylko tych drugich było jak najmniej, 
a nasza świadomość na tyle wystarczająca, by nie musieć 
się wstydzić swoich złych decyzji. 
zanim zapomnimy o tym, że nastał nowy obiecujący rok 
i przygasną na dobre wszystkie sylwestrowe fajerwerki, warto 
zastanowić się nad swoją rolą w otaczającym świecie. Ma-
jąc bowiem duże możliwości stawania się codziennie auto-
rytetem, dbajmy o spójność przekazu i bądźmy w zgodzie 
z sobą, aby stać się podporą dla tych, którzy chwieją się 
na gibkich nogach młodości. oby spotkania z poszukują-
cym ideału nastolatkiem były inspirujące także dla nas, bo 
otwierając się na niepoukładany świat młodego człowieka, 
możemy odkryć zupełnie nowe horyzonty, a wtedy już tyl-
ko iskra, która dzielić nas będzie od fajerwerków zwieńcza-
jących nasz mądry sukces. 

felieton
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w następnym numerze

teMat Miesiąca

• pRacoWnia pedagogiczna: system kar i nagród w pracy wychowawczej

• WspÓłpRaca z RodzicaMi: dziecko pod wpływem rówieśników – jak z nim rozmawiać, uczyć asertywności?

• syTUacJe KRyzysoWe: diagnoza problemu narkotyków w szkole  

• LeKcJa WycHoWaWcza z poMysłeM: Ściąga, plagiat? Ja w to nie wchodzę! – scenariusz lekcji wychowawczej 

PONADTO W NuMERZE:

Ewaluacja  
bez tajemnic 
Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane  
w sposób sprzyjający uczeniu się






